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Оцінка фізичного та статевого розвитку 
підлітків в практиці сімейного лікаря

Проблема профілактики хронічної неінфекцій-
ної патології визнана сьогодні у світі одним 

із пріоритетних напрямків медичного забезпечен-
ня населення . За прогнозами експертів ВООЗ, при 
збереженні існуючих тенденцій до 2030 р . епідемія 
неінфекційних захворювань (НІЗ) буде щорічно за-
бирати 52 мільйони людських життів [15] . Загально-
визнано, що значна кількість факторів ризику, які 
сприяють розвитку НІЗ, є модифікованими . У осно-
ві їх корекції лежить створення умов, які сприяють 
зміцненню здоров’я, та виявлення проблем на ранніх 
стадіях формування, коли лікування може бути мак-
симально ефективним . Глобальна стратегія ВООЗ 
визначає необхідність зміцнення первинного меди-
ко-санітарного обслуговування населення (лікарями 
загальної практики-сімейної медицини) саме у сфері 
профілактики [12] . Найефективнішим є проведення 
профілактичних заходів у дитячому і підлітковому 
віці [8, 19] .

Підлітковий вік є особливо важливим у медично-
му і соціальному плані . Відповідно до класифікації 
ВООЗ, підлітки — це особи у віці від 10 до 19 років . 
І хоча хронологічно цей період частково відносить-
ся до дитинства, підлітки мають значні відмінності 
у анатомо-фізіологічному, фізичному, психічному 
стані від дітей раннього віку . У цей час відбувається 
багато істотних змін у молодому організмі: інтенсив-
не зростання, морфо-функціональний розвиток ор-
ганів і систем, статеве дозрівання, нейроендокринна 
перебудова, вдосконалення фізичних і розумових 
здібностей, формування волі, характеру, світогляду . 

Це — один із критичних періодів онтогенезу . Пубер-
татний період виступає у вигляді природної функці-
ональної проби навантаження, зумовленої потуж-
ною вегетативною, ендокринною та імунною пере-
будовою на тлі фізіологічного ростового стрибка, 
менархе і пубертатного дозрівання . У цей час форму-
ються численні транзиторні функціональні розлади, 
і можуть ставати явними раніше приховані органіч-
ні дефекти здоров’я . Характерною особливістю віку 
є поліморбідність (полісистемність) уражень . Якщо 
для кожної дорослої людини збереження здоров’я є 
особистою, обміркованою справою і медичне обслу-
говування «за зверненням» може бути достатнім для 
дорослого контингенту, то для обслуговування під-
літків така пасивна позиція не є правильною . Вони 
потребують активного профілактичного та діагнос-
тичного втручання, санітарно-просвітницької ін-
формації та активної диспансеризації . 

Профілактичні медичні огляди є основним джере-
лом інформації про стан здоров’я, динаміку як фі-
зичного, так і статевого розвитку . Вони проводяться 
1 раз на рік серед дітей та підлітків шкільного віку 
[11] . 

Профілактичні медичні огляди дозволяють про-
вести комплексну оцінку стану здоров’я підлітків, 
виявити функціональні відхилення та початкові 
ознаки захворювання, оцінити ефективність ліку-
вально-оздоровчої роботи, розробити комплекс за-
ходів, спрямованих на поліпшення здоров’я . Після 
проведення оглядів лікар первинної медичної ланки 
визначає групу здоров’я, фізкультурну медичну гру-
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пу, показання для проведення профілактичних ще-
плень, а також план подальшого диспансерного спо-
стереження .

Комплексна оцінка стану здоров’я підлітків ба-
зується на чотирьох важливих критеріях здоров’я:  
1 . Відомості про хронічне захворювання . 2 . Резис-
тентність та реактивність організму . Встановлюєть-
ся за схильністю до застудних хвороб за останній 
рік . 3 . Рівень та гармонійність фізичного та нервово-
психічного розвитку . Статевий розвиток підлітків . 
 4 . Функціональний стан органів та систем організму . 
Особливу увагу звертають на адаптаційні можливо-
сті серцево-судинної системи [7] .

На підлітковий вік припадає пік фізичних змін, 
заключна фаза досягнення дефінітивної довжини і 
маси тіла . Здоров’я визначається не тільки наявністю 
або відсутністю захворювань, але й гармонійним та 
відповідним віку розвитком . Рівень фізичного роз-
витку істотно впливає на перебіг, ступінь важкості і 
розповсюдженість патологічних станів у підлітків, а 
інколи призводить до значного психоемоційного на-
пруження у пубертатному віці . Інформація про фі-
зичні показники підростаючого покоління дозволяє 
своєчасно виявити відхилення від стандартних ве-
личин, визначити тактику подальшого спостережен-
ня, напрямок лікувально-профілактичних заходів, 
виділити групу ризику, яка вимагає диференційова-
ного медичного підходу, надати рекомендації щодо 
нормування навчальної, трудової та спортивної ді-
яльності . 

Якість фізичного розвитку підлітків повинна оці-
нюватися щорічно під час профілактичних оглядів . 
Індивідуальний рівень фізичних показників спів-
ставляють з середніми стандартами біологічного 
розвитку, розробленими для певного віку, етнічної 
приналежності дитини та кліматогеографічних умов 
регіону . 

Типовою є залежність фізіологічних нормативів 
від біологічного, а не календарного віку . Календар-
ний вік — це період життя від моменту народження 
до моменту обстеження . Біологічний вік визначаєть-
ся сукупністю морфофункціональних особливостей 
організму . У підлітковому віці його оцінюють за дов-
жиною тіла (зростом), річним прирістом довжини 
тіла, числом постійних зубів, розвитком вторинних 
статевих ознак та «кістковим віком» [6] . Ступінь 
осифікації кісток кисті — найбільш надійний показ-
ник соматичної зрілості — також надає інформацію 
про стан зон росту . Під «фізіологічною зрілістю» ро-
зуміють відповідність календарного і біологічного 
віку . Розбіжність між ними у межах 2 років вважа-
ється нормою . У разі більшої різниці діти можуть 
страждати від низки соматичних, психологічних та 
соціальних проблем [16] . Цей фактор повинні врахо-
вувати і лікарі, і батьки, і педагоги . 

Для дослідження фізичного розвитку підлітків ви-
користовують антропометричні показники [1]: 1) со-
матоскопічні (форма грудної клітини, спини, стоп, 
постава, стан м’язів, жировідкладення, еластичність 
шкіри, статеве дозрівання); 2) соматометричні (до-
вжина і маса тіла, окружність грудної клітини); 3) фі-

зіометричні (життєва ємність легень, сила стиснення 
кистей рук) .

Фізичний розвиток юнаків і дівчат відбувається 
дещо різними темпами . У дівчаток він відбувається 
більш стрімко і стрибкоподібно . Вони раніше хлоп-
чиків проходять всі стадії розвитку . У хлопчиків 
цей процес протікає менш інтенсивно і закінчуєть-
ся пізніше . У підлітковому віці довжина тіла за рік 
може збільшитися на 7—12 см . У дівчат стрибок рос-
ту відбувається у середньому в 10—11 років, у хлоп-
ців  — 13 років . Після досягнення піку зростання 
спостерігається його уповільнення (у дівчат — після 
16 років, у юнаків — після 18 років) . Максимальна 
швидкість росту підлітків спостерігається навесні, а 
максимальна швидкість збільшення маси тіла — во-
сени . Юнаки «наздоганяють», а іноді випереджають 
дівчат у розвитку, як правило, тільки до останніх 
класів школи, при цьому юнак 17—18 років все ще 
росте, а дівчина того ж віку вже зупинилася в рості . 
До початку ростового стрибка форма тіла у хлопчи-
ків і дівчаток однакова . Але з початком пубертатного 
періоду під дією статевих гормонів починає форму-
ватися чоловічий і жіночий типи статури . У хлопців 
ширина плечей буде перевищувати ширину тазу, а у 
дівчат навпаки . Приблизно остаточний зріст хлоп-
ця можна розрахувати за формулою: (зріст батька 
+ зріст матері + 13) / 2 (см); а дівчини: (зріст батька 
+ зріст матері — 13) / 2 (см) . Цільовий зріст дити-
ни може коливатися в межах: середній зріст батьків  
± 7 см [5] . 

Орієнтовний розрахунок маси тіла у дітей старше 
10 років: M = 30+4 (n – 10), де n — вік дитини в роках . 
Вимірювання окружності грудей для дітей старше 10 
років: 63 см+3 см (n-10), де n — вік дітей (роки), 3 
см — середнє збільшення окружності грудей за рік, 
а 63 см — середня окружність грудей дитини у віці 
10 років .

При оцінці результатів антропометрії найбільш 
точні висновки можна зробити, застосовуючи цен-
тильний метод (центильних «коридорів», «кривих») 
і/або метод стандартних відхилень . Обидва методи 
засновані на законах варіаційної математичної ста-
тистики .

Центилі (перцентилі) — метрологічна категорія, 
яка відображає область варіювання цифрових зна-
чень . Класифікація центильних оцінок: 50-а цен-
тиль — середня лінія; 25—75 центилі — область се-
редніх значень; 10—25 — нормальні показники ниж-
че середніх; 75—90 — нормальні показники вище 
середніх; 5—10 — низькі показники (область уваги); 
90-95 — високі показники (область уваги) . Реко-
мендовані для України показники представлено у 
центральних графіках росту в залежності від віку та 
маси тіла для хлопчиків та дівчат у Додатку 5 до Про-
токолів надання медичної допомоги дітям за спеці-
альністю «Дитяча ендокринологія» [5] . Також важ-
ливим фізичним показником підлітків є індекс маси 
тіла (відношення маси тіла (кг) до квадрату зроста 
(м2) . Нормативні дані щодо нього для хлопчиків та 
дівчат різного віку викладені у Додатках 1 і 2 назва-
них Протоколів .
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Параметрична шкала оцінки антропометричних 
даних включає в себе середню арифметичну («нор-
му») і відхилення від неї, вимірювані величиною 
сигми (σ, середнього квадратичного відхилення, 
standard deviation — SD) . Для того, щоб оцінити, на-
скільки досліджуваний параметр відрізняється від 
середніх значень, розраховують коефіцієнт стан-
дартного відхилення (standard deviation score, SDS) 
[5] . Межі сигмальних відхилень (σ) фактичних по-
казників від середньої арифметичної (М), за якими 
визначають рівень фізичного розвитку дитини, де: 
М + 2,1 σ і вище — високий рівень фізичного роз-
витку; від М + 1,1 σ до М + 2 σ — вище середнього;  
М ± 1 σ — середній; від М — 1,1 σ до М — 2 σ — ниж-
че середнього; М — 2,1 σ і нижче — низький . Оціню-
вальні таблиці фізичного розвитку дівчат та хлопців 
шкільного віку наведені у Наказі МОЗ України «Про 
затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку 
дітей шкільного віку» № 802 від 13 .09 .2013 [9] та у До-
датках до Протоколів за спеціальністю «Дитяча ен-
докринологія» [10] . Гармонійність розвитку визнача-
ють за шкалами регресії, які враховують кореляційну 
залежність між довжиною тіла, масою та окружністю 

грудної клітини [9] . Ступінь зниження або підви-
щення показника позначають в сигмах регресії (σR) . 
Якщо маса і окружність грудної клітини знаходять-
ся в межах М ± 1σR, то фізичний розвиток оціню-
ють як гармонійний . Коли відхилення становлять від  
М ± 1,1 σR до М ± 2 σR — дисгармонійний . При від-
хиленні від + 2,1σR і більше або від — 2,1 σR і мен-
ше — фізичний розвиток вважають різко дисгармо-
нійним . 

Порушення фізичного розвитку можуть бути ви-
кликані багатьма причинами . До них відносяться: 
конституційні та генетично обумовлені особливос-
ті; вроджені чи спадкові захворювання; порушення 
обміну речовин; тривалі порушення харчування та 
фізичної активності; хронічні інтоксикації; соматич-
ні захворювання; ендокринна патологія; нервово-
психічні розлади тощо . Основні розлади фізичного 
розвитку підлітків [3, 13, 18] — це дефіцит маси тіла 
[13], надмірна маса тіла (ризик ожиріння), ожиріння, 
затримка росту, високорослість, дисгармонійність 
розвитку . Орієнтовні причини та алгоритми діагнос-
тики при порушеннях фізичних параметрів наведені 
у таблицях 1, 2, 3, 4 .

Таблиця 1
Діагностика затримки росту

Причини Алгоритм діагностики
1. Ендокринно-залежні варіанти:
1.1 соматотропна недостатність
а. церебрально-гіпофізарний нанізм:
— ідіопатичний варіант (пангіпопітуітаризм)
— органічний варіант (частіше пухлина) 
б. ізольований дефіцит гормону росту:
— значний дефіцит СТГ
— частковий дефіцит СТГ
— селективний дефіцит СТГ
в. синдром Ларона
1.2 дефіцит тиреоїдних гормонів
а. класичний гіпотиреоз
б. легка форма вродженого гіпотиреозу
1.3 дефіцит інсулина
(синдром Моріака, синдром Нобекура)
1.4 дефіцит статевих гормонів
а. первинний гіпогонадизм
б. вторинний гіпогонадизм
1.5 надлишок статевих гормонів
(після закриття зон росту)
1.6 надлишок глюкокортикоїдів
(хвороба, синдром Іценко-Кушинга)
2. Ендокринно-незалежні варіанти:
2.1 соматогенно зумовлені варіанти і набуті захворювання, 
що супроводжуються:
— хронічною гіпоксією
— хронічною анемією
— порушенням процесів всмоктування (патологія ШКТ)
— порушенням функції нирок
— порушенням функції печінки
2.2 патологія кісткової системи
2.3 генетичні та хромосомні синдроми
а. примордіальний нанізм
б. синдром Шерешевського-Тернера
3. Конституціональні особливості фізичного розвитку:
3.1 синдром пізнього пубертату
3.2 сімейна низькорослість

1. Анамнез:
 — Зріст та маса тіла при народжені (можлива 
внутрішньоутробна затримка росту), перебіг пологів
 — Визначення щорічної динаміки росту від народження 
до моменту огляду (дані щорічного медогляду у школі або 
фіксація росту вдома)
 — Настання пубертату у батьків (менархе у матері, у батька 
— продовження росту після закінчення школи, до 20 років чи 
пізніше)
 — Загальний стан здоров’я (хронічні хвороби, погане 
харчування) 
2. Спеціальні дослідження:
 — Антропометрія з оцінкою росту, швидкості росту та маси 
тіла за центильними кривими відповідної статі  
 — Зріст батьків (розрахунок кінцевого (цільового) росту)
 — Рентгенологічне дослідження «кісткового» віку — для 
визначення дефіциту осифікації:
 — Консультація генетика (у т.ч. визначення каріотипу і 
статевого хроматину). При виключенні інших причин затримки 
росту (маніфестний або субклінічний гіпотиреоз, генетична 
патологія тощо) — обов’язкове дослідження статевого 
хроматину та каріотипу всім дівчаткам із дефіцитом росту 
понад 2σ, незалежно від наявності або відсутності фенотипу 
синдрому Шерешевського-Тернера.
 — Рівень СТГ базальний
 — ТТГ, вТ4
 — Дівчаткам — огляд гінеколога, УЗД матки, яєчників 
(синдром Шерешевського-Тернера)
 — Аналіз крові на токсоплазмоз
 — Електроліти крові (калій, натрій) — при необхідності
 — Рівень соматомедіну (ІПФР-I) — при можливості
 — МРТ (КТ, рентгенографія) головного мозку (при 
необхідності)
 — Рівень СТГ: базальний, спонтанний (нічний), після 2-х 
стимулюючих проб
 — Рівень АКТГ (при можливості), в пубертатному періоді — 
також ЛГ та ФСГ тощо
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Таблиця 2
Діагностика високорослості

Причини Алгоритм діагностики
Причини первинної високорослості:
− синдроми з порушенням статевих хромосом 
− Клайнфельтера (47 XXY), 47 XYY, 
фрагільної Х-хромосоми, 47 ХХХ;
− дизморфічні синдроми внаслідок 
метаболічних або сполучнотканинних 
порушень — синдром Марфана, 
гомоцистинурія, тотальна вроджена 
ліподистрофія;
− дизморфічні синдроми з симетричною 
високорослістю (Банаяна-Райл-Рувалькаба, 
Маршалла-Сміта та ін.);
− дизморфічні синдроми з частковою 
(асиметричною) високорослістю (Беквита-
Видемана, Кліппеля та ін.).
Причини вторинної високорослості:
− гіперпродукція гормону росту на тлі 
об’ємного утворення гіпофіза;
− гіперінсулінізм;
− екзогенно-конституційне ожиріння;
− сімейний дефіцит глюкокортикоїдів;
− стани, які викликають високорослість у 
дітей і нормальний ріст або низькорослість у 
дорослих, — передчасний статевий розвиток, 
екзогенний вплив естрогенів або андрогенів, 
тиреотоксикоз, адреногенітальний синдром;
− стани, які спричиняють нормальний ріст 
у дітей та високорослість у дорослих, — 
дефіцит гонадотропних гормонів, ароматази, 
дисфункція естрогенових рецепторів.
Причини ідиопатичної (нормальний варіант) 
високорослості: 
− генетична (сімейна або конституціональна) 
− неродинна ідіопатична форма.

1. Загальне клінічне обстеження:
− Оцінка зросту і темпів росту з моменту народження і до моменту 
обстеження — проводиться за допомогою таблиць та перцентильних 
діаграм, розрахунок приблизного очікуваного зросту
− пропорції тіла
− статевий розвиток
− артеріальний тиск (наявність артеріальної гіпертензії)
− визначення рівня глюкози в крові натще з наступним проведенням 
глюкозотолерантного тесту
− ліпідний спектр крові (холестерин, тригліцериди, 
бета-ліпопротеїди) 
2. Сімейний анамнез, у т.ч. характеру темпів росту. 
3. Рентгенограма кистей рук для визначення біологічного «кісткового» 
віку. 
4. МРТ або комп’ютерна томографія головного мозку. При необхідності − 
консультація нейрохірурга. 
5. Гормональні дослідження:
− Визначення в сироватці крові рівня СТГ та ІПФР-1 (соматомедіну C) у 
випадковій пробі крові. Проведення тесту з пригніченням СТГ глюкозою 
(у здорових осіб та при констітуційній високорослості після прийому 
глюкози per os в дозі 1,75 г/кг відмічається через 60 хв., 90 хв. зниження 
рівня СТГ в крові нижче, ніж 5 нг/мл).
− Для діагностики гіпогонадізму як причини високорослості: визначення 
рівня в крові ЛГ, ФСГ, пролактину (при його підвищенні — повторити 
дослідження ще двічі у 8.00 — 10.00), тестостерону, 
естрадіолу — в пубертатному віці.
− Для діагностики дифузного токсичного зобу як причини високорослості: 
визначення рівня ТТГ, вТ3 та вТ4, УЗД щитоподібної залози. 
6. Консультації:
− Невролога, при необхідності — проведення електроенцефалограми, 
ЕХО-енцефалограми
− Офтальмолога, дослідження очного дна
− Генетика для виключення генетичної патології (синдром Марфана, 
Клайнфельтера тощо)
− Для дівчат — консультація дитячого гінеколога, УЗД органів малого 
тазу.

Таблиця 3
Діагностика дефіциту маси тіла

Причини Алгоритм діагностики
− неадекватне харчування (несбалансована 
дієта, голодування, анорексія і т.п.);
− порушення метаболізму нутрієнтів — 
порушення перетравлення і засвоєння їжі 
(синдром мальабсорбції);
− важка соматична інфекційна і неінфекційна 
патологія (неадекватне забезпечення 
підвищених потреб в нутрієнтах) — 
захворювання шлунково-кишкового тракту, 
паразитарні інвазії, важкі інфекційні 
захворювання, ниркова недостатність і т.п.;
− шкідливі звички (пасивне і активне куріння 
тощо);
− вроджені та набуті ураження ЦНС;
− спадкові порушення обміну речовин;
− патологія ендокринних залоз (цукровий 
діабет на момент виявлення або при 
декомпенсації, тиреотоксикоз (дифузно-
токсичний зоб, затримка росту).

1. Анамнез: сімейний анамнез, динаміка маси тіла, особливості дієти, 
фізичних навантажень, збереження апетиту, регулярність випорожнень, 
стан ротової порожнини і зубів, перенесені захворювання, травми, психо-
емоційні розлади.
2. Загальне клінічне обстеження: 
− визначення зросту і маси тіла в динаміці, розрахунок ІМТ;
− визначення «кісткового» віку; 
− пропорції тіла; статевий розвиток;
− стан шкіри, її тургор, стан кістко-м’язової системи;
− оцінка роботи шлунко-кишкового тракту, сечовивідної системи
3. Лабораторні дослідження:
− загальний аналіз крові та сечі; − глюкоза крові;
− дослідження на гельмінти;
− оцінка функціонального стану ШКТ, печінки, нирок;
− діагностики захворювань щитоподібної залози;
− додаткові обстеження при порушенні статевого дозрівання; 
− додаткові обстеження для виключення хронічних інфекцій, інтоксикацій, 
системних захворювань тощо;
− додаткові обстеження для виключення уражень ЦНС та психічних 
розладів; 
− за необхідності — УЗД, ЕФГДС, КТ або МРТ. Консультації спеціалістів: 
невролог, гінеколог, ендокринолог, психіатр та інші за показаннями.
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Таблиця 4
Діагностика ожиріння

Причини Алгоритм діагностки

1. Первинне:
− аліментарно-
конституційне.
2. Діенцефальне:
− гіпоталамічне;
− церебральне;
− змішане.
3. Вторинне:
− надниркове;
− панкреатичне 
(гіперінсулінізм);
− гіпотиреоїдне;
− гіпогонадне.
4. Спадкові синдроми, 
які супроводжуються 
ожирінням (Лоуренса—
Муна—Барде—Бідля, 
Прадера—Віллі та ін.).
5. Моногенне — 
внаслідок мутацій генів 
лептину, рецептора 
лептину, рецепторів 
меланокортинів 3-го і 
4-го типу тощо.
6. Ятрогенне (викликане 
тривалим прийомом 
глюкокортикоїдів, 
антидепресантів та 
інших препаратів).
7. Змішане.

1. Анамнез: можлива причина збільшення маси тіла; динаміка збільшення маси тіла; сімейний 
анамнез (визначення спадковості за ожирінням, цукровим діабетом 2 типу, гіпертонічною 
хворобою, подагрою); особливості вигодовування на першому році життя та в подальшому; 
сімейні традиції харчування; перенесені захворювання, травми.
2. Загальне клінічне обстеження: 
− визначення зросту і маси тіла, розрахунок ІМТ;
− окружність талії і стегон, індекс «окружність талії/окружність стегон»;
− пропорції тіла;
− статевий розвиток;
− стан шкіри (сухість/вологість/сальність, колір, наявність стрий);
− артеріальний тиск (наявність артеріальної гіпертензії).
3. Лабораторні дослідження:
− загальний аналіз крові та сечі;
− глюкоза крові натще і з проведенням глюкозотолерантного тесту;
− ліпідний спектр крові;
− оцінка функціонального стану печінки.
4. Гормональні дослідження:
− для діагностики гіпотиреозу: ТТГ, у разі його патологічних змін — вТ4;
− за наявності порушення статевого дозрівання — ФСГ, ЛГ, пролактин, 
естрадіол, тестостерон тощо;
− за ознак гіперкортицизму — обстеження згідно з відповідним протоколом;
− рівень лептину, С-пептиду в крові;
− рівень імунореактивного інсуліну крові, розрахунок індексу НОМА 
− у разі ознак псевдогіпопаратиреозу — визначення рівня кальцію, фосфору, паратгормону в 
крові.
5. Інструментальні дослідження:
− за стійкого підвищення артеріального тиску — добове моніторування АТ;
− ЕКГ, Ехо-КС;
− рентгенограма кистей рук для визначення «кісткового» віку;
− УЗД щитоподібної залози, надниркових залоз, органів черевної порожнини, дівчаткам — УЗД 
органів малого таза (за необхідності);
− за необхідності — КТ або МРТ головного мозку.
6. Консультації спеціалістів: невролог, гінеколог, офтальмолог, генетик та інші за показаннями.

Передчасне статеве дозрівання (ПСД) у хлопчи-
ків  — поява вторинних статевих ознак за ізосексу-
альним типом раніше за 9 років . ПСД у дівчат вва-
жається поява вторинних статевих ознак до 8 років і 
менструальноподібних виділень до 10 років . 

Затримка статевого дозрівання (ЗСД) — це такий 
стан, коли поява ознак статевого дозрівання запіз-
нюється на 2 та більше років, або коли порушується 
порядок появи ознак статевого розвитку . Первинна 
діагностика цього стану базується на відсутності 
ознак статевого розвитку відповідно віку та ступеню 
затримки їх появи . Якщо ПСД є проблемою препу-
бертату, то більше, ніж у 30% юнаків і дівчат у під-
літковому віці виявляються ЗСД [14, 17] .

У юнаків однією з перших ознак ЗСД є відсутність 
збільшення яєчок в 13—14 років . Серед причин ЗСД 
у юнаків перше місце посідають конституційні осо-
бливості дозрівання репродуктивної системи . Не-
рідко таке пізнє дозрівання стосується не тільки 
статевої системи, а й фізичного статусу . Затримка 
статевого дозрівання може бути пов’язана з різними 
соматичними хворобами, тривалим неповноцінним 
харчуванням (дефіцит білка та вітамінів), ожирін-
ням . Генез ЗСД можна виявити лише в разі деталь-
ного дослідження гіпоталамо-гіпофізарно-гонадних 

У пубертатному віці зміни фізичних показників 
не рідко поєднуються з порушеннями статевого до-
зрівання . Саме у цей період під впливом інтенсивної 
нейроендокринної перебудови відбуваються зміни 
у всіх органах та системах організму, досягається 
остаточний загальний зріст, змінюється форма тіла, 
формується опорно-руховий апарат та ін . Доведе-
но достовірну залежність між станом соматичного 
і репродуктивного здоров’я у підлітків [4] . Ключові 
процеси реалізації статевого дозрівання пов’язані зі 
змінами у діяльності єдиної функціональної системи 
гіпоталамус — гіпофіз — гонади — надниркові зало-
зи . Пубертатний період характеризується не тільки 
дозріванням цієї системи, а й розвитком тісних спів-
відносин, установленням позитивних та негативних 
зворотніх зв’язків, які забезпечують фізіологічний 
перебіг пубертатного періоду . Формування статевої 
системи — складний, багатоступеневий, генетично 
детермінований механізм, у результаті якого орга-
нізм досягає статевої зрілості і здатності до репро-
дукції . Відповідність ступеню статевого дозрівання 
віку підлітка є чутливим індикатором стану здоров’я .

Оцінка формули статевого розвитку проводиться 
залежно від віку та ступеня зрілості окремої ознаки 
(таблиці 5, 6) .
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співвідношень під час становлення та функціону-
вання репродуктивної системи в юнаків із тривалим 
пубертатом . 

Виділяють 4 форми ЗСД у юнаків: 1) конституцій-
но-соматогенну (проявляється відсутністю пубер-
татного збільшення яєчок, статевого члена, мошонки 
та значним запізненням появи вторинних статевих 
ознак; як правило, поєднується з відставанням у фі-
зичному розвитку та процесах скостеніння); 2) не-
справжню адипозо-генітальну дистрофію (характе-
ризується недорозвиненням зовнішніх статевих ор-
ганів та відсутністю вторинних статевих ознак на тлі 
значного ожиріння; на відміну від справжньої дис-
трофії при цьому немає затримки росту, нецукрово-
го діабету, змін на очному дні та полів зору, а також 
інших ознак органічного ураження діенцефальної 
ділянки мозку); 3) синдром неправильного (інвер-

тованого) пубертату (поява вторинного оволосіння 
без будь-яких пубертатних змін зовнішніх статевих 
органів; порушується послідовність появи ознак ста-
тевого дозрівання внаслідок підвищеної продукції 
андрогенів надниркового походження — дегідроепі-
андростерону та андростендіолу); 4) мікропеніс або 
мікрогеніталізм (характеризується переважно недо-
статнім розвитком статевого члена на тлі задовіль-
них розмірів яєчок та своєчасною появою вторинних 
статевих ознак; рівень тестостерону та гіпофізарних 
гормонів у цих хлопчиків у межах норми; недостатні 
розміри статевого члена є уродженим і часто сімей-
ним явищем; тобто цей стан не є справжньою ЗСД) . 
У дівчат затримкою статевого дозрівання вважається 
відсутність або недорозвинення вторинних статевих 
ознак у віці 13—14 років та відсутність менструації 
до 15 років .

Таблиця 5
Ознаки ступеню статевого розвитку у хлопців за Таннером

Ознака Ступінь розвитку

Ах — ріст 
волосся у 
пахвинних 
ділянках

Ах1 — відсутність росту волосся у пахвовій ділянці 
Ах2 — поодиноке пряме волосся 
Ах3 — волосся, що в’ється по всій пахвовій ділянці 

Р — ріст 
волосся на 
лобку

Р1 — відсутність росту волосся 
Р2 — волосся поодиноке пряме або слабо в’ється, слабо пігментоване навкруг кореня статевого члена
Р3 — волосся більш товсте, в’ється, поширюється за лонне зчленування
Р4 — оволосіння, як у дорослого, не поширюється на медіальну поверхню стегон
Р5 — волосся поширюється на живіт і внутрішню поверхню стегон

F — ріст 
волосся на 
обличчі

F1 — відсутність росту волосся
F2 — поява стержньового волосся над верхньою губою
F3 — волосся над верхньою губою, поодиноке волосся на підборідді 
F4 — початок росту волосся на щоках та на шиї 
F5 — ріст волосся на обличчі, як у дорослого чоловіка 

G — стан 
зовнішніх 
геніталій

G1 — статевий член та калитка дитячі
G2 — збільшення та гіперемія калитки, помітного росту статевого члена немає
G3 — ріст статевого члена у довжину та збільшення його діаметра
G4 — подальше збільшення діаметра та довжини статевого члена, розмірів калитки, пігментація 
статевих органів
G5 — розміри та форма геніталій, як у дорослого.

Таблиця 6
Ознаки ступеню статевого розвитку у дівчат за Таннером

Ознака Ступінь розвитку
Ах — ріст волосся у 
пахвинних ділянках

Ах1 — відсутність росту волосся
Ах2 — поодиноке пряме волосся в центрі пахвової ділянки 
Ах3 — волосся, що в’ється, більш густе, довге — в центрі пахвової ділянки
Ах4 — густе волосся, що в’ється, по всій пахвовій ділянці 

Р — ріст волосся на 
лобку

Р1 — відсутність росту волосся
Р2 — поодиноке пряме волосся в центрі лобка та на великих статевих губах
Р3 — волосся, що в’ється на лобку та на великих статевих губах
Р4 — густе волосся, що в’ється по всій площі лобка, на соромних губах
Р5 — волосся у вигляді трикутника верхівкою донизу, займає всю ділянку лобка до пахових 
складок, поодиноке волосся на внутрішній поверхні стегон

Ма — розвиток 
молочної залози

Ма1 — молочна залоза не збільшена
Ма2 — набухання навколососкового кружка молочної залози та збільшення його діаметра
Ма3 — молочна залоза конічної форми 
Ма4 — юнацькі груди округлої форми, ареола пігментована, сосок здіймається
Ма5 — зрілі груди округлої форми, як у дорослої жінки
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Ознака Ступінь розвитку
Ме — менструальна 
функція

Ме1 — менструації відсутні
Ме2 — поодинокі менструації на період обстеження
Ме3 — менструації нерегулярні
Ме4 — регулярні менструації

Таблиця 7
Відповідність ступеню статевого розвитку віку юнаків та дівчат

Вік (роки) Юнаки Дівчата
10—11 Відсутні ознаки статевого розвитку Ах1Р1Ма1-2Ме1
11—12 Ах2Р2-3F1G3 Ах1-2Р2-3Ма2-3Ме1
13 Ах1Р2-3F1G3-4 Ах2-3Р3-4Ма2-4Ме1-2
14 Ах2-3Р3F1-2G4-5 Ах3Р4Ма4Ме3-4
15 Ах2-3Р3-4F2-3G5 Ах4Р4-5Ма4-5Ме4
16 Ах3-4Р4-5F3-4G5 Ах4Р4-5Ма4-5Ме4
17—18 Ах4Р5F4-5G5 Ах4Р4-5Ма4-5Ме4

Таблиця 8
Класифікація порушень статевого розвитку дівчат [2]

Характер 
порушень стате-
вого дозрівання

Локалізація 
патологічного 

процесу
Характер патологічного процесу Основні клінічні прояви

Передчасне 
статеве 
дозрівання 
(ПСД)

ЦНС Органічні та функціональні 
порушення

Ізосексуальне ПСД

Яєчники Гормонально активна пухлина ПСД з порушенням послідовності появи 
вторинних статевих ознак

Фолікулярна кіста Транзиторна форма ПСД
Кірковий шар 
наднирників

Вроджена дисфункція (вроджений 
адреногенітальний синдром)

Гетеросексуальне ПСД (за чоловічим типом)

Затримка 
статевого
дозрівання

ЦНС Функціональні порушення Недорозвиненість вторинних статевих 
ознак і статевих органів, аменорея або 
гіпоменструальний синдром

Яєчники Функціональна недостатність Виражена недорозвиненість вторинних статевих 
ознак і статевих органів, первинна аменорея

Відсутність 
статевого
розвитку

Дисгенезія гонад 
(аномалії статев. 
хромосом)

Анатомічна недостатність яєчників Відсутність вторинних статевих ознак, різка 
недорозвиненість зовнішніх та внутрішніх 
статевих органів, первинна аменорея

Гіперандрогенії ЦНС Функціональні діенцефальні 
порушення

Обмінно-вегетативні порушення, ожиріння, 
гіпертрихоз, гірсутизм, ПМЦ

Яєчники Дисфункція яєчників 
(гіперандрогенія яєчникова)

Гіпертрихоз, гірсутизм, ПМЦ 

Наднирники Дисфункція наднирників 
(пубертатний АГС), 
гіперандрогенія наднирникова

Гіпертрихоз, гірсутизм, олігоменорея, ознаки 
маскулінізації

ЗСД може бути центрального ґенезу (за вродже-
них  чи  набутих  уражень  гіпоталамуса  та  гіпофіза); 
периферійного генезу (за недостатності  чи  втра-
ти  яєчників,  рефрактерності  статевих  органів) 
та  соматогенного  генезу (за синдрому  мальабсорб-
ції,  хронічної  ниркової  патології,  ендоінтоксикації, 
недостатності  ендокринних  залоз,  аліментарного 
фактора,  анемії та ін .) . У 50% дівчат із ЗСД визнача-
ють дефіцит маси тіла . Вони можуть мати як висо-
кий, так і низький зріст . Дівчата з високим зростом, 

який притаманний акселерації, мають досить три-
вале статеве дозрівання через зниження функціо-
нальних здібностей організму . У 60% дівчат із ЗСД 
наявне відставання кісткового віку від біологічного 
[7] . Можуть відзначатися відхилення у краніограмі: 
гіперостоз лобної кістки, ознаки венозного застою, 
лікворної гіпертензії . Більшість дівчат із ЗСД мають 
ознаки астенічного синдрому, вегетативної дис-
функції, носові кровотечі, дизурію, порушення мен-
струального циклу (ПМЦ)
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ПМЦ у дівчат нерідко виникають на тлі розладів 
фізичного розвитку . Причиною можуть бути особли-
вості харчової поведінки (переїдання, дієти, в тому 
числі вегетаріанство і його різновиди), інтенсивні 
фізичні навантаження або хронічна гіпокінезія . Як 
дефіцит маси тіла із критичним зниженням відсотку 
жирової тканини, так і наявність ожиріння можуть 
призвести до гормонального дисбалансу та ПМЦ . 

Своєчасне виявлення порушень фізичного та ста-
тевого розвитку у підлітковому віці з наданням про-
філактичних рекомендацій та, за необхідності, про-
ведення лікувальних заходів дозволить суттєво по-
кращити і якість життя підлітків, і прогноз щодо їх 
подальших фізичних можливостей та репродуктив-

ного здоров’я . Важливим є також надання кваліфі-
кованих рекомендацій молоді щодо профорієнтації 
та збереження функціональних можливостей у май-
бутньому житті . У значній частині випадків саме від-
хилення фізичних параметрів розвитку є першими 
ознаками захворювань, зобов’язуючими прове сти 
всебічне обстеження . Саме тому лікарі первинної 
медичної ланки (педіатри, сімейні лікарі) не можуть 
економити на профілактичних оглядах підлітково-
го контингенту . Динамічні активні спостереження 
за показниками здоров’я підростаючого покоління 
є найважливішим компонентом у збереженні його 
здоров’я та працездатності . А зберегти здоров’я під-
літків означає забезпечити майбутнє нашої України .
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Оценка физического и полового развития подростков в практике 
семейного врача
Проф. Л.К. Пархоменко, проф. Л.А. Страшок, доц. Е.М. Завеля, доц. М.Ю. Исакова,  
доц. А.В. Ещенко
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Статья посвящена актуальным вопросам оказания медицинской помощи подросткам в первичном 
медицинском звене. В подростковом возрасте особое внимание должно быть уделено ежегодным про-
филактическим осмотрам. В статье представлена информация про физиологические изменения в пу-
бертатном возрасте, особенности физического и полового развития юношей и девушек. Подчеркнута 
важность своевременного выявления нарушений физического развития и полового созревания. Уделено 
внимание современным соматометрическим методам оценки физического состояния подростков. При-
ведены частые нарушения в физическом развитии и направления диагностического поиска при обна-
ружении таких нарушений, представлены ориентировочные алгоритмы диагностики. Описаны сроки и 
последовательность появления вторичных половых признаков у девочек и мальчиков разного возраста. 
Особое внимание уделено дифференциальной диагностике задержки полового развития. Регулярные 
профилактические осмотры подростков с оценкой физических параметров и полового созревания яв-
ляються неотъемлемой частью работы семейного врача. Они необходимы для профилактики и ранней 
диагностики хронической неинфекционной патологии.

Ключевые слова: подростки, физическое и половое развитие, семейный врач.
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The article is devoted to topical issues of providing medical care to adolescents in primary health care.
In adolescence, special attention should be paid to annual preventive examinations. The article presents 

information about physiological changes in puberty, features of physical and sexual development of boys and 
girls. The importance of timely detection of violations of physical development and puberty is emphasized. 
Attention is paid to modern somatometric methods of assessing the physical development of adolescents. 
Frequent violations in physical development and directions of diagnostic search at detection of such violations 
are resulted, approximate algorithms of diagnostics are presented. The timing and sequence of secondary sexual 
characteristics in girls and boys of different ages are described. Particular attention is paid to the differential 
diagnosis of delayed sexual development. Regular preventive examinations of adolescents with an assessment 
of physical parameters and sexual development are an integral part of the work of the family doctor. They are 
necessary for the prevention and early diagnosis of chronic non-infectious pathology.
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Діагностика та лікування пацієнта  
з болем у спині

Біль у спині — одна з найбільш частих скарг па-
цієнтів при зверненні за медичною допомогою . 

Больові синдроми в області спини є одним з най-
важчих завдань в повсякденній клінічній практиці . 
Незважаючи на пильний інтерес до цієї проблеми і 
досягнутий успіх в аспекті ведення пацієнтів даної 
категорії, патогенетична багатогранність больового 
синдрому часто є «каменем спотикання» для форму-
вання адекватної терапевтичної програми [1, 2] .

Дорсалгия, або біль в спині, стала своєрідною пан-
демією сучасного світу . У повсякденній практиці лі-
кар найчастіше стикається саме з такою локалізацією 
больового синдрому .

 У 90% випадків ця біль пов’язана з мікротравмати-
зацією структур опорно-рухового апарату: крижово-
клубового зчленування, паравертебральних м’язів, 
капсульно-зв’язкового апарату фасеточного суста- 
ва, що дозволяє розглядати її як скелетно-м’язову 
або неспецифічну біль, тому що верифікувати дже-
рело ноцицептивної імпульсації без інвазивних ма-
ніпуляцій не представляється можливим . У 5% ви-
падків біль в спині може бути викликана компресією 
спинномозкового корінця, грижового випинання 
міжхребцевого диска або гіпертрофованою капсу-
лою фасеточного суглоба . В якості специфічних при-
чин болю в спині, поширеність яких досягає 5%, роз-
глядаються травми хребта, запальні захворювання 
сполучної тканини з ураженням фасеткових суглобів 
і крижово-клубового зчленування, новоутворення 
(первинні і метастатичні), остеопороз, інфекційні 
процеси, а також відображений біль від органів че-
ревної порожнини, забрюшинного простору і мало-
го тазу [2—4] .

Згідно патофізіологічним механізмам розвитку 
різниться ноцицептивний і нейропатичний біль .

Ноцицептивний (від лат . nocere — пошкоджувати) 
компонент болю формується внаслідок дії подраз-
ника на периферичні больові рецептори . В якості 

такого подразника можуть виступати зовнішні (тер-
мічні, механічні, хімічні) і внутрішні (медіатори за-
палення, локальний ацидоз при м’язовому спазмі) 
фактори [1] . Ноцицептивний біль є саногенетичним 
механізмом захисту організму, попереджаючи його 
структури від подальшого пошкодження .

Нейропатичний компонент больового синдрому 
виникає при ураженні або порушенні функції пе-
риферичних або центральних нервових структур, 
що беруть участь в контролі і проведенні больової 
імпульсації [2] . Нейропатичний біль, як правило,  
є хронічним і розвивається за рахунок периферичної 
та центральної сенситизації ноцицептивних нейро-
нів .

Класифікація і діагностика болю в спині 
Слід зазначити, що призначення обстеження для 

пацієнтів з болем у спині повинно мати на меті ви-
ключення саме специфічного ураження, що визна-
чає лікарську тактику . Дегенеративно-дистрофічні 
зміни хребетного стовпа (структурні зміни дисків, 
фасеткових суглобів, зв’язок і ін .), які виявляють-
ся при рутинному рентгенівському дослідженні, 
комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії, 
при відсутності клінічної картини ураження цен-
тральної і периферичної нервової системи (мієлопа-
тія, радикулопатія) , не визначають напрям терапії і 
розглядаються як знахідка [5] .

Біль у спині тривалістю до 6 тижнів прийнято вва-
жати гострим, 6—12 тижнів — підгострим, понад 12 
тижнів — хронічним . Хронізація скелетно-м’язового 
болю відзначається у 23% пацієнтів, що вперше ви-
пробували біль, а у 11% пацієнтів хронічний біль в 
спині стає причиною інвалідизації .

У тих випадках, коли тривалість больового син-
дрому перевищує терміни фізіологічного відновлен-
ня тканин, для патогенетичного позначення цього 
процесу Міжнародною асоціацією з вивчення болю 
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(IASP) введено термін «ноципластичний біль» [5] . 
Ноципластичний біль визначається як біль, що ви-
никає в зв’язку зі зміненою ноціцепцією при відсут-
ності чітких ознак існуючого або можливого ушко-
дження тканини, що викликає активацію перифе-
ричних ноціцепторів, а також ознак захворювання 
або пошкодження соматосенсорної нервової систе-
ми, здатних викликати невропатичний біль . Під змі-
неною ноцицепцією маються на увазі дезадаптивні 
пластичні процеси в нервовій системі, м’язах і пси-
хіці хворого . 

Внесок кожного з перерахованих вище компонен-
тів в формування ноципластичного болю варіабелен 
у різних пацієнтів, що обумовлює відповідь на про-
ведену терапію .

Однак слід відрізняти так званий вторинний, або 
специфічний, біль, що є симптомом системних за-
хворювань, таких як первинні і метастатичні пух-
лини хребців, оболонок спинного мозку; переломи 
хребців; інфекційні ураження хребців і міжхреб-
цевих дисків (туберкульоз, бруцельоз і т . д .); не-
інфекційні запальні захворювання (анкілозуючий 
спондилоартрит, ревматоїдний артрит); метаболічні 
ураження кісток (остеопороз, остеомаляція); гострі 
порушення спинального кровообігу; відображений 
біль при патології внутрішніх органів (ниркова ко-
лика, гінекологічні захворювання) .

Причиною первинного, або неспецифічного болю 
в спині є патологічний дегенеративний процес, 
який втягує структури хребетно-рухового сегмента: 
м’язово-зв’язковий комплекс; міжхребцевий диск; 
міжхребцеві суглоби; невральні структури (нерво-
вий корінець, тверда мозкова оболонка) [6] .

Таким чином, дорсалгія обумовлена   неспецифіч-
ним дегенеративним ураженням кістково-м’язової 
системи та сполучної тканини невісцеральної етіо-
логії . Термінологічно ці нозології об’єднані в групу 
дорсопатій [7] . 

Існує безліч різнорідних чинників ризику розви-
тку неспецифічного болю в спині: спадковість, жі-
ноча стать, ожиріння, куріння, важкі фізичні наван-
таження, тривале перебування в статичній позі, які 
призводять до дегенерації міжхребцевого диска . Од-
нак визначальними аспектами є порушення трофіки 
хрящової тканини і повторювані перевантаження 
хребетно-рухового сегмента [8] .

В літературі все чинники виникнення болю в спині 
автори ділять на зовнішні і внутрішні . Серед зовніш-
ніх чинників виділяють: важке фізичне наванта-
ження, різкі рухи, підйом вантажів, низьку фізичну 
активність, шкідливі звички, сидячу роботу . До вну-
трішніх факторів належать: надмірна маса тіла, висо-
кий зріст, генетична схильність, вагітність, депресія, 
старіння [13] .

Клінічно больовий синдром у спині може бути оха-
рактеризований за розповсюдженням і інтенсивніс-
тю, а також мати відмінні ознаки в залежності від пе-
реважного залучення в патологічний процес тієї чи 
іншої структури хребетно-рухового сегмента [4, 5] .

Так, за розповсюдженням і локалізацією дорсалгія 
може бути визначена як:

■ локальна — має поширення в межах ураженого 
хребетно-рухового сегмента;

■ проекційна (рефлекторна) — поширюється за 
межі ураженого хребетно-рухового сегмента в су-
міжні області хребта або в кінцівки, проте не супро-
воджується симптомами пошкодження нервового 
корінця;

■ радикулярна (корешкова) — завжди поширюєть-
ся в зоні іннервації компромованого нервового ко-
рінця, супроводжується неврологічними симптома-
ми радикулопатії .

Залежно від переважного залучення в дегенера-
тивний процес певної структури хребетно-рухового 
сегмента дорсалгія може мати відповідну клінічну 
картину .

Больовий синдром при ураженні міжхребцевого 
диска має наступні ознаки:

■ локалізується переважно в проекції міжхребце-
вого диска (міжостистий простір);

■ посилюється у вертикальному положенні, при 
тривалому перебуванні в положенні сидячи, при 
кашлі та чиханні;

■ зменшується в горизонтальному положенні;
■ супроводжується труднощами при нахилі вперед 

і розгинанні з зігнутого положення (обмеження ру-
хів, посилення болю);

■ маніфестує, як правило, у віці до 35 років;
■ має ноцицептивну природу .
Біль при дегенеративних ураженні дугоотростча-

тих суглобів (спондилоартроз) має наступні ознаки:
■ локалізується в спині (переважно в параверте-

бральних точках — проекції дугоотростчатих сугло-
бів);

■ посилюється при тривалому перебуванні в поло-
женні сидячи, з початком руху і при ходьбі;

■ зменшується в горизонтальному положенні;
■ обмежує розгинання (посилюється при відхилен-

ні тулуба назад) і ротацію;
■ дебютує у віці старше 35 років;
■ має ноцицептивну природу .
У патологічний процес при розвитку дегенера-

тивних змін хребта неминуче залучаються м’язово-
зв’язкові структури [3, 8] . М’язовий компонент болю 
в спині може бути представлений спазмом, що ха-
рактеризується хворобливістю в місцях прикріплен-
ня м’яза до кістки і обмеженням амплітуди руху, або 
міофасціальним синдромом, при цьому біль розви-
вається по ноцицептивному механізму .

Таким чином, загальні підходи до ведення пацієнта 
з болем у спині можуть бути представлені у вигляді 
алгоритму, що включає ряд послідовних діагностич-
них і терапевтичних дій .

Важливо оцінити наявність симптомів, характер-
них для системного захворювання або патології, яка 
загрожує життю («червоні прапорці»):

■ Серйозна травма .
■ Ознаки септичного процесу (виражене локальне 

запалення, набряк, локальна гіпертермія) і / або сис-
темної запальної реакції (лихоманка, лейкоцитоз, не-
вмотивоване зниження маси тіла, підвищення ШОЕ і 
/ або рівня СРБ) .
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■ Онкологічне захворювання в анамнезі .
■ Будь які симптоми, що свідчать про наявність 

системного захворювання (ревматичного, гематоло-
гічного, запальних захворювань кишечника і т . д .) .

■ Наявність осередкової неврологічної симптома-
тики (ознаки радикулопатії при болю в спині) або 
рухового дефекту .

■ Наявність ознак психічного розладу (включаючи 
зловживання психоактивними речовинами) .

Наявність цих симптомів є показанням для на-
правлення до вузьких спеціалістів і проведення по-
дальшого діагностичного пошуку .

Оптимізація лікування пацієнта з болем у спині 
В якості важливої   складової лікувального проце-

су розглядаються інформування пацієнта про до-
броякісний характер захворювання, інтерпретація 
в доступній формі мети і результатів обстеження . 
Пацієнту слід рекомендувати зберігати повсякденну, 
звичну для нього фізичну активність, обмеживши 
лише ті рухи, які спровокували біль або призводять 
до її посилення [9] . Прихильність пацієнта рекомен-
даціям лікаря в разі гострого болю в спині, а отже, 
швидке відновлення визначається ефективністю 
знеболювальної терапії .

Стратегія лікування при неспецифічному болю в 
спині базується на клінічній картині з урахуванням 
етіопатогенетичного механізму і варіантів перебігу 
захворювання та складається, як правило, з наступ-
них складових: дотримання рухового режиму та ме-
дикаментозного лікування .

Згідно з європейськими рекомендаціями, активіза-
ція пацієнтів в гострий період повинна відбуватися в 
максимально короткі терміни [10] . При відсутності 
симптомів компресійної радикулопатії постільний 
режим не повинен перевищувати 48 год . Однак чис-
ленні дослідження, що включали пацієнтів з ради-
кулярним больовим синдромом, продемонстрували 
або відсутність достовірних відмінностей між гру-
пою ранньої активізації і групою «постільного ре-
жиму», або посилення болю в останній вибірці [10, 
11] . У зв’язку з цим пацієнтам була рекомендована 
активізація з поступовим розширенням рухового 
навантаження і формуванням правильного стерео-
типу побутових рухів .

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) на-
лежать до препаратів вибору для купірування больо-
вого синдрому [11, 12] . НПЗП є «золотим стандар-
том» лікування неспецифічного болю в спині завдя-
ки своїй здатності впливати на больову імпульсацію 
на всіх рівнях афферентної передачі від периферич-
них ноцицепторів до чутливих центрів головного 
мозку . Механізм дії НПЗП полягає в гальмуванні 
синтезу простагландинів внаслідок пригнічення 
ключового ферменту — циклооксигенази (ЦОГ), що 
призводить до уповільнення продукції простаглан-
дину Е2, тромбоксану А2, а також зниження рівня 
лейкотрієнів, кінінів, гістаміну, серотоніну та інших 
медіаторів запалення [13] . Всім НПЗП притаманні 
однакові властивості: жарознижувальна, знеболю-
вальна, протизапальна .

Є описи трьох різних ізоферментів ЦОГ (ЦОГ-
1, ЦОГ-2, ЦОГ-3) . Протизапальний ефект НПЗП 
реалізується при пригніченні ЦОГ-2, одночасно 
відбувається пригнічення фізіологічної ізоформи 
ЦОГ-1, з чим пов’язаний розвиток побічних ефектів 
НПЗП . До небажаних ефектів неселективних НПЗП 
(Н-НПЗП) відносяться ускладнення з боку шлунко-
во-кишкового тракту: НПЗП-гастропатія (виразки 
шлунка і дванадцятипалої кишки, кровотечі, перфо-
рація і стриктура верхніх відділів шлунково-киш-
кового тракту), диспепсія (біль у шлунку, нудота, 
тяжкість в епігастрії), НПЗП-ентеропатія (поєднан-
ня залізодефіцитної анемії і гипоальбуминемии при 
відсутності ознак НПЗП-гастропатії, кишкова кро-
вотеча, непрохідність) .

Прийом НПЗП може ускладнити перебіг артеріаль-
ної гіпертензії (зниження ефективності антигіпер-
тензивних препаратів), сприяти розвитку гострих 
кардіоваскулярних порушень (інфаркт міокарда, 
ішемічний інсульт) . Пацієнтам з дуже високим сер-
цево-судинним ризиком (нестабільна стенокардія, 
стан після перенесеного інфаркту міокарда, гостро-
го порушення мозкового кровообігу і т . д .) слід по 
можливості уникати призначення будь-яких НПЗП . 
Таким чином, слід призначати НПЗП в мінімальних 
ефективних дозах з максимально короткою трива-
лістю прийому препарату . Перевагою селективних 
інгібіторів ЦОГ-2 (С-НПЗП) є відносна безпека щодо 
розвитку ульцерогенних ускладнень . Однак при їх 
використанні можливий розвиток ускладнень з боку 
серцево-судинної системи [14] .

Перед призначенням НПЗП слід проаналізувати 
наявні у пацієнта супутні захворювання для стра-
тифікації ризиків . Висока аналгетична активність, 
швидке знеболювання, низька частота побічних 
ефектів – вимоги, що пред’являються до НПЗП для 
лікування неспецифічного болю в спині .

При болю в спині велике значення має комплексне 
лікування, яке включає купірування болю, зняття 
запального процесу, посилення обмінних процесів, 
попередження хронізації захворювання, проведення 
повноцінного курсу реабілітаційних заходів, а також 
профілактику рецидиву загострень .

При рецидивуючому перебігу хронічного болю 
в спині для купірування загострень показано при-
значення НПЗП в поєднанні з антидепресантами і 
міорелаксантами центральної дії . Максимальна три-
валість прийому НПЗП, відповідно до Європейських 
рекомендацій лікування хронічної неспецифічної 
болі в спині, не повинна перевищувати 3 міс . [12] . 
Контрольовані дослідження показали, що до ефек-
тивних ад’ювантних анальгетиків відносяться три-
циклічні, норадренергичні і серотонінергічні анти-
депресанти [13] .

Інформованість пацієнта, раціональне і ефектив-
не лікування гострого неспецифічного болю в спи-
ні знижують ймовірність хронізації больового син-
дрому . Разом з тим слід звертати увагу на виявлення 
факторів ризику хронізації болю: тривалі вертикаль-
ні статичні навантаження, гіподинамія, одноманітна 
фізична активність, надмірна вага, стрес, депресія, 
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тривога . Важливо розуміти, що при активному залу-
ченні пацієнта в процес реабілітації, поясненні йому 
причинно-наслідкових зв’язків виникнення і хроні-
зації болю більшість несприятливих чинників підда-
ються корекції . Безумовно, це тривалий процес, що 
вимагає від лікаря професіоналізму, знань в області 
психології та психотерапії [14] .

Лікування хронічного скелетно-м’язового синдро-
му вимагає комплексного мультидисциплінарного 
підходу . Провідна роль відводиться когнітивно-по-
ведінкової психотерапії (КПТ), кінезіотерапії, ерго-
терапії в поєднанні з іншими немедикаментозними 
методами корекції .

Пацієнти з хронічною дорсалгією в більшості ви-
падків мають хибні уявлення про прогноз захворю-
вання, нерідко сприймаючи його як невиліковне . Не 
отримавши належної інтерпретації результатів про-
ведених інструментальних досліджень, хворі боять-
ся прогресування виявлених порушень, необгрунто-
вано обмежуючи фізичну активність . Зв’язок болю 
з певними рухами призводить до помилкового уяв-
лення про небезпеку рухів в цілому, формуючи кі-
незіофобію, що сприяє формуванню патологічного 
больового стереотипу — дезадаптивної нейроплас-
тичної перебудові систем ЦНС, що забезпечують 
регуляцію рухів . Мета КПТ — з’ясувати уявлення 
пацієнта про захворювання, виявити дезадаптивні 
думки про перебіг і прогноз захворювання, навчити 
адекватно оцінювати свої відчуття, подолати страх 
рухів при можливих наступних загостреннях . За-
вдання лікаря – сформувати у пацієнта активну стра-
тегію подолання болю . При спільному застосуванні 
навичок КПТ, кінезіотерапії, ерготерапії вдається 
досягти найкращих результатів в лікуванні хроніч-
ного неспецифічного болю в спині [15] . Фактично ці 
нефармакологічні методи лікування можуть засто-
совуватися у веденні пацієнтів з будь якою локаліза-
цією ноципластічного болю, але особливо ефективні 
при ноципластічному болю в спині .

Кінезіотерапія включає навчання пацієнта пра-
вильним рухам у професійній, соціальній та побу-
товій сферах . Пацієнт повинен навчитися уникати 
рухів, що провокують і посилюють біль, зберігаючи 
при цьому звичний спосіб життя з мінімальними об-
меженнями . Рекомендуючи той чи інший вид фізич-

ної активності, слід орієнтуватися на індивідуальні 
переваги хворого, попередній досвід, що дозволить 
сформувати звичку регулярно займатися лікуваль-
ною гімнастикою, робити вправи на робочому місці, 
багато ходити .

Порушення ергономічності робочого місця паці-
єнта в поєднанні з тривалою гіподинамією протягом 
робочого дня, різкі непідготовлені рухи призводять 
до постійної мікротравматизації м’язової тканини, 
по-перше, через постуральне перевантаження, по-
друге, через ексцентричні скорочення нетренованих 
м’язів . Виходячи з перерахованих вище фактів, при 
лікуванні неспецифічного болю в спині необхідна 
терапія, спрямована на відновлення і підтримання 
структури і функції скелетних м’язів, синергічність 
їх скорочень і розслаблень . Комплекси вправ і про-
грами активної реабілітації, засновані на морфо-
структурних особливості уражених м’язів, дозво-
лять збільшити ефективність кінезіотерапії .

Висновки
Біль у спині за сукупністю соціально-економічних 

втрат за останні роки вийшов на провідне місце се-
ред причин непрацездатності, у зв’язку з чим акту-
альна проблема швидкого ефективного знеболення 
та реабілітації даної численної групи пацієнтів . Cлід 
відзначити, що пацієнт з хронічним болем у спині за-
вжди є певним викликом для клініциста як в плані 
діагностики, так і стратегії призначення раціональ-
ного лікування, яке повинно ґрунтуватися на прин-
ципах доказової медицини, а також враховувати 
спектр супутніх захворювань, здатних впливати на 
загальну клінічну картину .

Розвиток і поглиблення фундаментальних знань 
про механізми м’язового скорочення як найважли-
вішої складової активного руху, їх інтеграції з клініч-
ною практикою дозволять розробляти більш ефек-
тивні методи профілактики і лікування скелетно-
м’язових больових синдромів . Важливим фактором 
в комплексній терапії больового синдрому є форму-
вання у пацієнтів соціальної моделі поведінки, що 
включає заходи, спрямовані на зниження факторів 
ризику і профілактику загострень, а також розумін-
ня необхідності звернення за своєчасною медичною 
допомогою, щоб уникнути хронізації болю .
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Диагностика и лечение пациента с болью в спине
Проф. А.Н. Корж, канд. мед. наук И.В. Корж*
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина
* Институт патологии позвоночника и суставов АМН Украины

Боль в спине по совокупности социально-экономических потерь за последние годы вышла на ведущее 
место среди причин нетрудоспособности, в связи с чем актуальна проблема быстрого эффективного 
обезболивания и реабилитации данной многочисленной группы пациентов. Несмотря на пристальный 
интерес к этой проблеме и достигнутый успех в аспекте ведения пациентов, патогенетическая много-
гранность болевого синдрома часто является «камнем преткновения» для формирования адекватной 
терапевтической программы. Лечение боли в спине требует комплексного мультидисциплинарного 
подхода. Нестероидные противовоспалительные препараты являются «золотым стандартом» лечения 
неспецифической боли в спине благодаря своей способности влиять на болевую импульсацию на всех 
уровнях афферентной передачи от периферических ноцицепторов к чувствительным центрам голов-
ного мозга.

Ключевые слова: боль в спине, диагностика, лечение, нестероидные противовоспалительные препа-
раты.

Diagnosis and treatment of a patient with back pain
Prof. Korzh O.M., PHD Korzh I.V.*
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
*Institute of Spine and Joint Pathology, Academy of Medical Sciences of Ukraine

Back pain due to socio-economic losses in recent years has become a leading cause of disability, therefore the 
especially urgent problem of rapid effective pain relief and rehabilitation of this large group of patients. Despite 
the keen interest in this problem and the success achieved in the management of patients, the pathogenetic 
multifaceted pain syndrome is often a «stumbling block» to form an adequate therapeutic program. Treatment of 
back pain requires a multidisciplinary approach. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the «gold standard» 
for the treatment of nonspecific back pain due to its ability to influence pain impulsion at all levels of afferent 
transmission from peripheral nociceptors to sensitive brain centers.

Key Words: back pain, diagnostics, treatment, non-steroidal anti-inflammatory drugs.
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Міокардіальні м’язові містки коронарних 
артерій: діагностика і лікування  
у практиці сімейного лікаря

Коронарні артерії (КА) оточені пухкою сполуч-
ною і жировою тканиною та, насамперед, про-

ходять субепікардіально . КА фіксовані в вінцевій 
борозні м’язовими петлями, які охоплюють артерію 
на ¾ її діаметра і сприяють безперервності коронар-
ного кровотоку [10, 12] . Вінцеві артерії можуть роз-
ташовуватися інтрамурально, тобто «пірнати» вглиб 
міокарду на різну глибину і раптово «виринати» на 
поверхню серця . Ділянку артерії, яка проходить в мі-
окарді, називають по-різному: «пірнаюча», тунельна 
або інтрамуральна артерія, глибоко пірнаючий або 
інтрамуральний хід КА . М’яз, який покриває ділян-
ку такої артерії називають міокардіальним містком 
(ММ) або м’язовою перемичкою [8] . Найбільш часто 
зустрічаються поодинокі ММ у серці, хоча можливо 
виявлення 2 і більше ММ в різних КА . ММ вперше 
описав у 1737 році Н .С . Rayman [13] .

ММ формуються одночасно з КА у ембріонально-
му періоді і вважаються однією з найбільш пошире-
них вроджених анатомічних аномалій формування і 
розвитку КА . Найбільш часто ММ діагностується у 
чоловіків . За даними різних авторів, частота зустрі-
чальності ММ коливається від 5 до 87% . За даними 
морфологічних досліджень, довжина ММ коливаєть-
ся від 4 до 40 мм, товщина в середньому досягає 2,8 
мм [8,10,14] . Найбільша кількість ММ зустрічається 
над лівою передньою низхідною артерією, частіше в 
проксимальній або середній її третині і в передній 

міжшлуночковій гілці . Зрідка ММ зустрічається в 
області огинаючої артерії, значно рідше ММ локалі-
зується над іншими КА [12, 14] .

ММ зовні в фазу систоли стискає КА, що призво-
дить до зменшення або повного припинення антеро-
градного кровотоку в систолу і можливого виник-
нення ретроградного потоку крові [5, 8] . Доведено, 
що інтима інтрамуральної частини КА значно тонше 
порівняно з проксимальним сегментом артерії [4, 
10] . Систолічне стиснення КА призводить до трав-
мування інтими і розвитку ендотеліальної дисфунк-
ції, особливо при тахікардії, після чого відбувається 
агрегація тромбоцитів, вазоспазм з розвитком коро-
нарного синдрому [1, 2, 12] . 

Наявність ММ в більшості випадків не супрово-
джується клінічною симптоматикою . Ризик того, 
що наявність ММ відобразиться на клінічному стані 
пацієнта визначається виразністю систолічної комп-
ресії КА . Ступінь коронарної обструкції при ММ за-
лежить від його розташування, товщини та довжи-
ни, а також скорочувальної функції міокарда [9, 10] . 
Також виділено ряд факторів і супутньої патології, 
наявність яких викликають появу кардіологічних 
скарг і симптомів у пацієнтів з наявним ММ . Серед 
них визначають стани і захворювання, які супро-
воджуються збільшенням частоти і сили серцевих 
скорочень (у тому числі психоемоційне перенапру-
ження, передозування алкогольних/наркотичних ре-
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човин), спазмом коронарних артерій, що призводить 
до зменшення тривалості діастолічного наповнення 
КА . До таких станів та захворювань також відносять 
гіпертрофію і фіброз міокарда, гіпертрофічну карді-
опатію, атеросклероз і тромбоз коронарних артерій в 
місці ММ, трансплантоване серце [3, 7, 13] . Клінічно 
ММ проявляються приблизно у 30% пацієнтів з на-
падами стенокардії або її еквівалентами, задишкою 
при фізичному навантаженні, шлуночковою тахікар-
дією, скороминущою атріовентрикулярною блока-
дою, розвитком інфаркту міокарда і раптовою серце-
вою смертю . Ці ускладнення розвиваються не часто, 
лише у разі сильної компресії глибоко розташованих 
в міокарді КА [1, 5, 10] .

Слід пам’ятати, що гострий коронарний синдром 
і раптова серцева смерть у дитячому, підлітковому і 
молодому віці досить рідко викликаються атероскле-
розом або тромбозом судин, основною причиною 
визнані аномалії КА, зокрема ММ [6, 7, 10] .

Діагностичний пошук ММ особливо актуальний 
при незрозумілих причинах нападів стенокардії та 
розвитком гострого коронарного синдрому у людей 
молодого віку .

ЕКГ з навантажувальними тестами може індукува-
ти появу неспецифічних ознак ішемії міокарда, по-
рушення внутрішньошлуночкової провідності або 
аритмії, які на ЕКГ спокою не реєструються [2, 4] .

Значимість систолічного і діастолічного звуження 
може підтвердити внутрішньосудинне ультразвуко-
ве дослідження з доплерофлуометрією, за допомогою 
якого можна виміряти не тільки діаметр, але й пло-
щу просвіту судин . У пацієнтів з ММ можна вияв-
ляти феномен «кінчика пальця» — подовження часу 
наростання швидкості діастолічного кровоплину та 
«півмісяць» тунельованого сегменту між епікарді-
альною тканиною і КА під час серцевого циклу [4, 9] .

Гемодинамічно значущі ММ за даними корона-
роангіографії (КГ) виявляються у 5% хворих . При 
використанні провокаційних тестів — внутрішньо-
коронарне введення ацетилхоліну або ергометрину, 
які сприяють систоличному стисненню тунельова-
ної артерії, збільшують силу і частоту серцевих ско-
рочень, ММ при КГ визначаються приблизно у 40% 
пацієнтів [9] .

Типові ангіографічні прояви ММ — «milking effeсt» 
і «step down-step up» феномени, які обумовлені систо-
лічною компресією тунельованого сегменту КА . Фе-
номен «milking effeсt» («молочний ефект») — ефект 
видоювання або видавлювання, характеризується 
звуженням КА у фазу систоли і повним або частко-
вим розширенням у фазу діастоли . Феномен «step 
down-step up» полягає у фазовому «покроковому» 
заповненні контрастом тунельованої артерії [9, 10] .

Мультиспіральна комп’ютерна томографія (МСКТ) 
КА дозволяє візуалізувати не тільки довколишній мі-
окард і камери серця, а також і просвіт КА, стан їхньої 
стінки, визначити довжину і глибину розташування 
тунельованої артерії, її діаметр і відсоток стенозу на 
рівні ММ під час систоли і діастоли [10, 12] .

Відповідно до класифікації Шварца [11], пацієнтів 
з ММ розподіляють на групи: до групи А відносяться 

пацієнти без вираженої кардіальної симптоматики, 
які не потребують лікування; до групи В — хворі, у 
яких спостерігається значне поліпшення самопочут-
тя при прийомі медикаментозної терапії протягом 
п’яти років; до третьої групи С відносяться пацієнти, 
які резистентні до фармакотерапії, внаслідок чого їм 
показана реваскуляризація в області ММ .

Принципи лікування цих пацієнтів в основному не 
відрізняються від таких, що застосовуються при іше-
мічної хворобі серця .

Консервативне лікування ММ застосовується тіль-
ки у хворих з клінічними проявами ММ . Медика-
ментозна терапія не може усунути систолічну комп-
ресію КА . Його основним завданням є нівелювання 
симптомів і ознак ішемії міокарда та профілактика 
майбутніх коронарних подій шляхом попереджен-
ня чинників, що сприяють розвитку ішемії міо-
карда: спазму, тахікардії і тромбозу . Для лікування 
застосовують ß-адреноблокатори (препарати пер-
шої лінії), недигідропірідінові антагоністи кальцію 
(препарати другої лінії) або їх комбінація, а також 
антиагреганти і статини . Призначення препаратів 
з негативними іно- та хронотропними ефектами 
(β-адреноблокатори або антагоністи кальцієвих ка-
налів, їхні комбінації) проявляє антиішемічну дію, 
яка визначається зниженням потреби міокарда в 
кисні, зменшенням внутрішньоміокардіального тис-
ку та екстрасудинного коронарного опору, особливо 
в субендокардіальних шарах . Є дані про те, що нітра-
ти можуть погіршувати стан таких пацієнтів за раху-
нок підвищення ступеню систолічного звуження КА 
в області ММ та зменшення переднавантаження і 
приводити до більш вираженої компресії артерії ММ 
у систолу з подальшим погіршенням стану хворого . 
Навантаження рідиною, навпаки, збільшує опір су-
дин до компресії і, таким чином, може сприяти змен-
шенню ішемії [9, 10, 11] .

При рефрактерності стенокардії до медикаментоз-
ної терапії проводять стентування внутрішньоміо-
кардіального сегменту КА, аортокоронарне шунту-
вання або хірургічне розсічення ММ, тобто міотомію . 
При протяжності ММ менше 2 см методом вибору 
є стентування причинного сегмента КА, у випадках 
протяжності ММ більш 2 см перевага віддається від-
критим втручанням . За наявності ізольованого ММ 
показано виконання стентування КА, при поєднанні 
ММ з іншою серцевою патологією хворому викону-
ється операція в умовах штучного кровообігу [4, 9] .

Кожний випадок визначення ММ у хворих з кар-
діальною симптоматикою являє, з нашої токи зору, 
певний інтерес для практикуючих лікарів .

Клінічний випадок. У поліклініку на прийом до 
сімейного лікаря звернувся хворий С ., 61 р . зі скарга-
ми на стискаючі болі за грудиною і в лівій половині 
грудної клітини з іррадіацією у ліву руку, що вини-
кають при незначному фізичному навантаженні, під-
йомі на 1-ий поверх по сходах і на тлі підвищення ар-
теріального тиску; задишку та відчуття серцебиття, 
які спостерігаються при незначному фізичному на-
вантаженні; головний біль; запаморочення; загальну 
слабкість . 
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Anamnesis morbi: Вперше стискаючі болі за гру-
диною з’явилися у 2007 р ., встановлено діагноз ІХС . 
Гіпертонічна хвороба ІІ стадії 2 ступеня . Максималь-
ний АТ = 175/100 мм . рт . ст . Періодично проходив 
стаціонарне лікування . Тривалий час приймає ло-
зартан 10 мг/доб . Погіршення самопочуття протягом 
місяця без наявної причини . Для полегшення болю 
за грудиною почав вперше приймати нітрогліцерин 
по 1 табл . під язик, однак на тлі прийому препарату 
біль не проходив . У зв’язку із погіршенням самопо-
чуття звернувся до терапевта . 

Anamnesis vitae: смалить; індекс пачко/років — 5 . 
Об’єктивно . Стан задовільний . Шкірні покриви 

чисті, сухі, помірний акроціаноз . Над всією поверх-
нею легень перкуторно — легеневий звук, аускульта-
тивно — везикулярне дихання . Межі серця розшире-
ні вліво на 1 см . Тони серця ритмічні, приглушені, ак-
цент ІІ тону над аортою . ЧСС=РS=98/хв . АТ=160/100 
мм . рт . ст . Живіт м’який, безболісний . Печінка ви-
ступає з-під краю реберної дуги на 1,5 см . 

За результатами клініко-інструментальних обсте-
жень: 

ЗХ-7,7 ммоль/л, ХС-ЛПНЩ-4,80 ммоль/л, ТГ-1,90 
ммоль/л, КА-6,7; 

ЕКГ: ритм синусовий, регулярний, з частотою 56 у 
хв . Нормальне положення електричної осі серця . По-
рушення процесів реполяризації по задній стінці . Гі-
пертрофія міокарда лівого шлуночка (рис . 1); 

ЕхоКГ: склеротичні зміни аорти, гіпертрофія лі-
вого шлуночка, порушення кинетики стінок лівого 
шлуночка не виявлено; 

Тредміл-тест: проба позитивна, відповідає ІІІ ф .кл, 
толерантність до фізичного навантаження низька; 

КТ-ангіографія: КТ-ознаки атеросклерозу коро-
нарних судин з помірним звуженням лівої огинаючої 
артерії (13 сегмент), міокардіальний місток лівої пе-
редньої низхідної артерії (7 сегмент) (рис . 2) . 

Діагноз . ІХС: стабільна стенокардія напруження 
III ф .кл . Атеросклеротичний кардіосклероз . Міокар-
діальний місток лівої передньої низхідної артерії . 
(КТ-ангіографія 28 .12 .18 р .) . Гіпертонічна хвороба ІІ 
стадії, 2 ступеня, ризик IV (високий) . Гіпертензивне 
серце (Гіпертрофія ЛШ) . СН ІІ А ст ., із збереженою 
ФВ ЛШ, NYНA IIІ . 

Рекомендовано: 1 . Модифікація способу життя .  
2 . Тривала терапія: Карведілол 6,25 мг 1р/д . Ацетил-
саліцилова кислота 100 мг + аторвастатин 20мг + ра-
міприл 5 мг 1р/д . 

Через 2 тижні на фоні лікування стан хворого по-
кращився: стабілізувався АТ, покращилася толе-
рантність до фізичного навантаження .

Висновки . На прикладі клінічного випадку роз-
глянуто особливість клінічного перебігу міокар-
діального містку у хворого на атеросклеротичний 
кардіосклероз . Наведене спостереження свідчить, 
що при прогресуванні стенокардії та неефективності 
медикаментозного лікування у пацієнтів молодого 
віку необхідно проводити додаткові інструменталь-
ні методи обстеження з метою виявлення можливих 
органічних змін і вроджених аномалій коронарних 
судин та подальшого призначення відповідних мето-
дів лікування . 

Рис. 1. ЕКГ

Рис. 2. КТ-ангіографія
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Миокардиальные мышечные мостики коронарных артерий:  
диагностика и лечение в практике семейного врача
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В статье изложены данные о распространенности, этиопатогенетические аспекты, клинические про-
явления, особенности диагностики и принципы лечения миокардиального мышечного мостика. Обра-
щается внимание семейных врачей и врачей-педиатров на своевременную диагностику данного врож-
денного состояния. Приведен клинический случай диагностированного миокардиального мышечного 
мостика у пациента с атеросклерозом коронарных артерий.

Ключевые слова: коронарные артерии, миокардиальный мышечный мостик, диагностика, лечение.

Myocardial muscle coronary arteries: diagnosis and treatment in the 
practice of a family doctor
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The article presents data on prevalence, etiopathogenetic aspects, clinical manifestations, features of diagnosis 
and principles of treatment of myocardial muscle bridge. The attention of family doctors and pediatricians is 
drawn to the timely diagnosis of this congenital condition. The clinical case of diagnosed myocardial muscle 
bridge in a patient with atherosclerosis of the coronary arteries is presented.
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Сердечная недостаточность у больных 
диабетической кардиомиопатией:  
современные методы лечения

Общеизвестным фактом является то, что са-
харный диабет (СД) является фактором риска 

формирования и прогрессирования сердечной не-
достаточности (СН) . Риск развития хронической СН 
(ХСН) у больных СД в 2,5 раза выше, чем у лиц без 
диабета [34] .

Развитие ХСН у больных СД лишь частично объ-
ясняется увеличенным риском атеросклеротиче-
ских и сердечно-сосудистых осложнений . Отяго-
щающее действие СД 2 типа (СД-2) на развитие и 
прогноз ХСН обусловлено рядом тесно связанных 
между собой механизмов, среди которых модуля-
ция сигнальных путей инсулина и митохондриаль-
ная дисфункция, окислительный стресс, накопле-
ние конечных продуктов избыточного гликолиза 
и липидов, активация провоспалительного звена 
иммунитета [35, 36] . 

Ситуацию значительно осложняет частое присут-
ствие избыточной массы тела у таких пациентов, что 
с геометрической прогрессией ускоряет формирова-
ние сердечно-сосудистых заболеваний, и, в первую 
очередь, развитие самостоятельного специфическо-
го диабетического поражения миокарда — диабети-
ческой кардиомиопатии (ДКМП) . 

В 1972 году Shirley Rubler и коллегами отчетливо 
выраженная, не зависящая от атеросклероза и гипер-
тонии, кардиомиопатия была определена как ДКМП . 
В последнее время более распространенным фено-
типом ДКМП стал так называемый рестриктивный 
тип — с наличием диастолической дисфункции ми-
окарда левого желудочка (ДД), с СН с сохраненной 
систолической функцией левого желудочка .

За прошедшие 50 лет с момента первого описания 
ДКМП предпринимались неоднократные попытки 
разработать методы борьбы с фиброзом миокарда 

при СД-2 . Связь фиброза миокарда с плохим глике-
мическим контролем и давностью диабета уже давно 
стала очевидной для медицинского научного сооб-
щества . Были разработаны и внедрены современные 
методы диагностики СД-2, введено в практику ран-
нее назначение противодиабетической терапии . 

Неожиданным для научного мира стало то, что 
жесткий контроль гликемии с помощью инсулина и 
препаратов сульфонилмочевины не приводит к ожи-
даемому снижению риска тяжелой СН и сердечно-со-
судистой смерти при СД-2 . Была выявлена проблема 
инсулинорезистентности (ИР) и дефицита энергии 
в миокарде, однако улучшение чувствительности к 
инсулину и доставки субстратов энергии с помощью 
агонистов PPAR-γ (глитазонов) не принесло ожидае-
мой пользы . Эффективным и безопасным средством 
ранней профилактики и длительного лечения СН 
при СД-2 оказался метформин . Однако применение 
одного метформина лишь незначительно снизило 
распространенность тяжелой СН при СД-2 . Также в 
течение последнего десятилетия была исследована и 
внедрена в практику новая группа препаратов, кото-
рая борется с гипергликемией и перегрузкой клеток 
натрием и кальцием — агонисты натриевого глюко-
зотранспортера SGLT2, однако их роль в снижении 
риска тяжелой СН все еще требует дальнейшего из-
учения [4, 5, 7] . 

Влияние противодиабетических препаратов на 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений 
изу чается во все большем количестве клинических 
исследований СД-2 . Некоторые из этих лекарств 
имеют полезные сердечно-сосудистые эффекты не-
зависимо от снижения уровня глюкозы крови . Сле-
довательно, представляет интерес возможность ис-
пользования противодиабетических препаратов для 
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лечения СН . Здесь мы суммируем основные вопро-
сы, предоставляя обзор доступных данных .

Метформин
Метформин ингибирует глюконеогенез в гепато-

цитах, одновременно улучшая использование глюко-
зы в качестве источника энергии . Параллельно сни-
жается синтез липидов и холестерина в печени, и, 
таким образом, метформин борется с неалкогольной 
жировой болезнью печени и дислипидемией . Из-
вестно, что триггером глюконеогенеза и липидогене-
за в печени является высокий уровень аденозинтри-
фосфорной кислоты (АТФ) в клетках печени . Мет-
формин же снижает выработку АТФ в гепатоцитах 
и за счет этого угнетает синтез глюкозы и липидов 
гепатоцитами . Очевидно, что метформин снижает 
риск перегрузки миокарда глюкозой и свободными 
жирными кислотами (СЖК) [12] . 

Таким образом, умеренные дозы метформина по-
лезны, а излишне высокие могут оказать негативный 
эффект на миокард за счет снижения выработки 
энергетических субстратов (АТФ) [12] .

Метформин снижает риск сердечно-сосудистых 
осложнений при хронической ишемической болезни 
(ИБС) независимо от наличия диабета . Пациенты, 
которые длительно принимали метформин, в случае 
инфаркта миокарда, как правило, имеют меньшие 
размеры повреждения [20] . Это связано с тем, что 
метформин улучшает чувствительность к инсулину, 
а это означает большую активность эндотелиальной 
синтазы оксида азота (eNOS) и большую утилиза-
цию глюкозы кардиомиоцитами (при хронической 
ишемии желателен сдвиг метаболизма миокарда 
в сторону большего окисления глюкозы и умень-
шения окисления СЖК — так как глюкоза требует 
меньше кислорода для окисления и в условиях дефи-
цита кислорода быстрее окисляется и дает больше 
АТФ, чем СЖК . СЖК в такой ситуации выигрыва-
ют, если нет хронической ишемии, но в условиях ИР 
с дефицитом синтеза NO и ДД отсутствие ишемии 
маловероятно [18] . Кроме того, за счет улучшения 
микроциркуляции, диастолической функции и про-
изводства энергии в миокарде метформин замедляет 
прогрессирование СН, уменьшает развитие фиброза 
миокарда, таким образом снижая риск жизнеугро-
жающих аритмий, в том числе еще до развития СД-2, 
на стадии предиабета [13] .

В рандомизированном контролируемом исследо-
вании (РКИ) Crowley M .J . et al . (2017), метформин 
снизил смертность и возникновение сердечно-со-
судистых заболеваний у пациентов с СД-2, положи-
тельные результаты были подтверждены когортны-
ми исследованиями и метаанализом [14] . 

Соответственно, метформин рекомендуется в ка-
честве терапии первой линии для лечения СД-2 у па-
циентов с СН в соответствии с действующими реко-
мендациями Европейского Общества Кардиологов 
(ESC) (класс II a, уровень доказательности C) [15] .

Однако не следует применять чрезмерные дозы 
метформина, так как они замедляют работу мито-
хондрий по окислению субстратов и синтезу АТФ и 

повышают поступление глюкозы в клетки . Сочета-
ние снижения окислительной активности митохон-
дрий и повышенного поступления субстрата (глю-
козы) может привести к усилению проявлений СН . 
Безусловно, низкие и умеренные дозы метформина 
тренируют миокард работать в условиях небольшого 
дефицита АТФ и позволяют ему более эффективно 
захватывать глюкозу, что является метаболически 
более выгодным в условиях хронической ишемии . 
Таким образом миокард более эффективно при-
спосабливается к условиям хронической ИБС и СН 
прогрессирует медленнее, однако большие дозы мет-
формина при выраженной ишемии и в острый пери-
од ухудшения кровоснабжения миокарда могут на-
нести вред по понятным причинам [12, 13] .

Глитазоны
Глитазоны противопоказаны для лечения СД-2 у 

пациентов с СН (класс III, уровень доказательности 
A) [15] .

Глитазоны улучшают чувствительность к инсулину 
с помощью активации ядерного рецептора PPAR-γ . В 
небольших дозах данные препараты улучшают об-
мен глюкозы в кардиомиоцитах . Но в умеренных и 
высоких дозах за счет преодоления защитной ком-
пенсаторной ИР глитазоны могут вызвать перегруз-
ку кардиомиоцитов глюкозой с развитием глюкозо-
токсичности . По сути, глитазоны приводят к пере-
грузке субстратом, что вызывает компенсаторное 
снижение окисления субстратов, накопление токси-
ческих продуктов промежуточного обмена, которые 
вызывают метаболический хаос внутри клеток и 
могут привести к существенному нарушению функ-
ции клеток и даже апоптозу [16—19] . Эти препараты 
улучшают показатели анализов крови, уменьшая ги-
пергликемию и гиперинсулинемию, однако не всегда 
улучшают состояние внутренних органов, а скорее 
усиливают СН и вызывают остеопороз [19, 20] .

Основным эффектом глитазонов является смеще-
ние утилизации СЖК в сторону жировой ткани и в 
сторону от других тканей, что вызывает эффект «ли-
пидного обкрадывания», который, в свою очередь, 
улучшает утилизацию глюкозы, однако жизненно 
важные органы, в первую очередь сердце, почки и 
мозг, на 70% зависят от СЖК как субстратов энер-
гии, и при СД-2 этот процент увеличивается, таким 
образом, синдром липидного обкрадывания может 
быть нежелательным [19, 20] .

Мета-анализ исследований глитазонов показал, что 
розиглитазон обладает повышенным риском остро-
го инфаркта миокарда и СН, с или без повышенного 
риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
[18] . Частота возникновения СН действительно уве-
личивалась при использовании розиглитазона, что 
привело к тому, что Европейское агентство по ле-
карственным средствам рекомендовало приостано-
вить действие лицензии на препарат в 2010 году [15, 
19] . Препарат увеличивал риск эпизодов ухудшения 
СН, но снижение комбинированной конечной точки 
сохранялось у всех пациентов с тяжелой СН [20] . В 
метаанализе пиоглитазон увеличивал риск СН, од-
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нако без увеличения общей конечной точки смерти, 
инфаркта миокарда или мозгового инсульта [18] . 
Эти данные приводят к концепции, что ухудшение 
СН является классовым эффектом глитазонов [19] .  
В этом контексте в Руководстве ESC по СН отмеча-
ется, что глитазоны противопоказаны для лечения 
СД-2 у пациентов с СН (класс III, уровень доказа-
тельности A) [15] .

Инкретины
Инкретины: агонисты рецептора глюкагонопо-

добного пептида-1 (аГПП-1) и ингибиторы дипеп-
тидилпептидазы-4 (иДПП-4) . Глюкагоноподобный 
пептид-1 (ГПП-1) представляет собой кишечный 
гормон, который высвобождается в ответ на прием 
пищи и воспалительные стимулы [21] . Активация 
рецепторов ГПП-1 вызывает увеличение выработки 
инсулина, снижение моторики желудка и уменьше-
ние аппетита, что ведет к недопущению постпран-
диальной гипергликемии . Дипептидилпептидаза-4 
(ДПП-4) расщепляет ГПП-1 до неактивного метабо-
лита ГПП-1, чтобы не допустить чрезмерное повы-
шение инсулина и замедление моторной активности 
желудка . У пациентов с СД-2 может наблюдаться не-
достаточное выделение ГПП-1 после приема пищи, 
что обуславливает целесообразность применения 
препаратов группы инкретинов [21] .

Общим эффектом инкретинов является увеличе-
ние высвобождения инсулина поджелудочной желе-
зой . Это способствует как устранению постпранди-
альной гипергликемии, так и улучшению биодоступ-
ности оксида азота, поскольку инсулин является 
известным стимулятором eNOS, кроме того, улуч-
шая обмен глюкозы в кардиомиоцитах, инсулин 
улучшает работу глюкозозависимого Са2+ насоса . 
При этом лишний Са2+ вовремя удаляется из цито-
плазмы после мышечного сокращения, что улучшает 
дистолическое расслабление и кровоток в миокар-
де, снижает риск жизнеугрожающих аритмий; кро-
ме того, за счет улучшения обмена глюкозы и Са2+ 
улучшается работа митохондрий по выработке АТФ, 
соответственно, улучшается сократительная способ-
ность миокарда и снижается риск апоптоза [21] .

Однако увеличение выделения инсулина не всегда 
идет на пользу миокарду, ведь чрезмерные дозы ин-
сулина могут преодолеть защитную адаптивную ИР 
миокарда и вызвать внутриклеточную перегрузку 
глюкозой — внутриклеточную гипергликемию при 
нормальном уровне глюкозы в крови — и, таким об-
разом, вызвать глюкозотоксичность, которая вызы-
вает гибель не только β-клеток поджелудочной желе-
зы, но и апоптоз кардиомиоцитов, фиброз миокарда 
[22] . Несмотря на нормализацию уровня глюкозы в 
крови и улучшение чувствительности к инсулину, 
мы будем наблюдать такой же эффект, как при ги-
пергликемии: развитие дилятационного типа ДКМП 
со снижением сократительной функции миокарда . 
Таким образом, ИР может быть защитной, компен-
саторной, и не всегда следует слишком активно бо-
роться с ней . В исследованиях FIGHT и LIVE у па-
циентов с СН со сниженной сократимостью левого 

желудочка с СД-2 или без него лираглутид усиливал 
неблагоприятные сердечно-сосудистые события по 
сравнению с плацебо [24, 25] . 

В условиях умеренной хронической ишемии ми-
окарда у стабильных больных аГПП-1 лираглутид 
и эксенатид улучшают поглощение глюкозы мио-
кардом, а ведь она является энергетически и мета-
болически более выгодным субстратом в условиях 
хронической ишемии, так как требует на 14% мень-
ше кислорода для полноценного окисления и в ус-
ловиях гипоксии дает больше АТФ, чем СЖК . Плюс 
аГПП-1 улучшают микрососудистую и диастоличе-
скую функцию за счет улучшения инсулин-опосре-
дованной работы eNOS и улучшения работы глюко-
зозависимого кальциевого насоса соответственно . 
Однако при СН со сниженной фракцией выброса 
лучше не применять инкретины, так как они пре-
одолевают защитную адаптивную ИР и вызывают 
перегрузку миокарда глюкозой с развитием высоко-
го риска апоптоза, фиброза, неэффективного синте-
за АТФ с развитием энергетического голода [24—26] .

В отличие от аГПП-1, иДПП-4 не показали резуль-
татов в виде улучшения микрососудистой и диасто-
лической функции миокарда при СН, несмотря на 
то, что иДПП-4, особенно ситаглиптин, эффективно 
снижали уровень глюкозы за счет увеличения уров-
ня инсулина . Мета-анализы РКИ показали повыше-
ние риска СН на 14%, и Управление Продовольствия 
и Медикаментов США (FDA) добавил предупрежде-
ние о возможном ухудшении риска СН на фоне при-
ема этих препаратов [15, 23] .

Увеличение уровня инсулина не обладает поло-
жительным эффектом, если вызывает перегрузку 
клеток глюкозой, преодолевая защитную ИР . Воз-
можно, снижение секреции инсулина после приема 
пищи до определенной степени является защитным 
механизмом и не всегда стоит преодолевать его сти-
мулирующими препаратами по типу препаратов 
сульфонилмочевины и стимуляторов ГПП-1 . Мож-
но предполагать, что улучшение чувствительности к 
небольшому изменению уровня инсулина является 
наиболее оптимальным выходом и метформин по-
прежнему остается самым главным не-инсулиновым 
препаратом для борьбы с диабетом и его осложнени-
ями [10] .

Ингибиторы натриевого  
глюкозотранспортера 2

Натриевый глюкозотранспортер (SGLT) 2 находит-
ся в проксимальном канальце почки и обеспечивает 
90% реабсорбции глюкозы . Оставшаяся глюкоза из 
первичной мочи реабсорбируется с помощью SGLT1, 
который также экспрессируется в кишечнике и серд-
це . Ингибирование SGLT2 эмпаглифлозином, дапа-
глифлозином, или канаглифлозином увеличивает 
экскрецию глюкозы с мочой, тем самым увеличивая 
объем мочи . Концепция ингибирования SGLT2 от-
личается от других стратегий снижения глюкозы, 
так как лишняя глюкоза удаляется из «системы», тем 
самым снижая общую токсичность глюкозы для ор-
ганизма и клеток независимо от инсулина [26, 27] . 
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За счет уменьшения перегрузки субстратом эмпа-
глифлозин улучшает функцию митохондрий: сни-
жает внутриклеточную перегрузку Na+ в кардиоми-
оцитах путем ингибирования Na+/H+-обменника 
и увеличивает содержание Ca2+ в митохондриях за 
счет замедления работы Na+/Ca2+- обменника [28] . 
Одновременно уменьшается перегрузка цитоплазмы 
кальцием и за счет этого улучшается диастолическая 
релаксация миокарда, уменьшается его жесткость, 
снижается риск аритмий [29] . В митохондриях оп-
тимальное содержание Ca2+ необходимо для обе-
спечения соответствия синтеза АТФ потребностям 
миокарда и для регенерации антиоксидантной спо-
собности посредством активации цикла Кребса – и, 
таким образом, для предотвращения воспалительно-
го стресса . Если Са2+ выходит из митохондрий в ци-
топлазму, возникает дефицит синтеза АТФ в сочета-
нии с нарушением диастолической релаксации и по-
вышенным риском аритмий [9] . При сочетании СД-2 
и СН возникает типичное метаболическое наруше-
ние – внутриклеточный Na+ повышается и вызыва-
ет энергетическое несоответствие потребностям ми-
окарда и окислительный стресс [8] . Таким образом, 
эмпаглифлозин может оказывать благоприятное 
воздействие, предотвращая энергетическое несоот-
ветствие и окислительный стресс в кардиомиоцитах, 
снижая внутриклеточный Na+ («натриевая концеп-
ция»), что также может иметь последствия для пре-
дотвращения аритмий и прогрессирования СН [28] .

В почке эмпаглифлозин уменьшает внутригломе-
рулярное давление, тем самым снижая альбумину-
рию и обеспечивая почечную защиту . Диуретиче-
ский эффект вызывает уменьшение артериального 
давления, а за счет этого частоту сердечного ритма 
и потребление O2 миокардом, разгружая тем самым 
сердце . Кроме того, уменьшение перегрузки субстра-
том (глюкозой) уменьшает жесткость миокарда и ар-
терий, гипертрофию миокарда и сосудистой стенки, 
обладает противовоспалительным и антифиброз-
ным эффектом [30, 33] .

В исследовании EMPA-REG OUTCOME эмпаглиф-
лозин снизил риск госпитализации по поводу СН на 
35—40% у пациентов с диабетической нефропатией 
и снижением скорости клубочковой фильтрации до 
30—60 мл/мин/1,73 м2 . Эмпаглифлозин также замед-
лял прогрессирование диабетической нефропатии, 
что включало в себя снижение альбуминурии и за-
медление скорости падения скорости клубочковой 
фильтрации [33] . Улучшение клинического течения 
СН может рассматриваться как классовый эффект 
ингибиторов SGLT2 . В настоящее время успешно 
завершилась III фаза исследования эффективности 
дапаглифлозина у пациентов с СНуФВ — DAPA-HF . 
Препарат был признан эффективным и достаточно 
безопасным средством лечения СН с ФВ ниже 40%, 
как при СД-2, так и при его отсутствии . Эти данные 
были доложены на Европейском и Всемирном Кон-
грессе Кардиологов, который проходил в начале сен-
тября 2019 года в Париже [31] . 

DAPA-HF — это международное многоцентровое 
параллельное групповое рандомизированное двой-

ное слепое исследование у пациентов с СН и снижен-
ной фракцией выброса (LVEF ≤ 40%), с и без СД-2, 
целью которого была оценка эффекта дапаглифло-
зина 10 мг по сравнению с плацебо, при назначении 
один раз в день в дополнение к стандартному лече-
нию . В качестве первичной комплексной конечной 
точки использовалась ситуация ухудшения СН (пла-
новая или ургентная госпитализация по поводу де-
компенсации СН) или сердечно-сосудистая смерть . 
Дапаглифлозин в настоящее время одобрен для ле-
чения пациентов с СД-2 [32] . 

Результаты исследования DAPA-HF, объявленные 
в августе 2019 года, показали, что дапаглифлозин 
снизил совокупный риск сердечно-сосудистой смер-
ти или ухудшения СН на 26% (р<0,0001) . При ана-
лизе каждого из компонентов первичной составной 
конечной точки было выявлено снижение риска воз-
никновения первого эпизода обострения СН на 30% 
(p<0,0001) и снижение риска смерти от сердечно-со-
судистых причин на 18% (p=0,0294) . Подробные ре-
зультаты исследования, представленные на Конгрес-
се ESC 2019 г . в Париже, Франция, показали, что да-
паглифлозин хорошо зарекомендовал себя в лечении 
СД-2, и эти впечатляющие новые результаты дают 
клинически значимое представление о потенциале 
лекарств для снижения бремени СН у пациентов с и 
без СД-2 . Масштаб выгод — сокращение совокупной 
конечной точки на 26%, уменьшение случаев СН на 
30% и снижение смертности на 18% как для сердеч-
но-сосудистых, так и для всех причин смерти . Обна-
деживает, что дапаглифлозин был так же эффекти-
вен у пациентов с СН без СД-2, как и у пациентов с 
СН и СД-2 [31] . 

Профиль безопасности дапаглифлозина в испы-
тании DAPA-HF соответствовал устоявшемуся про-
филю безопасности препарата . Доля пациентов с 
гиповолемией (7,5% против 6,8%) и почечными не-
желательными явлениями (6,5% против 7,2%), ко-
торые обычно вызывают беспокойство при лечении 
СН, были сопоставимы с плацебо . Основные гипо-
гликемические события (0,2% против 0,2%) были 
редкими в обеих группах лечения . В настоящее вре-
мя дапаглифлозин также изучается у пациентов с 
СН с сохраненной ФВ в исследованиях DELIVER и 
DETERMINE [32] . 

Заключение
Таким образом, при курсовом применении не-

больших доз сахароснижающих препаратов у ста-
бильных больных без выраженной декомпенсации 
можно добиться некоторого улучшения обмена ве-
ществ в миокарде . Применение больших доз саха-
роснижающих препаратов в течение длительного 
времени у декомпенсированных и нестабильных 
больных может привести к катастрофе . Препараты, 
рекомендованные международными протоколами 
для лечения СН, играют огромную роль в профилак-
тике и лечении тяжелой СН при СД-2, и они являют-
ся намного более безопасными для лечения СН, чем 
сахароснижающие препараты без кардиопротектив-
ного действия .
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Применение метформина связано со снижением 
риска смертности у диабетиков с СН . Ингибиторы 
SGLT2 и агонисты рецепторов ГПП-1 имеют поло-
жительные эффекты на сердечно-сосудистые ис-

ходы при СД-2 . В то же время ингибиторы ДПП-4 
и агонисты PPAR повышают риск СН у пациентов с 
СД-2 или высоким риском его развития .
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Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: су-
часні методи лікування
Проф. Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова, Т.А. Рогачова
Харківський національний медичний університет

В даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність перероста-
ють в епідемію. Вперше діабетична кардіоміопатія в якості самостійної діагностичної одиниці була опи-
сана в 1972 році Shirley Rubler і колегами. В даний час найбільш поширеним фенотипом кардіоміопатії 
при діабеті є рестриктивний тип, який характеризується наявністю діастолічної дисфункції міокарду 
лівого шлуночка та серцевою недостатністю зі збереженою систолічною функцією міокарду лівого шлу-
ночка. Несподіваним для наукового світу стало те, що жорсткий контроль глікемії за допомогою інсуліну 
і препаратів сульфонілсечовини не призводить до очікуваного зниження ризику важкої серцевої 
недостатності та серцево-судинної смерті при цукровому діабеті 2 типу. Вплив протидіабетичних 
препаратів на ризик розвитку серцево-судинних ускладнень вивчається у все більшій кількості клінічних 
досліджень. В цьому огляді ми спробуємо підсумувати основні питання сучасного лікування діабету 2 
типу та вплив цукровознижувальних препаратів на розвиток серцевої недостатності.

Ключові слова: цукровий діабет, серцева недостатність, діабетична кардіоміопатія, метформін, 
глітазони, інкретини, інгібітори натрієвого глюкозотранспортера 2.

Heart failure in patients with diabetic cardiomyopathy: modern 
methods of treatment
Prof. L.V. Zhuravlyova, N.V. Sokolnikova, T.A. Rogachova
Kharkiv National Medical University

Currently, all over the world, type 2 diabetes mellitus and the heart failure are developing into an epidemic. 
For the first time, diabetic cardiomyopathy as an independent diagnostic unit was described in 1972 by Shirley 
Rubler and colleagues. Currently, the most common phenotype of cardiomyopathy in diabetes is the restrictive 
type, which is characterized by the presence of diastolic left ventricular myocardial dysfunction and heart failure 
with preserved systolic function of the left ventricular myocardium. It was unexpected for the scientific world 
that tight glycemic control with insulin and sulfonylureas did not lead to the expected reduction in the risk of 
severe heart failure and cardiovascular death in type 2 diabetes mellitus. The effect of antidiabetic drugs on the 
risk of developing cardiovascular complications is being studied in an increasing number of clinical studies. In 
this review, we will try to summarize the main issues of the modern treatment of type 2 diabetes and the effect 
of sugar-lowering drugs on the development of heart failure. 

Key Words: diabetes mellitus, heart failure, diabetic cardiomyopathy, Metformin, glitazones, incretins, 
sodium glucose transporter inhibitors 2.
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Медицинские факультеты Средневековых 
университетов: История. Система 
управления. Особенности преподавания

Одним из самых длительных периодов в исто-
рии медицины является период средневековой 

медицины, продолжавшийся более тысячи лет с 476 
года — года крушения Западной Римской империи 
до 1517 года — года начала Великой Реформации . 
При анализе этого периода бросается в глаза, с од-
ной стороны, отсутствие преемственности с анти-
чной медициной и медицинскими школами анти-
чности, достижения которых были почти полностью 
утрачены, а с другой,—практически полная статика в 
развитии медицинской науки и образования в тече-
ние всего средневекового периода [14, 20, 21, 32, 33] . 
Одновременно с этим в средневековую эпоху отмеча-
лось необъяснимое, на первый взгляд, смешение ме-
дицинских понятий с откровенно оккультными, ма-
гическими обрядами и действиями, которые широко 
преподавались в качестве «последнего слова науки» 
в средневековых университетах, и это при наличии 
государственной христианской церкви, контролиро-
вавшей все аспекты жизни средневекового общества 
[20, с . 69] . Почему-то именно в Средневековье отме-
чаются и небывалые доселе в истории эпидемии, 
унесшие жизни до трети населения Европы, при 
этом при полной бездеятельности медицинских 
факультетов университетов [27, т .1, с . 178] . И одно-
временно с этим почему-то именно в Средневековье 
отмечается небывалый рост весьма необычных, не 
имеющих места ни до, ни после этого, нервно-пси-
хических заболеваний, с которыми университетская 
медицина боролась с помощью инквизиции  [11, ч .2, 
с . 510-511; 32] . 

Эпоха Средневековья — единственная эпоха во 
всей истории, характеризующаяся планомерными и 
небывалыми по своей жестокости гонениями на на-
уку, причем осуществлялось это с прямого одобре-

ния средневековых университетов, кстати, многие из 
преподавателей которых сами были инквизиторами 
[28, с . 150—151] . Подобного планомерного гонения 
на науку больше не наблюдалось никогда в истории 
человечества [9, с . 104] .

Примечательно, что средневековые университеты, 
которые должны были бы способствовать борьбе со 
всеми этими суевериями и темнотой, не только не 
выступали против этого, но как раз напротив, слу-
жили фундаментом для всего этого .  Университеты 
того времени более напоминали не храмы знаний, а 
капища самых диких суеверий, хотя во главе их сто-
яла все та же государственная христианская церковь .

В советской историографии было проведено весь-
ма много прекрасных исследований по различным 
вопросам средневековой медицины и средневековых 
университетов, ее формирующих, но объяснить этот 
главный феномен — ее практически полную статику, 
подчинение суеверным и магическим представлени-
ям на общем фоне господствующей христианской 
религии, так и не удалось [2, 9] . 

На наш взгляд, это объясняется, в первую очередь, 
умалением роли и значения религиозных представ-
лений в формировании и развитии средневековых 
университетов, что было вообще характерно для 
атеистической идеологии, а с другой стороны,—рас-
сматривание истории медицины Средних веков в от-
рыве от самой истории Средневековья [32] . Поэтому 
осмыслить и понять особенности медицинских фа-
культетов средневековых университетов Западной 
Европы, которые, готовя будущих врачей, во многом 
и предопределили развитие самой средневековой 
медицины, можно только с учетом анализа религи-
озных и философских представлений, господство-
вавших в то время . 
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 Причины и история возникновения Средневе-
ковых университетов 

Как главенствующая политическая и религиозная 
сила Средневековья, направлявшая все аспекты жиз-
ни средневекового общества, папство к IX в . осозна-
ло, что растущая безграмотность, в том числе и сре-
ди духовенства, уже грозит самому зданию церкви и 
потому стало поощрять открытие церковных школ . 
Последние служили в первую очередь для нужд церк-
ви и одновременно грамотные служители станови-
лись советниками королей, что усиливало влияние 
церкви на политические процессы . Так Парижский 
университет возникает в результате слияния кафе-
дральной школы при Нотр-Даме и двух монастыр-
ских  школ св . Женевьевы и св . Виктора . При этом 
стоит подчеркнуть особо, что школы, существовав-
шие при монастырях или при епископской кафедре, 
крайне редко становились основой появления буду-
щих университетов . 

В Болонье появлению университета способствовала 
школа искусств, а затем, основанная Ирнерием в XI 
веке юридическая школа . Именно этим и будет объяс-
няться более демократическое устройство Болонского 
университета и его меньшая зависимость от папства, 
по сравнению с другими университетами . 

Первый же прообраз будущего университета по-
является в средневековой Европе только во време-
на императора Карла Великого (768—814), когда им 
была основана придворная школа . Тогда же начина-
ют появляться и первые, так называемые, медицин-
ские школы . Спустя двести лет, некоторые из них 
постепенно преобразовываются в университеты (от 
лат . universitas, т .е . совокупность), где получали свое 
образование студенты (от лат . studere, т .е . учиться) . 
Первоначально термином universitas обозначалась 
гильдия студентов и преподавателей . Примечатель-
но, что первоначально университетом называлось не 
здание или место, где происходила учеба, а сообще-
ство учителей и студентов [32, т .5, с . 339] . 

В Средние века университеты вообще часто ко-
чевали с место на место, то ли вследствии полити-
ческих причин, то ли эпидемий . Так, к примеру, не-
мецкие студенты перекочевали из Праги в Лейпциг 
в 1409 г, Гейдельбергский университет перекочевал в 
Шпеер в 1491 г .  и т .д . [11, с .583] . Только к XV веку 
термин университет приобрел наше современное 
значение, как здание, место проведения занятий [32, 
т .5, с . 340] . 

Примечательно, что государственная средневеко-
вая «церковь никогда не занималась развитием ка-
кой-либо христианской формы образования» [7, с . 
510] . Государственная папская церковь «призывала 
христиан отказываться от всех языческих книг и из-
учать только Священное Писание . «Вам нужна исто-
рия? Читайте Книгу Царств . Красноречие и поэзия? 
Прочитайте Книги Пророков . Лирика? Вы ее най-
дете в псалмах . Космология?  Откройте Книгу Бы-
тия . Законы и этика? Обратитесь к величественным 
законам Господа» . Такие настроения сохранились 
в западных провинциях вплоть до конца VI века и  
далее . Папа римский Григорий Великий сделал стро-

гий выговор галлийскому епископу за преподавание 
грамматики» [7, с . 508—509] . 

И потому чаще «университеты возникали благода-
ря энтузиазму отдельных учителей, чьи диалектиче-
ские навыки и притягательность формировали круг 
студентов повсю ду, куда бы они ни отправлялись . 
Учитель, вдохновленный любовью к знаниям, соби-
рал рядом с собой круг учеников, жажду щих учить-
ся . Другие учителя следовали его примеру . Круг слу-
шателей увеличивался — и так, в силу внутренних 
потребностей, возникала постоянная школа» [32, т .5, 
с . 338] . Так, к примеру, во многом именно благодаря 
деятельности уже упоминаемого выше видного зна-
тока римского права Ирнерия, послушать которого 
стекались студенты из многих стран, стал действо-
вать Болонский университет, а деятельность Абеля-
ра способствовала росту Парижского университета 
[10, с . 193] . 

Только уже когда, по сути, университет или школа 
были созданы, они могли утверждаться папским или 
королевским указом . 

При этом часть университетов вообще возникала 
стихийно благодаря определенным политическим 
событиям . Так, к примеру, вследствие разногласий 
французских и английских королевских домов в XII 
веке, отношение к английским студентам в Париж-
ском университете резко ухудшилось, что вынудило 
английских студентов покинуть Парижский универ-
ситет и переместиться в Оксфорд, что дало начало 
основанию Оксфордского университета . В свою оче-
редь Кембриджский университет был обязан своим 
основанием восстанию студентов в Оксфорде и ухо-
ду части из них в Кембридж .

Таблица 1
Первые университеты Западной Европы

Название 
университета Страна Год основания

Болонский Италия 1158

Оксфордский Англия 1170

Кембриджский Англия 1209

Салернский Италия Официально —1213 г.,
фактически с IX века

Парижский Франция 1215

Саламанкский Испания 1218

Падуанский Италия 1221

Севильский Испания 1254

Монпельесский Франция 1289

Лиссабонский Португалия 1290

Алькальский Испания 1293

Пампьерский Франция 1295

Леридский Испания 1300

Римский Италия 1303

Орлеанский Франция 1306

Перуджийский Португалия 1308
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Примечательно, что, как видно из таблицы, все 
первые университеты возникают на территории 
Южной Европы в Италии, Испании, Португалии и 
Франции, и только два—на территории Северной 
Европы—в Англии . Это возникновение первых уни-
верситетов именно на территории Южной Европы 
было обусловлено как влиянием высокой арабской 
культуры, византийским влиянием и первыми рост-
ками научной свободы будущей эпохи Возрождения .

В дальнейшем, благодаря господству идей эпохи 
Возрождения, эти первые университеты Южной Ев-
ропы процветают до XVI века, когда под влиянием 
Ордена иезуитов и решений Тридентского собора, 
следствием которых становится восстановление 
папского абсолютизма и возрождение инквизиции 
в ее самых крайних проявлениях, направленных на 
борьбу с наукой, входят на многие столетия в поло-
су глубочайшего застоя и безраздельного господства 
иезуитской схоластики . Все это приводит к глубо-
кому отставанию этих стран в научном, экономиче-
ском и культурном отношении от стран Северной 
Европы — Германии, Швеции, Англии, Дании, Нор-
вегии, Нидерландов, где в это время, как раз откры-
ваются новые или коренным образом преображают-
ся старые университеты, освобожденные благодаря 
Реформации от пут папской схоластики и суеверий .
 Типы и принципы устройства средневековых 

университетов: Болонского и Парижского
По своему устройству средневековые университе-

ты можно условно разделить на два типа: парижский 
и болонский [29, с . 6—9] . 

Болонский университет (университет школяров, 
демократический)

—  Школяры нанимали преподавателей, могли с 
ними разорвать договоры .

—  Школяры контролировали расписание заня-
тий, осуществляли надзор за преподаватель-
ской деятельностью .

—  Школяры могли быть избраны ректорами .
—  В основе устройства университета система гиль-

дий .
Парижский университет (университет учителей, 

аристократический)
—  Все управление находилось в руках магистров . 
—  Школяры не могли быть избраны ни на какую 

должность .
—  В подавляющем большинстве и преподаватели, 

и школяры были лицами духовного сословия .
—  В основе устройства университета цеховая си-

стема .
Практически все средневековые университеты 

следовали в своем устройстве по одному из указан-
ных типов или совмещали в различной степени эти 
особенности . Примечательно, также, что по принци-
пу своего устройства одни средневековые универ-
ситеты строились по принципу цеховой системы, а 
другие по принципу гильдий [29, c . 7—8] .

Принцип устройства средневековых универси-
тетов по типу гильдий

Он представлял собой ассоциацию чужеземцев, 
озабоченных изысканием средств для спокойного 

существования на чужбине . При этой системе уни-
верситет стоял вне городской общины, но подчиня-
ясь при этом ее законам .

Таблица 2
Принцип устройства средневековых университетов 

по типу цеховой системы
Ремесленный цех Университет

Ученик Школяр

Подмастерье Бакалавр

Мастер Магистр (доктор)

 Сходство между учителями и учениками
Рассматривая структуру и особенности средневе-

ковых университетов, стоит подчеркнуть, что в них 
имелось много общего между учащими и учащимися 
[29, c . 10] . 

— И учителя и ученики были в основном лицами 
духовного звания .

— Ученики могли быть старше по возрасту своих 
учителей .

— Жили в одних и тех же общежитиях .
— Участвовали вместе в кутежах .
— Бакалавр, с одной стороны, учился у магистра, а 

с другой—преподавал у ученика .
 Подотчетность Средневековых университетов
В отношении своей подотчетности средневековые 

университеты делились на три группы .
— Болонский, как и другие итальянские универси-

теты, был городским университетом, подчиненным 
городскому правительству .

— Парижский университет был канцлерским уни-
верситетом, возникшим под полным контролем 
церкви .

— Неапольский университет основан в 1224 г . им-
ператором Фридрихом Вторым и был первым коро-
левским университетом .
 Структура и административное деление сред-

невековых университетов
Средневековые университеты имели довольно чет-

кую структуру и административное деление по на-
циям и факультетам [29, с . 33, 44-45] . 

— Нации университетов (землячества)
В каждом из университетов были различные на-

ции в зависимости от географического расположе-
ния того или иного университета . Наиболее частыми 
в университетах были: галльская, английская, пикар-
дийская и норманнская нации .

Образовались нации (землячества) для взаимной 
поддержки земляков, и во главе их стоял прокуратор .

— Факультеты университетов
— Теологический .
— Юридический .
— Медицинский .
— Искусств .
Факультеты управлялись деканами и имели широ-

кое самоуправление и полномочия . Первые факуль-
теты появились в Парижском университете около 
1231 г .
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— Управление университетом
Управление университетом сосредотачивалось в 

руках ректора (канцлера в Оксфорде и Кембридже), 
деканов и прокураторов . При этом высшая власть 
принадлежала собранию докторов и магистров, со-
зываемом ректором .

— Ректор . Ректор (в пер . с лат . управитель), назна-
чаемый и оплачиваемый либо церковной властью, 
если университет был основан церковью, либо свет-
ской, если университет был основан по королевско-
му приказу . Должен был принадлежать к духовному 
сословию, обязательно соблюдая обет безбрачия [11, 
с . 581] . Ректор избирался или собранием докторов 
или представителями студентов, которые также мог-
ли быть избраны на эту должность или по смешан-
ной системе . Утверждался ректор в подавляющем 
большинстве университетов римским папой .

— Канцлер . Первоначально канцлер был церков-
ным секретарем, который печатью скреплял цер-
ковные грамоты и документы . Затем канцлер стал 
представителем епископа в университете, выдавал 
лицензии на должности преподавателей, и со време-
нем в его руках оказалась судебная власть . Затем во 
многих университетах канцлер становится предста-
вителем самого папы, а в некоторых (Кембридж, Ок-
сфорд)—главой университета . Имело место проти-
востояние между канцлером и магистрами за власть 
в университетах [29, c . 29—31] .

— Деканы . Декан (от латинского—десять) выби-
рался чаще на полгода или год из среды факультета 
и по сложении полномочий обязан был дать отчет . 
Факультеты имели весьма широкие полномочия 
(собственная касса, печать, управление своим иму-
ществом, строительство для себя зданий, избрание 
должностных лиц, представления канцлеру канди-
датов на ученые степени) . Факультет имел свой со-
вет, состоящий из докторов, магистров, а иногда и 
бакалавров .

— Прокураторы (главы наций—землячеств) . Со 
временем, к концу XV века теряют свой вес в системе 
управления университетом .
 Общая система подготовки в средневековых 

университетах
Первые университеты имели четыре факультета 

(от лат . facultas, т .е . способность, талант): подготови-
тельный и три основных (теологический, юридиче-
ский и медицинский) . Основа подготовки студентов, 
которая господствовала в течение всего средневе-
кового периода, была разработана Мартианом Ка-
пеллой в 425 году и была приспособлена к нуждам 
государственной христианской церкви . Затем эта 
система подготовки была поддержана Кассиодором, 
Исидором Севильским и Алкуином, и дожила до 
конца Средневековья [13, с . 628] . 

Первым обязательным для всех был подготови-
тельный факультет, где изучались семь свободных 
искусств, овладение которыми разбивалось на две 
программы: trivium (трипутье) и guadrivium (четы-
рехпутье) . 

В первую trivium (трипутье) входили грамматика, 
риторика и диалектика, по изучению которых сту-

дент сдавал экзамен и получал степень бакалавра 
искусств . Первоначально по плану Капеллы эта си-
стема предметов должна была обеспечить обучение 
духовенства ораторскому искусству, которое было 
необходимо для эффективного проповедования док-
трин церкви [10, с . 193] . Вообще идеологии средне-
вековая церковь всегда будет уделять видное место . 

После этого он приступал ко второй программе 
guadrivium (четырехпутье), которая в себя включала: 
математику, геометрию, астрономию и музыку . Пер-
воначально по плану Капеллы она предназначалась 
для умения определения дат религиозных празд-
неств, которые играли виднейшую роль в средневе-
ковой жизни и богословии [10, с . 193] .

По ее изучению, студент, сдав экзамены, получал 
степень магистра искусств . Только после этого он 
мог приступить к обучению на одном из основных 
факультетов . 

Обучение самой медицине состояло из трех кур-
сов: практическая медицина, медицинская филосо-
фия и медицинская астрология — ятроматематика . 
Последний курс включал в себя обучение составле-
нию гороскопов, по которым выясняли, вследствие 
какого расположения звезд у человека сформиро-
валось то или иное заболевание, что звезды гово-
рят о течении болезни и о ее прогнозе [2, с . 65] . Эти 
гороскопы составлялись на основании большого 
количества математических формул, что придавало 
этому предмету научную видимость, как, впрочем, 
и современные астрологи и эзотерики обставляют 
свои прогнозы под видом, якобы, математических 
расчетов . Примечательно, что в XV веке в Болонском 
университете медицинскую астрологию преподавал 
украинец по происхождению Юрий Дрогобыч (Геор-
гий Котермарк) .

В среднем обучение на собственно медицинском 
факультете продолжалось 4-5 лет . Первые два года 
изучалась Первая и Вторая книга «Канона врачебной 
науки» Авиценны и комментарии к произведениям 
Гиппократа и Галена . Каждые две недели произво-
дились, так называемые, малые диспуты, на которых 
студенты должны были отвечать профессору по про-
читанному ими материалу . Причем эти ответы долж-
ны были состоять из цитат из произведений Гиппо-
крата, Галена, Авиценны и отцов церкви . Дважды в 
год проходили, так называемые, большие диспуты, 
на которых студент отвечал по тому же принципу 
цитирования, уже в присутствии декана и всех сту-
дентов факультета . 

По их успешной сдаче, студенту присваивалась 
степень бакалавра . При этом он должен был прине-
сти клятву, что не будет никогда заниматься хирур-
гией! [2, с . 65] .

На третьем году изучалась Третья книга «Канона 
врачебной науки» Авиценны . На четвертом—Чет-
вертая и Пятая книга «Канона» Авиценны, афориз-
мы Гиппократа, хирургия, анатомия и рецептура . На 
пятом году обучения шли практические занятия под 
руководством врача и упражнения в диспутах [11, 
с . 582] . По его окончании студенту присваивалось 
звание — лиценциата . И только наиболее крупные 
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университеты обладали правом после прохождения 
дальнейшего обучения присваивать звание — док-
тора .

Сам срок обучения не ограничивался . Студенты 
могли переходить из одного университета в другой . 
При этом число самих студентов было невелико, 
обычно до десяти на факультете [20, с . 68] . Откуда 
берет, кстати, и свое происхождение слово декан 
(от лат . decem, т .е . десять), который первоначально 
выбирался из среды учеников для управления ими . 
Однако периодами общее число студентов в средне-
вековых университетах достигало до значительно 
больших цифр (к примеру, до 12000 студентов в Па-
риже в XIV в ., в Праге при Карле IV — 7000 студен-
тов [11, с . 583]), что в основном было связано с по-
явлением в университете популярного профессора . 
Так на лекции великого реформатора и просветителя 
Англии Джона Уиклифа собиралось до 3 тыс . студен-
тов [32, т . 5, с . 344] . 

Заниматься в средневековых университетах мож-
но было с 14 лет, однако, возраст студентов, особен-
но вначале, как правило, был средний, и они были 
в основном выходцами из знатных семейств, буду-
чи либо лицами высокого духовного звания, либо 
дворянами . Но затем он существенно помолодел . 
Студенты университетов в зависимости от нацио-
нальностей делились на землячества [32, т .5, с . 341] . 
Понятие профессор (в пер . с лат . знаток) пришло 
из Древнего Рима, но закрепилось в средневековых 
университетах только к XV веку, когда так стали на-
зывать преподавателей, причем, как магистров, так 
и докторов . 

Ученых степеней в средневековых университета 
было три: бакалавр (помощники ординарных про-
фессоров, не имели права на самостоятельную вра-
чебную практику), лиценциат (мог практиковать, 
как врач под надзором врача) и магистр (позднее 
вошло в употребление понятие доктор медицины) 
медицины, имевший право на врачебную практику 
[11, с . 583-584] .

Основой преподавания была лекция, представля-
ющая собой объяснение того или иного текста тру-
дов Платона, Аристотеля или Галена . Лекции начи-
нались обычно рано, так в Парижском университете 
профессора начинали читать лекции в 6 утра [11, с . 
581] . При этом студенты во время чтения лекций си-
дели обыкновенно на полу, а зимой на соломе . Обыч-
но лекций было две-три в день [11, с . 581] .

При этом, «официальная университетская меди-
цина сводилась к изучению текстов и словесным 
диспутам, в ней не было места клиническому наблю-
дению и пониманию процессов, происходящих в ор-
ганизме человека . Тесно связанная с богословием в 
области «теории», а на практике, ограничивающаяся 
применением слабительных, клизм и кровопуска-
ний, медицина была, как правило, бессильна помочь 
больному» [6, с . 139] . Недаром один из выдающихся 
поэтов Средневековья Петрарка писал: «Я ненавижу 
пустомелей, которые, будучи не столько вооружены, 
сколько нагружены и опутаны жалкой схоластикой, 
умеют только трещать, но не лечить, от чего они про-

сто невыносимы для здоровых и смертельно опасны 
для больных» [9, с . 141] .

Хотя университеты и имели определенное вну-
треннее самоуправление, но оно не могло пошат-
нуть власть над ними средневековой церкви . Язы-
ком обу чения в университетах, как и официальным 
языком средневековой государственной церкви, был 
латинский язык . Преподавание в средневековых 
университетах не только не отличалось четкостью 
программ, но и сопровождалось весьма частыми 
кровавыми распрями, как между студентами раз-
личных национальностей, так и между студентами 
и горожанами, что приводило нередко к необходи-
мости закрытия университета на какое-то время [13, 
с . 634—635] . Жизнь значительного числа студентов 
отличалась крайне низкой нравственностью [32, т .5, 
с . 344] . Одновременно с этим университеты постоян-
но сотрясали и различные, порой, самые абсурдные 
идеи, которые начинали преподавать те или иные 
доктора и магистры, к чему их толкала в основном 
крайне туманная схоластическая философия, кото-
рой они запутывали не только самих студентов, но 
и сами себя . 

Вместе с тем в условиях мрачного Средневековья 
университеты были фактически единственным ме-
стом, где можно было хотя бы думать, и потому мно-
гие из них стали плацдармом для новых идей, подго-
товивших Великую Реформацию [32, т .5, с . 345] . 
 Принципы преподавания на медицинских фа-

культетах средневековых университетов
Главенствующей философией средневековых уни-

верситетов, на которой строились все принципы пре-
подавания в нем, была схоластика (от греч .  schole — 
школа, место, где учатся) . Изначально схоластами 
называли учителей при дворе императора Карла Ве-
ликого (768—814) или при дворцовой школе . 

Таблица 3
Сравнительная характеристика евангельского  

и схоластического учения
Учение Евангелия Учение схоластов

1. Бог Один 1. Есть Бог и святые
2. Не поклоняйся 
никакому изображению

2. Поклонение иконам и статуям

3. Прощает только Бог, 
Посредник между Богом 
и людьми Один — Иисус 
Христос

3. Прощение через священников, 
как посредников между Богом и 
людьми

4. Прощение Бог дает 
бесплатно

4. Человек спасается добрыми 
делами и за исповедь надо 
платить

5. День Господень — 
суббота

5. День Господень — первый 
день недели — воскресенье

6. Душа не бессмертна 6. Душа бессмертна
7. Богинь нет 7. Культ девы Марии
8. Богу Богово — кесарю 
кесарево

8. Государственная церковь 
(папизм)

9. Главное в 
христианстве—
изменение характера 
человека

9. Главное—строго выполнять 
религиозные обряды 
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Позднее так стали называть ученых, которые ис-
пользовали философию при изучении религии . Ибо 
вследствие того, что в христианство со времен им-
ператора Константина Великого все более и более 
вкрадывались языческие верования, догматы и пред-
ставления, вместе с ними  вошла и языческая фило-
софия, при помощи которой государственной церк-
ви было необходимо обосновать те самые языческие 
учения, которые они ввели в христианство . Так при 
помощи языческой философии стали обосновывать 
нахождение в христианстве языческих верований и 
догматов [28, с . 150—151] .

Более того, богословие должно было исследовать-
ся не с библейской, а философской точки зрения . 
Библейское учение и откровение схоласты желали 
систематизировать с помощью аристотелевской ло-
гики [10, с . 184] . Одновременно с этим, потеряв жи-
вую связь с Богом, средневековая государственная 
церковь пыталась обосновать свои догматы и чисто 
рационалистически, пытаясь демонстрировать при 
помощи языческой философии, что вера разумна . 
Это их цель несколько напоминала то, как в период 
дарвинизма та же государственная церковь попыта-
лась совместить эволюцию и веру в единое целое . 

Третьей причиной появления схоластики стала 
крайняя популяризация в эпоху Средневековья под 
влиянием тех же языческих верований, всего ок-
культного и мистического . И потому средневековые 
монахи стали искать в Библии скрытые мистические 
знания, которые они и пытались открыть с помощью 
языческой философии и представлений .  Потому-то 
практически учения всех средневековых языческих 
орденов и, в первую очередь, доминиканцев и фран-
цисканцев пропитано мистикой [10, с . 185] . Поэтому 
неслучайно, что ведущие схоласты Средневековья, 
такие как Фома Аквинский и Альберт Великий были 
или доминиканцами, или, как Вильям Оккамский и 
Бонавентура — францисканцами . 

В своих научных исследованиях схоласты стре-
мились не к научным открытиям в принципе, а к 
обоснованию уже известных в науке понятий, при 
этом, даже не анализируя, а действительно ли они 
вообще верны . Средневековая государственная цер-
ковь стремилась объединить весь мир и политиче-
ски, и религиозно, и философски под своим началом .  
И именно этой цели и служила схоластика . Хотя схо-
ластами и провозглашалось, что вера и рассудок не 
противоречат друг другу, в ее основе лежал принцип, 
что мысль должна быть подчинена догмату веры . 
Причем этот догмат вырабатывается государствен-
ной церковью . 
 Виды схоластических учений
В схоластике существовали три основных направ-

ления: реализм, умеренный реализм и номинализм . 
— Реализм. В основе реализма лежал принцип фи-

лософии Платона, согласно которому универсалии 
(или идеи), например, истина, красота существуют 
независимо от индивидуальных поступков человека . 
К примеру, злой поступок—это тень, отражение ре-
ального зла, которое существует реально независимо 
от этого деяния .  В связи с этим Платон призывал ос-

новательно исследовать глубинные реальности, суще-
ствующие в нашем мире . Потому один из основателей 
реализма Ансельм Кентерберийский говорил: «Верю, 
чтобы знать» . Согласно этому взгляду, к примеру, бы-
тие Бога доказывалось следующим космологическим 
методом . Человек в жизни пользуется многими бла-
гами, которые являются отражением извечного Все-
вышнего блага, т .е . Бога . Или бытие Бога доказыва-
лось дедуктивным методом, который говорил о том, 
что раз в сознании каждого человека есть представле-
ние о совершенном высшем существе, то должна быть 
и сама реальность, которую оно отражает . 

— Умеренный реализм. В основе умеренного ре-
ализма лежала философия Аристотеля, который 
говорил, что универсалии (идеи) существуют не от-
дельно от индивидуальных вещей, а в их сознании . 
Согласно этому учению реальность вначале суще-
ствовала в сознании Бога, а затем в сознании чело-
века . Так, в понимании умеренных реалистов жертва 
Христа была принесена не для того, чтобы искупить 
грех, а для того, чтобы поразить людей любовью Бога 
и тем самым морально повлиять на них . Исходя из 
этого, Фомой Аквинским была разработано учение, 
что церковное таинство является источником благо-
дати . Т .е ., к примеру, неважно, исповедал свой грех 
человек или нет, исправил ли свои ошибки, само по 
себе вне зависимости это всего этого таинство при-
частия освобождает его от грехов . И, в свою очередь, 
даже исправив свой грех и покаявшись, человек, не 
получив от церкви причастия, не мог ни на что рас-
считывать . Это учение весьма укрепляло авторитет и 
власть средневековой церкви, без которой получить 
оправдание и спасение становилось невозможным .

Идеи реализма ставили на первый план организа-
цию, а на второй—человека .

— Номинализм. В основе номинализма лежал 
принцип, что универсалии (идеи) существуют после 
сотворения вещей и не имеют объективного суще-
ствования вне сознания . К примеру, честность—это 
просто обобщенная идея, которую человек извлека-
ет из понятия честности в данный момент . Номина-
листы говорили, что надо просто верить без участия 
рассудка, ибо все равно доказать библейские откро-
вения рационально нельзя . Поэтому номиналисты 
четко разделяли сферу научной истины и сферу бо-
гословской истины, что привело, в конце—концов, к 
противопоставлению науки и веры вообще .

В отличие от реализма номинализм на первое ме-
сто ставил человека . И потому исходом номинализма 
стал, с одной стороны, Ренессанс, провозгласивший 
независимость человека и возможность построения 
без Бога счастливого общества на земле, выродив-
шийся затем в материализм, а с другой—мистицизм, 
утверждавший, что человек может прямо попасть в 
присутствие Бога . 

Примечательно, что в Западной Европе до 1050 
года господствовал реализм, с 1150 по 1300 г .г . уме-
ренный реализм, а после 1300 г . номинализм, что 
хорошо иллюстрирует постепенную секуляризацию 
отступившей от принципов Евангелия государ-
ственной церкви .
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Сравнительные особенности этих трех направле-
ний схоластики могут быть представлены в следую-
щей таблице, разработанной Э . Кернс и дополненной 
А . Опариным .

Основными принципами преподавания в средне-
вековых университетах, базирующихся на схоласти-
ческой философии, были следующие . 
 Принципы преподавания на медицинских фа-

культетах средневековых университетов
— Заучивание наизусть трудов Платона, Аристо-

теля, Галена и других древних авторов
Примечательно, что основой для преподавания в 

открывающихся университетах средневековая госу-
дарственная церковь берет труды языческих фило-
софов! Не христианских богословов, ни отцов церк-
ви, а языческих философов . И почему-то именно 
этих, а не каких-либо других языческих философов . 
Многих исследователей весьма удивлял этот выбор 
правящей церкви . 

Однако сделан он был крайне продуманно с ее 
стороны . Дело в том, что в трудах этих языческих 
авторов лежали основания ведущих учений средне-
вековой церкви, которые вошли в нее в результате 
реформы императора Константина, превратившего 
христианство в государственную религию империи 
и объединившего ее учения с языческими веровани-
ями, дабы удовлетворить и не раздражать языческую 
часть населения своей державы . 

Одним из базовых языческих верований, вошед-
ших в ходе этой реформы в христианское учение, 
стало учение о бессмертии души . Это учение, на ос-
новании древнеегипетской религии, было детально 
разработано древнегреческим философом Платоном 
в его произведении «Тимей» . Платон писал, что у 
человека есть пневма — бессмертная божественная 
душа [20, с . 54—55] .  

Причины болезней Платон видел в наказании, ни-
спосылаемом небом, и потому для лечения болезней, 
как мы уже рассматривали выше, согласно учению 
Платона, требовались только совершение религиоз-
ных обрядов и песнопения [20, с . 55] .  

Это как нельзя лучше отвечало притязаниям го-
сударственной средневековой церкви, желавшей, 
чтобы люди обращались только к ней по любому 
вопросу и тем более по такому важному вопросу, 

как болезнь . Чтобы они именно в ней видели своего 
единственного исцелителя .

В философии ученика Платона Аристотеля учение 
о бессмертии души было более развито [25, с . 125] и 
одновременно с этим сформулировано учение о це-
ленаправленности (телеологии), то есть, что в при-
роде все имеет свою цель и, безусловно, определить 
эту цель может только церковь . 

В работах же древнеримского врача Галена было, 
если так можно сказать, обосновано с медицинской 
точки зрения учение Платона о бессмертии души . Га-
лен следом за древнеегипетскими врачами и алексан-
дрийским врачом Эразистратом полагал, что вены 
несут кровь, а артерии содержат бессмертную пнев-
му . В подтверждение этой теории они приводили в 
качестве доказательства то, что при вскрытии умер-
ших артерии всегда оказывались пустыми, а вены 
были переполнены кровью . Следовательно, говори-
ли они, когда человек умирает, бессмертная душа — 
пневма покидает тело и потому артерии, при жизни 
содержащие ее, оказываются пустыми [20, с . 57] .  

Так, Гален писал: «Было бы непонятно, как приро-
да, которая ничего ненужного (излишнего) напрас-
но не делает, вдруг создала бы два рода различных 
сосудов, которые должны были бы нести одну и ту 
же влагу (кровь) . Непонятно было бы, куда девает-
ся масса воздуха, которую мы постоянно вдыхаем, 
если бы не было особых сосудов, разносящих ее по 
всему телу, как бы совершались функции организма, 
как не при помощи этой пневмы, которая, как учили 
все древние, служит местопребыванием жизненной 
силы организма» [цит . 20, с . 57] . 

Причем схоласты намеренно исключают из тру-
дов Галена все упоминания о его экспериментах и на 
этом искаженном и одностороннем толковании уче-
ния Галена средневековая церковь разрабатывает, так 
называемый, галенизм [25, с . 132] . То же самое было 
ими сделано и в отношении работ Гиппократа и Ибн-
Сины, из которых так же был выхолощен весь фак-
тический научный материал, а оставлены лишь их 
философские концепции, отвечающие интересам го-
сударственной средневековой церкви [27, т . 1, с . 172] .

Таким образом, эти труды античных авторов обо-
сновывали одно из базовых учений средневековой 
церкви, учение о бессмертии души, которое она не 

Таблица 4
Сравнительная характеристика основных схоластических учений

Виды учения 

             Характеристика
Реализм Умеренный реализм Номинализм

Представители Ансельм Кентерберийский 
(1033-1109), 
Петр Ломбардский (1100-1160)

Абеляр (1079-1142), 
Альберт Великий (1193-1280), 
Фома Аквинский (1225-1274)

Вильям Оккамский (1285-1347), 
Роджер Бэкон (1214-1292)

Отношения между 
разумом и верой

Верю, чтобы знать Знаю, чтобы верить Верю, независимо от знания

Существование идей 
(универсалий)

Появление универсалий до 
вещей

Универсалии в вещах Универсалии после вещей

Последователи Евангельские церкви Католическая церковь Представители Ренессанса
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могла обосновать ни на основании Библии, ни на ос-
новании работ первых христианских писателей, так 
как они говорили как раз о прямо противополож-
ном, а именно о том, что бессмертной души нет .

Примечательно, что в своем желании обосновать 
свои языческие учения, средневековая церковь не 
только не возражала, но и поддерживала фактиче-
ское внедрение в обучение в университетах принци-
пов и понятий алхимии и астрологии, которые так 
же, как и она, провозглашали учение о бессмертии 
души . Одновременно с этим, канонизируя труды 
античных авторов, средневековая государственная 
церковь, не могущая уже запретить появление уни-
верситетов, преграждала путь научного прогресса, 
понимая, что просвещение повлечет за собой круше-
ние ее власти . И потому, даже открывая эти самые 
университеты, церковь сразу же одевала их в жест-
кий каркас своей проязыческой философии .

—  Цитирование трудов древних авторов
Обучение в подавляющем большинстве в средне-

вековых университетах сводилось не просто к из-
учению трудов Платона, Аристотеля и Галена, а к их 
зазубриванию, цитированию, без всякого анализа . 
Формирование мышления не поощрялось вовсе . Вся 
работа профессоров сводилась к разъяснению учеб-
ников, которые передавались из поколения в поколе-
ние [32, т .5, с . 348] .

Недаром великий немецкий писатель Гете в одном 
из своих произведений об этом заучивании цитат 
написал: 

Словами диспуты ведутся,
Из слов системы создаются,
Словам должны вы доверять,
В словах нельзя ни иоты изменять…» [9, с . 110] .
При этом стоит отметить крайнюю бедность уни-

верситетских библиотек . Так, один из самых круп-
ных Парижских университетов в XV веке в своей 
библиотеке насчитывал всего … 12 книг! [25, с . 131] .

— Отсутствие практических занятий и запреще-
ние выражения личных мыслей или проведения 
дискуссий 

Образование в средневековых университетах не 
предполагало наличия практических занятий или 
выражение какого-либо личного мнения, ибо все 
это, как тонко понимала государственная церковь, 
могло привести к появлению недоверия по отноше-
нию к ее догмам и учению, а затем и вовсе их отвер-
жению . 

Галилео Галилей сообщал об одном схоласте-фило-
софе, который, находясь у анатома, препарировав-
шего животное, и видя, что нервы исходят из мозга, 
а не из сердца, как учил Аристотель, сказал: «Вы мне 
показали все это так ясно и ощутимо, что если бы 
текст Аристоте ля не говорил обратного, а там прямо 
сказано, что нервы зарождаются в сердце,— то не-
обходимо было бы признать это истиной» [4, с . 92] .

Примечательно, что даже чтение книг по медицине 
строго регламентировалось . Так, к примеру, «бака-
лавр имел право читать лишь те медицинские кни-
ги, которые составляли собственность факультета, 
и обязан был хранить в тайне все его обычаи и се-

креты . Вообще величайшее уважение к своей школе 
было долгом каждого студента» [18, с . 80] . Понятно, 
что при такой постановке вопроса ни о каком науч-
ном обмене и взаимном обогащении не могло быть и 
речи, а, следовательно, и самом развитии универси-
тетского образования в принципе .

Под влиянием схоластики университеты Средне-
вековья становились порой просто центрами пу-
стословия [26, с . 99] .

— Обучение принципам обирания пациентов
Примечательно, что в период обучения медици-

не преподаватели средневековых университетов, не 
стесняясь, учили своих студентов принципам обира-
ния больных .

«Даже в специальной медицинской школе в Монпе-
лье (Франция) в XIV в . слушателям внушали: «Если 
ты, анализируя мочу, не находишь в ней ни чего осо-
бенного, то определи болезнь как обструк цию (засо-
рение) печени, но если больной скажет, что он стра-
дает головными болями, то возрази ему, что и в этом 
виновата печень . Вообще, пользуйся воз можно чаще 
словом «обструкция», так как оно не понятно боль-
ному, а это именно и важно . Он никогда не должен 
понимать того, что говорит врач» . В «Наставлении 
врачам», составленном в XIII в ., содержались такие 
советы об их поведении: «В осо бенности же стойте 
на страже и будьте бдительны, чтобы профан не про-
ник в тайну вашего искус ства . Недоступность, как и 
пышная внешность, по вышает вознаграждение вра-
ча, приносит дары без числа . Скромная внешность 
приносит и меньший доход — разве одно выражение 
пустой благодарности» [6, с . 145] .

Эти принципы весьма походят на те, какими поль-
зовалось духовенство в Средние века, обирая своих 
прихожан, пользуясь для этого их невежеством, ко-
торое само же и насаждало .

— Строгий запрет на вскрытие тел и проведения 
каких-либо опытов

Разрешение на вскрытие тела, без которого было 
немыслимо развитие анатомии в принципе, мог дать 
первоначально только император . Первые разреше-
ния на это были получены только в 1231 году, когда 
император Фридрих Второй разрешил медицинско-
му факультету Салернского университета вскрывать 
труп один раз в 5 лет . Через семь лет указ стал мягче, 
и было разрешено вскрывать один труп раз в год . 

Однако в 1300 году римский папа издал суровый 
указ, направленный против любого вскрытия тру-
пов . После этого только периодами университетам 
давалось право, порой, раз в десятилетие вскрыть 
один труп . Так в Вене за 94 года (с 1404 по 1498 г .г .) 
существования университета было вскрыто всего 9 
трупов . В Праге вскрытия были разрешены только 
через 52 года после открытия медицинского факуль-
тета, то есть в 1400 году . При этом вскрытие произ-
водил цирюльник под чтение анатомического сочи-
нения Галена . Это делалось для того, чтобы врачам 
не пришла в голову никакая другая мысль кроме той, 
что изложена у Галена . Да и сами вскрытия ограни-
чивались в основном только грудной и брюшной по-
лостями . На базе подобных вскрытий была состав-
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лена ведущая книга Средневековья по анатомии, 
автором которой был итальянец Мондино де Лучи 
(1275-1326), вскрывший сам всего лишь два трупа, и 
на этом материале, а также на плохо переведенных 
компиляциях из Галена и составил этот свой учеб-
ник . Низкий уровень преподавания медицины в 
Средние века был обусловлен и запретом на любые 
хирургические манипуляции и запретом хирургии, 
как науки вообще .
 Средневековые университеты и средневековая 

церковь
Как мы уже рассматривали выше, главенствующую 

роль в управлении университетом и в регулировании 
вопросов преподавания в нем играла средневековая 
церковь, что и предопределило всю их дальнейшую 
судьбу .

— Папа открывал большинство средневековых 
университетов, когда стало ясно, что процесс про-
свещения не сдержать. Без папской грамоты уни-
верситет существовать не мог [29, с . 99] . С усилением 
папской власти университеты вообще теряют свет-
ский характер [11, с . 581] .

— Университеты в Тулузе и Гейдельберге были 
прямо основаны папами для борьбы с «ересью» 
[29, с . 62, 96-97] . При этом, «ересь» представляла со-
бой, как правило, попытку реформировать римскую 
церковь, освободив ее от коррупции и лжеучений . 
Поэтому так называемых еретиков папство не толь-
ко лишало всех прав, «но по выражению Урбана II, 
несчастный становился дикой птицей, и тот не брал 
греха на свою душу, кто в порыве своего священно-
го гнева убивал подобное лицо . При этом считается 
даже правильным, если отлученный от церкви был 
убит предательским образом» [30, с . 97] .  

Одновременно с этим, понимая, насколько опасны 
будут те, кто получил неконтролируемое церковью 
университетское образование, церковь и подвласт-
ные ей короли ограждали своих подданных от обу-
чения в таких университетах . Так, король Испании 
Филипп Второй «в 1559 году воспретил своим по-
данным учиться или преподавать в иностранных 
школах и университетах под страхом потери права 
национальности и всего имущества: он желал отде-
лить непроницаемой стеной Испанию от умственной 
жизни остальной Европы» [31, с . 144] . 

— Даже короли и императоры просят у папы 
разрешение на открытие университетов (импера-
тор Карл IV на открытие Пражского университета, 
король Казимир Польский—Краковского, король 
Владислав—Венгерского) [29, с . 69] .   

— Руководство университетов составляли свя-
щенники. «За редким исключением преподавате-
ли на факультетах были священниками, а если они 
были мирянами, то неженатыми . Папа Иоанн XXII в 
1331 году разрешил женатому мужчине преподавать 
медицину в Париже, но это было исключением из 
правил . Только в 1452 г . требование безбрачия было 
отменено на медицинском факультете в Париже, ког-
да было разрешено вступать в брак дипломирован-
ным врачам, и только в 1479 г . — в Гейдельберге» [32, 
т .5, с . 343] .

Причиной того, что врачами в Средние века в пода-
вляющем числе случаев  были лица священнического 
сословия, объяснялось тем, что в те времена «един-
ственным ученым сословием было духо венство; все, 
кто умел в те времена читать и писать, становились 
церковниками и быстро ассимилировались духо-
венством, подчиняясь всем его правилам и законам, 
вплоть до обязательного целибата (безбрачия) . Это 
объясняет нам, почему в Западной Европе в тече ние 
всего Средневековья врачи были церковниками или 
даже канониками . Церковь постоянно держала вра-
чей в своей власти, и врач, без различно — верующий 
или нет, лишался права практики в случае пропуска 
исповеди у своего духовника, совершавшейся каж-
дые три дня» [18, с . 79] . При этом в раннем Средневе-
ковье врачами вообще были представители высшего 
духовенства . К их числу принадлежали, к примеру, 
пражские епископы Тиеддаг (умер в 1017 г .), Иззо 
(умер в 1030 г .) и т .д . [11, с . 585] . 

Однако, уже согласно решениям Регенсбургского 
собора от 877 года священникам было запрещено 
заниматься медициной, так как этим они, якобы, 
демонстрировали то, что недостаточно молитв для 
исцеления больного . Реймский собор от 1131 г . по-
становил отправлять в отставку священников, зани-
мающихся врачебной практикой [11, с . 585]

Тем не менее, как мы уже упоминали, ректор уни-
верситета, профессоры и другие преподаватели обя-
заны были принадлежать к духовному сословию и 
строго придерживаться обета безбрачия .

— Программа университетов утверждалась цер-
ковью. Учебные программы занятий утверждались 
папскими легатами [32, т .5, с . 343] . Так, «папа Алек-
сандр IV в послании к Парижскому университету 
писал, что теология правит остальными науками, 
как их госпожа, а они следуют за ней, как ее служан-
ки» [32, т .5, с . 340], и преподаватели должны были 
приносить присягу, что они в своих лекциях будут 
строго придерживаться догматов папства [2, с . 64] . 
Но в любом случае преподавание в университете 
жестко контролировалось церковью, и весь строй 
жизни университетов был скопирован с церковных 
учреждений [20, с . 68; 25, с . 137] . 

 В 1566 г . папа Павел IV издает буллу «Supra gregem 
dominicum», которая запрещает врачам навещать 
больного более чем три дня кряду, если последний в 
промежутках между посещениями не исповедовал-
ся… .  Прежде, чем получить звание доктора, врачи 
обязаны были принести клятву в соблюдении этого 
предписания, долженствующего иметь силу закона 
не только в папских владениях, но и во всем католи-
ческом мире» [31, с . 102] .

— Высказывание новых идей приводило к со-
жжению их проповедующих. Наиболее яркий тому 
пример—это Джордано Бруно, хладнокровно со-
жженный инквизицией.

— Подавляющее большинство университетов 
находилось вначале в ведении ордена Доминикан-
цев, а затем Иезуитов, т.е. орденов, управляющих 
Инквизицией. «Доминиканцы требовали предо-
ставления им строжайшего надзора над всем обра-
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зованием . Они прибирали к своим рукам обучение 
богословию и схоластике и не допускали никакого 
«вольнодумства» . Их деятельность в Монпелье и Па-
риже, Кельне и Праге, Болонье и Падуе, Саламанке и 
Оксфорде пользовалась исключительным внимани-
ем Рима . Борьба доминиканцев с новшествами в деле 
постановки образования восхвалялась папством как 
величайшая добродетель истинно преданных сынов 
церкви . Из доминиканских школ вышло немало из-
вестных инквизиторов; еще в большей степени ор-
ден являлся поставщиком низшего и среднего персо-
нала инквизиционных судилищ» [16, с . 130] . И если 
вначале образованием  ведали инквизиторы-доми-
никанцы, то во время Великой Реформации папство, 
видя, что прямые и жестокие методы доминиканцев 
уже не срабатывают, поручает образование зловеще-
му ордену иезуитов . 

Папа Урбан V в своем послании к тому же Париж-
скому университету от 1366 года писал, что студенты 
«должны слушать лекции, сидя на земле, а не на лав-
ках, для укрощения духа и для погашения в их моло-
дости искушений и гордости» [2, с . 64] .

Церковь открыто объявляла любые научные или 
технические новшества грехом! Более того, изобре-
тать что-либо новое считалось безнравственным! 
[14, с . 303] . «Ревностные служители католической 
церкви усердно уничтожали все следы мысли и на-
уки древних греков и римлян, у которых уже много 
было накоплено в области наук и искусств, разруша-
ли памятники их искусства, жгли библиотеки . Тезис 
«неведение — мать благочестия» стал правилом… во 
имя такого благочестия уничтожалось все, что могло 
внести светлый луч в темное сознание полуязыче-
ских народов, варварских народов, усвоивших себе 
только внешнюю, обрядовую сторону христианской 
веры» . «Отцы и учителя католической церкви стали 
мало-помалу считать божественной истиной свои 
собственные мнения, а все, что было не согласно с 
ними,—греховным и еретическим . Благодаря этому, 
нередко они осуждали и самое простое, естественное 
стремление человеческого духа исследовать окружа-
ющий нас видимый мир» [1, с . 13] . 

Инквизиция, особенно в Италии и Испании, кото-
рые считались в эпоху Ренессанса одними из веду-
щих стран в области науки и искусства, нанесла там 
всему просвещению смертельный удар такой силы, 
который продолжает сказываться там и по сей день . 
«Римской инквизиции, либо непосредственно, либо 
производимым ею давлением на пространстве всего 
полуострова, удалось подавить не только свободу 
писать или говорить, но даже мыслить . Животный 
страх, лицемерие и боязливое ханжество охватило 
ту Италию эпохи Возрождения, которая еще так не-
давно была полна радости, шума, кипела жизнью, 
всякого рода порывами и гением . Великие поэты и 
ученые, знаменитые писатели и дивные художники 
быстро исчезали, и повсеместно наступил упадок; 
процветали только монашеские ордена и церковные 
церемонии . Монашеские ордена, в особенности 
иезуиты, захватили в свои руки обучение и вос-
питание юношества. Некогда столь цветущие уни-

верситеты в Падуе, Пизе и Болонье безвозвратно 
приходили в упадок, так как свобода исследования 
и научных доктрин,—этот жизненный элемент вся-
кого университетского преподавания,—не мог суще-
ствовать рядом с мрачным, недоверчивым и все бо-
лее захватывающим авторитетом римской курии, ее 
епископов и агентов, зорко следивших за академиче-
скими курсами . Догматы и даже церковные церемо-
нии ограничивали науку самыми тесными рамками, 
охраняемыми с большою строгостью духовной цен-
зурой и инквизицией» [31, с . 97-98] . Так же, как Ита-
лию, самая печальная участь постигла и Испанию 
с Португалией, где инквизиция получила полную 
власть истреблять всякое инакомыслие и науку . «Не 
только умственное развитие испанского народа, но 
и материальное благосостояние его было раздавлено 
под двойною тяжестью светского и духовного деспо-
тизма . Это было смертным приговором для величия 
и благополучия всего полуострова… Никто в Испа-
нии больше не решался думать иначе, чем Церковь 
и инквизиция, и умственное движение испанского 
народа было окончательно подавлено этим тяжелым, 
неумолимым гнетом и постоянным страхом, кото-
рый он налагал на все классы народа . Те, кто не хотел 
совершенно отказаться от свободы мыслить, бежали 
за границу» [31, с . 145, 143] .

Университеты одобряли и обосновывали примене-
ние пыток [28, с ., 21] . Инквизиторы были богосло-
вами и имели докторские степени от университетов 
[28, с . 152] . Авторы зловещего руководства для инк-
визиторов «Молота ведьм» доминиканцы Шпренгер 
и Инститор были профессорами университета [28,  
с . 150—151] .

—  Университеты, как рассадники суеверий сред-
невековой церкви

В средневековых университетах подробнейшим 
образом преподавалось учение средневековой церк-
ви о ведьмах и других суевериях . Университеты при-
дали всему этому мракобесию научную основу  с по-
мощью экспериментов в застенках и размышлений в 
монашеской келье [28, с . 143, 148, 150] .

Примечательно, что одновременно с этим, папские 
богословы учили, что Библии недостаточно в деле 
церковного учения и что она вообще затруднительна 
для правильного понимания [28, с .182—183] .
 Средневековые церковные догматы и Средне-

вековые университеты
Основные догматы средневековой церкви предо-

пределили и медицинские представления, препо-
дававшиеся в средневековых университетах . Среди 
этих догматов, оказавших наибольшее влияние на 
развитие медицинских представлений, мы можем 
выделить следующие .

— Средневековая медицина и учение средневе-
ковой церкви о болезни

Средневековая церковь связывала причины появ-
ления болезней с двумя основными факторами . 

Первое, — болезнь, как наказание Бога за грехи 
людей. Проповедуя о немилосердном суровом Боге, 
церковь учила, что за любую малейшую провинность 
Господь посылает на людей различные наказания, и, 
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в первую очередь, болезни .  Но так как Господь суров 
и всегда карает грешника, то обращаться за проще-
нием и помощью к Нему напрямую нельзя . Для этого 
нужно, чтобы за человека кто-то походатайствовал 
перед Богом . И это могут быть только, безусловно, 
святые . Но к тем, в свою очередь, чтобы добиться их 
лучшего расположения, необходимо обращаться при 
помощи священников, молитвы которых святые, 
якобы, услышат быстрее . А для оказания почтения и 
уважения к церкви надо сделать ей приношение . 

Таким образом, для излечения болезни необходи-
мо приносить дары в церковь, просить заступниче-
ства священников, молиться святым и совершать 
паломничества к их мощам, обладающим, якобы, 
чудодейственной силой . Отсюда берут начало прин-
ципы лечения с помощью мощей святых, амулетов, 
талисманов [24, т .1, с . 333-334] .

Второе, — болезнь, как одержимость злыми си-
лами. Отсюда этот страшный феномен Средневеко-
вья, когда болезнь объявлялась следствием сглаза со 
стороны ведьм [32, т . 6, с . 329] .  А раз так, то и глав-
ным методом лечения этих болезней провозглаша-
лось вначале обнаружение самих ведьм, а потом из-
гнание бесов из одержимых [32, т . 6, с . 330-332; 14, т .3, 
с . 543] . Вследствие постоянного страха перед распра-
вой, чинимой инквизиторами, вследствие пребыва-
ния в церковных тюрьмах, через которые проходил 
большой процент средневековых жителей, где инк-
визиторы чинили свои допросы; вследствие посто-
янных запугиваний вечными смертными муками; 
вследствие длительных изнуряющих постов, приво-
дящих к нервному истощению, нервно-психические 
заболевания были очень широко распространены в 
эпоху Средневековья [14, с . 225] . 

Таким образом, само понятие болезни, принятое в 
средневековой медицине, согласно учению папства, 
сводило болезнь или к Божьему наказанию, или к 
одержимости . И в том, и другом случае ни о каком 
подлинном медицинском понимании болезни, а, 
следовательно, разработке методов диагностики и 
лечения заболеваний, не требовалось в принципе . 
Медицина ограничивалась в лучшем случае, как ука-
зывалось выше, сохранившимися понятиями врачей 
античного времени .

Третье, — болезнь, как следствие неблагопри-
ятного расположения звезд, сглаза, родовых про-
клятий. Вследствие того, что со времен императора 
Константина Великого в учение Западной церкви 
вошло много языческих верований [19, т .1, с . 300], 
астрология заняла свое видное место и в эпоху Сред-
невековья . И как в языческие времена, болезнь стали 
связывать с неблагоприятным расположением звезд 
и проклятиями . Таким образом, для их лечения про-
писывались самые настоящие магические рецепты с 
применением зубов дракона, толченых крыльев ле-
тучей мыши, плесени, взятой с погребальных плит, и 
воды, забранной в лунную ночь . 

— Средневековая медицина и учение средневе-
ковой церкви об образовании

Как известно, удерживать в повиновении лучше 
всего темных и безграмотных людей . Хорошо пони-

мала это и средневековая государственная церковь, 
являвшаяся самым крупным феодалом, владеющим 
около одной трети всех обрабатываемых земель Ев-
ропы .  И потому, для удержания этого своего положе-
ния она, с одной стороны, сеяла в умах людей самые 
дикие религиозные суеверия, а с другой—всячески 
боролась с любым образованием и просвещением . 
Мы не найдем за всю историю человечества более 
темного времени, чем Средневековье . Как отмечал 
крупнейший историк Средневековья, профессор 
Филипп Шафф: «Средние века» и «темные века» — 
термины—синонимы» [32, т .4, с . 372] . Не только про-
столюдины, но даже дворяне и священники не умели 
в подавляющем большинстве случаев даже писать 
или читать по слогам . Более того, многие священни-
ки даже не знали молитвы «Отче наш» [32, т .4, с . 372] . 

При этом библиотеки при монастырях — самых 
больших их хранилищах, насчитывали не более все-
го шести — двенадцати книг [32, т .4, с . 373] .  Универ-
ситеты средневековой Европы являли собой скорее 
не центры знаний, а рассадники суеверий . И чем 
больше церковь контролировала тот или иной уни-
верситет, тем это было сильнее выражено .

Основой средневековой науки, как мы рассматри-
вали выше, была схоластика, что, безусловно, оказа-
ло кардинальную роль и на развитие науки, а точнее, 
на ее торможение и даже запрет . Представители схо-
ластики, будучи богословами, собрали и системати-
зировали все известные до них как научные, так и 
богословские исследования, объединив их в единую 
систему с единственной целью: оставить это незы-
блемым на все последующие времена [32, т .5, с . 361] .  
Целью схоластов было, с одной стороны, примирить 
догматы церкви и разум, а с другой—систематизиро-
вать церковные догматы в единую систему .

Таким образом, сама возможность появления чего-
то нового исключалась в принципе . 

Действительно, как указывает крупнейший специ-
алист в области медицины профессор Л . Менье «при 
таком положении вещей нет ничего удивительного в 
том, что в течение всего Средневековья не было сде-
лано ни одного открытия, ни одной оригинальной 
работы . К тому же, книги отсутствовали или были 
величайшей редкостью, вследствие чего и меди-
цинское образование не могло не быть крайне эле-
ментарным» [18, с . 79-80] .

Учитывая же господство Западной средневековой 
церкви, эта «защита» науки от дальнейшего разви-
тия осуществлялась с помощью меча и костра . Все 
положения схоласты призывали брать на веру, по-
пытки же дать им научные обоснования приравни-
вались к неверию и ереси . Они подчинили разум 
церковному авторитету, которому была подчинена 
ими и сама Библия . При этом одними из своих авто-
ритетов они избрали Аристотеля и Галена, научные 
труды которых отныне стали последней точкой во 
всех отраслях знаний . 

Тот же, кто не соглашался с теми или иными взгля-
дами Аристотеля или Галена, объявлялся еретиком и 
подвергался сожжению . При этом даже доказатель-
ства положений Аристотеля или Галена схоласты 
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проводили умозрительным, а не экспериментальным 
путем, что привело, в конце концов, к вырождению 
схоластики вообще и превращению ее в интеллекту-
альную софистику .  

Церковь открыто объявляла любые научные или 
технические новшества грехом [14, с . 303] . Более 
того, изобретать, что-либо новое считалось безнрав-
ственным [14, с . 303] . Управляемая церковью инкви-
зиция нанесла страшные удары по развитию науки 
[30, с . 36-37] .

 Один из таких учителей церкви, выступая против 
теории о шарообразности земли, писал следующее . 
«Возможное ли дело, чтобы люди были так безумны 
и верили, что хлеба и деревья висят по другую сторо-
ну неба вниз и что люди держат ноги выше головы» 
[1, с . 13] . 

Религиозное невежество Средневековья делало 
невозможным и развитие анатомии, как фундамен-
та всей медицинской науки . Врачей, занимавшихся 
вскрытием умерших, объявляли чародеями и унич-
тожали . Хирургия вообще не считалась наукой и 
заслуживала полного презрения . Любые попытки 
развития экспериментальной медицины также при-
равнивались к оккультной практике . 

Кроме того, эпоха Средневековья была временем 
безраздельного господства антисанитарии и эпиде-
мий . 

— Средневековая медицина и средневековое 
учение церкви о святых

Величественное снаружи здание средневековой 
церкви зиждилось на бесчисленном числе святых, 
требующих поклонения . «В долгий тысячедвухсот-
летний период времени, протекавший с воцарения 
Константина до Реформации Лютера, поклонение 
святым и мощам исказило чистую и цельную про-
стоту христианской религии . Духовенство знало по 
опыту, что мощи святых были более ценны, чем зо-
лото и драгоценные камни, поэтому оно старалось 
размножать эти церковные сокровища [13, с . 616-
617] .

«Без всякого уважения к правде или правдоподо-
бию оно стало придумывать имена для скелетов и 
подвиги для имен [19, т .1, с . 410] . Славу апостолов 
и святых людей… оно омрачило религиозными вы-
мыслами . К непобедимому сонму настоящих и пер-
вобытных мучеников оно присовокупило мириады 
мнимых героев… . Но распространение суеверий 
было бы менее быстро и менее успешно, если бы ду-
ховенство не прибегало для укрепления веры в на-
роде к помощи видений и чудес, удостоверявших 
подлинность и чудотворную силу самых подозри-
тельных мощей» [5, т .3, с .318-319] . «Такие низменные 
страсти, как гордыня, корыстолюбие и мститель-
ность, казалось бы, должны быть недоступны для не-
бесных духов; тем не менее, сами святые снисходили 
до того, что с признательностью одобряли щедрые 
приношения своих поклонников и грозили самыми 
страшными наказаниями тем нечестивцам, кото-
рые… не верили в их сверхъестественную силу» [5, 
т .3, с . 321] . «Люди постоянно обращались к святым 
по самым бытовым поводам: за помощью в делах хо-

зяйственных, семейных, общественных, надеясь на 
их участие в избавлении от болезней, разных бед и 
напастей . Постепенно сложился церковно-народный 
месяцеслов, где абсолютно органично соседствовали 
христианские и языческие представления о святых» .

«Обычно утверждали, что останки чудотворных 
святых нужно погребать под главным алтарем и 
что заступничество таких святых имеет особенную 
власть и силу . Это привлекало тысячи и тысячи, что-
бы увидеть чудеса, которые совершались здесь, или 
же заручиться заступничеством этого святого и по-
черпнуть пищу для своей души . Если путешествен-
ники или паломники были недостаточно щедры в 
своих дароприношениях, то возникало опасение, что 
их дело не будет воспринято этим святым . В течение 
шестого столетия возникли бесчисленные религиоз-
ные стремления в честь святых и введены бесчислен-
ные праздники и торжества, чтобы они всегда про-
водились в воспоминание .

Обращение к святым, в конце концов, преврати-
лось в такой всеобъемлющий обычай, что возникла 
опасность из-за множества забыть кого-либо из них . 
Календарь был так переполнен именами, что если 
восставал новый святой, то ему едва могли найти ме-
сто, не отняв его у прежнего святого . Восток и Запад 
соревновались между собой, чтобы умножить число 
имен святых . Однако Запад признавал лишь неболь-
шое число святых Востока . Восток, со своей стороны, 
также отвергал многих святых западных церквей . Из 
этого множества святых мы можем воочию убедить-
ся в распространении всеобщего идолопоклонства . 
Города, церкви, монастыри, ордена конкурировали 
между собой, кто из них привлечет к своим святым 
гробницам больше паломников . Слава какого-либо 
нового святого надолго останавливала посещение 
прежних мест, соответственно, отнимала их при-
быль и доходы . Священники были поставлены перед 
необходимостью возобновить паломничество к свя-
тым, и начинали измышлять новые и новые истории 
чудотворения, чтобы привлечь внимание народных 
толп» [19, т .1, с . 574-575] .

Это учение средневековой церкви о святых при-
вело к представлениям средневековой медицины о 
целительной силе мощей, амулетов, талисманов т .д ., 
которые широко преподавались на медицинских фа-
культетах . 

— Средневековая медицина и учение средневе-
ковой церкви о душе

Одним из центральных учений, не имеющих места 
ни в Библии, ни в апостольский период церкви, раз-
работанных в эпоху Средневековья, было учение о 
бессмертии души . 

Само понятие бессмертия души было сильно раз-
вито во многих языческих верованиях, и особенно 
в греческой философии, последователи которой хо-
тели научить людей не бояться смерти, которую они 
называли «роковым ударом, прекращающим нашу 
жизнь и избавляющим нас от житейских невзгод» . 
«Они пришли к убеждению, что так как ни одно из 
свойств материи не может быть применено к дея-
тельности ума, то, стало быть, человеческая душа 
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есть такая же субстанция, которая отлична от тела, 
чиста, несложна и духовна, что она не может под-
вергаться разложению и доступна для гораздо более 
высокой степени добродетели и счастья после того, 
как она освободится от своей телесной тюрьмы . Фи-
лософы, шедшие по стопам Платона, вывели весьма 
неосновательное заключение: они стали утверждать 
не только то, что человеческая душа бессмертна в бу-
дущем, но и то, что она существовала вечно, и стали 
смотреть на нее как на часть того бесконечного и су-
ществующего самим собою духа, который наполняет 
собой и поддерживает вселенную» [5, т . 2, с . 30-31] . 

Исходя из этого учения, церковь вывела и учила 
этому через подвластные ей университеты, что для 
победы над грехом, освобождения души необходимо 
умертвить плоть, выказывая ей всяческое пренебре-
жение .

В Средневековье вообще «медицина считалась 
второстепенной наукой по сравнению с теологией, 
так как ставила себе задачей «излечение бренного 
тела» [25, с . 128-129] .

«Культ здорового красивого тела, земных радо-
стей, который был характерным для мировоззре-
ния античных греков и римлян, сменился культом 
«умерщвления плоти» . Все, что делает жизнь ра-
достной, светлой, — от дьявола» [2, с . 53] . Эти идеи 
широко преподавались на медицинских факультетах 
Средневековой Европы будущим врачам .

Так «св . Иероним не стриг волос… и постился до 
того, что глаза его становились мутными, а кожа 
отвердела, как кремень; св . Макарий 6 месяцев спал 
в болоте и боролся со страстями тем, что давал свое 
тело кусать насекомым; св . Пахомий в продолжение 
15 лет не спал лежа; св . Авраамий 50 лет не умывал-
ся; св . Евпраксия дрожала при мысли о купанье, а 
св . Симеон 30 лет стоял на столбе, приковав себя к 
нему цепью, и постоянно отдавал земные поклоны . 
Один из посетивших его попытался определить их 
количество, насчитал 1240 подряд и сбился со сче-
ту» [12, с . 28] . 

Идеалом для средневекового жителя был мона-
шеский образ жизни. Но что он представлял со-
бой? Вот, какие, например, требования выдвигал к 
монахам бенедиктинский устав . «Монах, гово рится в 
этом сочинении, не должен рассуждать даже о своих 
собственных родных . Его лицо не должно быть ни 
грустным, ни веселым: оно должно всегда сохранять 
холодное спокойствие человека, наполовину уже по-
грузившегося в могильный покой . «Пусть всякий 
монах, говорит в заключении автор, будет подобно 
Мелхиседеку, без отца, без матери, без родных . Пусть 
он не призывает на земле ни отца, ни матери; пусть 
он считает себя одиноким, а Бога — своим отцом . 
Аминь . Слава Иисусу Хри сту . Аминь» [8, с . 17-18] .

Исходя из этих же положений о необходимости 
победы над плотью, население средневековой Евро-
пы принимало ванны нередко всего 2 раза в год, счи-
тая, по наущению церкви, что забота о чистоте тела 
является угождением плоти, а это являлось грехом!  
Монастыри прямо говорили о том, что отсутствие 
заботы о состоянии тела, с одной стороны, умерщ-

вляет греховную плоть, а с другой—рассматривали 
нечистоту и связанные с ней страшный дискомфорт 
и заболевания, как испытания .  Следствием этого на-
меренного средневекового отношения к нечистоте и 
попранию элементарных гигиенических норм была 
страшная антисанитария домов и улиц средневеко-
вого города . И медицинские факультеты не только не 
боролись с этим, но, напротив, всячески поддержи-
вали эти идеи .

Изучая особенности средневековых европейских 
городов, всегда бросается в глаза серость и мрачность 
его домов . Эта мрачность и серость средневековых 
городов в целом, и домов, в частности, объяснялась 
учением церкви о Божьем суде, в контексте которого 
радоваться в этой жизни нечему, надо только тоско-
вать о своих грехах и жить в ожидании Божьего на-
казания . «И в этом-то именно и заключался самый 
тяжелый недуг религиозного сознания, обращавше-
гося теперь к Богу только с чувством ужа са… образ 
Искупителя померк, и на его месте оста лось только 
видение ужасного апокалипсического судьи . . . Завет 
Христа, столь богатый надеждами и упованиями в 
первые века христианства,  теперь сделался симво-
лом страха и ужаса . Италия мучилась им не меньше, 
чем весь остальной христианский мир . Произведе-
ния первых итальянских мозаистов свидетельству-
ют об их религиозном ужасе ничуть не меньше, чем 
беспокойные скульптурные изображения француз-
ских романских церквей… даже в тех мозаиках, ко-
торые принадлежат к эпохе возрождения византиз-
ма, вызванного аббатом Дидие во времена Григория 
VII, преобладающей чертой является всегда страх . 
В церкви Сант-Анджело-ин-Форми, близ Капуи, в 
картине, помещенной над центральным порталом, 
изображен Иисус Христос, одной рукой подающий 
своим ученикам хлеб и вино, а другой — проклинаю-
щий осужденных в последний день; и даже Распятый 
Иисус Христос, во фризах главного нефа, склоняет 
к Своей матери лик, дышащий угрозой . Угасли по-
следние лучи евангельской любви . И вот снова всюду 
появляется на золотом фоне абсид, в Пизанском со-
боре, также как и в Монреальском, в Флорентийской 
Крещальнице также как и в Латеране, напыщенный 
Хри стос, восточный деспот, с неподвижным и жест-
ким взглядом, суровый и строптивый Бог, на груди 
Которого христианство не решается больше прекло-
нить свою главу» [8, с . 37-39]  .

Средневековая церковь, папство, по образному вы-
ражению проф . Жебара, «производит впечатление, 
подоб ное тому, что испытывается при виде церкви 
св . Петра в Риме: неумолимая правильность плана, 
равномерный свет, падающий из купола, роскошная 
орнаментация парализуют всякий непосредствен-
ный порыв благочестия… . Здесь душа, утомленная 
блеском храма и обрядов, тщетно пытается взмах-
нуть крылами, чтобы подняться в бездон ную сине-
ву неба: огромный блестящий купол заграждает ей 
путь, и подобно птице с разби тыми крыльями, она 
падает на землю, на холодные мраморные плиты ал-
таря» [8, с . III-IV] . Напоминает эта картина и состоя-
ние средневековых университетов .
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Одновременно с этим, исходя из созданного ею 
учения о бессмертии души, средневековая церковь 
объявила кровь вместилищем души, и потому любое 
ее пролитие, хотя бы и в медицинских целях во время 
операции, объявлялось греховным, отсюда возник 
запрет на развитие хирургии . Вместе с тем, вслед-
ствие развития языческих представлений и учений 
о бессмертии души, проникло в церковь и языческое 
учение о том, что, употребляя кровь животных или 
людей, человек, якобы, получает их силу . Поэтому в 
средневековых рецептах кровь различных животных 
входит в компонент «лекарственных» препаратов .

Заключение
Таким образом, статика в развитии медицинских 

факультетов средневековых университетов была об-
условлена господством  средневековой церкви и ее 
небиблейских догматов о бессмертии души, покло-
нении святым, власти священников, противопостав-
лении веры и науки и т .д ., которые, с одной стороны, 
делали развитие медицинской науки и образования 
невозможным в принципе, а с другой—заменяли 
само понятие науки и образования проповедью гру-
бых суеверий .

Понятия и принципы преподавания на медицин-
ских факультетах Средневековых университетов  
просуществовали тысячу лет, пока не началась Ве-
ликая Реформация, когда в 1517 году в Германии 
Мартин Лютер провозгласил необходимость воз-
врата церкви к чистоте библейского учения, отказу 
от языческих верований и искажений, проникших 
в церковь и умы людей, отказу от суеверий, и о не 

противопоставлении веры и науки . И хотя, как вер-
но замечает один из ведущих современных истори-
ков медицины, профессор, доктор мед . наук и доктор 
ист . наук Д .А . Балалыкин, «в историографии, к сожа-
лению, до сих пор бытует мнение об отрицательном 
влиянии христианства на науку» [3, с . 6] . Но именно 
возврат к христианству, осуществленный в дни Ве-
ликой Реформации и привел к бурному развитию на-
уки в целом и медицины, в частности .

Принятие учения Реформации народами Западной 
и Северной Европы привело к крушению института 
средневековой церкви и поддерживаемых ею фео-
дальных отношений, и как следствие этого — к кра-
ху схоластики, развитию свободы совести и свободы 
слова, небывалому расцвету экономики и науки, оз-
наменовавшейся подлинным появлением и медицин-
ской науки, образования и совершением выдающихся 
в ней открытий . В то время как народы Южной Евро-
пы, отвергнувшие учение Реформации, продолжали 
жить в темном Средневековье с его схоластической 
медициной и средневековой сущностью университе-
тов еще несколько столетий . И на сегодняшний день 
страны, принявшие Реформацию, такие как Швеция, 
Норвегия, Дания, Германия, Швейцария, Великобри-
тания, США, Канада, Австралия являются передо-
выми странами мира, в том числе в области развития 
медицинской науки и образования .

Так же базовые принципы, заложенные Реформа-
цией в системе университетского образования, та-
кие, как свобода совести и свобода научных исследо-
ваний, являются до сих пор краеугольными принци-
пами Высшей школы .
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Медичні факультети середньовічних університетів: Історія. Сис-
тема управління. Особливості викладання
President of the Ukrainian Academy of Medical History, 
професор А.А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра терапії, ревматології і клінічної фармакології
Українська Академія Історії Медицини

У роботі висвітлені основні етапи становлення, розвитку, устрію та особливості викладання на ме-
дичних факультетах у середньовічних університетах Європи. Показано, що система викладання у 
середньовічних університетах жорстко контролювалася і спрямовувалася папською церквою. Встанов-
лено, що статика у розвитку медичних факультетів середньовічних університетів була обумовлена па-
нуванням  середньовічної церкви і її небіблейських догматів про безсмертя душі, поклоніння святим, 
безроздільній владі духовенства, протиставлення віри і науки і так далі, які, з одного боку, робили розви-
ток медичної науки і освіти неможливим в принципі, а з іншої—замінювали саме поняття науки і освіти 
проповіддю грубих забобонів.

Ключові слова: середньовічний університет, медичний факультет, викладання, устрій.

Medical faculties of medieval universities: history, structure, features 
of tution
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The main stages of formation, development, structure and features of teaching at medical faculties in medieval 
European universities are represented in the article. It is demonstrated that the teaching system at medieval 
universities was strictly controlled and directed by the papal church. It is revealed that the statics in the medical 
faculties development of the of medieval universities was determined by the domination of the medieval church 
and its non-biblical dogmas about the immortality of the soul, worship of the saints, the empery of the clergy, 
opposition of faith and science, etc. In one respect, it made the development of medical science absolutely 
impossible, and in the other - replaced the very concept of science and education with the preaching of gross 
prejudice.
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Рівні біомаркерів системного запалення 
у жінок з артеріальною гіпертензією та 
ожирінням в залежності від наявності 
супутнього цукрового діабету 2 типу

Цукровий діабет 2 типу і пов’язані з ним усклад-
нення представляють собою серйозну світову 

проблему охорони здоров’я . Найбільш важливим 
фактором ризику розвитку ЦД2 є ожиріння, що 
сприяє розвитку метаболічного і адипоцитарно-
го стресу [1] . Резистентність до інсуліну, активація 
імунної системи і хронічне збільшення синтезу ци-
токінів та адипокінів є важливими сполучними еле-
ментами між ожирінням і ЦД2 [2] .

Статистичні показники свідчать, що більше 85% 
пацієнтів з ЦД2 мають надлишкову вагу і понад 50% 
страждають на ожиріння . Поєднання надлишкової 
маси вісцерального жиру та інсулінорезистентності 
у пацієнтів з ЦД2 пов’язано з підвищеним ризиком 
серцево-судинних захворювань (ССЗ) і передчасної 
смерті [3] . Підвищений ризик ССЗ є результатом не 
тільки дисліпідемії, гіпертензії і порушення регуляції 
обміну глюкози, а також наслідком наявності хроніч-
ного системного запалення, пов’язаного зі збільшен-
ням маси тіла і зміною функцій і активності жиро-
вої тканини [4] . У здорових людей гормони жирової 
тканини, лептин і адипонектин, регулюють апетит, 
витрату енергії, чутливість до інсуліну, метаболізм 
глюкози і ліпідів [4,5] . Однак в умовах ожиріння і 
інсулінорезистентності секреція адипоцитами і ма-
крофагами багатьох адипокінів, прозапальних цито-
кінів і хемокінів змінюється таким чином, що стиму-
лює окислювальний стрес, ендотеліальну дисфунк-
цію і запалення . Зокрема, рекрутування макрофагів 
посилюється за рахунок секреції жировою тканиною 
хемотаксичних молекул, таких як хемоаттрактант-
ний білок-1 моноцитів (МСР-1), тим самим стиму-
люючи утворення прозапальних цитокінів, фактора 
некрозу пухлини-α (ФНП-α), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) 

і зниження рівня в плазмі протизапального адипо-
кіну — адипонектину . Зниження адипонектину до-
датково збільшує резистентність до інсуліну і по-
силює утворення пінистих клітин в судинній стінці 
[6] . Вважається, що непрямі ефекти ФНП-α та ІЛ-6 
можуть також стимулювати вироблення в печінці 
С-реактивного протеїну (СРП), який сприяє роз-
витку і прогресуванню запалення та ендотеліальної 
дисфункції за допомогою індукції синтезу інгібітора 
активатора плазміногену-1 (PAI-1) і білків ендотелі-
альної адгезії, наприклад, молекул адгезії судинних 
клітин-1 (VCAM-1) . В цілому, кінцевим результатом 
таких змін в сигнальних шляхах адипоцитів є акти-
вація безперервного прозапального каскаду, який 
збільшує серцево-судинний ризик [4-6] .

Окрім підвищеного ризику розвитку ССЗ, захво-
рювань периферичних артерій і цереброваскулярних 
захворювань наслідками ЦД2 є мікро- і макросудин-
ні ускладнення . Незворотними ускладненнями ЦД2 
є ретинопатія, нейропатія і нефропатія [7] . У цьому 
контексті найбільш обговорювані маркери для про-
гнозування судинних ускладнень у хворих на ЦД2 
є ІЛ-6 і СРП [1] . Запальні процеси є причиною для 
розвитку судинних ускладнень як в разі предіабету, 
так і при діабеті [8,9] . Виходячи з вищевикладеного 
проведено дослідження, метою якого було визначен-
ня рівнів біомаркерів системного запалення у жінок 
з артеріальною гіпертензією (АГ) та ожирінням в за-
лежності від наявності або відсутності супутнього 
ЦД2 .

Матеріали і методи. В рамках дослідження було 
обстежено 70 пацієнток у віці від 40 до 60 років з 
АГ 2 стадії, II і III ступеня, ожирінням 1-3 ступенів 
зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка 
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(ФВЛШ>50%) . Залежно від наявності або відсутності 
ЦД2 когорта пацієнтів була поділена на групу паці-
єнтів без ЦД2 (n = 34), та групу пацієнтів з наявніс-
тю ЦД2 (n = 30) . Пацієнти у групах були зіставлені 
за віком . Дослідження було виконано відповідно до 
принципів Гельсінської декларації . Протокол дослі-
дження був схвалений локальним етичним коміте-
том для всіх учасників . На проведення досліджень 
було отримано інформовану згоду всіх пацієнтів . 

З дослідження виключалися пацієнти, які мали 
ФВЛШ<50%, симптоматичні форми АГ, вроджені та 
набуті вади серця, хронічну серцеву недостатність, 
операції на серці та судинах в анамнезі, системні 
захворювання сполучної тканини, гострі або заго-
стрення хронічних захворювань нирок, аутоімунні 
хвороби, онкопатологію, психічні захворювання, 
зловживання алкоголем .

Всім групам пацієнтів проводилося комплексне 
клінічне обстеження . Діагноз був встановлений на 
підставі скарг, анамнезу, даних об’єктивного об-
стеження, результатів лабораторних та інструмен-
тальних методів обстеження . Діагноз АГ був вста-
новлений згідно рекомендацій Європейської спілки 
кардіологів та Європейської спілки гіпертензії по 
діагностиці та лікуванню гіпертензії [10] . Діагноз 
та ступінь ожиріння встановлювались відповідно з 
рекомендаціями ВООЗ (1997 р .) . Кількісне визначен-
ня рівнів С-реактивного протеїну у сироватці крові 
здійснювали імунотурбідиметричним методом на 
автоматичному аналізаторі . Показники ФНП-α ви-
значалися за допомогою імунохімічного методу з 
хемілюмінесцентною детекцією . Рівні адипокінів 
(лептину та адипонектину) визначались в сироватці 
крові за допомогою імуноферментного аналізу . Глі-
козильований гемоглобін (HbA1c) визначався у си-

роватці крові турбідиметричним методом . Рівні ІЛ-6 
визначались за допомогою імунохімічного методу з 
електрохемілюмінісцентною детекцією . Для визна-
чення рівнів фібриногену застосовувався коагуломе-
тричний метод дослідження крові .

Статистична обробка отриманих цифрових да-
них проводилася з використанням пакету програм 
Statistica for Windows версії 6 .0 . Безперервні дані на-
ведені як середнє значення ± стандартне відхилення .

Результати . Сформовані когорти пацієнтів були 
розділені на групи в залежності від ІМТ . Групи 1 і 3 
склали пацієнти з ожирінням I і II ступеня, а до гру-
пи 2 і 4 були віднесені пацієнтки з ожирінням III сту-
пеня . Дані клініко-лабораторних показників сфор-
мованих груп представлені в таблиці 1 .

Порівняльна оцінка показників в досліджуваних 
групах продемонструвала, що у жінок з АГ та ожи-
рінням III ступеня навіть при відсутності супутньо-
го ЦД2 мають місце достовірно вищі рівні інсуліне-
мії (p<0,05), індексу HOMA-IR і глікозильованого 
гемоглобіну у порівнянні з пацієнтками з АГ і I та 
II ступенем ожиріння . У пацієнтів із супутнім ЦД2 
і ожирінням III ступеня реєструвалися достовірно 
вищі (p<0,05) рівні в крові біомаркерів системного 
запалення (СРП, ІЛ-6, ФНП-α1) в порівнянні з ана-
логічною групою пацієнтів без ЦД2 .

Також відзначено тенденцію до збільшення по-
казників фібриногену і лептину, а також зниження 
рівня адипонектину при зростанні ІМТ, проте наяв-
ність ЦД2 не продемонструвало достовірного впли-
ву на рівні цих показників .

Обговорення . Вісцеральне ожиріння асоційоване 
з інсулінорезистентністю, гіперглікемією, дисліпі-
демією та АГ . Метаболічні порушення у свою чергу 
збільшують ризик розвитку ЦД2 і ССЗ [11] . Хроніч-

Таблиця 1 
Клініко-лабораторні показники у групах порівняння.

Показник
АГ+ОЖ
(n=34)

АГ+ОЖ+ЦД2
(n=30)

ОЖI+ОЖII ОЖIII ОЖI+ОЖII ОЖIII
ІМТ, кг/м2 35,2±2,1 42,8±1,3 36,4±1,8 42,3±1.1

САТ, мм. рт. ст 146,8±7,4 151,8±9,1 149,2±6,8 157±7,3
ДАТ, мм. рт. ст 100,1±5,6 100,5±6,2 99,7±6,0 101,9±5,4
Інсулін, мкОД/л 11,08±2,012-4 17,32±1,311,3,4 24,63±1,651,2,4 29,8±1.421-3

HOMA-IR 3,40±0,822-4 5,76±0,241,3,4 7,89±0,671,2,4 10,2±0,331-3

HbA1C, % 5,28±0,492-4 6,53±0.251,3,4 7,19±0,241,2 7,30±0,191,2

СРП, мг/л 6,41±0,723,4 7,42±0,484 9,03±0,511 9,88±0,371,2

ІЛ-6, пг/мл 121±5,24 124±3,84 132±6,4 146±3,51,2

ФНП-α1, пг/мл 65,3±2,84 63,1±4,44 72,3±3,6 88,7±4,11,2

Фібриноген 3,43±0,21 3,40±0,35 3,64±0,26 3,85±0,28
Адипонектин, мкг/мл 6,47±0,38 5,53±0,31 6,12±0,35 5,14±0,44

Лептин, нг/мл 15,82±2,52 19,41±1,66 18,43±1,47 21,51±4,23
ОЖI-III – ожиріння I-III ступеню, САТ — систолічний артеріальний тиск, ДАТ — діастолічний артеріальний тиск. Індекси 

1,2,3,4 вказує на групи, між якими існують статистично достовірні відмінності (p <0,05).
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не запалення слабкого ступеню та активація імунної 
системи, які спостерігаються при ожирінні, можуть 
відігравати певну роль у патогенезі метаболічних по-
рушень, пов’язаних з ожирінням [12—14] .

Відомо, що у пацієнтів з ожирінням і ЦД2 підви-
щуються рівні лейкоцитів, факторів коагуляції (фі-
бриногену і інгібітору активатора плазміногену 1 
(PAI-1)), білків гострої фази, таких як СРП і сироват-
ковий амілоїд A, прозапальних цитокінів (ФНП-α, 
ІЛ- 1β і ІЛ-6) і хемокінів, що частково показано і в ре-
зультатах цього дослідження [11, 15] . Ці прозапальні 
маркери також позитивно корелюють з інсуліноре-
зистентністю незалежно від ступеня ожиріння [16] .

Субклінічне хронічне запалення мабуть є незалеж-
ним чинником ризику розвитку ЦД2 . Високий рівень 
багатьох запальних чинників на вихідному рівні в різ-
них популяційних дослідженнях корелює з ЦД2 не-
залежно від початкового ступеня резистентності до 
інсуліну і ожиріння [17—19] . Наприклад, ряд дослі-
джень продемонстрував, що високі рівні СРП зумов-
люють розвиток ЦД2 в різних недіабетичних популя-
ціях незалежно від ступеня ожиріння, розподілу жиру 
і резистентності до інсуліну [20] . Оскільки рівні СРП 
в плазмі також пов’язані з ССЗ і смертністю в загаль-
ній популяції і у пацієнтів з метаболічним синдромом, 
важливим питанням є можливість зв’язку запальних 
маркерів з цими ризиками у пацієнтів з ЦД2 . Популя-
ційне дослідження Hoorn вперше показало, що СРП 
є предиктором смертності протягом 5—7 років у па-
цієнтів з ЦД2 [21] . Трохи пізніше інші дослідження в 
популяціях ЦД2 показали, що маркери запалення і ко-
агуляції, зокрема СРП, є незалежними предикторами 
ішемічної хвороби серця і смертності [11] .

Hotamisligil першим продемонстрував підвищену 
експресію і продукцію ФНП-α в жировій тканині осіб 
з ожирінням і його пряму роль в індукованої ожи-
рінням резистентності до інсуліну [22] . Потім дослі-
дження підтвердили специфічну активацію генів, що 
кодують запальні чинники, і надлишкове вироблен-
ня багатьох цитокінів та хемокінів в надлишковій 
жировій тканині [14] . Крім того, поліпшення чутли-
вості до інсуліну, викликане втратою ваги, супрово-
джувалося зниженням експресії прозапальних генів 
[11, 22] . Таким чином, запалення жирової тканини 
розглядалося як критична подія, що призводить до 
метаболічного синдрому, ЦД2 і атеросклеротичних 
серцево-судинних захворювань .

Жирова тканина при ожирінні асоціюється з на-
копиченням імунних клітин в її стромоваскулярній 
фракції [13] . Зокрема ожиріння викликає інфіль-
трацію макрофагами жирової тканини [23] . Хоча 
відомо, що адипоцити самостійно продукують про-
запальні цитокіни і хемокіни [24], однак макрофаги 
жирової тканини напевно мають вирішальне значен-
ня у продукуванні прозапальних цитокінів з жиро-
вої тканини . Дійсно, їх рекрутування корелює зі сту-
пенем ожиріння і пов’язане з системним запаленням, 
резистентністю до інсуліну і метаболічним синдро-
мом [11] . Крім того, втрата ваги, яка викликана хі-
рургічним втручанням [25] або дієтою та фізичними 
вправами [26], призводить до зменшення кількості 

макрофагів жирової тканини паралельно зі знижен-
ням експресії прозапальних маркерів як в жирових 
клітинах, так і у плазмі в осіб з ожирінням .

Макрофаги можна класифікувати на два підтипи: 
фенотип «класично активованих макрофагів», так 
званий M1, який секретує прозапальні цитокіни, і 
«альтернативно активовані макрофаги» — фенотип 
М2, який продукує протизапальні цитокіни [13] . 
Цей поділ достеменно встановлений у мишей, при 
цьому існування різних підмножин макрофагів жи-
рової тканини не було підтверджено у людини, де 
макрофаги швидше описані як суміш фенотипів M1 
і M2 . Крім інфільтрації жирової тканини, ожиріння 
викликає фенотипічний перехід від M2 до M1, що 
корелює з резистентністю до інсуліну [11, 27] . Прямі 
та паракринні сигнали, які генеруються макрофага-
ми M1, можуть порушувати передачу сигналів інсу-
ліну і адипогенез в адипоцитах, тоді як макрофаги 
M2, мабуть, захищають від індукованого ожирінням 
резистентності до інсуліну [13] . Хоча макрофаги є 
найбільш поширеною популяцією лейкоцитів в над-
лишковій жировій тканині, адаптивна імунна сис-
тема також може сприяти запаленню, викликаному 
ожирінням . Передбачається, що підвищена кількість 
цитотоксичних ефекторних клітин CD8+ ініціює 
рекрутування і активацію макрофагів жирової тка-
нини і стимулює прозапальні каскади, пов’язані з 
резистентністю до інсуліну [29,31] . Ожиріння також 
викликає зміну балансу між прозапальними і про-
тизапальними CD4+ клітинами, що призводить до 
секреції цитокінів макрофагами жирової тканини 
[30—32] . Особливий інтерес викликає те, що кіль-
кість протизапальних регуляторних Т-лімфоцитів в 
жировій тканині при підвищенні маси тіла зменшу-
ється [28, 30, 31], а найбільш виражено це зниження 
у пацієнтів з ожирінням і метаболічним синдромом .

Прогресування ступеня інсулінорезистентності 
від ожиріння до ЦД2, пов’язаного з ожирінням, вка-
зує на нездатність бета-клітин підшлункової залози 
компенсувати резистентність до інсуліну, що при-
зводить до хронічної гіперглікемії . У дослідженнях 
продемонстрована наявність запалення в острівцях 
підшлункової залози у пацієнтів з ЦД2, про що свід-
чить наявність амілоїдних відкладень, фіброзу, під-
вищеної загибелі В-клітин і інфільтрації макрофагів 
поряд з підвищеним рівнем прозапальних цитокінів 
та хемокінів [12] . Крім того, це збільшення імунних 
клітин в острівцях підшлункової залози описано до 
появи ЦД2 . У осіб з ЦД2 підвищується експресія та 
місцеве вивільнення прозапальних цитокінів ІЛ-1β 
в острівцях підшлункової залози . Цей цитокін, ма-
буть, є основним регулятором запалення острівців 
при ЦД2 . Він збільшує локальну експресію проза-
пальних цитокінів та хемокінів, що призводить до 
рекрутування імунних клітин до острівців [11] . 

Це локальне запалення може знизити секрецію ін-
суліну і викликати апоптоз бета-клітин, призводячи 
до зниження маси острівців, що є критичним факто-
ром у розвитку ЦД2 .

Концепція ЦД2 як запального захворювання 
з’явилася не так давно і підтверджується результа-
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тами численних досліджень . Однак точні події і три-
гери, які сприяють активації запального каскаду, ще 
належить визначити . Орієнтація на запалення, як 
один з механізмів розвитку ЦД2, може запропонува-
ти нові терапевтичні перспективи в профілактиці та 
лікуванні ЦД2 . 

Таким чином, результати даного дослідження від-
повідають даним літератури про участь факторів 
системної запальної відповіді у розвитку і прогресу-
ванні метаболічних розладів у жінок з артеріальною 
гіпертензією .

Висновки . Наявність супутнього ЦД2 у жінок з АГ 
та ожирінням III ступеня асоціюється з достовірно 
вищими рівнями в крові біомаркерів системного за-
палення (СРП, ФНП-α, ІЛ-6) , при цьому жінки з АГ 
та ожирінням III ступеня мають достовірно більш 
високі рівні глікемії та інсулінемії в порівнянні з па-
цієнтками з I і II ступенями ожиріння навіть при від-
сутності супутнього ЦД2 . У жінок з ожирінням I і II 
ступенів наявність цукрового діабету асоціюється з 
достовірно більшим рівнем СРП .
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Уровни биомаркеров системного воспаления у женщин с артери-
альной гипертензией и ожирением в зависимости от наличия со-
путствующего сахарного диабета 2 типа
Доц. Н. Н. Кириченко
Сумской государственный университет

Сахарный диабет 2 типа (СД2) и связанные с ним осложнения представляют собой серьезную мировую 
проблему здравоохранения. Наличие хронического системного воспаления, связанного с увеличением 
массы тела и изменением функций и активности жировой ткани может обусловливать развитие наруше-
ний регуляции обмена глюкозы и в дальнейшем приводить к СД2.

Целью исследования было определение уровней биомаркеров системного воспаления у женщин с ар-
териальной гипертензией (АГ) и ожирением в зависимости от наличия или отсутствия сопутствующего 
СД2.

Материалы и методы. Обследовано 70 пациенток с АГ и ожирением I — III  степени в возрасте от 40 до 
60 лет . Пациенты были разделены на группы в зависимости от наличия или отсутствия СД2. Статисти-
ческая обработка данных проводилась с использованием Statistica for Windows 6.0.

Результаты. У женщин с ожирением III степени даже при отсутствии сопутствующего СД2 имели ме-
сто более высокие уровни инсулинемии, индекса HOMA-IR и гликозилированного гемоглобина по срав-
нению с пациентками с I и II степенью ожирения. У пациентов с СД2 и ожирением III степени регистри-
ровались достоверно более высокие уровни в крови биомаркеров системного воспаления по сравнению 
с аналогичной группой пациентов без СД2.

Выводы. Наличие сопутствующего СД2 у женщин с АГ и ожирением III степени ассоциируется с до-
стоверно более высокими уровнями в крови биомаркеров системного воспаления (СРП, ФНО-α, ИЛ-6) , 
при этом женщины с ожирением III степени имеют достоверно более высокие уровни гликемии и инсу-
линемии по сравнению с пациентками с I и II степенью ожирения даже при отсутствии СД2.

У женщин с ожирением I и II степеней наличие сахарного диабета ассоциируется с достоверно боль-
шим уровнем СРП.

Ключевые слова: ожирение, сахарный диабет, воспаление, маркеры, артериальная гипертензия, жен-
щины.

Biomarker of systemic inflammation in women with arterial 
hypertension and obesity, depending on the presence of type 2 diabetes
PHD N.N. Kyrychenko 
Sumy State University

Type 2 diabetes mellitus and related complications are serious global public health problem. The presence 
of chronic systemic inflammation associated with an increase body weight and changes in the functions and 
activity of adipose tissue can cause the development of disorders in the regulation of glucose metabolism and in 
the future lead to T2DM.

The purpose of the study was to determine the biomarkers of systemic inflammation in women with 
hypertension and obesity, depending on the presence or absence of type 2 diabetes.

Materials and methods. 70 patients aged 40 to 60 years were examined. Patients were divided into groups 
depending on the presence or absence of T2DM. Statistical data processing was performed using Statistica for 
Windows 6.0.

Results. In women with III degree obesity, even in the absence of T2DM, higher levels of insulinemia, HOMA-
IR and glycosylated hemoglobin were determined compared to patients with I and II degree of obesity. In patients 
with type 2 diabetes and grade III obesity, significantly higher levels of systemic inflammation biomarkers in the 
blood were recorded.

Conclusions. Women with III degree obesity have significantly higher levels of glycemia and insulinemia 
compared with patients with I and II degree of obesity even in the absence of type 2 diabetes. The presence of 
type 2 diabetes in women is associated with significantly higher levels of systemic inflammation biomarkers in 
the blood.

Key Words: obesity, diabetes mellitus, inflammation, markers, arterial hypertension, women.
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Віталій Миколайович Бокаріус — 
славетний продовжувач великої династії

У рік святкування 150-річчя із дня народження ви-
датного вченого Засл . проф . Миколи Сергійови-

ча Бокаріуса — традиційно аналізуються наукові, пе-
дагогічні, організаційно-адміністративні досягнення 
науковця, його вплив на розвиток вітчизняної та 
світової судової експертизи та криміналістики . Але 
майже поза увагою дослідників залишається могут-
ній пласт життя вченого — його любов до родини, 
вплив на подальший життєвий шлях його нащадків . 
Адже Микола Сергійович не тільки видатний вчений, 
він — засновник славетної династії судових медиків, 
четверте покоління якої вірою та правдою стоїть на 
захисті людства . Ця родина є взірцем працьовитості 
та цілеспрямованості . Медицина й судова експерти-
за — це їх професія, покликання і доля . 

В. М. Бокаріус (1921—1969 рр.)

Віталій Миколайович Бокаріус, молодший син Ми-
коли Сергійовича Бокаріуса, відомий науковець, та-
лановитий судовий експерт із багаторічним стажем 
професійної діяльності, народився у 1921 році у Хар-
кові . 

У дворі будинку, де жила сім’я Миколи Сергійови-
ча, був басейн прямокутної форми, на бортику якого 
була іграшкова залізниця, споруджена власноруч Ми-
колою Сергійовичем для своїх молодших дітей — Ві-
талія та Флоренції . Микола Сергійович сам вчив дітей 
вдома, робив для них навчальні посібники і малюнки . 
Тому Віталій в одинадцять років пішов одразу в 6-й 
клас, хоча був підготовлений до 8-го (не прийнятий 
був через вік) . Він завжди був відмінником [1] . 

Віталій та Флоренція Бокаріус на ганку будинку

У юнацькі роки В . М . Бокаріус займався фізикою в 
Харківському Палаці піонерів і мріяв стати біофізи-
ком . Для здійснення своєї мрії він вступив до Ленін-
градського політехнічного інституту, але дуже швид-
ко зрозумів, що це зовсім не те, до чого він прагнув . 
Він повернувся до Харкова та вступив до 1-го Хар-
ківського медичного інституту, який закінчив з від-
знакою . Із початком Другої світової війни медичний 
інститут був евакуйований до м . Чкалов (Оренбург), 
де Віталій Миколайович закінчив інститут за при-
скореною програмою .

Віталій Миколайович, як і його батько, був при-
страсним філателістом, продовжуючи збирати мар-
ки і поповнюючи сімейний альбоми «Schaubek» . 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1 49

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

Диплом з відзнакою Бокаріуса В. М. про закінчення 1-го 
Харківського медичного інституту

Винятковою пристрастю В . М . Бокаріуса було ма-
лювання . Хист до цього він отримав від свого батька 
та малював скрізь, де було місце й у будь-яку віль-
ну хвилину . Багато малюнків Віталія Миколайовича 
збереглися, і зараз вони прикрашають стіни в бу-
динку його синів у Сан-Франциско . Навіть будучи 
студентом, він цим «підробляв»: рисував креслення, 
оформлював навчальні посібники й таблиці для за-
нять на кафедрі медицини . Але при цьому не забував 
про родинні справи: коли його син, Сергій, «випус-
кався» з дитячого садочка у 1957 році, Віталій Мико-
лайович вечорами намалював всі декорації для дитя-
чого свята . Також усі шкільні альбоми своїх нащад-
ків Віталій Миколайович оформляв власноручно [1] . 

Софрино, дача М.И. Авдеева, 1959

З 20 серпня 1942 року він уже старший лейтенант 
медичної служби — молодший лікар 34 Полку про-
титанкових рушниць . Надалі В . М . Бокаріус був на-
чальником III-го відділення евакогоспіталю 3-го 
Українського фронту в званні капітан медичної служ-
би [2, c . 446] . З листопада 1944 по квітень 1945 року  
В . М . Бокаріус служив армійським судово-медичним 
експертом 57-ї армії 3-го Українського фронту . Він 
брав участь у визволенні Одеси, пройшов шляхами 
війни через Румунію та Угорщину . Перший орден 
Гвардії капітан медичної служби В . М . Бокаріус отри-
мав за форсування Дунаю, де був у передових части-
нах 73 Гвардійської стрілецької дивізії . У квітні 1945 
року Віталій Миколайович був відкликаний з театру 
військових дій для проходження курсів підвищення 

кваліфікації лікарів в галузі судової медицини . Тоді 
йому було лише 23 роки [1] . 

Восени 1946 року Віталій Миколайович був на-
правлений для подальшого проходження служби у 
Військово-Медичний Музей Міністерства оборони 
СРСР, який був переведений з Москви до Ленінграду . 
Там він займав посади начальника і старшого науко-
вого співробітника різних Науково-дослідних відділів 
до 1956 року . Безумовною заслугою В . М . Бокаріуса за 
час його роботи в цій установі є створення «Зали фа-
шистських злодіянь у Другій Світовій війні» . 

В. М. Бокаріус

У 1955 році В .  М .  Бокаріус захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук за темою: «М .  І .  Пирогов і судова медицина» 
(науковий керівник — професор О . М . Максіменков) 
[2, с . 446] . 

Диплом кандидата наук Бакаріуса В. М.

Атестат доцента Бокаріуса В. М.

У 1956 році вже підполковником медичної служби 
В . М . Бокаріус був переведений на посаду доцента на 
кафедру судової медицини Військово-Медичної ака-
демії, де працював до 1960 року, коли йому довелося 
піти у відставку через хворобу . Пізніше він займав 
посаду доцента на кафедрі судової медицини Ленін-
градського Державного інституту Удосконалення 
лікарів . Так, само, як і його батько, В .  М .  Бокаріус 
у процесі викладання широко використовував на-
очність, різноманітну фахову літературу при підго-
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товці до лекцій, потрапити на які прагнули слухачі 
навіть з інших факультетів . Віталій Миколайович 
був блискучим педагогом, всебічно освіченою люди-
ною . Він був доброзичливий, але справедливо суво-
рий, мав прекрасну професійну підготовку, широкий 
кругозір, знав декілька іноземних мов (французьку, 
німецьку, англійську, італійську, іспанську та, при-
родно, латинь) [2, c . 447] . 

Коли у 1960 році до Ленінградського державно-
го інституту Удосконалення лікарів приїхав італій-
ський професор Д . Петруччі, який займався питан-
нями «розвитку Гомункулюса», Віталій Миколайо-
вич синхронно перекладав його лекцію, тому що 
кращого фахового перекладача у місті не знайшлося . 
Все це послужило створенню високого авторитету 
В . Н . Бокаріуса в інституті [1] . 

Віталій Миколайович, як і його батько, завжди на-
магався зберігати блискучу інтелектуальну і фізичну 
форму, не дивлячись на дві порожнинні операції, ко-
жен день робив зарядку, по 50 разів віджимався від 
підлоги, дуже любив волейбол . Крім енциклопедич-
них знань, він вирізнявся чудовою фантазією і да-
ром донесення інформації до слухачів . Його хотілося 

слухати! І це стосувалося не лише викладання лек-
цій . Віталій Миколайович вигадував чудові казки та 
залюбки розповідав їх дітям! На жаль, вони не були 
записані та не збереглися, окрім однієї «Про Велетня 
Бімбамбруке» . Як згадує Сергій Віталійович Бокаріус 
(син В . М .), друзі його раннього дитинства спеціально 
просили батьків дозволити їм частіше бувати вдома у 
Бокаріусів із ночівлею, щоб послухати ці казки [1] . 

Чудовими вечорами, у родинному колі завжди зву-
чала музика — родина грала на піаніно (Віталій му-
зиці в дитинстві не вчився, але сідав за інструмент і 
підбирав по слуху мелодії та співав із дітьми й улю-
бленою дружиною) . Наближалася до завершення 
робота над докторською дисертацією, захистити яку  
В . М . Бокаріус не встиг . Помер Віталій Миколайович 
Бокаріус 10 січня 1969 року після тривалої хвороби . 
Йому було лише 47 років . 

В . М . Бокаріус гідно йшов стежкою батька та робив 
це за покликом серця . Його головна спадщина, яка 
перейшла до дітей, а згодом й до онуків — любов до 
людини, своєї справи, порядність, відповідальність, 
професіоналізм та інші безцінні якості, якими воло-
дів Віталій Миколайович Бокаріус . 

1 . Бокаріус С .В . Спогади про батька — В .М . Бокаріуса : руко-
пис . − Х . : ХНІДСЕ, 2019 . 

2 . Лесовой В .Н ., Перцева Ж .Н ., Ольховский В .А ., Кравченко 
Ю .Н . Династия судебных медиков Бокариусов // Теорія та 

Список використаних джерел

практика судової експертизи і криміналістики . − Харків, 
2014 . − Вип . 14 . − С . 441-448 .

Професор Д. Петруччі та В. М. БокаріусВ.М. Бокаріус проводе заняття у Військово-Медичної  
академії
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Виталий Николаевич Бокариус — славный продолжатель 
великой династии
Доц. Н.Е. Филипенко
Харковский научно-исследовательский институт судебных експертиз  
им. засл. проф. Н.С. Бокариуса
Сектор научно-методической деятельности лаборатории теоритических исследований

Статья посвящена сложному жизненному пути, медицинской, гуманитарной и научной деятельности 
известного ученого, судебного медика и эксперта Виталия Николаевича Бокариуса. В его научных ра-
ботах исследуется широкий круг вопросов истории медицины, освещаются сложные вопросы судебной 
экспертизы и криминалистики, философии, социологии.

Особенно активно ученый работал в последние годы жизни, когда был уже неизлечимо болен. Но его 
мысли и идеи пережили десятилетия и в современном научном мире находят последователей.

Ключевые слова: жизненный путь, медицинская и научная деятельность, судебная экспертиза и кри-
миналистика, Виталий Бокариус.
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This article is devoted to the complex life journey, medical, humanitarian and scientific activity of Vitalii 
Mykolaiovych Bokarius, famous scientist, forensic doctor and forensic expert. In his scientific work he 
investigates a wide range of medicine history issues, covers the complex issues of forensics and criminology, 
philosophy, sociology.

The scientist worked particularly active while last years of his life when he was terminally ill. But his thoughts 
and ideas have survived for decades and in the modern scientific world find followers.
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В.П. Бобин — врач-распорядитель 
бесплатных лечебницы и больницы 
Харьковского медицинского общества

Харьковское научное медицинское общество 
(ХНМО) было создано в 1861 г . прогрессивными 
представителями интеллигенции . Именно профес-
сор Вильгельм Федорович Грубе, а также врачи В .Ф . 
Франковский и Г .С . Рындовский составили проект 
устава общества . Вскоре, 12 января 1863 г ., была от-
крыта бесплатная лечебница для приходящих боль-
ных . Об этой необыкновенной лечебнице для бед-
нейших слоев населения пришло время написать 
подробнее .

Эта лечебница не была прибыльным учреждением . 
Посетителями в основном были рабочие и ремеслен-
ники, а также прислуги и т .д . Поэтому целью нашей 
статьи является проанализировать деятельность ле-
чебницы и расширить наши знания о таком важном 
медицинском учреждении . Нам хотелось бы допол-

Рис. 1. Лечебница Харьковского медицинского общества 
имени Д.А. Донец-Захаржевского

нить ее подробностями нелегкой работы врачей ле-
чебницы . В этом и большая заслуга Владимира Пав-
ловича Бобина, отдавшего 40 лет своей жизни этой 
больнице .

Продолжается наш рассказ об открытии и трудно-
стях организации и финансирования этого важного 
учреждения . После получения наследства Д .А . До-
нец-Захаржевского в 1872 г . в сумме 50  000 рублей 
ХМО купило дом по ул . Пушкинской, 14, где и раз-
местилась лечебница . Однако дом больше напоми-
нал флигель, где с трудом велся прием больных из-за 
тесноты помещений .

Прошло долгих пять лет после получения капита-
ла, а Общество все еще не было в состоянии выпол-
нить второй половины воли завещателя — устроить 
больницу . В конце 1877 г . был представлен план пе-

Рис. 2. Владимир Павлович Бобин



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1 53

Питання організації охорони здоров’я. оригінальне дослідження

рестройки дома лечебницы, заключавшийся в воз-
ведении второго этажа, в котором поместилась бы 
больница, да и укреплении фундамента, который 
был разрушен . Опять недостаток средств затормо-
зил открытие больницы! «Городская дума согласи-
лась отпустить 6000р. единовременно для пере-
стройки флигеля, занимаемого лечебницей, с услови-
ем, чтобы при больнице было несколько кроватей для 
бедных рожениц» — пишет в своем отчете молодой 
врач-распорядитель В .П . Бобин . В 1884 г ., прора-
ботав первые годы после окончания медицинского 
факультета Харьковского Университета на кафедре 
общей патологии, Владимир Павлович был избран 
врачом-распорядителем бесплатных лечебницы и 
больницы ХМО имени Донец-Захаржевского . С пер-
вых же дней своей работы он окунулся в круглосу-
точный водоворот обязанностей по лечебной рабо-
те, по ремонту и открытию больницы . И, наконец, 
22 сентября 1885 г . больница на 6 коек была торже-
ственно открыта после богослужения . Как пишет в 
своем историческом отчете Владимир Павлович в 
1888 г .: «С тех пор функция лечебницы идет рядом 
с больницею и последняя служит существеннейшим 
и необходимейшим подспорьем и улучшением пер-
вой: если бы по какому-либо несчастному стечению 
обстоятельств , больница должна была быть закры-
та, то едва ли бы лечебница теперь могла так полно 
и уверенно функционировать» . Поток же больных 
продолжал неуклонно расти . «Всех больных за 25 лет 
(1863-1888) было принято в лечебнице 167,295 чело-
век, или средним числом в год 6691 человек» (из отчета 
В .П . Бобина) . 

14 декабря 1906 г . проходило торжественное заседа-
ние Харьковского медицинского общества, на кото-
ром чествовали докторов В .П . Бобина и А .Е . Раков-
ского по случаю 25-летия их врачебной деятельности . 
Там отмечалось: «В 1895 г., бескорыстно неся и успеш-
но выполнив исключительную работу по переустрой-
ству дома, приобретенного у Общества грамотности 
для целей Медицинского Общества, а также по рас-
ширению бактериологической станции и устройству 
помещений для приготовления антидифтерийной сы-
воротки, Вы показали, насколько идейно Ваше служе-
ние на пользу науки и общественного блага» . 

Рис. 4. Заболеваемость дифтерией

Еще с 1878 года Общество обратило внимание на 
заболеваемость дифтерией . Врачи сообщали о том, 
что дифтерия уже поражает и взрослых, а смерт-
ность равнялась 34,5% . Новая волна заболеваемости 
была в середине 90-х годов . 

Рис. 5. Дочь Владимира Павловича, Вера Владимировна 

Бобина с правнучкой Ириной, 1967 год

С дифтерией бороться до конца Владимир Павло-
вич решил во время болезни дочери Веры . И вдруг 
заболела дочь В .П . Бобина трехлетняя Вера . У Веры 
была высокая температура, она задыхалась-нужно 
было сделать трахеостомию . Автоном Евгеньевич 
Раковский ее оперировал . Это был товарищ Влади-
мира Павловича, оба они окончили университет в 
1881 г . К счастью, в это время уже харьковские врачи 
Н .А . Протопопов и Ю .Ю . Мотте побывали в Париже 
у Пастера и привезли в Харьков антидифтерийную 

Рис. 3. Дом по адресу: ул. Пушкинская, 14
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сыворотку . Вере сыворотку ввели, и она выжила и 
выздоровела, и только большой шрам на шее свиде-
тельствовал о перенесенной ею операции .

В результате анализа протоколов заседаний ХМО, 
отчетов В .П . Бобина о деятельности лечебницы и 
больницы имени Д .А . Донец-Захаржевского за 1886, 
1888, 1906 и 1913 гг . мы сделали несколько выводов . 
Во-первых, врачи больницы были высококвалифи-
цированными специалистами . Все новейшие дости-
жения медицинской науки они внедряли в ежеднев-
ную практику . Помимо лечебной работы врачи под 
руководством В .П . Бобина регулярно проводили на-
учные конференции для практических врачей . Так,  
в 1883 г . Бобин выступал с докладом: «К казуистике 
детских заболеваний», в 1885 г . «Случай отравления 
белладонной», в 1882 г . были сделаны доклады о Бе-

резовских минеральных водах, иногда совместно с 
братом Павлом Павловичем Бобиным, врачом Бер-
минвод . 

А в 1912 г . на 9–ти заседаниях были заслушаны 
доклады врача Д .Я .Шишмана «О комбинирован-
ных заболеваниях-смещении правой почки и вос-
паления червеобразного отростка», женщины-врача  
С .Д . Клейф «Дефект влагалища, матки и труб» и 
др . Важно отметить, что ежегодные отчеты о де-
ятельности лечебницы и больницы (В .П . Бобина,  
М .Н . Шевандина) также представляли собой науч-
ные исследования . В этих отчетах указывалось, что 
преобладающим контингентом лечебницы и боль-
ницы были беднейший класс городского населения, 
чернорабочие, прислуга, мастеровые, хлебопашцы .  
В отчетах больные классифицировались по полу, 

Рис.6. «К казуистике детских заболеваний», 1885 г. 

Рис. 7. «Случай огнестрельного ранения груди», 1888 г.
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возрасту, семейному положению, национальности, 
образованию, вероисповеданию и занятиям, а также 
сезонность заболеваний . 

Во-вторых, врачи лечебницы были лучшими пред-
ставителями Медицинского общества, которые, за-
бывая себя, всегда были готовы помочь страждуще-
му человеку . Их отличали гуманизм, чуткость, благо-
родство, сердечность и обширные знания . Владимир 
Павлович, в частности, в любое время дня и ночи 
оказывал медицинскую помощь, был бессменным 
дежурным . Ведь до 90-х годов 19-го века в Харькове 
не было значительных учреждений по оказанию ско-
рой помощи . В лечебнице же «экстренные» случаи 
составляли 42,7% всех больных . В своем отчете за 
1913 г . Бобин писал: «Так называемые «экстренные» 
больные являются в лечебницу во всякое время дня и 
ночи, принимаются без очереди…..»

Рис. 9. В.П. Бобин и персонал лечебницы ХНМО

В-третьих, В .П . Бобин всю жизнь отстаивал идею 
объединения больницы и лечебницы, видя в их 
единстве важнейшую основу правильной профилак-
тической организации дела здравоохранения . 

В-четвертых, мы отмечаем продуманную строй-
ную систему учета больных, разработанную врача-
ми лечебницы . Эта система давала полную картину 
заболеваемости, исходов лечения, количества и ка-
чества оказания помощи и многое другое . Каждый 
приходящий в лечебницу для амбулаторного лече-

ния больной записывается на карточку белого цве-
та при первом своем посещении; когда этот больной 
является в лечебницу с болезнью другой специаль-
ности, нежели первоначальная, то он записывается 
на карточку желтого цвета и т .д . Эти карточки ска-
лываются в одно место и составляют полный фор-
муляр этого больного за весь текущий год . Далее 
В .П . Бобин делает полный анализ обращаемости 
в лечебницу по месяцам (увеличение в январе и в 
июле), по участкам, по уездам (Валковский-147 боль-
ных, Изюмский-109 больных), по другим губерниям 
(Курская-446 больных, Полтавская-150 больных, Во-
ронежская — 106 больных и т .д .) . Из отчета видно, 
какой поток больных ежедневно обращался в лечеб-
ницу . Так, 11 сентября 1913 г . было принято 256 боль-
ных, а 20 ноября-264 больных . Больные классифици-
ровались по профессиям: больше всего обращались 
плотники — 252, приказчики — 319, прислуга — 655, 
портных — 284, чернорабочих — 1546 и т .д . Далее 
отмечено, что контингент «наших больных тот же, 
что и во все предшествовавшие годы: это-беднейший 
класс городского населения. Всех болезненных форм, с 
которыми больные обращались в 1913 г., зарегистри-
ровано 23  812. Эти болезни распределены в следую-
щие отделы и группы по Пироговской номенклатуре: 
болезни паразитарные, болезни от внешних воздей-
ствий и ядов, местные болезни. Первое место по ко-
личеству заболеваний принадлежит группе болезней 
от внешних воздействий и ядов. Второе место за-
нимает группа болезней органов пищеварения» . Да-
лее анализируются «экстренные» случаи . Детально 
перечисляются методы лечения и исход лечения . 
Как говорил Председатель Общества М .И .Светухин 
на торжественном заседании ХМО 14 декабря 1906 г . 
«Наша стационарная больница обслуживает ин-
тересы главным образом тяжких больных. Изучая 
сложные и запутанные симптомы, Вы (В.П. Бобин) 
всегда посвящали каждому такому больному все свое 
проницательное внимание, прилагая для изучения 
каждого случая Ваши обильные врачебные знания и 
Ваш тонкий анализ. Вот почему, накопив знания и 
культивируя свой опыт, Вы пользуетесь среди вра-
чей репутацией выдающегося консультанта, и от-
давая все Ваши силы страждущим главным образом 

Рис. 8. Распределение больных по роду заболеваний
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бедного населения, Вы известны в городе, как врач 
бедных» Возможно, эта система была использована в 
дальнейшем, и некоторые ее пункты легли в основу 
медицинской статистики и организации здравоохра-
нения .

В 1910—1912 гг . В .П . Бобин возглавил строитель-
ство Дворца медицины (ныне Институт микробио-
логии и иммунологии имени И .И . Мечникова), а 
архитектором этого прекрасного здания был акаде-
мик А . Бекетов . И всегда строительная комиссия под 
председательством архитектора А . Бекетова собира-
лась в квартире В .П . Бобина при больнице .

В период Первой мировой войны больница была 
переоборудована в «лазарет для раненых и боль-
ных воинов при больнице Медицинского общества», 
а во время гражданской войны — в больницу для 
больных брюшным и сыпным тифом . После 1917—
1919 гг . больница была значительно расширена . Сна-
чала она была превращена в медицинский участок, 
а затем в 1923 году на базе больницы был создан 
стационар при Протозойном институте (директор 

профессор В .Я . Рубашкин), где оказывалась специ-
ализированная медицинская помощь и осуществля-
лась борьба с малярией . Амбулаторией по-прежнему 
заведовал В .П . Бобин, а стационаром доктор Лейзер-
ман . Медицинское общество в 1906 году, «принимая 
во внимание высокополезную деятельность В.П. Бо-
бина на посту врача-распорядителя лечебницы, из-
брало его почетным членом Медицинского общества, 
а в 1921  году за его большие общественные заслуги 
было решено присвоить имя В.П. Бобина поликли-
нике рабочего района города Харькова, а в больнице 
оставалась «кровать имени В.П. Бобина», на кото-
рую стремились еще попасть многие больные и по-
сле его смерти в 1925 году .

 Поликлиника и лаборатории Протозойного ин-
ститута существовали до 1958 года, но по мере 
ликвидации малярии и инвазивных заболеваний и 
перепрофилирования лечебно-профилактических 
учреждений здание лечебницы и больницы было 
передано Рентгенологическому техникуму для учеб-
ных занятий . 

Рис. 10. Современное здание лечебницы и мемориальная доска

3 . Отчет о деятельности лечебницы Харьковского Медицин-
ского Общества и больницы имени Д .А . Донец-Захаржев-
ского за 1913год .

4 . Приложения к протоколам Харьковского Медицинского 
Общества 1883 г . – Харьков: Типография М .Ф . Зильбер-
берга, 1884 .

5 . Труды Харьковского Медицинского Общества . 1887 г . – 
Харьков: Типография Каплана и Бирюкова, Рыбная, 1888 . 

1 . 100-летие Харьковского научного медицинского обще-
ства . 1861-1961 . Сборник очерков и статей по истории де-
ятельности . – Киев: Издательство «Здоров»я», 1965 .

2 . Отчет о деятельности Харьковского Медицинского Об-
щества за 1888 год . – Харьков: Типография В .С .Бирюкова, 
Рыбная 1889 . 
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В.П. Бобін — лікар-розпорядник безкоштовної лікарні та лікарні 
харківського медичного товариства
І. В. Бобіна, к.м.н. В. І. Кравцова

У статті представлена   і проаналізована історія безкоштовної лікарні-амбулаторії Харківського медич-
ного товариства імені Д.А. Донець-Захаржевського. Показана роль Володимира Павловича Бобіна — 
лікаря-розпорядника лікарні, який протягом понад 40 років керував роботою цієї найстарішої установи 
ХМО. У статті представлені дані про роботу лікарів, їх науково-практичні доповіді та статті в журна-
лах і на конференціях. Доведена роль лікарів, зокрема В.П. Бобіна, у впровадженні передових методів 
лікування інфекційних захворювань. Були досліджені протоколи засідань ХМО за 1888-1913 роки.

Ключові слова: історія безкоштовної лікарні, Харківське медичне товариство, Володимир Павлович 
Бобін.

V.P. Bobin — managing doctor of the free hospital and hospital of the 
Kharkov medical society
I. Bobina, MD, PhD V. Krаvtsova

The article presents and analyzes the history of outpatient clinics and the hospital of the Kharkiv Medical 
Society named after D.A. Donets-Zakharzhevsky. The role of Vladimir Pavlovich Bobin, the managing director 
of the hospital who has led the work of this oldest institution of KhMO for more than 40 years, is shown. 
The article presents the conclusions about the doctor`s work, their scientific and practical reports, articles in 
journals and conferences. The role of doctors, in particular V.P. Bobin, in the introduction of advanced methods 
of treatment of infectious diseases has been proved. The protocols of the meetings of KhMO for 1888-1913 were 
investigated.

Key Words: history of the hospital, Kharkov Medical Society, Vladimir Pavlovich Bobin.
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Терапевты — политические эмигранты. 
(Из истории послеоктябрьского исхода)

Уже будет сто лет как после прихода к власти 
большевиков страну вынуждены были покинуть 

сотни тысяч политических беженцев . Послеоктябрь-
ская эмиграция вошла в историю как «культурная 
эмиграция», так как значительную долю среди них 
составляли лица с высшим образованием . Среди по-
следних были и профессора-медики .

Однако если мы обратимся к биографическим 
справочниками украинских медицинских вузов — 
Киевского национального медицинского универ-
ситета им .  А .А .  Богомольца [1—3], Харьковского 
национального медицинского университета [4] и 
Одесского национального медицинского универси-
тета [5—6], то обнаружим, что некоторых профессо-
ров-терапевтов в этих справочниках нет, а о других 
неполные данные . Так, в киевских биографических 
справочниках мы не находим проф . Ф .В .  Вербиц-
кого, в харьковском — проф . С .С .  Груздева, в одес-
ских — проф . А .И . Щербакова и проф . Г .Ю . Явейна . 
Кроме названных профессоров ниже речь пойдет и о 
профессорах К .Э . Вагнере, П .А . Вальтере и А .И . Иг-
натовском . 

В связи с этим целью данного сообщения является 
ещё раз обратиться к биографиям ставших в начале 
XX века политическими эмигрантами профессоров-
терапевтов Киева, Харькова и Одессы . 

Сергей Сергеевич Груздев (1864—1936) был 
профессором в Харькове и Одессе . Он родился 
19 .06/1 .07 .1864 г . в Кинешме Косторомской губ . Отец 
его Сергей Иванович — учитель Кинешемского ду-
ховного училища, затем инспектор духовного учили-
ща в Костроме, к концу жизни принял священниче-
ский сан . Мать — Ольга Ивановна, была в родстве 
с драматургом А .Н . Островским . Брат — акушер-ги-
неколог, профессор Казанского университета Викто-
риан Сергеевич Груздев (1866—1938) . В 1882 г . Сер-
гей Груздев окончил общеобразовательные классы 
Костромской духовной семинарии, в Петербурге при 

7-й гимназии сдал экзамены за гимназический курс 
и поступил в местный университет по естествен-
ному разряду физико-математического факультета .  
В 1884 г . переводится в Императорскую Петербург-
скую военно-медицинскую академию (ИПВМА), ко-
торую окончил в 1888 г . Был оставлен при академии 
для усовершенствования на три года при кафедре 
частной патологии и терапии внутренних болезней 
Вячеслава Авксентьевича Манассеина (1841—1901), 
во время прохождения которой подготовил и защи-
тил диссертации (Минеральный обмен при русской 
бане . Опыт экспериментальной разработки влияния 
бани на усвоение и обмен калия, натрия, кальция, 
магния и железа у здоровых людей; 1890) . Затем по-
лучил командировку с научной целью за границу .  
В 1890—1892 гг . стажировался в Париже и Страсбур-
ге, где работал в клинике проф . B . Naunyn (1839—
1925) по внутренним болезням и патолого-анато-
мическом институте проф . F .  von  Recklinghausen 
(1833—1910) . В 1892—1909 гг . он на военно-мор-
ской службе . Одновременно с 1904 г . приват-доцент 
по диагностики и клинике внутренних болезней  
ИПВМА . С 1909 г . — экстраординарный, с 1911 г . — 
ординарный профессор кафедры частной патологии 
и терапии Харьковского университета . Одновремен-
но преподавал в Харьковском женском медицинском 
институте . В 1913 — 1919, 1919 — 1920 гг . заведовал 
кафедрой факультетской терапевтической клиники 
Новороссийского университета в Одессе (в 1919 г . 
в период советской власти в городе уволен из уни-
верситета; был арестован ЧК и был в заключении) . 
С 1913 г . одновременно возглавлял ту же кафедру 
на Одесских высших женских медицинских курсах .  
В начале 1920 г . эмигрировал . Работал в больницах 
Софии и занимается частной практикой . В 1923—
1924 гг . в Брно, а в 1924- 1927 гг . в Братиславе, где 
работал в комитете по обеспечению образования 
русских студентов в Чехословацкой республике .  
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С 1927 г . — в Праге практикующий врач . Летом 1936 
г . находился на лечении в городке Буды недалеко от 
Праги, где скончался 4 июля . Похоронен был на Оль-
шанском кладбище в Праге — прах его покоится в 
крипте Успенской церкви . Автор около 30 опублико-
ванных трудов, посвященных исследованию обмен-
ных процессов в организме человека, диагностике, 
клинике и лечению внутренних болезней, гельмин-
тологии и др . [7]

Конрад Эдуардович Вагнер (1862 — ок . 1950) был 
профессором в Императорском университете Свя-
того Владимира в Киеве . Он родился 17 (29) июля 
1862 г . в небольшом местечке Прашка Велюнского 
уезда Калишской губернии Российской империи 
(Praszka; ныне в Республике Польша) в католической 
семье . Среднее образование получил в классической 
гимназии в Вильне (теперь Вильнюс), которую окон-
чил в 1880 г . В том же году поступил на отделение 
естественных наук физико-математического факуль-
тета Императорского Петербургского университета . 
Однако, пройдя два курса, перешел в ИПВМА, кото-
рую окончил в 1886 г . со степенью лекаря с отличи-
ем (cum eximia laude) . С 1886 по 1889 г . он работал 
в качестве ординатора в пропедевтической клинике 
проф . Манассеина . Под руководством профессора 
К .Э . Вагнера подготовил и в 1889 г . защитил диссер-
тацию на степень доктора медицины под заголовком 
«Материалы к клиническому изучению колебаний в 
свойствах желудочного сока . (Влияние покоя, движе-
ния, физической работы и сна)» . После этого Конрад 
Эдуардович был послан с научной целью по конкур-
су на казенный счет за границу . В Париже работал 
в Пастеровском институте под руководством проф . 
И .И . Мечникова и проф . E . Roux (1853 — 1933), а 
также в клиниках . Для ознакомления с различными 
клиническими школами посетил клиники Лондо-
на, Вены, Берлина, Лейпцига, Страсбурга и Праги .  
В Праге работал более продолжительное время в хи-
мической лаборатории проф . k .H .Hupperta (1832 — 
1904) . Вернувшись в 1891 г . в Петербург, К .Э . Вагнер 
получил звание приват-доцента клиники внутрен-
них болезней и стал читать студентам академии лек-
ции по различным отделам врачебной диагностики 
и клиники . 

В 1897 г . Конрад Эдуардович избирается профессо-
ром по кафедре врачебной диагностики медицинско-
го факультета Императорского Святого Владимира 
университета в Киеве, а в 1903 г . в этом же универ-
ситете возглавил кафедру госпитальной терапевти-
ческой клиники . Во время профессуры в Киеве он 
приглашался на летние месяцы консультантом при 
управлении Кавказскими минеральными водами .  
В Киеве проф . Вагнер организовал Общество скорой 
медицинской помощи, коего был председателем с 
1909 г . Под его руководством в 1912 — 1913 гг . по-
строена одна из лучших в Европе станций скорой 
медицинской помощи . Будучи избран почетным 
членом общества, он оставался председателем его, 
по настойчивому желанию правления, и по переез-
де в Москву, откуда руководил делами названного 
общества . В конце 1913 г . профессор переводится в 

Императорский Московский университет для заве-
дования кафедрой врачебной диагностики . В 1916 г . 
исполнилось 25 лет его университетского преподава-
ния, и он получил звание заслуженного профессора . 

В ноябре 1917 г ., после, как он пишет, «большевиц-
кого переворота», профессор покинул Москву и на-
правился на юг . Сначала был Ростов-на-Дону, затем 
Крым . В январе 1920 г . проф . Вагнер, предвидя паде-
ние Крыма и спасаясь от наступающих большевиков, 
уехал на госпитальном английском судне в качестве 
консультанта при раненых и больных воинах армии 
генерала Врангеля . В Константинополе местные са-
нитарные власти не дали пароходу разрешения раз-
грузиться из-за имевшегося на нем сыпного тифа 
и отослали его со всеми беженцами в Египет . Так 
К .Э .  Вагнер оказался в Каире, где занялся частной 
практикой .

Варшаский доктор Filip Marcinowski сообщил ав-
тору данной публикации, что К .Э .  Вагнер с 1931  г . 
жил в Польше, был профессором в Варшавском 
университете, последние годы его жизни прош-
ли в г . Калише (kalisz) и скончался он около 1950 г . 
(Еmail от 12 .02 .2015) . Публикуем фотографию, проф . 
Вагнера, которую нам любезно предоставил тот же  
F . Marcinowski .

Работы К .Э . Вагнера были посвящены исследо-
ванию желудочного сока, роли температуры при 
инфекционных заболеваниях, минеральным водам 
Северного Кавказа, сифилитическим поражения 
сердца, проблемам гельминтологии . Его так же ин-
тересовали вопросы подготовки фармацевтов, по-
ложение аптек, гомеопатия, роль врача в професси-
ональных учебных заведениях [8] . 

Ещё один забытый профессор-терапевт Киевского 
университета, политический эмигрант Федор Васи-
льевич Вербицкий (1881—1971) . Он родился 9/21 
апреля 1881 г . Крестили младенца через пять дней — 
14/26 того же месяца в Тиницкой Свято-Покровской 
церкви, где священником был его отец — Василий 
Васильевич Вербицкий . Таким образом, можно счи-
тать, что наш герой родился в селе Тиница Бахмач-
ской волости Конотопского уезда Черниговской гу-
бернии (ныне в Бахмачском районе Черниговской 
обл .), то есть в том селе, которое украшал Свято-По-
кровский храм . Мать новорожденного — Анастасия 
Петровна Вербицкая, православная . Среднее обра-
зование Федор Вербицкий получил в Черниговской 
гимназии, где обучался восемь лет и окончил её в 
1899 г . В том же году он поступил в ИПВМА и окон-
чил её в 1904 г . с дипломом лекаря с отличием . Док-
тор Вербицкий был оставлен по конкурсу для усо-
вершенствования при ИПВМА и для своих занятий 
избрал кафедру диагностики и общей терапии проф . 
М .В . Яновского (1854—1927) . Под руководством по-
следнего он подготовил и защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора медицины под 
заголовком «К вопросу о теплорегуляции организма 
при действии термического раздражителя на слизи-
стую оболочку желудка и кишок» (1907) . 

В 1908—1909 годах доктор медицины Вербицкий 
в двухгодичной командировке за границей для на-
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учного усовершенствования . Занимался исследо-
ваниями в Берлинском гигиеническом институте 
и одновременно посещал интерные клиники . За-
тем переехал в Париж, где работал в Пастеровском 
институте у проф . И .И . Мечникова . После Парижа 
работал у проф . П . Эрлиха (Р . Ehrlih, 1854—1915) в 
Франкфурте-на-Майне . С 1910 г . он приват-доцент 
ИВМА, а 1/14 июня 1911 г . переводят экстраординар-
ным профессором (с 1913 г . — ординарный профес-
сор) в Императорский Николаевский университет в 
Саратов, где он возглавил кафедру врачебной диа-
гностики с пропедевтической клиникой . 

16/29 июня 1914 г . проф . Вербицкий был пере-
мещен ординарным профессором на кафедру вра-
чебной диагностики с пропедевтической клиникой 
Императорского университета Св . Владимира, а в 
1918 г ., с уходом в отставку проф . В .П . Образцова 
(1851—1920), он был избран факультетом на кафедру 
факультетской терапевтической клиники . Во время 
гражданской войны профессор на стороне белых . 
Он был консультантом при Управлении начальни-
ка санитарной части . В 1919 г ., после занятия Киева 
большевиками, отступает вместе с армией генерала 
Деникина и затем эвакуируется в Сербию . С 1920 г .  
проф . Вербицкий работал в Главной военной боль-
нице в Белграде . Был и придворным врачом короля 
Александр I Карагеоргиевича .

В 1944 г . Белград был освобожден . Ф .В . Вербиц-
кий опасаясь репрессий со стороны новых властей 
покинул Югославию . С 1945 по 1948 гг . он был про-
фессором и деканом медицинского факультета Ин-
тернационального университета в Мюнхене, а затем 
деканом зубоврачебного института там же . В 1949 г . 
он перебрался к сыну в Аргентину, где скончался в 
1971 г .

Ф .В . Вербицкий автор около 50 опубликованных 
научных трудов посвященных широкому кругу про-
блем . Здесь и казуистика (аддисонова болезнь, ком-
бинация брюшного тифа с острым милиарным ту-
беркулезом и др .), вопросы курортологии (о замене 
иностранных лечебных мест и вод отечественными 
и др .), бактериологии (бактериоскопический диагноз 
чумной инфекции, новая среда для открытия тифоз-
ной палочки в испражнениях и др .), химиотерапии 
(механизм действия химиотерапевтических агентов, 
морфологические изменения трипаносом при дей-
ствии на них химиотерапевтических агентов и др .), 
а также борьбы с инфекционными заболеваниями в 
армии — паразитарные тифы, брюшной тиф, парати-
фы, дизентерия, холера [9] . 

Деятельность следующих четырех профессоров-
терапевтов связана с Новороссийским университе-
том в Одессе .

Петр Александрович Вальтер (1856—1932) . Валь-
теры (Walther) из прибалтийских немцев, лютеране . 
Его отец — А .П . Вальтер (1818—1889) ко времени 
рождения сына Петра был профессором по кафедре 
анатомии университета Святого Владимира в Киеве . 
Поэтому Петр Вальтер родился в Киеве 21 января (2 
февраля) 1856 г . Его мать — Надежда Илларионовна 
Вальтер — была православная; и крестили младенца 

в православном храме — в Старо-Киевской Георги-
евской церкви . Петр Вальтер среднее образование 
получал в Коллегии Павла Галагана (г . Киев), а выс-
шее в ИПВМА, которую окончил в 1884 г . с дипло-
мом лекаря с отличием (cum eximia laude) . После это-
го по конкурсу новоиспеченный лекарь был остав-
лен при ИПВМА для усовершенствования на три 
года . Под руководством проф . В .А . Манассеина он 
подготовил диссертацию на степень доктора меди-
цины («О влиянии антипирина на азотистый обмен 
и усвоение азотистых частей пищи у лихорадочных 
и здоровых») и защитил её в Академии в 1886 г . Со 
следующего года он приват-доцент, а в 1888—1890 гг . 
П .А . Вальтер находился в двухгодичной заграничной 
«с научной цель» командировке . Работал в Лейпциге 
у проф . К . Людвига (C . Ludwig, 1816—1895) и проф . 
Э .-Г .-Ф . Дрекселя (E .-H .-F . Drechsel, 1843—1897), там 
же в клинике проф . Г .  Куршманна (H . Curschmann, 
1846—1910), в Мюнхене в Гигиеническом институте 
проф . М . Петтенкофера (М . Pettenkofer, 1818—1901) 
у проф . Р .  Еммериха (R . Emmerich, 1852—1914) по 
бактериологии, в агрономическом институте проф . 
Ф .  Сакслета (F . Soxhlet, 1848—1926) и в клинике 
проф . Цимссена (H . Ziemssen, 1829—1902) . 

В 1903—1914 гг . проф . Вальтер возглавлял кафедру 
врачебной диагностики с пропедевтической клини-
кой в Новороссийском университете . Весной 1919 г . 
перед взятием Одессы Красной армией проф . Вальтер 
с семьей вынужден был бежать из города . Эта была 
так называемая первая одесская эвакуация . Однако 
с занятием города в августе этого года Доброволь-
ческой армией они вернулась в Одессу . Однако уже 
в конце январе 1920 г . Красная армия вновь на под-
ступах к городу и Вальтеры уже навсегда уезжают из 
Одессы . Они оказались в Константинополе . В 1922 г . 
профессор поселился в Кишиневе, который между 
двумя мировыми войнами входил в состав Румынии 
(ныне Республика Молдова), работая там врачом .  
В 1932 г . проф . Вальтер переезжает в Латвию, где по-
лучил место директора санатория «Саулкалне», ко-
торый находился около волосного городка Вайнёде 
(ныне Лиепайский район Латвии) . Но не прошло и 
месяца как он скончался 1 ноября 1932 г . после не-
счастного случая — упал в санатории с лестницы . 
Петр Александрович Вальтер был погребен в Риге на 
православном Покровском кладбище, но надгробие 
не сохранилось и место могилы затерялось . Научные 
работы посвящены изучению влияния антипири-
на на азотистый обмен, гипертермии, как средстве 
борьбы с инфекцией, проблемам синтеза жиров в 
организме, перевариванию молока и молочных про-
дуктов и др . [10]

Александр Иосифович Игнатовский (1875—1955) . 
Он родился 4 (16) марта 1875 г . в Смоленске . Его 
отец Иосиф Иосифович (в некоторых документах — 
Осип Осипович) — из дворян, римско-католиче-
ского вероисповедания, ко времени рождения сына 
отставной коллежский регистратор . Мать — дочь 
губернского секретаря Мария Ивановна, урожден-
ная Вансович, православная . Крестили младенца 
в православной Покровской церкви г . Смоленска . 
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Среднее образование Саша Игнатовский получил в 
Новгородской гимназии . В 1894 — 1899 гг . он учил-
ся в ИПВМА, которую окончил со званием «лекаря 
с отличием» . Затем — с 18 декабря 1899 г . — он по 
конкурсу был оставлен при ней для усовершенство-
вания на 3 года на кафедре врачебной диагностики 
и общей терапии профессора Михаила Владимиро-
вича Яновского (1854—1927), под руководством ко-
торого выполнил докторскую диссертацию («К во-
просу о влиянии на тепловой обмен водяных ванн 
и душей различной температуры у здоровых и лихо-
радочных», 1902) . После этого А .И . Игнатовский по-
лучил командировку за границу с научной целью на 
два года . Вначале работал в Берлине в клинике тера-
певта проф . Э . Лейдена (E . von Leyden, 1832—1910); 
после этого в Гейдельберге в клинике невропатолога 
проф . В . Эрба (W . Erb, 1840—1921) . Затем перешел в 
клинику проф . Ф . Милера (F . von Müller, 1858—1941) 
в Мюнхене; наконец, поехал во Францию, где рабо-
тал в лаборатории патолога проф . Ш . Бушара (Ch . J . 
Bouchard, 1837—1915) . После возвращения на роди-
ну, был избран приват-доцентом ИПВМА (в 1905 г .) . 
В 1908—1911 гг . проф . Игнатовский возглавлял ка-
федру частной патологии и терапии в Новороссий-
ском университете (Одесса), в 1911—1920 гг . он ру-
ководит кафедрой факультетской терапии Варшав-
ского университета, который после начала Первой 
мировой войны был эвакуирован в Ростов-на-Дону . 
Затем эмиграция . В 1920—1941 гг . — профессор за-
ведует первой интерной клиникой медицинского фа-
культета Белградского университета (Югославия), а 
с 1947 г . до смерти возглавил кафедру пропедевтики с 
клиникой в Скопье (ныне Северная Македония) . 

А .И . Игнатовский автор около 80 научных трудов . 
На русском языке увидел свет учебник «Клиниче-
ская семиотика и симптоматическая терапия» (1919 
г . и 1923 г .) . После дополнений этот учебник был из-
дан в Белграде — 5 частей, суммарно 1638 страниц 
(1929 — 1938 гг .) . Это был один из первых учебников 
изданных на сербском языке . Вторая и третья части 
учебника были переизданы в 1946 и 1942 гг . соответ-
ственно . В 1952 г . и 1954 г . в Скопье вышла 1-я и 2-я 
части учебника «Основы пропедевтики внутренних 
болезней» . 3-я часть увидела свет уже после смерти 
профессора — в 1963 г . — с участием его сотрудни-
ков по медицинским факультетам Белграда и Скопье .  
В каникулярное время — в августе 1955 г . — Алек-
сандр Иосифович Игнатовский поехал на отдых в 
Есенице (Словения), где 18 августа скончался в воз-
расте 80 лет . Из Есенице тело было перевезено в Бел-
град и похоронено на русском участке Нового клад-
бища в семейную могилу, где была ранее похоронена 
его первая супруга Анастасия Николаевна, умершая 
в 1933 г .

Вторая жена А .И . Игнатовского Ирина Алексан-
дровна (скончалась 2 января 1998 г . в Скопье) писала 
автору этих строк, что супруг её хотел, чтобы на ро-
дине узнали об его работах и это сообщение в какой-
то мере является выполнением его желания [11] .

Георгий Юльевич /Георг-Юстус Фридрихович/ 
Явейн (10/22 .12 .1863, Петербург — 30 .08 .1920, На-

рва, Эстония) из прибалтийских немцев, сын купца, 
лютеранин . Среднее образование получил в немец-
ком училище Св . Петра (Петербург) . В 1883 г . посту-
пил в Императорский Дерпский университет (ныне 
Тартуский, Эстония) . В 1885 г . перевелся в ИПВМА, 
который окончил со степенью лекаря с отличием в 
1888 г . Тогда же по конкурсу был оставлен при Ака-
демии в числе врачей для усовершенствования . За-
нимался в клинике диагностики и общей терапии 
проф . Ю .Т . Чудновского (1843—1896) и в июне 1891 
г . был назначен его ассистентом . В 1891 г . в Академии 
успешно защитил диссертацию на степень доктора 
медицины («К вопросу о влиянии двууглекислого и 
лимоннокислого натрия на характер белкового об-
мена у здоровых людей») . 

На летнее каникулярное время 1892 г . был коман-
дирован за границу . Прослушал курс по бактериоло-
гии у проф . Ру в Пастеровском институте в Париже . 
В 1893 г . удостоен звания приват-доцента Академии . 
С октября 1903 г . одновременно главный врач город-
ского Рождественского барачного лазарета и дирек-
тор училища лекарских помощниц и фельдшериц . 
С 20 .12 .1910/2 .01 .1911 г . по 1918 гг . — профессор и 
заведующий терапевтического отделения Клиниче-
ского института Великой княгини Елены Павловны . 
После прихода к власти большевиков бежал на юг .  
В 1918—1919 гг . проживал в окрестностях Алушты . 
Затем переехал в Одессу . В 1919 г . приват-доцент Но-
вороссийского университета в Одессе и несколько 
месяцев (с 27 апреля в период временного установ-
ления советской власти в Одессе) возглавлял кафе-
дру факультетской терапевтической клиники в этом 
вузе . В начале 1920 г . (до 7 февраля 1920 г ., то есть 
до окончательного установления советской власти в 
Одессе) ушел в эмиграцию . Проф . Явейн с семьей че-
рез Болгарию, Сербию, Чехию, Германию и Польшу 
добрался до Эстонии, где у них была дача, построен-
ная незадолго до этого . 24 августа 1920 г ., то есть за 
шесть дней до скоропостижной смерти, был избран 
заведующим кафедрой терапии медицинского фа-
культета Латвийского университета . Почти в то же 
время Тартуский университет избрал его профессо-
ром по кафедре общей патологии и терапии . Кроме 
того, в том же году он был избран профессором Со-
фийского университета в Болгарии . 

Он автор около 30 опубликованных работ, выде-
ляются его труды по болезням почек . Классическим 
трудом по нефрологии в течение многих лет явля-
лась монография Г .Ю . Явейна «Клиника нефрозов, 
нефритов и артериосклеротических почек», выдер-
жавшая 5 изданий [12] . 

Алексей Иванович Щербаков (1858—1944) . Он 
родился 5/17 января 1858  г . в Москве . Его отец — 
Иван Иванович Щербаков «из приказного звания», 
окончил Рязанскую губернскую гимназию, служил 
чиновником, титулярный советник . Первая супруга 
И .И . Щербакова скончалась в 1847 г ., оставив двух 
детей . В 1855 г . он вторым браком был повенчан с 
московской купеческой дочерью, девицею Клав-
дией Петровной, урожденная Быльевой, которая и 
стала матерью нашего героя . По окончанию Второй 
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московской гимназии Алексей Щербаков поступил 
в Московский университет, где последовательно 
окончил отделение естественных наук физико-мате-
матического факультета (1880 г .) и медицинский фа-
культет (1883 г .) . После этого работал ординатором 
пропедевтической клиники своей alma mater у проф . 
М .П . Черинова (1874—1905) и одновременно под ру-
ководством заведующего кафедрой общей патологии 
Московского университета проф . А .Б . Фохта (1848—
1930) выполнял докторскую диссертацию «Об усло-
виях развития круглой язвы желудка (Ulcus ventriculi 
chronicum rotundum)», успешно защитив её в 1891 г . 
В том же году он становится приват-доцентом .  
В 1895—1907 гг . проф . Щербаков возглавлял кафедру 
госпитальной терапии в Варшавском университете, 
в 1907—1908 гг . — кафедру госпитальной терапии в 
Новороссийском университете . В 1908—1913 гг . он 
попечителем Одесского учебного округа, а 1913—
1917 гг . — Рижского . В годы гражданской войны 
проф . Щербаков в Одессе, где в 1919 г . ему поручают 
заведывание кафедрой врачебной диагностики с про-
педевтической клиникой Новороссийского универ-
ситета . В университете А .И . Щербаков ещё работал в 

январе 1920 г ., но в начале февраля, к моменту оконча-
тельного установления советской власти в Одессе, его 
в городе уже нет . В эмиграции он оказался в Белгра-
де, где некоторое время был заведующим кафедрой 
бальнеологией в местном университете . Скончался в 
Югославии в 1944 г . в городке Земун, который ныне 
входит в состав Белграда . Основные труды посвяще-
ны проблемам бальнеологии [13] . 

Как видим, только один из семи профессоров-те-
рапевтов получил высшее образование в Москве, 
где и произошло его становление как ученого . Это 
А .И . Щербаков . Его учителем в науке были профес-
сор-патолог А .Б .  Фохт, под руководством которого 
он подготовил диссертацию, и профессор-терапевт 
М .П . Черинов . Остальные шестеро политических 
эмигрантов были учениками петербургских про-
фессоров Ю .Т . Чудновского (Явейн), М .В . Яновского 
(Вербицкий, Игнатовский) и В .М . Манассеина (Ваг-
нер, Вальтер, Груздев) . В свою очередь, профессора 
Манассеин, Чудновский и Яновский являлись учени-
ками С .П . Боткина . Таким образом, названные шесть 
профессоров принадлежит к внучатому поколению 
боткинской терапевтической школы .
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Терапевти — політичні емігранти. (З історії післяжовтневого ви-
ходу)
Проф. К.К. Васильєв
Одеський національний медичний університет

Буде сто років, як після приходу до влади більшовиків, країну змушені були покинути сотні тисяч 
політичних біженців. Післяжовтнева еміграція увійшла в історію як «культурна еміграція» — значну част-
ку серед мігрантів становили особи з вищою освітою. Серед останніх були і професори-медики. Однак в 
біографічних довідниках українських медичних вузів (Київський національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, Харківський національний медичний університет і Одеський національний медич-
ний університет) про деяких професорів-терапевтів відомостей немає, а про інших неповні дані. У статті 
висвітлюються основні віхи життя і діяльності професорів-терапевтів з Києва, Харкова та Одеси, які стали 
політичними емігрантами. Це — К.Е. Вагнер (1862-ок. 1950), П.О. Вальтер (1856—1932), Ф.В. Вербицький 
(1881—1971), С.С. Груздєв (1864—1936), О.Й. Ігнатовський (1875—1955), О.І. Щербаков (1858—1944) і Г.Ю. 
Явейн (1863—1920).

Ключові слова: терапевти, політичні емігранти, післяжовтнева еміграція.

Therapists are political refugees. (From the history of the post-October 
exodus)
Prof. K.K. Vasyliev
Odessa National Medical University

There will be a hundred years since hundreds of thousands of political refugees were forced to leave the country 
after the Bolsheviks came to power. Post-October emigration went down in history as “cultural emigration” since 
a significant proportion of them was people with higher education. Among the latter were medical Professors. 
However, in the biographical Directories of Ukrainian medical Universities (A.A. Bogomolets Kiev National 
Medical University, Kharkov National Medical University and Odessa National Medical University), there is 
no information about some Professors therapists, and some have incomplete data. The article highlights the 
key milestones of the life and activities of Professors therapists from Kiev, Kharkov and Odessa, who became 
political emigrants. They are  K.E. Wagner (1862—1950), P.A. Walter (1856—1932), F.V. Verbitsky (1881—1971), 
S.S. Gruzdev (1864—1936), A.I. Ignatovsky (1875—1955), A.I. Shcherbakov (1858—1944) and G.Yu. Yaveyn 
(1863—1920). 

Key Words: therapists, political refugees, post-october emigration.
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Клинико-параклинические показатели 
эффективности применения препаратов 
метаболической группы в комплексной 
терапии больных с отдаленными 
последствиями закрытой черепно-
мозговой травмы

Не смотря на широкий спектр лекарственных 
средств, использующихся в лечении пациентов 

с отдаленными последствиями закрытой черепно-
мозговой травмы (ЗЧМТ), эффективное лечение до-
стигается не у всех . Одним из важных компонентов 
эффективной коррекции отдаленных последствий 
ЗЧМТ является комплексная нейроцитопротектор-
ная терапия . Для коррекции последствий хроничес-
кой ишемии мозга необходимо воздействовать одно-
временно в нескольких направлениях, нормализуя 
метаболические изменения, устраняя цитокиновый 
дисбаланс, снижая выраженность оксидативного 
стресса и эксайттоксичности [1, 2, 7] . К сожалению 
идеальный нейроцитопротектор, способный одно-
временно влиять на все вышеуказанные процессы 
на сегодняшний день, не найден, поэтому в кли-
нической практике используется комплексная те-
рапия несколькими препаратами метаболической 
группы, где ноотропы, по-прежнему, являются 
единственной группой фармакологических средств 
с направленным нейрометаболическим действи-
ем, в основе которого лежат два принципиальных 
эффекта: влияние на интеллектуально-мнестичес-
кие функции и нейропротекторное влияние за счет 
реализации многофакторного: мембраностабилизи-
рующего, антигипоксического и нейромедиаторного 
эффектов [3, 5, 6] . Традиционно ноотропы улучшают 
когнитивные функции, память, внимание, а также 
принимают участие в регуляции психовегетативных 

и психоэмоциональных нарушений [2, 4, 8, 9] . По 
данным некоторых литературных источников [6, 
9], в некоторой степени опосредованно влияют и на 
процессы кровоснабжения головного мозга .

Цель работы: оценить клинико-параклинические 
показатели эффективности применения препара-
тов метаболической группы в комплексной терапии 
больных с отдаленными последствиями закрытой 
черепно-мозговой травмы

Материал и методы исследования . В динамике ле-
чения было обследовано 42 пациента с отдаленными 
последствиями ЗЧМТ (основная клиническая 1 груп-
па), которые находились на стационарном или амбу-
латорном лечении в нейрохирургическом отделении 
ИНПН г . Харькова . Средний возраст обследованных 
пациентов составил — 35,66±11,08 лет, из них 18 
женщин (42,85%) и 24 мужчины (57,15%) . Больным 
основной группы дополнительно в комплексном ле-
чении назначали этилметилгидроксипиридин сук-
цинат по 2 мл (100 мг) внутримышечно каждый день, 
курсом на 28 дней вместе с препаратом холин альфос-
церат по 4 мл (250 мг) внутримышечно каждый день, 
курсом на 14 дней . При этом достигалось наиболее 
благоприятное влияние на энергетику нейрона, ней-
родинамику и мозговое кровоснабжение, сочетание 
успокаивающего и мягкого психостимулирующего 
действия, что оказывало положительный эффект в 
отношении как когнитивных, так и неврологических 
функций . Контрольную группу сравнения составили 
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39 больных с отдаленными последствиями ЗЧМТ (2 
группа), которым проводилось лечение, не включа-
ющее предложенный комплекс . Средний возраст об-
следованных пациентов составил — 30,29±9,24 лет, 
из них 16 женщин (41 .02%) и  23 мужчины (58 .98%) .

Контроль за эффективностью проводимой тера-
пии осуществлялся с учетом субъективного состоя-
ния пациентов и объективного обследования боль-
ного (данные неврологического статуса), повторного 
проведения дополнительных методов исследования 
(ЭКГ, АД), динамика показателей функционально-
го состояния вегетативной нервной системы (ВНС) 
изучена с помощью стандартных анкет (Вейн А .М ., 
2000) и тестов: глазосердечный рефлекс и модели-
рование вегетативного обеспечения деятельности 
деятельности по данным ортоклиностатистической 
пробы [2, 4] . Оценивали динамику цефалгического, 
дисомнического и астенического синдромов в пери-
оде наблюдения за больными в процессе лечения и 
после лечения в течение 6 месяцев или более, в зави-
симости от времени последующей госпитализации 
больного .

Результаты исследования. У пациентов с отдален-
ными последствиями ЗЧМТ за положительную ди-
намику цефалгического синдрома принималось со-
стояние, характеризующееся значительным умень-
шением интенсивности, частоты возникновения 
головной боли или полным прекращением цефалгий 
на период лечения, за отсутствие динамики  — от-
сутствие эффекта на фоне проводимого лечения . 
Так, у больных, получавших традиционную терапию 
(2 гр), положительная динамика имела место у 21% 
больных, а отрицательная — у 18% больных, у боль-
ных, получавших предложенный метаболический 
комплекс, отрицательной динамики в характере це-
фалгического синдрома не выявлено, а положитель-
ная динамика наблюдалась у 70% пациентов (r=0 .03; 
р<0,05) по сравнению с больными, которые не по-
лучали предложенную терапию . После завершения 
курса метаболического лечения отмечали значи-
тельное уменьшение интенсивности и частоты воз-
никновения головной боли мышечного напряжения 
29 больных основной группы (69,05%), уменьшение 
частоты приступов мигренозной боли — 12 больных 
основной группы (28,57%) .

Включение в комплексную терапию метаболи-
ческих препаратов при отдаленных последствиях 
ЗЧМТ, также оказало яркое положительное влия-
ние также на динамику жалоб у больных основной 
группы . Согласно полученным данным, у больных 
основной группы в 16 случаях уменьшились боли и 
неприятные ощущения в области сердца (38,09%), в 
8 — сердцебиение (19,04%) . Артериальное давление 
нормализовалось у 10 больных (23,81%), у 26 человек 
имело место уменьшение частоты интрасомниче-
ских расстройств (61,9%) . Уменьшение головокруже-
ния отмечено у 19 больных (45,24%), тошноты — у 3 
больных (7,14%) . Выраженная положительная дина-
мика отмечалась и в вегетативной сфере: у 37 боль-
ных значительно уменьшились явления гипергидро-
за (88,09%), у 20 больных исчезли приступообразные 

состояния тревоги и страха (47,61%), у 4 больных 
(9,52%) прекратились приступы удушья, значитель-
но реже возникали состояния в виде озноба, прили-
вов жара .

В контрольной группе соответствующие показа-
тели динамики жалоб были значительно менее вы-
раженными: головокружение и тошнота уменьши-
лись у 2 больных (5,12%) . Боли в сердце стали менее 
интенсивными у 4 больных (10,25%), сердцебиение 
уменьшилось у 5 больных (12,82%) . Нормализацию 
сна отмечали 6 больных (15,38%) . Показатели АД 
улучшились у 3 больных (7,69%), явления гиперги-
дроза уменьшились у 8 больных (20,51%) (p>0,05) .

При неврологическом обследовании у 38 больных 
(90,47% больных основной группы) нами была вы-
явлена очаговая неврологическая симптоматика раз-
личной степени выраженности . Наиболее часто на-
блюдались глазодвигательные нарушения: у 28 боль-
ных — ослабление акта конвергенции, нистагм — у 
25 больных . Симптом Манна отмечался у 24 боль-
ных . Повышение сухожильных и надкостничных 
рефлексов — у 20 больных, патологические стоп-
ные рефлексы — у 18 больных, нарушение статики 
и координации — у 22 больных . В основной группе 
после завершения курса предложенной терапии 
уменьшилась степень выраженности органической 
и функциональной неврологической симптоматики . 
Признаки поражения черепных нервов встречались 
у 15 больных, симптом Манна — у 21 больного, раз-
ница сухожильных рефлексов — у 12 больных, пато-
логические кистевые и стопные знаки — у 16 боль-
ных, неустойчивость в позе Ромберга — у 19 боль-
ных, координаторные расстройства — у 20 больных 
(p>0,05) . В контрольной группе данные неврологиче-
ского статуса после завершения курса лечения были 
следующие: патология со стороны черепных нервов 
встречалась у 24 больных, симптом Манна — у 26 
больных . Патологические стопные знаки выявле-
ны у 16 больных, симптомы орального автоматизма 
и разница сухожильных рефлексов выявлялись у 8 
больных, нарушение статики и координации — у 12 
больных (p>0,05) .

Анализ неврологической симптоматики у боль-
ных, как основной группы, так и контрольной груп-
пы, после лечения выявил наличие тенденции к не-
значительной положительной динамике данных не-
врологического статуса (p>0,05) .

Было отмечено влияние предложенного метабо-
лического комплекса в лечении на психическое со-
стояние больных, которое наступало уже в конце 1 
недели лечения и проявлялось в стабильном улучше-
нии настроения, уменьшении раздражительности, 
тревоги и вспыльчивости, повышении умственной 
работоспособности, улучшении запоминания . Боль-
ные характеризовали свое состояние как появление 
внутреннего равновесия, со временем эти эффекты 
закреплялись . Положительная динамика психиче-
ских нарушений наблюдалась у 34 больных (80,95% 
больных 1 гр; p<0,05), получавших предложенный 
комплекс и у 6 больных (15,38% больных 2 гр), на-
ходившихся на традиционной терапии (p>0,05) . Та-



66	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1      

Питання неврології. оригінальне дослідження

ким образом, применение препаратов метаболиче-
ской группы показало увеличение случаев положи-
тельной динамики психических нарушений на 80% . 
Отрицательная динамика психических нарушений 
отмечалась у 3 больных (7,69%), получавших тради-
ционную терапию и характеризовалась увеличением 
тревожности, обеспокоенности своим состоянием, 
усугублением депрессивных тенденций, присоеди-
нением психомоторной расторможенности .

Изучали влияние предложенной терапии на дис-
сомнический синдром, который наблюдался у всех 
больных как основной, так и 2 группы и проявлял-
ся в виде нарушения засыпания и/или поддержания 
сна . Наиболее частой жалобой являлось затруднение 
засыпания, частые ночные пробуждения, после ко-
торых пациент долго не мог уснуть . Положительная 
динамика, которая заключалась в быстром насту-
плении сна и отсутствии пробуждений, наблюдалась 
у 35 больных основной группы (83,33%) . Положи-
тельная динамика у больных контрольной группы 
наблюдалась только у 5 больных (12,82%) . Таким 
образом, выявлено достоверное (p<0,01) улучшение 
качества сна у больных, терапия которых включала 
нейропротекторное лечение, по сравнению с боль-
ными, находившимися на традиционной терапии .

Положительная клиническая динамика коррели-
ровала с инструментальными данными и вегетатив-
ными пробами при их повторном проведении в кон-
це курса лечения . 

Заметная положительная динамика у больных ос-
новной группы зарегистрирована в вегетативной 
сфере: значительно уменьшились явления гиперги-
дроза (локального и генерализованного) и акроциа-
ноза (20 больных основной группы, 47,61%), стаби-
лизировались показатели артериального давления и 
пульса (10 больных основной группы, 23,8%), умень-
шилась степень выраженности эмоциональных дис-
функций (22; 52,38%) . Боли в сердце стали менее ин-
тенсивными у 14 больных (33,33%), приливы жара 
прекратились у 3 больных (7,14%) . Такой признак 
как «сосудистое ожерелье» регистрировался после 
лечения у 2 больных (4,76%), а онемение дистальных 
отделов отмечали только 3 больных . Яркий красный 
стойкий дермографизм отмечался только у 4 боль-
ных после лечения (p>0,01) . О выраженности веге-
тативных расстройств свидетельствовал высокий 
балл по вегетативной анкете — 42±2,3 до лечения (1 
группа) и в контрольной группе он составил 45±4,6 

и после лечения — 21,8±1,9 — в основной группе и 
контрольной, соответственно 33,8±3,1 .

При исследовании вегетативного тонуса у пациен-
тов основной группы — 35 больных (83,33%) — было 
показано достоверное (p<0,05) снижение симпатиче-
ского тонуса по параметрам, повышенным до лече-
ния . При исследовании вегетативной реактивности 
зарегистрирована достоверная (p<0,05) нормализа-
ция показателей вегетативной реактивности у боль-
ных основной группы . При повторном проведении 
ортоклиностатической пробы и последующим ана-
лизом вегетативного обеспечения деятельности 
нами отмечена тенденция (p>0,05) к улучшению дан-
ных вегетативного обеспечения деятельности, как 
у больных основной группы, так и контрольной . У 
больных 2 группы положительная динамика данных 
при исследовании вегетативного тонуса была заре-
гистрирована у 12 больных (30,76%) и у 9 больных 
(23,07%) — при исследовании вегетативной реактив-
ности (p>0,05) . 

Таким образом, метаболическая коррекция синдро-
ма вегетативной дистонии, проявивщееся в уменьше-
нии интенсивности и частоты возникновения голов-
ной боли или полном ее купировании у 70% больных 
основной группы (p<0,05) по сравнению с больными, 
получавшими традиционную терапию; увеличении 
частоты возникновения положительной динамики 
психических нарушений на 80% (p<0,05) по сравне-
нию с больными 2 гр; наличии выраженного клини-
ческого улучшения качества сна у 83% больных ос-
новной группы, что на 70% выше, чем у больных гр . 
сравнения (p<0,05); нормализации показателей веге-
тативного тонуса и вегетативной реактивности у 66% 
больных основной группы (p<0,05) по сравнению с 
больными, получавшими традиционную терапию, 
позволяют рекомендовать препараты  метаболиче-
ского профиля в комплексном патогенетическом ле-
чении больных с отдаленными последствиями ЗЧМТ .

Выводы. Проведенное исследование эффектив-
ности применения препаратов метаболического 
профиля в комплексном патогенетическом лечении 
больных с отдаленными последствиями ЗЧМТ, по-
казало их высокую эффективность, прежде всего, в 
отношении коррекции синдрома вегетативной дис-
тонии . Включение в комплексную терапию нейроци-
топротекторов, также оказало положительное влия-
ние на динамику цефалгического и диссомнического 
синдромов .



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1 67

Питання неврології. оригінальне дослідження

1 . Алиева Х .К . Клинико-физиологические и биохимические 
аспекты патологии вегетативных пароксизмов: Дис . … 
канд . мед . наук:  14 .00 .13 . — М ., 1989 . — 212 с .

2 . Башмаков М .Ю . Панические атаки (клинико-психофи-
зиологическое исследование): Дис . … канд . мед . наук: 
14 .00 .13 . — М ., 1995 . — 132 с .

3 . Беленичев И .Ф ., Бухтиярова Н .В ., Середа Д .А . 
Современные направления нейропротекции в терапии 
острого периода патологи головного мозга различного ге-
неза // Міжнародний неврологічний журнал . — 2010 . — № 
2 (32) . — С .76—88 .

4 . Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лече-
ние / Под ред . А .М . Вейна . — М .: Медицинское информа-
ционное агентство, 2000 . — 752 с .

5 . Коростій В .І ., Поліщук В .Т ., Заворотний В .І . Психофар-
макотерапія в комплексному лікуванні та реабілітації 

посттравматичного стресового розладу // Міжнародний 
неврологічний журнал . — 2015 . — № 6 (76) . — С .59-71 .

6 . Саакян В .М ., Патрикян Д .А ., Фанарджян Р .В ., Минасян 
А .А . Опыт применения актовегина в комплексном лече-
нии ушибов головного мозга средней и тяжелой степени 
// Міжнародний неврологічний журнал . — 2010 . — № 7 
(37) .- С .85—87 .

7 . Неврология / Под ред . М . Самуэльса: Пер . с англ . — М .: 
Практика, 1997 . — 638 с .

8 . Li M .J ., Liu L .Y ., Chen L ., Cai J .,Wan Y ., Xing G .G . Chronic 
stress exacerbates neuropathic pain via the integration of 
stress-affect-related information with nociceptive information 
in the central nucleus of the amygdale // Pain, 2017, Vol . 158, 
N4 . — P . 717—739 .

9 . Perkin G .D . Neurology in general practice . — The United 
kingdom: Dunitz Ltd ., 2002 . — 90 p .

Список использованной литературы

Клініко-параклінічні показники ефективності застосування пре-
паратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з відда-
леними наслідками закритої черепно-мозкової травми
Провідний науковий співробітник Є.В. Лекомцева
Інститут неврології, психіатрії та наркології НАН України
Відділення функціональної нейрохірургії та пароксизмальних станів 

Мета: Оцінити клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної 
групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми (ЗЧМТ). 
Матеріали та методи: Обстежено 42 пацієнта з віддаленими наслідками ЗЧМТ (1 група), середній вік — 
35,66±11,08 років, 18 жінок та 24 чоловіка, яким додатково призначали етилметилгідроксипіридин сук-
цинат по 100 мг внутрішньом’язово кожний день (28 днів), разом з препаратом холін альфосцерат по 250 
мг   внутрішньом’язово кожний день (14 днів). Контрольна група — 39 хворих з віддаленими наслідками 
ЗЧМТ (2 група), яким проводилося лікування, що не включало запропонований комплекс; середній вік — 
30,29±9,24 років, 16 жінок та 23 чоловіка. Клініко-неврологічне дослідження, вивчення стану вегетативної 
нервової системи за допомогою стандартних анкет та тестів. Результати: Було відмічене позитивний 
вплив препаратів метаболічної групи в лікуванні виразності вегетативних розладів: до лікування за 
даними вегетативної анкети 1 гр. - 42±2,3 балів, після лікування - 21,8±1,9, 2 група - відповідно, 45±4,6 
і 33,8±3,1 (p<0,05). При дослідженні вегетативного тонусу у пацієнтів 1 гр. - 35 хворих (83.33%) - було 
показано достовірне (p<0,05) зниження симпатичного тонусу за параметрами, які були підвищеним 
до лікування. При дослідженні вегетативної реактивності була зареєстрована достовірна (p<0,05) 
нормалізація показників вегетативної реактивності у хворих 1 гр. Позитивна динаміка цефалгчного син-
дрому спостерігалася у 70% пацієнтів (r=0.03; р<0,05) у порівнянні з хворими 2 гр. Застосування препаратів 
метаболічної групи показало збільшення випадків позитивної динаміки психічних змін на 80% (p<0.05), 
що проявлялося у стабільному поліпшенні настрою, зменшенні дратливості, тривоги, підвищення 
розумової працездатності, поліпшення запам’ятовування, наявності виразного клінічного поліпшення 
якості сну у 83% хворих основної групи, що на 70% вище, ніж у хворих гр. порівняння (p<0,05). Висновки: 
Препарати метаболічного профілю у хворих з віддаленими наслідками ЗЧМТ показали високу клінічну 
ефективність при корекції синдрому вегетативної дистонії, диссомнічного та цефалічного синдромів.

Ключові слова: віддалені наслідки закритої черепно-мозкової травми, препарати метаболічного 
профілю. 
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Clinical and paraclinical data of the efficacy of metabolic group  
drugs using in the complex treatment of the patients with long-term 
consequences after mild closed traumatic brain injury
MD, PhD Y. Lekomtseva 
State Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the National Academy of Medical Sciences 
of Ukraine, Department of Neurology, Department of Functional Neurosurgery and Paroxysmal 
States 

To evaluate the clinical and paraclinical data of the efficacy of metabolic group drugs using in the complex 
treatment of the patients with long-term consequences after closed mild traumatic brain injury. Materials and 
methods: Forty-two patients with long-term consequences after closed mild traumatic brain injury (1 group) 
were investigated with mean age 35,66±11,08 years, 18 women and 24 men whom additionally were added 
the following complex: ethylmethylhydroxypyridine succinate 100 mg intramuscular every day (28 days) 
together with cholin alfosceras 250 mg  intramuscular every day (14 days). Control group — 39 patients with 
long-term consequences after mild brain traumatic injury (2 group) who didn’t receive the proposed complex 
with the mean age of 30,29±9,24 years; 16 women and 23 men. Clinical and neurological investigations were 
performed, vegetative functional state was evaluated by standard tests. Results: It was noted the positive 
influence of metabolic group drugs in treatment of the severity of vegetative disturbances: before treatment 
according to vegetative scale data in 1 gr. was 42±2,3 points, after treatment — 21,8±1,9; 2  gr. accordingly, 45±4,6 
and 33,8±3,1 (p<0,05). During investigation of vegetative tonus in 35 patients (83.33%) from 1 gr. statistically 
(p<0,05) decreasing of the sympathic tonus in parameters was found which were higher before treatment. 
During investigation of vegetative reactivity it was registered the statistical (p<0,05) normalization of vegetative 
reactivity data in patients from 1 gr. Positive dynamics of cephalgia syndrome was noted in 70% patients from 1 
gr. (r=0.03; р<0,05) compare to the patients from 2 gr. Using of metabolic drugs showed the increasing of cases of 
positive dynamics in psychiatric changes on 80% (р<0,05) manifesting in stable mood improvement, decreasing 
of irritation and anxiety, increasing of mental capacity, memorization improvement. It was found the intensive 
of clinical improvement in sleep quality in 83% patients from the main group which is on 70% higher compare to 
the patients from the comparison group (p<0,05). Conclusion: Metabolic profile drugs in the patients with long-
term consequences after traumatic brain injury showed high clinical efficacy in correction of vegetative dystonia 
syndrome, dyssomnia and cephalgia syndromes.

Key Words: long-term consequences after mild closed brain traumatic injury, metabolic group drugs.
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Парамедицина Византии 

Известный американский психиатр, профессор 
Томас Сас (1920 — 2012) мудро заметил: «Пре-

жде, когда религия была сильна, а наука слаба, люди 
ошибочно принимали магию за медицину; теперь 
же, когда наука сильна, а религия слаба, люди оши-
бочно принимают медицину за чудо» .

Византийская медицина тоже представляется со-
стоящей из парамедицины, основанной на христи-
анской вере, на магии и даже демонологии, и альтер-
нативной медицины — клинической, практической, 
причём обе эти половинки оказывались неразрывно 
связаны как аверс и реверс одной монеты . «Авер-
сом» — «орлом» явно выступала парамедицина .  
С нее и начнем, учитывая, что и ныне она остается 
актуальной в мире людей и имеет своих последова-
телей и поклонников даже в мире науки .

Ромеи, как называли себя византийцы, жители 
Ромейского царства и подданные византийского 
императора-василевса, жили в эпоху, когда религия 
была сильна . Они молились несколько раз в день, во 
всяком случае, утром и вечером обязательно . Перед 
сном для избавления от недугов и скорби полагалось 
по главам, изо дня в день читать и перечитывать Но-
вый Завет . Молебны, крестные знамения, мольбы, 
обеты перед иконами, святыми реликвиями, суеве-
рия должны были защитить человека от опасности, 
печали, но прежде всего от болезни . Тому же слу-
жил порожденный христианством феномен таума-
тургии  — чудесного исцеления недугов с помощью 
веры, вследствие набожного образа жизни, сопря-
женного с лечебным голоданием - постом .

Византийцы отчётливо понимали, что болезнь 
приносит в мир не Бог, а диавол, грех, и значит, бо-
лезни тела являются прежде всего следствием бо-
лезни души, то есть греха . Чтобы получить телесное 
исцеление, нужна искрения, глубокая вера в Иисуса 
Христа . Когда этого нет, «Бог наказывает тело за гре-

хи души», как наставлял один из самых признанных 
Отцов Церкви Иоанн Хрисостом . «Неужели все бо-
лезни от грехов?» — риторически вопрошал святи-
тель и сам же отвечал: «Не все, но большая часть . Не-
которые бывают от беспечности . Чревоугодие, пьян-
ство и бездействие также производят болезни» . То 
же самое ещё более кратко и категорично, как при-
говор, утверждал современник Иоанна Хрисостома, 
выдающийся сирийский гимнограф и богослов, пре-
подобный Ефрем Сирин: «Причина болезни — грех, 
своя собственная воля, а не какая-либо необходи-
мость» . Болезнь — это закон греха, и сам Бог не мо-
жет нарушить этот закон . В конце концов, даже исце-
лявший многих, сам Иисус Христос, Спаситель мира 
был «муж скорбей и изведавший болезни» (Исайя 
53:3) . И нигде не обещал, что Церковь будет полно-
стью свободна от физических болезней . Сам Апо-
стол Павел во Втором Послании к Коринфянам (12: 
7-9) сокрушался по поводу некоего «жала в плоти, 
ангела сатаны», которое, несмотря на все молитвы, 
не желал удалить Господь Бог, объяснявший Павлу, 
что сила Его «совершается в немощи» . Поэтому Свя-
тые Отцы настаивали, что немощи, болезни и скорби 
полезны для души, для духовного возрастания чело-
века, причем некоторые из них даже молили, чтобы 
им была послана болезнь как испытание, дающее 
возможность проверки и укрепления в вере, совер-
шения личного духовного подвига, через который 
можно было бы приблизиться к Богу . Недаром упо-
мянутый выше Апостол Павел восклицал: «…когда я 
немощен, тогда силён» . С этой точки зрения болезнь 
не считалась местью за грехи, а только средством 
исправления грехов, путем обращения, то есть шла 
вместо суровой покаянной епитимии, которая у пре-
терпевшего смывала грех, как «мыло у прачек» . Это 
и понятно: с православной, а значит, византийской 
точки зрения телесное здоровье является меньшей 
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ценностью, чем здоровье духовное, ибо при нетвердо-
сти, слабости христианского мировоззрения телесное 
здоровье может быть …гибельным для души, так как 
некоторые божеские заповеди легче нарушать будучи 
здоровым, нежели немощным . Поэтому важно понять, 
что телесное здоровье, безусловно, сознавалось ромея-
ми как благо и его призывали сохранять, но и болезнь 
понималась ими как благо, ибо могла послужить спа-
сению человека, совершив в нём крутой нравственный 
переворот, спасительно обратив его к Богу .

Учитывая такую абсолютную связь болезней с 
грехом, величайший Отец Церкви Василий Великий 
следующим образом наставлял больных: «Таковым 
надобно в безмолвии, оставив врачебное попече-
ние, терпеть ниспосланную на них болезнь, пока не 
познают своих прегрешений . Им должно показать 
своё исправление, принеся плоды, достойные по-
каяния» . Понятно, почему с этой точки зрения бо-
лезни стремились не столько лечить, сколько, как и 
одержимость злыми духами, прогонять силою Бога, 
Богородицы, Ангелов, святых, а также наиболее зна-
менитых монахов-аскетов, особенно славившихся 
исцелением больных, экзорцизмом — изгнанием се-
лившихся в самых разных частях тела бесов, демонов 
и другими спасительными чудесами .

Подобным знаменитым аскетом являлся в конце IV 
в . преподобный Макарий Египетский, среди чудес ко-
торого было исцеление непрерывными семидневны-
ми молитвами девочки-подростка, у которой гнила и 
кишела червями задняя часть тела, а в VI в . — подвиж-
ник Иоанн Хузивит, питавшийся травами и живший в 
расселине около монастыря в палестинской пустыне 
Хузива, к северо-западу от Мертвого моря . В арсенал 
средств, с помощью которых реализовывалась власть 
над демонами, бесами, колдунами, помимо исполь-
зования знамения святого креста и заклинательных 
молитв, входили молитвенные шествия — литии . 
Демонов, то есть одержимых им людей, полагалось 
при этом истязать, со всей мочи толкать в грудь, даже 
ногой, и поносить самыми бранными, по сути, матер-
ными словами, которые в народном представлении 
наделялись ритуальной магической силой и в таком 
случае не считались грехом сквернословия .

В богатом будничными деталями Житии знамени-
того экзорциста Феодора Сикеота, составленном во 
второй четверти VII в ., описывается как этот святой 
монах, живший на рубеже VI—VII вв ., по просьбе 
местных крестьян изгонял нечистых духов, проведя 
зиму в выкопанной в том месте пещере, то есть вторг-
шись в подземное пространство, населенное бесами, 
причем выкопанная земля, освященная присутстви-
ем Феодора, стала с успехом использоваться для ис-
целения людей и скота . Из этого же Жития следует, 
что византийцы очень боялись неких демонов места, 
жутких «даймонов», под которыми понимали, соб-
ственно говоря, языческие божества природы, часто 
связанные с древними могилами, вообще любыми 
ямами . Отсюда — бросание в яму, в которой пред-
стояло закопать нечистую силу, предметов одежды, 
например, сандалии самого святого или одеяния — 
иматия одержимых людей, как некая жертва бесам, 

которая должна была в будущем обезопасить людей 
от возможных вредоносных действий нечистой силы . 
Святой даже брал с нечистых духов слово, что они не 
будут вредить, и скреплял это слово рукопожатием, 
то есть бесы представали максимально материальны-
ми, видимыми в том или ином облике, доступными 
для физического контакта . Это ещё раз подчеркивает, 
что для пространства ромея, наполненного образами 
и верованиями разного происхождения, было харак-
терно отсутствие границы между «тем» и «этим» ми-
рами : материальное и духовное соседствовали и ак-
тивно взаимодействовали .

Достаточно было чудесного вмешательства даже 
умершего святого-целителя, например, прославлен-
ного Сампсона-врача, который явился к одной жен-
щине во сне и вскрыл у неё нарыв на бедре : проснув-
шись она увидела свежий шрам и лужу гноя на полу 
рядом с больничной постелью .

Во сне исцелял и являвшийся к больным святой 
чудотворец Артемий, который считался «специали-
стом» по лечению грыжи . Мощи этого великомучени-
ка покоились в знаменитой монастырской столичной 
церкви Иоанна Предтечи, а при ней существовали 
общежития-ксеноны, где больные спали . Посмертные 
Чудеса Артемия, отразившие преимущественно вре-
мя правления благочестивого императора Тиверия 
Константина (578—582 гг .), были составлены около 
середины VII столетия в Константинополе . Они до-
несли полную лукавства историю о столичном кузне-
це-замухрышке Феодоре Киликийском, в эргастирий 
которого являвшийся больному Артемий настойчиво 
направлял за исцелением . Напрасно кузнец злился, 
ругался, заявляя настырному посетителю, что совер-
шенно не умеет лечить и с малого детства знает толь-
ко свое злосчастное тяжелое и грязное ремесло . Выве-
денный из себя приставалой, он дал ему в нос, а когда 
упрямый болящий вновь принялся ныть, умоляя не 
скрывать целительного дара, доведенный до бешен-
ства Феодор рявкнул : «Клади яйца на наковальню!» 
и, размахнувшись, со всего маху, влепил молотом по 
грыже, которая моментально исчезла на глазах остол-
беневшего кузнеца . В другой раз Артемий помог на-
вклиру Георгию с острова Родоса, который истратил 
на лечение все деньги, но улучшения не наступало . 
Павший духом, разочарованный судовладелец решил 
уже уезжать, а перед отьездом зашел в общественный 
афедрон - уборную, где над соседним отхожим отвер-
стием плечом к нему сидел какой-то человек, которого 
он поначалу принял за такого же больного, собрата по 
несчастью . Тот, разговорившись с ним о муках общей 
для них болезни, предложил сравнить, у кого грыжа 
больше и, протянув руку, так стиснул причинное ме-
сто несчастного между ног, что тот взвыл от боли, но 
тут же почувствовал, что …грыжа исчезла, а с ней и 
загадочный сосед, оказавшийся, разумеется, самим 
Св . Артемием .

Свв .  Косма и Дамиан, прославленные врачи-бес-
сребренники, исцеляли от глухоты . Житие расска-
зывает, как в церкви возле их гробницы остались на 
ночь двое проскинитов — немая женщина и парали-
зованный мужчина . Косма и Дамиан явились к нему 
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во сне и велели возлечь с немой . Тот пополз к ней, 
она проснулась, испугалась и дико закричала, а он, 
пока полз, исцелился от паралича .

Св . Анна, мать Девы Марии, находясь в супруже-
стве пятьдесят лет, не имела детей, пока Ангел не 
возвестил, что она родит дочь . Так и произошло . По-
этому Св . Анна выступала небесной покровительни-
цей женщин, желавших зачать ребенка .

Обезглавленный евангельский пророк Иоанн Кре-
ститель был святым патроном всех, кто маялся от 
мигрени . Св . Екатерина Александрийская тоже при-
няла мученическую смерть через обезглавливание 
и поэтому считалась исцелительницей страдающих 
от головных болей . Глава святого покровителя фра-
кийской Силимврии — Агафоника, хранившаяся в 
кириаконе его имени, настолько успешно снимала 
головную боль, что василевсы периодически забира-
ли её в столицу и в целях профилактики от такого 
недуга подвешивали над своим троном .

Апостол Андрей Первозванный был рыбаком и 
поэтому считался покровителем страдавших артри-
том, профессиональным заболеванием многих ры-
баков, имевших дело с холодной водой . Любопытно, 
что от такой «морской болезни» чудесным образом 
исцелял преподобный игумен Иосиф Психаит, борец 
с иконоборством, который, если верить его Житию, 
составленному во второй половине IX в ., излечивал 
приходивших к нему простых людей, когда в 821-822 
гг . он жил около византийского Херсона в Крыму .

Святитель Николай Мирликийский — чудотворец 
исцелял от сухорукости, видимо, паралича рук, вы-
званного так называемой истерической конверсией, 
имеющей психосоматическую природу и поэтому 
особенно подверженную психотерапевтическому воз-
действию . Возможно, именно поэтому исцеления от 
этого недуга особенно часто фигурируют в Житиях .

Св . Феодосия, одна из первых мучениц эпохи ико-
ноборства, — та самая, что в 726 г . выдернула лест-
ницу из-под чиновника, пытавшегося снять икону 
Христа Халки со входа в Большой императорский 
дворец, за что её проткнули козьим рогом, — слави-
лась исцеляющими чудесами, происходившими в её 
церкви . Одно из них, случившееся в 1306 г . и взвол-
новавшее Константинополь, описал Георгий Пахи-
мер : глухонемой кузнец вдруг заговорил, причём, не 
осознавая, что он это делает, к досаде окружающих, 
продолжал по привычке громко материться . Это 
чудо настолько потрясло всех, что василевс Андро-
ник II Палеолог, необычным образом, идя на цыпоч-
ках, совершил ксенитию — паломничество к церкви 
святой мученицы .

Случалось, экзорцизмом — «излечением» от бесов 
занимались не только простые монахи, подобные Фе-
одору Сикеоту или Иоаану Психаиту, но и лично им-
ператоры, причем из числа наиболее просвещенных . 
К примеру, Лев VI Мудрый (886—912 гг .) прикосно-
вением знаменитой реликвии — пояса Богородицы, 
хранившемся в Халкопратийской церкви столицы, 
изгнал демона из своей горячо любимой красавицы-
жены Зои Углеокой . Тем более такими исцелениями 
славились некоторые чудотворные иконы . Икона 

столичной церкви Панагия Горгоэпикос лечила тем, 
что, как рассказывали, невидимо ударяла больного 
по голове . Желающих исцелиться порой собиралось 
здесь до тридцати тысяч человек .

Некоторые погружались в раскаяние — пенфос в 
чаянии чуда исцеления, но другие — и их было не 
меньше — прибегали к альтернативной медицине 
в виде помощи демонических или магических дей-
ствий, архаичных простонародных верований, дав-
ление которых всегда оставалось весьма велико . Для 
этого годились как чтение заклинаний, молитвы, 
особенно призвание Имя Божиего к исцелению, по-
мазание благословенным елеем, наложение креста на 
больного первым вышедшим после Святого Креще-
ния, так и запись специального текста, заклинаний 
на каком-нибудь материале, терракоте, медной или 
свинцовой пластинке, папирусе, пергамене, ткани и 
ношение таковых записей в качестве амулета, филак-
терия . Обычно их помещали в нередко находимые 
при раскопках крошечные цилиндрические футляры 
с петельками на концах для подвешивания . Начер-
танные магические эподы содержали имена, симво-
лы, псалмы, призвания небесных патронов, покро-
вителей — Ангелов и самого Христа . Со временем, 
правда, не ранее Х в ., в Византии стал популярен ещё 
и заговор, и это тоже вызвало возрастание интереса 
к соответствующим текстам .

Любые недуги представлялись ромеям бесами, 
злыми духами, детьми демонов или деяниями, коз-
нями, укусами этих духов воздуха . То же самое, по 
их представлениям, могли совершать ведьмы, на-
пример, не хуже Гило истощать детей, забирая их 
жизненные силы . Сумасшедших, душевнобольных 
относили к числу бесноватых и, поскольку лечить 
их не умели, особо буйных сажали на цепь . Почти в 
центре Константинополе, в районе портиков Домни-
на с их эргастириями и недалеко от прославленного 
богатого монастыря Христа Пантократора (к югу от 
нынешней стамбульской мечети Зейрек Джами) на-
ходилась широко почитаемая церковь Анастасии 
Фармаколитрии, чье прозвище дословно переводит-
ся как «исцеляющая от яда» . В приюте рядом с ней 
содержали таких больных в надежде, что святая по-
может и им станет лучше . Примерно также посту-
пали в монастыре Николая Ксилинита, основанном 
этим опальным придворным Василия I Македоняни-
на (867-886 гг .) в районе столичных Влахерн . Со вре-
менем обитель стала женской: инокини, по уставу 
обутые в деревянные сандалии - цервулии, работали 
в её знаменитом приюте для душевнобольных .

От болезней утробы эффективными считались 
амулеты, на одной стороне которых были изобра-
жены Богородицы или Архангел Михаил, а на обо-
роте  — жуткая голова языческой Горгоны . Её уби-
вающий желудочные инфекции взгляд можно было 
лицезреть в воде одной из самых крупных столич-
ных подземных цистерн — Базилики, выстроенной 
Юстинианом I (527—565 гг .), где такие огромные 
головы, выломанные из древнегреческого храма, ис-
пользовали в качестве подставок для колонн, поддер-
живавших свод . Перстень с резным изображением 
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солярного египетского бога Хнубиса (Хнумиса или 
Хнума) в виде змеи с головой льва в нимбе должен 
был хранить здоровье желудка владельца Следует 
иметь в виду, что византийцы — большие любители 
амулетов носили их не только на пальце, на шее или 
на больном месте, но и в поясной сумочке или про-
сто подвесив на кожаном шнуре к поясу .

Церковь, разумеется, осуждала доставшуюся от 
языческой античности практику суеверий, употре-
бления магических амулетов, решительно запреща-
ла их ношение . Тем не менее борьба с болезнями, на-
сылавшим их «дурным глазом», с демонами, бесами, 
колдунами, злом с помощью оберегов, в том числе 
украшенных христианской символикой, оставалась 
обычным делом, банальной и вместе с тем существен-
ной функцией повседневного образа жизни . Домаш-
няя магия в среде народа не была абстрактной верой 
или некой извращенной, тайной религией, причем 
она в значительной степени базировалась на меди-
цинской практике и могла бы считаться религиоз-
ной медициной или, точнее, парамедициной, то есть 
альтернативной медициной, призванной с помощью 
колдовских, оккультных средств воздействовать как 
на физическое тело, так и на психосоматику . Да, что 
мир «простецов»?! Даже высокообразованные ви-
зантийцы не считали употребление таких средств 
чем-то предосудительным, недостойным добропоря-
дочного христианина . К примеру, Марцелл Эмпирик, 
медик и фармаколог времен императора Феодосия I 
(379—395 гг .), — того самого, что категорически за-
претил отправление языческих культов, — сам прак-
тикующий врач, о чем свидетельствует его прозви-
ще «Эмпирик», вполне серьезно рекомендовал для 
предотвращения болезней глаз носить на шее бул-
лу-бубенец с вложенными внутрь глазами зеленой 
ящерицы, предварительно аккуратно удаленными у 
рептилии медной иглой . Прославленный Аэций из 
Амиды (502—572 гг .) — первый собственно визан-
тийский врач, личный лекарь императора Юстини-
ана I и его царственной супруги, августы Феодоры, 
в «Четверокнижии» которого имеются указания на 
его принадлежность христианству, рекомендовал, 
подойдя к пациенту, произнести заклятие .

Короче говоря, ромеи не собирались отказываться 
от унаследованного от античности обширного ар-
сенала амулетов, филактериев, начиная от камней, 
рекомендуемых астрологами и магами, маленьких 
бронзовых колокольчиков, надеваемых на шею, за-
пястья или обувь, прежде всего, детей, раковин ка-
ури из тропических морей, просверленных клыков 
животных, клешней, шумящих составных подвесок 
из дерева или грецкого ореха, фруктовой косточки, 
линзовидных подвесок-булл с вложенными в них 
камешками или травами, до предметов с христиан-
скими сюжетами, особенно икон, образков, а также 
крестиков, ампул, плакеток, евлогиев, энколпиев — 
мощевиков, прочих реликвариев, миниатюрных 
Евангелий, то есть сугубо христианских амулетов, 
разумеется, благословляемых Церковью и поэтому, 
как считалось, особенно эффективно обеспечиваю-
щих безопасность .

К числу таких амулетов, а точнее, надписей на них 
и на дверных проемах, относились буквы ХМГ, кото-
рые образовывали криптохристианский изопсефизм, 
то есть выраженное буквами греческого алфавита 
числительное, имеющее то же числовое значение 
(643), что и формула «Феос боифос» — «Бог помощ-
ник» . Среди прочно связанных с Церковью в ран-
невизантийский период было ещё более популярно 
для отвращения нечистой силы пользоваться изо-
бражением рыб с соответствующими надписями и 
таинственными цифрами; подвесками с именем или 
монограммой Христа, греческими буквами «альфа» и 
«омега» — начало и конец, символизирующих Христа 
как Господина Вселенной и Участника её творения, с 
изображением всадника, поражающего копьем лежа-
щего демона или демоницу, с изображением импера-
тора Константина и его благочестивой матери Елены, 
которым приписывалась способность спасать от того, 
что ромеи с ужасом называли фнисис — мор, чума . 
Сюда же относились магические по сути медальоны, 
браслеты или перстни с изображением Христа из сце-
ны Второго Пришествия в виде Святого всадника с 
нимбом и крестом, либо библейского царя Соломона, 
победившего демонов, и со словами, обращенными к 
этому царю . К слову, показательна «христианизация» 
этого известного с античности персонажа : на поздне-
античных геммах всадник представал ещё без нимба, 
тогда как на средневековых бронзовых и свинцовых 
амулетах с точно таким же сюжетом голову всадника 
уже окружал нимб святого .

Но особым почетом в виду горячей веры в их ис-
целяющую, спасающую силу пользовались останки 
святых (кости, волосы и т .д .), любые предметы, освя-
щённые ими, одежда, елей и даже пыль, собранная с 
их гробниц и смешанная с маслом и водой . К примеру, 
константинопольцы уверяли, что засов прославлен-
ных громадных, окованных серебром, центральных 
Царских дверей храма Св .  Софии, сделанных из чу-
додейственного дерева ковчега библейского Ноя, если 
взять его в рот, избавит отравленного человека от яда, 
который выйдет вместе со слюной и рвотой . Тот же 
спасительный эффект оказывало масло из лампады 
при гробе преподобного Феодора Студита . Первому-
ченица Фёкла, ученица Апостола Павла, излечивала 
от глазных болезней и слепоты . Для этого годились 
и вода из её родника, и елей из лампады у могилы 
святой, который смешивали с пылью с её надгробия . 
Прикосновение руками, плечами или лицом к окован-
ной медью колонне Св . Григория в Великой церкви ис-
целяло от боли в груди . Не мудрено, что десятки по-
колений паломников протерли в меди дыру .

Иногда реликвии, превращавшиеся в амулеты, мог-
ли быть и менее изысканными, но от этого не менее 
действенными : к примеру, остриженные ногти столп-
ника, как это было в случае с армянином Маро Стили-
том, свершавшем свой подвиг столпничества во имя 
Бога около Амиды в Месопотамии . Случалось, обере-
гами становились и высушенные фекалии столпника, 
зашитые в кожаный мешочек . Вообще, всё оставшее-
ся от столпников почиталось особенно высоко, пото-
му что труднейший вид подвига во имя Бога — столп-
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ничество буквально взорвало ран-
невизантийский мир .

В XI—XII вв . в ход вовсю пош-
ли змеевики — по-гречески сер-
пентиры, причём иногда очень 
дорогие, из золота, для богатых, 
вельможных заказчиков . Они 
представляли круглые подвески-
обереги с изображением головы 
с отходящими от неё извиваю-
щимися змеями-волосами или 
женщины-чудовища со змеями 
вместо ног, которые должны были 
отгонять нечистые силы от чело-
века и иногда обозначали демона, 
представленного в византийских 
заклинательных молитвах как «ис-
тера», дословно «женская матка» . 
В ходу были и спасительные пер-
стни с надписью «филактерий ис-
теры» . Примечательно, что этот 
«бесовский» образ тоже получил 
христианское содержание и, от-
ражая религиозный синкретизм, 
даже стал иконкой, поскольку на 
оборотной стороне медальонов 
помещали текст заговора от му-
чительной «истеры», а на лицевой 
изображали Иисуса, Богоматерь, Архангела Михаила, 
Св . Георгия Победоносца, Ангела . Изредка змееногое 
чудовище можно было видеть на мозаиках даже в ви-
зантийских церквах . Точно также со зримым христи-
анским подтекстом выступали свинцовые обереги с 
образом Горгоны, увенчанной крестом, и с надписью 
на обороте «Свят, свят, свят Господь Савоаф» или изо-
бражением Ангела, особенно Архангела Михаила, как 
истребителей зла и болезней .

Образ Богоматери, сцены Крещения и Распятия 
Христа, сам крест, святые воины-мученики знаме-
новали победу над демонами, бесами, напоминали о 
могуществе защитников и взывали к их помощи . Во 
всем этом отражалась православная набожность ви-
зантийцев, а не одно только суеверие, как иногда по-
лагают . Ещё раз подчеркнем, что даже Церковь при-
знавала такие христианизированные филактерии, 
амулеты, обереги благочестивыми, равно как и не 
выступала против кровавых пожертвований домаш-
ними животными, птицей, если их делали рядом с 
церковью и, главное, во имя христианского Бога . Ри-
туал пожертвования в честь святых-покровителей в 
период календарных праздников мог сопровождать-
ся очистительными и предохранительными действи-
ями в виде чтения молитв, зажигания свечей, кажде-
ния - фимиатириона, что иногда сочеталось с маги-
ческим обходом, завершаемым обрядовой трапезой .

Смачивание святой водой или её питьё из свято-
го источника — агиасмы, особенно если последняя 
находилась при храме, тоже даровало здоровье . Ка-
чество воды при этом имело второстепенное значе-
ние — все решало ожидание великого чуда, которым 
проникались многочисленные проскиниты-палом-

ники, участники благочестивых 
паломничеств — ксенитий в та-
ких местах .

Паломники рассказывали, 
что недалеко от дворца Манган 
в Константинополе, на берегу 
Босфора была расположена ис-
целяющая агиасма-родник, вода 
из которого увлажняла песок, 
почитавшийся священным . Глав-
ные чудеса случались по средам и 
пятницами, когда приходившие 
сюда болящие, даже из других 
городов, лежали здесь во множе-
стве, зарывшись в песок по шею .

Ещё одна такая агиасма Св . Фо-
тины с температурой воды 46 гра-
дусов до сих пор бьёт в часовне, 
устроенной в стене стамбульско-
го парка Гюльхане поблизости от 
церкви Богоматери Халкопратий-
ской . Напомним, что это был один 
из важнейших богородичных хра-
мов Константинополя, постро-
енный в квартале Халкопратии в 
середине V в . при попечительстве 
августы Пульхерии (399-453 гг .), 
суровой, богобоязненной стар-

шей сестры императора Феодосия II, разделявшей с 
ним власть, а позже ставшей супругой императора 
Маркиана . Главной святыней этого знаменитого хра-
ма являлся Пояс Богоматери . Никифор Каллист Ксан-
фопул, церковный писатель XV в ., глава Патриаршей 
школы столицы, передал древнее предание о том, что 
во времена Пульхерии в Халкопратии каждую сре-
ду в честь Богородицы совершали ночные молебны 
— агрипни и процессию, которую эта августа сама и 
возглавляла, идя с горящей лампой . Исходя из позд-
невизантийских Чудес святых, именно в агиасме при 
упомянутой часовне прозрел слепой бык, которого 
гнали из порта на убой . Ныне она именуется «Айяз-
ма Св . Ферапонта» и закрыта после того, как в 1997 
г . исламисты убили тамошнего ризничего, а тело его 
бросили в колодец с чудотворным источником, по 
преданию, освящённом мощами Св . Фотины .

В полукилометре от ворот Константинополя нахо-
дился прославленный монастырь Богородицы Жи-
воносного источника — Пиги, в купели которого в 
святой воде плавали золотые рыбки . Каждую пятни-
цу после Святой Пасхи Господней сюда на местный 
праздник Богородицы Живоносного источника, «как 
пчёлы в улей», по словам современника, собирались 
толпы босоногих проскинитов и лично приезжал 
василевс . Так продолжалось до 1422 г ., пока обитель 
не разгромили турки, устроившие здесь ставку для 
осадившего Константинополь султана Мурада II . Но 
источник, вопреки всему, бьёт здесь до сих пор .

Мистические чуда исцеления, случалось, действи-
тельно происходили во время горячей молитвы или 
во сне, в храме, у гробницы святого, иногда наложе-
нием руки святого старца, епископа на больное ме-

Амулет из гематита.  
Византийский Египет, VI–VII века

Надписи определяют его как «женщина, 
которая страдала кровотечением»  

(Лк. 8:43–48). Считалось, что гематит 
помогает остановить кровотечение,  

и из него были очень популярны амулеты, 
связанные с женским здоровьем и 

менструальным циклом
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сто, окропление его водой из крещальной купели . 
Святое Крещение с его «здравоохронительным» об-
рядом экзорцизма и Причастие — Евхаристия с её 
ещё более благоприятным психосоматическим воз-
действием — исцелением души тоже считались не-
отъемлемой прелюдией, а иногда и единственным чу-
десным средством к исцелению тела . Именно поэтому 
болящая Горгония, сестра Св . Григория Назианзина, 
«помазывалась» Св .  Евхаристией . Таким образом 
развивался процесс христианизации «защитного ар-
сенала» ромеев, осуществлявшегося как под воздей-
ствием Церкви, так и вопреки её воле . Христианство 
и языческое суеверие в этом случае сосуществовали 
достаточно мирно, толерантно, при явном домини-
ровании первого . Ромейская Церковь и тут не высту-
пала диктатором, любыми, даже кровавыми спосо-
бами насаждавшим церковную дисциплину, как это 
было на Западе, где свирепость инквизиции вышко-
лила многие поколения христиан .

Исходя из сказанного, можно полагать, что наи-
большее число попыток лечения должно было произ-
водиться на дому и заключалось в ничего не делании, 
в ожидании, что болезнь отступит сама собой . Но за-
нимались также и самолечением простейшими тра-
вами, молитвой, заклинаниями, полагались на по-
мощь, уход кого-либо из членов семьи, в особенности 
женщины, хозяйки дома, матери, жены . Сознание 
за собой греха заставляло прибегать к священнику 
и помощи Святых Таинств или же, в исключитель-
ных случаях, к святому, святой на его или её могиле . 
Впрочем, именно вера в возможность того, что забо-
левание было вызвано колдовством, сглазом, порчей, 
проклятием, могла побудить прибегнуть к ответной 
магии, амулетам, заговорам, заклинаниям . К ле-
карствам, которые мы назвали бы магическими или 
парамедицинскими, византийцы могли прибегать 
как к первому и тем более последнему средству .

Скепсис на этот счет особенно отчётливо отразили 
так называемые «Вопросоответы» — Эратопокрисии, 
жанр которых расцвел в VII в . Проанализировавший 
их, корифей французского византиноведения Жиль-
бер Дагрон пришел к неожиданному выводу, что для 
ромеев чудеса не доказывали святости : по их логике, 
часто Бог использовал недостойных людей, чтобы ис-
полнить Свою волю, и в любом случае трудно было 
различить, что именно исходит от Него, что от демо-
нов, а что просто от «научного» знания . Так, писавший 
об этом Анастасий, знал одного епископа-еретика в за-
падно-малоазийском Кизике, который молитвой пере-
садил оливковое дерево с одного места на другое и за-
ставил говорить мёртвого, чтобы узнать, сколько его 
вдова должна заимодавцу, а после смерти этого ерети-
ка на его могиле происходили видения и знамения .

Из «Вопросоответов» следовало и то, что болезни, 
исцеления и смерть имеют естественные причины и 
не должны, кроме исключительных случаев, толко-
ваться как знамения или прямые действия Бога . Таким 
образом объяснялось то смущающее православных 
обстоятельство, что увечных, прокажённых, больных 
водянкой или эпилептиков больше, скорее, среди хри-
стиан, нежели среди неверующих; то, что есть злодеи, 

которые живут до старости, и праведники, которые 
умирают преждевременно; то, что святые уходят из 
жизни долго и мучительно, тогда как грешники уми-
рают безболезненно и спокойно . Некоторые говорят, 
— указывал Анастасий, — что это происходит из-за 
любви к нам Бога, Который посылает нам эти испы-
тания, но тут же вынужден был отметить, что «не все 
согласны с этим объяснением» . Ещё считалось, что 
всё это происходит из-за климата и темперамента, то 
есть из-за конкретных элементов, составляющих тело .

«Философы и врачи» представлялись носителями 
истинного, действенного знания, и Анастасий расска-
зывал, как незадолго до захвата Кипра арабами в 647 
г . один «философ и иатрософист», то есть знаток вра-
чебной премудрости, придя в мартирий Св .  Епифа-
ния и увидев толпу стенавших больных, ожидавших 
чуда, весьма здравомысленно заявил : «Вы можете, с 
Божией помощью, выздороветь при помощи диеты, 
очищения желудка и кровопусканий» . По приказу ар-
хиепископа, он взялся ухаживать за больными и дей-
ствительно смог исцелить большинство из них .

Хуже обстояло дело, когда приходилось сталки-
ваться с эпидемиями, которые представляли собой 
особую проблему . Вставал вопрос, можно ли спа-
стись от них, перебравшись в места с более здоровым 
воздухом? Разумеется, отвечает Анастасий, если они 
возникли от естественных причин, а не принадлежат 
к тем редким случаям, когда они являются резуль-
татом гнева Божия . Некий Псевдо-Анастасий выка-
зывал ещё больше смелости, ехидно утверждая, что 
если бы смерть являлась карой Божией, тогда было 
бы непонятно, почему она поражает чужестранцев, 
оказавшихся в наказанном городе и, напротив, об-
ходит стороной две-три тысячи его граждан, находя-
щихся по делам на чужбине .

Таким образом, христианство, исповедуемое широ-
кими массами населения, существовало в неразрыв-
ной связи с популярными элементами античного язы-
ческого наследия . Эти истоки заставляют думать о ре-
ликтовом сохранении и постепенной трансформации 
образов, заимствованных из архаического языческого 
мировоззрения . Византийский взгляд на мир, несо-
мненно, включал элементы, рудименты такого языче-
ского наследия, магии, суеверий, мантики, но, крайне 
важно подчеркнуть, это ни в коем случае нельзя тол-
ковать как двоеверие . Скорее, это соответствовало 
тому, что, по словам евангелиста Луки, Иисус Хри-
стос говорил о многочисленной категории христиан, 
«…которые не имеют корня, и временем веруют, а во 
время искушения отпадают» (Лк . 8: 13) . В ходе слож-
нейшего процесса религиозного синкретизма и народ-
ного религиозного творчества такие элементы были 
в значительной степени адаптированы, подчинены и, 
самое главное, очищены христианством, которое до-
минировало в сознании даже наиболее близких к миру 
физиологии классических врачей-практиков, рождая 
соответствующий причудливый менталитет со спла-
вом того и другого . Всё это как нельзя лучше ужива-
лось с истовым церковным правоверием большинства 
ромеев, не отказывавшихся от поисков соответствий, 
понятных и приемлемых для народной картины мира .
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Актуальні питання ведення пацієнта  
з хронічним простатитом і еректильною 
дисфункцією в амбулаторній практиці: 
клінічний випадок, проблеми та їх 
вирішення

Вступ. Практика сімейного лікаря є мультидис-
циплінарною, що вимагає знань і вмінь щодо 

ведення пацієнтів не тільки з терапевтичною патоло-
гією, але й з вузькоспеціалізованими проблемами, а 
також коморбідними станами . Однією з таких акту-
альних проблем є ведення хворого з патологією се-
чостатевої системи, зокрема з хронічним простати-
том [2] . За сучасними епідеміологічними даними, від 
третини до половини дорослих чоловіків у віці від 20 
до 50 років страждають на хронічний простатит, до 
40% молодих чоловіків мають окремі симптоми про-
статиту, а понад 30% захворювань чоловіків віком 
понад 50 років припадає на простатит чи його поєд-
нання із різного роду новоутвореннями простати [5, 
11] . Це захворювання значно погіршує якість життя, 
призводячи до  неврозів, депресії, психосоматичних 
захворювань [3] . Патологія має хронічний перебіг з 
ремісіями та загостреннями, що при відсутності лі-
кування може призвести до дисфункції органу, тому 
тактика ведення хворого на простатит залишається 
проблемною [7, 8] . 

Мета — проаналізувати актуальні аспекти веден-
ня пацієнта з хронічним простатитом і еректильною 
дисфункцією в амбулаторній практиці сімейного лі-
каря й уролога (на клінічному прикладі) .

Основна частина. Згідно із класифікацією Аме-
риканського Національного Інституту Охорони 
здоров’я виділяють чотири види простатиту: го-
стрий і хронічний бактерійні простатити, хроніч-
ний небактерійний простатит (синдром хронічного 
тазового болю), який буває запальним (в секреті 

простати, сечі і еякуляті визначаються лейкоцити) 
і незапальним, при якому ознаки запалення відсут-
ні, а також безсимптомний хронічний простатит [3, 
11] . Фактори, що викликають хронічний простатит, 
можна розділити на інфекційні (внаслідок супутніх 
захворювань сечостатевої системи — так званий 
нисхідний шлях, інших хронічних запальних захво-
рювань і осередків інфекції (хронічний бронхіт, тон-
зиліт, нелікований карієс), перенесених венеричних і 
урологічних захворювань, причому висхідний шлях 
при інфікуванні вважається найбільш поширеним) . 
Сучасні дослідження встановили велику роль ві-
русної інфекції — герпетична етіологія, за оцінками 
різних авторів, зустрічається у 2,9-21,8% випадків . 
Окремої тактики потребує простатит грибкової етіо-
логії, який виникає внаслідок тривалого застосуван-
ня антибіотиків (АБ), при лікуванні онкологічних 
захворювань, інших імуносупресивних станах . Неін-
фекційні причини хронічного простатиту переваж-
но стосуються способу життя людини (малорухомий 
спосіб життя, переохолодження, травми промежини, 
закрепи, порушення сексуальної активності, хроніч-
ні судинні захворювання, несвоєчасне випорожнен-
ня сечового міхура, зловживання алкоголем, палін-
ня, перевтома, шкідливі харчові звички, порушення 
обміну речовин) . Часто пацієнтам притаманні озна-
ки вторинного імунодефіциту — зміни клітинної і 
гуморальної ланок загального і місцевого імунітету 
[5, 10, 11] . 

Розглянемо клінічну амбулаторну ситуацію . Па-
цієнт Т ., 44 роки, звернувся до сімейного лікаря зі 
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скаргами на  біль над лоном, частий  утруднений 
сечопуск, загальну слабкість, різі при сечопуску, а 
також зниження потенції . Пацієнт вважає себе  хво-
рим декілька днів, відколи після переохолодження 
з’явились вищевказані скарги . Анамнестичне опи-
тування виявило відсутність вірусного гепатиту, ту-
беркульозу і  венеричних захворювань . Алергічних 
реакцій на медикаменти, побутових і виробничих 
шкідливостей не виявлено . Спадковість не обтяже-
на . 

Об’єктивно — пацієнт терапевтично здоровий . 
Живіт при пальпації м’який, чутливий над лоном . 
Нирки не пальпуються . Симптом Пастернацького (-) 
з обох боків . Розвиток статевих органів в нормі . Се-
чопуск частий, утруднений, сеча мутна . При огляді 
рer rectum встановлено, що простата дещо збільше-
на, щільноеластичної консистенції, помірно болюча, 
серединна борозна згладжена, слизова над залозою 
рухома . Після аналізу даних загального аналізу кро-
ві, сечі,  біохімічних параметрів аналізу крові, дослі-
дження мікроскопії соку простати  і сечі на флору 
було встановлено клінічний діагноз: Хронічний про-
статит, фаза загострення . Еректильна дисфункція .

За даними літератури, клінічна картина хронічно-
го простатиту може бути поліморбідною внаслідок 
залучення у запальний процес інших органів сечо-
статевої системи . Наявні симптоми часто бувають 
неспецифічними: дискомфорт в уретрі, парестезії 
або біль різної інтенсивності у ділянці промежини і 
прямої кишки, виділення з уретри, що з’являються 
при ходінні, дефекації або фізичному навантаженні, 
порушення сечовипускання (почащення і болючість, 
відчуття неповного випорожнення), деяких пацієн-
тів турбують болючість або передчасність еякуляції, 
гематоспермія, еректильна дисфункція, яка виникає 
при тривалому перебігу хвороби [2, 5, 8] . Часом ви-
являють субфебрилітет, який виявляють при трива-
лій регулярній термометрії [7] . 

Пальцеве ректальне дослідження прямої кишки і 
передміхурової залози — практична навичка,  якою 
мають володіти лікарі загальної практики . Однак у 
реаліях клінічної практики — це спрямування до 
спеціаліста-уролога . При цьому найчастіше (30-
50%) визначається зменшення її розмірів, збільшен-
ня ж всієї залози або її частини чи відсутність змін 
реєструються приблизно з однаковою частотою 
(20-30%) . Важливе діагностичне значення має змі-
на щільності залози, неоднорідність її консистенції 
(ущільнення або пом’якшення) на поверхні і у тов-
щі тканини (у 26-56% пацієнтів) . У значної кількості 
хворих (70-75%) пальпація болюча, але цей симптом 
не є патогномонічним [2, 5] . 

Важливим і загальнодоступним діагностичним ме-
тодом, що уточнює локалізацію і поширеність про-
цесу, є ультразвукове дослідження простати . Най-
частіше встановлюють наявність змін у структурі 
простати, рідше — зміни придатків яєчок і власне 
яєчок . Виявлення кальцинатів у простаті свідчить 
про незворотні зміни, які відбулися у органі [6] . 

Найважливішим питанням є вибір тактики і схеми 
лікування хворого на простатит . Метою лікування 

такого пацієнта є відновлення структури і функції 
простати . Лікування має бути комплексним, адек-
ватної тривалості і персоніфікованим . Необхідно по-
єднувати засоби, спрямовані на усунення інфекцій-
ного агента, покращення імунного статусу пацієнта і 
зменшення запальних проявів у простаті [1, 4] .

 Хронічний простатит є однією з основних причин 
чоловічого безпліддя . Необхідно пам’ятати, що пре-
парати, які використовують при простатиті, можуть 
ще більше погіршити ситуацію внаслідок токсичнос-
ті [5] . Комплексне лікування простатиту, має включа-
ти медикаментозні засоби (АБ, α-адреноблокатори, 
протизапальні, спазмолітичні і симптоматичні пре-
парати), фізичні, мануальні, рефлексотерапевтичні і 
психотерапевтичні методи впливу [1, 9] . 

Найчастіше головну роль у лікуванні хронічно-
го простатиту відводять антибактеріальній терапії . 
Однак часто її застосовують без достовірного під-
твердження бактеріальної природи процесу, що не-
припустимо . Дуже важливо, щоб головною умовою 
застосування АБ була лабораторно підтверджена 
наявність бактерійної природи процесу, а також вра-
хування загальних засад раціональної АБ-терапії: 
відповідність препарату характеру виділеної мікро-
флори та її чутливості, наявність або відсутність по-
переднього використання АБ, взаємодія препаратів і 
побічні ефекти, дозування, шляхи введення, трива-
лість лікування, можливі комбінації з іншими пре-
паратами і методиками . Важливою характеристикою 
АБ, який призначають, є здатність його створювати 
інгібуючу на патогенну мікрофлору концентрацію у 
секреті і тканинах простати . Для цього діюча речови-
на має бути жиророзчинною, не взаємодіяти або мі-
німально взаємодіяти із білками плазми, бути актив-
ною у лужному середовищі (макроліди, фторхіно-
лони, тетрацикліни, рифампіцин, ко-тримоксазол) . 
Рекомендована тривалість лікування простатиту  — 
2—4 тижні з подальшою оцінкою ефективності лі-
кування . При позитивній динаміці курс продовжу-
ють ще на такий самий термін (4—8 тижнів), при її 
відсутності — переглядають схему лікування . Таким 
чином, АБ-терапія простатиту є початковою і осно-
вною ланкою адекватного лікування бактеріальних 
простатитів [1, 4, 9] . Нашому пацієнту було призна-
чено курс Левопро (левофлоксацин) 100 мл (500 мг) 
1раз на день довенно (№10) .

Важливим фактором розвитку повторних заго-
стрень і рецидивуючого перебігу хвороби є порушен-
ня функціонального стану простати, тому його від-
новлення — важливий етап лікування [1] . Для хво-
рих на хронічний простатит під час сечовипускання 
характерними є значне підвищення тиску закриття 
уретри та її тонусу, зниження швидкості потоку сечі, 
недостатнє розкриття шийки сечового міхура, що 
спричинене порушенням функції симпатичної нер-
вової системи . α-адреноблокатори знижують тонус 
гладком’язових волокон, тому їх застосовують пере-
важно для лікування синдрому хронічного тазового 
болю (як запального, так і незапального) і хронічно-
го бактерійного простатиту, вони мають знеболю-
вальний і протинабряковий ефекти, завдяки чому 
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покращується сечовидільна і частково еректильна 
функція . Найбільш ефективними ці препарати є при 
значному порушенні сечовипускання і мінімальній 
активності запального процесу . Рекомендована три-
валість курсу складає 6—8 місяців після досягнення 
безсимптомного періоду [9] .

Знеболювальна терапія в залежності від інтенсив-
ності больового синдрому може включати нестероїд-
ні протизапальні препарати, сильнодіючі або навіть 
наркотичні анальгетики, проведення новокаїнових 
блокад [10] . Нашому пацієнту при больовому син-
дромі за показаннями короткочасно використову-
вали депіофен (декскетопрофен) або диклоберл (ди-
клофенак) . 

Наступні групи препаратів широко використову-
ються вітчизняними спеціалістами у комплексному 
лікуванні простатиту, проте менш поширені у інших 
країнах . До них можна віднести засоби на основі ви-
тяжки з простати великої рогатої худоби, рослинно-
го походження, ферментні препарати, імуномодулю-
ючі засоби . Є окремі повідомлення про застосування 
гормональної терапії та міорелаксантів [1, 8] . 

Сімейний лікар повинен за консультативної участі 
уролога повинен забезпечити й організувати реабі-
літацію хворих з простатитом та еректильною дис-
функцією . Немедикаментозні методики дозволяють 
знизити хімічне навантаження і ефективно сприя-
ють подоланню вищенаведених проявів захворю-
вання . Значна роль відводиться пальцевому маса-
жу передміхурової залози, рефлексотерапевтичним 
і фізіотерапевтичним процедурам [1, 11] . Масаж і 
рефлексотерапія (акупунктура, акупресура, багато-
галчаста поверхнева різнометалічна аплікація) при 
простаті покращує кровообіг і тонус м’язів залози, 
відновлює прохідність протоків, підвищує проник-
нення АБ у тканину залози, а також сприяє активі-
зації запального процесу, збільшуючи чутливість 
мікроорганізму до АБ . Тривалість курсу має склада-
ти від 3 до 8 тижнів . Ефективним може бути масаж і 
рефлексотерапія тригерних зон і точок у зоні тазу, а 
також тренування пацієнта задля кращого контролю 
над м’язами тазового дна [5, 7] .

За даними літератури, для фізіотерапевтичного 
лікування простатиту використовують магнітотера-
пію, гальванізацію, електрофорез, ультрафонофорез, 
діадинамотерапію, озокерито- й парафінолікування, 

бальнео- і пелоїдотерапію, світлолікування [1] . До 
методик лікування простатиту відносяться також 
малоінвазивні і хірургічні методи . Малоінвазивні 
методи при лікуванні простатиту вивчені недостат-
ньо, однак є повідомлення про їхній позитивний 
ефект . До цих методів відносяться лазеротерапія, 
трансуретральна балонна дилатація, мікрохвильова 
термотерапія і голчаста абляція простати, трансрек-
тальна гіпертермія та інвазивна нейромодуляція [8] . 

Проблема ефективного ведення пацієнтів з про-
статитом, особливо з еректильною дисфункцією, є 
актуальною й досі невирішеною, адже результати 
лікування і реабілітації часто залишаються незадо-
вільними: зниження інтенсивності симптомів у два 
рази у порівнянні з вихідним вважається позитив-
ним результатом, а частота рецидивів складає від 25 
до 50% [5] . 

Висновки: 1 . Хронічний простатит — актуальна 
проблема урології та сімейної медицини: від трети-
ни до половини дорослих чоловіків у віці від 20 до 
50 років страждають на хронічний простатит . 2 . При 
довготривалому перебігу простатиту формується 
порушення функції простати, зокрема еректиль-
на дисфункція . 3 . Пальцеве ректальне дослідження 
прямої кишки і передміхурової залози — практич-
на навичка,  якою мають володіти лікарі загальної 
практики . 4 . Необхідність своєчасного спрямування 
пацієнта з хронічним простатитом до спеціаліста-
уролога . 5 . Лікування має бути комплексним, адек-
ватної тривалості і персоніфікованим . 6 . Необхідно 
поєднувати засоби, спрямовані на усунення інфек-
ційного агента (раціональна антибіотикотерапія), 
покращення імунного статусу пацієнта, нормаліза-
цію функції простати (α-адреноблокатори), а також 
зняття болю і зменшення запальних проявів у про-
статі (нестероїдні протизапальні препарати та ін .) . 
7 . Немедикаментозні методи дозволяють знизити 
хімічне навантаження і ефективно сприяють подо-
ланню симптомів (пальцевий масаж передміхурової 
залози, рефлексотерапевтичні і фізіотерапевтичні 
процедури) .

У перспективі подальших досліджень вважаємо 
актуальним розробку і наукове обґрунтування реф-
лексотерапевтичних методик в комплексному веден-
ні пацієнтів з хронічним простатитом з еректильною 
дисфункцією .
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Актуальные вопросы ведения пациента с хроническим 
простатитом и эректильной дисфункцией в амбулаторной 
практике: клинический  случай, проблемы и решения
Проф. Л. С. Бабинец
Тернопольский национальный медицинский университет
имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины

Резюме. Актуальность. Одной из актуальных проблем урологии и семейной медицины является веде-
ние больного с патологией мочеполовой системы, в том числе с хроническим простатитом: от трети до 
половины взрослых мужчин в возрасте от 20 до 50 лет страдают хроническим простатитом.

Цель — проанализировать актуальные аспекты ведения пациента с хроническим простатитом и эрек-
тильной дисфункцией в амбулаторной практике семейного врача и уролога (на клиническом примере).

Обсуждение. При длительном течении простатита формируется нарушение функции простаты, в 
частности эректильная дисфункция. Пальцевое ректальное исследование прямой кишки и предстатель-
ной железы — практический навык, которым должны владеть врачи общей практики. Необходимость 
своевременного направления пациента с хроническим простатитом к специалисту-урологу. Лечение 
должно быть комплексным, адекватной продолжительности и персонифицированным. Необходимо со-
четать средства, направленные на устранение инфекционного агента (рациональная антибиотикотера-
пия), улучшение иммунного статуса пациента, нормализацию функции простаты (α-адреноблокаторы), 
а также снятие боли и уменьшение воспалительных проявлений в простате (нестероидные противовос-
палительные препараты и др.). Немедикаментозные методы позволяют снизить химическую нагрузку и 
эффективно способствуют преодолению симптомов (пальцевой массаж предстательной железы, рефлек-
сотерапевтические и физиотерапевтические процедуры).

Вывод. Проблема эффективного ведения пациентов с простатитом, особенно с эректильной дисфунк-
цией, требует дальнейшего решения: результаты лечения и реабилитации являются неудовлетворитель-
ными, снижение интенсивности симптомов в два раза по сравнению с исходным считается положитель-
ным результатом, а частота рецидивов составляет от 25 до 50%

Ключевые слова: хронический простатит, эректильная дисфункция, антибиотикотерапия, 
α-адреноблокаторы, немедикаментозные методики.

Current issues of the patient’s management at  chronic prostatitis and 
erectile dysfunction in the  outpatient practice: clinical case, problems 
and its decision 
Prof. L. S. Babinets
Ternopil National Medical University by Gorbachevsky of the Ministry of Health of Ukraine

Resume. Actuallity. One of the pressing problems of urology and family medicine is the management of a 
patient with pathology of the genitourinary system, in particular with chronic prostatitis: from one third to one 
half of adult men aged 20 to 50 years suffer from chronic prostatitis.

The aim is to analyze topical aspects of managing a patient with chronic prostatitis and erectile dysfunction in 
the outpatient practice of a family doctor and urologist (on a clinical example).

Discussion. In the long-term course of prostatitis is a violation of the function of the prostate, in particular 
erectile dysfunction. Finger rectal examination of the rectum and prostate is a practical skill that GPs should 
have. The need for timely referral of a patient with chronic prostatitis to a specialist- urologist. Treatment should 
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be comprehensive, of adequate duration and personalized. It is necessary to combine means aimed at eliminating 
the infectious agent (rational antibiotic therapy), improving the patient’s immune status, normalizing prostate 
function (α-blockers), as well as relieving pain and reducing inflammatory manifestations in the prostate (non-
steroidal anti-inflammatory drugs). Non-drug methods help to reduce the chemical load and effectively help 
to overcome the symptoms (finger massage of the prostate gland, reflexology and physiotherapy procedures).

Conclusion. The problem of effective management of patients with prostatitis, especially with erectile 
dysfunction, needs to be addressed: the results of treatment and rehabilitation are unsatisfactory: the twice 
reduction of the symptoms’ intensity  compared with the baseline is considered a positive result, and the rate of 
the recurrency is from 25 to 50%

Key Words: chronic prostatitis, erectile dysfunction, antibiotic therapy, α-blockers, non-drug methods.
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Три истории о психосоматике

Последние десятилетия заинтересованные лица 
могут наблюдать парадоксальную закономер-

ность в развитии медицинских наук . На фоне череды 
заявленных открытий в областях, раскрывающих 
механизмы физиологических и патогенетических 
процессов человеческого организма и опирающихся 
на эти данные, разработках большого числа фарма-
кологических препаратов, происходит прогрессив-
ное ухудшение показателей здоровья населения [1] . 
Очевидной и не имеющей на настоящий момент 
практического решения является проблема преод-
оления терапевтической резистентности многих за-
болеваний . Сегодня хроническое течение болезней 
становится привычным для восприятия не толь-
ко пациентов, но и практикующих врачей . Обосо-
бившись на начальном этапе развития медицины в 
отдельные специальности и сконцентрировав все 
свое внимание на углубленном изучении отдельных 
органов и систем, медицинские работники, вероят-
но, упустили что-то важное, позволившее человеку 
на протяжении тысячелетний преодолевать слож-
нейшие жизненные испытания и сохранить свой 
вид . Не хочется думать о том, что современное здра-
воохранение является не столько помощником на 
пути к восстановлению здоровья, сколько еще одним 
препятствием . 

Что могут сегодня сделать врачи для изменения 
перечисленных пагубных тенденций? Вероятно, за-
думаться о том, что утрачивается в результате из-
бирательной оценки и терапии отдельных частей 
организма и каким образом их деятельность под-
чиняется единым законам жизни . Именно поиск 
взаимодействия между различными системами и 

органами, взаимообусловленность и взаимосвязь их 
функционирования, по нашему мнению, позволит 
найти самый естественный и эффективный путь со-
хранения здоровья [4, 5, 6] . 

Внося свой вклад в решение указанной задачи, хо-
чется пойти не по пути поиска противоречий сре-
ди многочисленных научных теорий и концепций, 
школ и авторитетов [13] . Наиболее верным и понят-
ным, скорее всего, будет обращение к клинической 
практике . Именно рассмотрение частных случаев, 
выбранных из ежедневной работы, позволяет заме-
тить общие закономерности . Возможно, не всегда 
очевидные с первого взгляда, они, подтверждаясь 
сходными ситуациями, позволяют задуматься об 
обобщающих выводах и выбраться из сложившихся 
шаблонов недостаточно эффективной терапии . 

Первый из предложенных случаев касается жен-
щины 46 лет . Работая много лет бухгалтером в со-
седней области, она длительное время страдала от 
гастрита . Выраженные боли вынудили ее приехать 
на обследование в наш город и поступить в специ-
ализированное отделение стационара . Привлечение 
психиатра в качестве консультанта являлось по-
пыткой обнаружить какую-либо из неиспробован-
ных ранее возможностей преодоления проблемы . 
Выяснилось, что, возглавляя бухгалтерскую службу 
в частной фирме, она несколько лет не была в отпу-
ске, посвящая все свое время работе . Своей семьи 
не имела . Вела физически малоактивный образ жиз-
ни . Вредные привычки отрицала . Была проведена 
рациональная психотерапия, разъяснены принци-
пы взаимосвязи психических процессов и деятель-
ности желудочно-кишечного тракта . С интересом 
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воспринимала информацию, охотно взялась за ос-
воение предложенных техник релаксации, пошла на 
курс массажа, согласилась с необходимостью более 
активного образа жизни . С радостью приходила на 
ежедневные встречи . Выразила понимание того, что 
эмоциональные переживания, копание в себе, из-
лишняя самокритичность мешают радоваться жиз-
ни, отбирают силы и здоровье . Через 4 дня отмети-
ла значительное уменьшение болей, с вдохновением 
рассказывала о своих впечатлениях от прогулки по 
городу в котором давно не была . Восхищалась уви-
денными переменами . Была эмоционально оживле-
на, настроение приподнято, сопровождала свой рас-
сказ активной жестикуляцией . На щеках появился 
румянец . Во время общения стала заметно меньше 
внимания уделять вопросам своего физического са-
мочувствия .

На следующий день, вошла в кабинет хмурая, по-
давленная, объявив о возобновлении прежних болей . 
Села на стул, съежившись, с мрачным выражением 
лица . Выяснилось, что перемена состояния произо-
шла после звонка одного из сослуживцев . «Он позво-
нил и спросил, когда я возвращаюсь? Вы представляе-
те? Я не позволяла себе пойти в отпуск несколько лет, 
чтобы обеспечить нормальную работу предприятия . 
Каждый день оставалась допоздна . А сейчас, когда из-
за болезни вынуждена несколько дней уделить своему 
лечению, мне не дают этого сделать! Они спрашивают, 
когда я вернусь! Как такое можно терпеть? Вернусь 
и сразу же подам заявление об увольнении . Не хочу 
иметь ничего общего с этими неблагодарными людь-
ми . Я для них отдавала все свое время и силы, а когда 
мне самой потребовался отдых, лечение они мне не 
дают такого права» . Нахлынувшие слезы и вздрагива-
ющие плечи говорили о глубине переживаемой оби-
ды и душевного потрясения . 

Лишь через несколько минут удалось добиться не-
которого успокоения и начать задавать уточняющие 
вопросы . Звонивший сотрудник настаивал именно 
на прекращении лечения и немедленном возвраще-
нии на предприятие или просто спросил: «Когда вы 
вернетесь?» «Он спросил, когда я вернусь» . Паци-
ентка согласилась с предположением врача о том, 
что на предприятии ее согласие завершает решение 
каждого вопроса, требующего выделения финансов . 
Фактически, речь шла о том, что без ее одобрения не 
могло быть ничего сделано . Эта модель взаимоот-
ношений стала настолько устоявшейся, что неожи-
данное отсутствие пациентки на рабочем месте вы-
звало сбой привычного ритма работы предприятия . 
Постепенно вникая в доводы врача, согласилась, что 
является очень важным человеком в компании . С 
некоторым удивлением восприняла мнение, что по-
ступивший к ней звонок является подтверждением 
ее нужности сотрудникам, а никак не проявлением 
неуважения . Постепенно расслабилась, расправила 
плечи, начала задавать возникающие вопросы в от-
ношении пережитой ситуации . Со смущением при-
знала, что необоснованно придала телефонному раз-
говору негативное значение и сама спровоцировала 
обострение гастрита [11] . 

Данный срыв является типичным в процессе фор-
мирования новой модели поведения и создает усло-
вие для напоминания о принципах адаптации огово-
ренных на первых психотерапевтических встречах . 
Речь идет о необходимости принимать происходя-
щие события и отношение окружающих людей без 
осуждения . Для данного решения существует как 
минимум два веских основания . Во-первых, поведе-
ние человека основывается на личном опыте, про-
житой индивидуальной истории, которая является 
уникальной и исключает совпадение с другими . Фак-
тически, речь идет о том, что мы все по-разному ви-
дим и оцениваем окружающий мир и собственную 
жизнь . Совпадение оценок является ситуационным 
и, как правило, касается отдельных вопросов . Для 
организации совместной деятельности людей во 
всех ее разнообразных вариантах, необходимым яв-
ляется обсуждение правил взаимодействия между 
ее участниками . При этом нередко является необ-
ходимостью многократное повторение уже огово-
ренного ранее . Это происходит из-за естественного 
стремления индивида трактовать правила с макси-
мальной личной выгодой, избегать неудобных для 
себя ограничений и придавать минимальное значе-
ние собственным отступлениям от них . Второе ос-
нование для более спокойного реагирования на не-
приятные обстоятельства и поведение окружающих, 
является, то, что процесс мышления неразрывно 
связан с функционированием всех органов и си-
стем организма . Когда индивид придает негативную 
оценку происходящему, то в центральной нервной 
системе формируется доминанта, концентрирую-
щая доступные ресурсы организма на преодолении 
ситуации оцененной как неблагоприятная . Тело ре-
агирует синхронно нарастанием напряжения и запу-
ском всех механизмов адаптации необходимых для 
преодоления стресса . При этом природной является 
кратковременная реакция мобилизации ресурсов . 
Например, позволяющая укрыться на дереве от не-
ожиданно набросившейся собаки . Однако, человек, 
на основе собственного воображения, приобрел 
способность значительно продлевать воздействие 
ситуации, вызвавшей дискомфорт . В этом процессе 
принимают участие и преувеличение, и внутренний 
диалог с воображаемыми участниками, и модели-
рование ситуации с самыми неблагоприятными ва-
риантами развития . Таким образом, формируется 
затяжная, непродуктивная с точки зрения решения 
социальной задачи, реакция организма . Этот режим 
повышенного внутреннего напряжения, истощения 
ресурсов, приводит к увеличению темпов износа 
организма и формированию нарушений в наиболее 
уязвимых у данной особи системах и органах . Факти-
чески, осуждая другого, наказываем сами себя . 

Второй пример пациент, 32 года, менеджер тор-
говой организации . Обратился по поводу установ-
ленного диагноза «Злокачественная вазоренальная 
форма гипертонии» . С его слов, данный диагноз 
независимо друг от друга подтвердили три разных 
врача-уролога . Желая найти какое-то решение про-
блемы, пациент пошел к четвертому, но отказался 
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продолжать обследование, услышав предложение 
в очередной раз «пересдать все анализы в правиль-
ной лаборатории» . На момент консультации психиа-
тра находится в подавленном состоянии, напряжен, 
растерян . Говорит, что проинформирован врачами 
о вероятных фатальных последствиях выявленного 
заболевания: «В любой момент может произойти ги-
пертонический криз, и я могу погибнуть» . Постоян-
но носит с собой тонометр, вновь и вновь измеряет 
давление, «чтобы не упустить критический момент» . 
Когда замечает рост артериального давления, при-
нимает гипотензивные препараты в дозах, превы-
шающих рекомендованные, так как не может до-
ждаться наступления эффекта и стремится любой 
ценой «остановить подъем давления» . Для этой цели 
всегда имеет при себе сумку с различными лекар-
ствами, «чтобы все было под рукой» . После работы 
стремится быстрее добраться домой, чтобы лечь 
и «почувствовать себя в безопасности» под опекой 
жены . С вдохновением взялся за освоение методики 
психологической релаксации . Через две недели арте-
риальное давление стабильно находилось в пределах 
нормы . Признался, что хотел проверить, действи-
тельно ли вопрос в самообладании, и позволил себе 
«эмоционально, как раньше, отреагировать на окру-
жающие события» . Тут же выявил повышение арте-
риального давления, по привычке бросился к сумке 
с лекарствами, но «вспомнил о самообладании, сде-
лал упражнение — и давление вернулось в норму» . 
Выразил искреннее удивление тем, что сам себе соз-
давал проблему со здоровьем . Обсудил ситуации из 
своей жизни, которые обычно вызывали напряже-
ние и дискомфорт . Внимательно выслушал разъясне-
ния по поводу изменения модели поведения . Актив-
но задавал уточняющие вопросы . Многократно воз-
вращался к уже оговоренному для «окончательного 
понимания» . Продолжает трудовую деятельность .  
С выполняемыми обязанностями справляется . Про-
блем с давлением и потребности в приеме медика-
ментов не испытывает . 

Третья история касается молодой женщины, 26 
лет . Работает служащей, проживает около 3 лет в 
гражданском браке с мужчиной существенно стар-
шего возраста, предпринимателем . Взаимоотно-
шения хорошие, много времени проводят вместе . 
Единственной, по обоюдному мнению пары, про-
блемой было отсутствие детей на фоне активного 
запроса супруга . Во время беседы выяснилось, что 
мама женщины осуждает данный брак, считая «не-
правильными отношения между представителями 
разных поколений» . Данная тема настолько часто 
обсуждалась, что стала причиной избегания кон-
тактов с мамой . Молодая женщина призналась, что 
указанные разговоры породили в ее душе сомнения 
и она часто критически присматривается к своему 
избраннику . Несмотря на отсутствие явных претен-
зий в его адрес, испытывает чувство «недоверия» . 
Месячные были нерегулярными и болезненными . 
На этом фоне в левой груди сформировалось обра-
зование гроздьевидной формы, по поводу которого 
за медицинской помощью не обращалась . На фоне 

проведенной психотерапевтической работы произо-
шло снижение общей напряженности, нормализа-
ция функций эндокринной системы . Через 6 месяцев 
наступила беременность . 

В этих примерах мы видим пациентов, имеющих 
нарушения в различных системах организма . Они 
высказывали разные жалобы и обращались за по-
мощью к врачам различных специальностей . Но, что 
является общим для всех этих историй? Во всех слу-
чаях психотерапевтические техники оказались до-
статочно эффективными . Безусловно, такого резуль-
тата удается добиться не в каждом клиническом слу-
чае . Однако, показательным является то, что именно 
психологические механизмы лежали в основе всех 
перечисленных расстройств . Подтверждением этому 
является и восстановление здоровья на фоне прове-
денной психокоррекции, направленной на истинные 
причины проблемы . 

Возникновение психосоматического расстройства 
является результатом взаимодействия двух групп 
факторов . С одной стороны, речь идет о генетически 
обусловленном наборе адаптивных качеств и воз-
можностей особи, которые могут развиваться либо 
утрачиваться в процессе жизнедеятельности [1] . 
Второй группой является набор воздействий и вы-
зовов окружающей среды, характеризуемый, с точки 
зрения адаптации, силой и длительностью стрес-
сового воздействия . Данная упрощенная формула 
приведена для того, чтобы показать, что в каждом 
отдельном случае имеет место различное, разно-
образное сочетание факторов .

Лица, имеющие врожденную склонность к эмоци-
ональной неустойчивости, дают реакции дезадапта-
ции даже на незначительные внешние нагрузки [2, 
3] . Так, благосклонно настроенный экзаменатор мо-
жет стать свидетелем истерики и упреков в предвзя-
тости, будет вынужден направить все свои усилия не 
на выяснение уровня знаний, а на восстановление 
душевного равновесия экзаменуемой . Наделенный 
такими чертами работник может провести бессон-
ную ночь накануне сдачи выполненного им объек-
та . Супруга, наделенная подобными чертами, может 
безосновательно приписывать своему мужу намере-
ния, отражающие пренебрежение в ее адрес, игнори-
руя при этом всяческие возражения с его стороны .

Понятным и ожидаемым является проявление по-
вреждающего действия внешних факторов высокой 
интенсивности: утрата близкого человека, пережи-
тое насилие, автомобильная катастрофа, пожар [10] . 
В данном случае, психологическая помощь заключа-
ется в восстановлении нарушенной «карты мира», 
индивидуально созданной системы координат и цен-
ностей, утратившей один из значимых компонен-
тов . Оказывается необходимой активная внешняя 
помощь в выборе подходящих для восстановления 
внутреннего равновесия ориентиров, отношений, 
способов поведения, ближайших целей .

Более коварным является воздействие хрониче-
ских стрессовых факторов . Как копилка незаметно 
наполняется мелкими монетами, так длительно про-
являющийся в жизни дискомфорт малой интенсив-
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ности способен привести к большим проблемам со 
здоровьем . Сюда можно отнести профессиональное 
выгорание, когда на волевом усилии преодолеваются 
обстоятельства, вызывающие внутренний протест 
[12] . Они могут касаться широкого круга вопросов . 
Это условия труда, отношение руководства, степень 
предсказуемости выполняемых задач и перспективы 
карьерного роста, распределение нагрузки и ответ-
ственности, соответствие оплаты ожиданиям и ре-
альным потребностям . 

Подобный механизм лежит в основе длительных 
семейных конфликтов, когда сталкиваются противо-
положные точки зрения и интересы . Когда младшие 
члены семьи пренебрегают интересами и ценностя-
ми старших . Когда представители разных культур 
вынуждены делить одно пространство, сталкиваясь 
с противоречиями, которые считают недопустимы-
ми . Подобный механизм срабатывает, когда, при-
ложив все возможные усилия, индивид не получает 
возможности удовлетворить личные потребности и 
запросы близких . Во всех этих случаях переживается 
внутренний конфликт с вовлечением всего спектра 
приспособительных реакций, постепенным истоще-
нием ресурсов и формированием психосоматиче-
ских расстройств .

Несколько слов о причинах такой ситуации и, сле-
довательно, путях ее изменения . В нашей культуре 
явным дефицитом являются способы приобретения 
навыков саморегуляции и произвольного рассла-
бления . Если оценить десять типичных ситуаций, 
которые регулярно происходят в жизни рядового 
гражданина, то девять из них будут сопровождаться 
необходимостью мобилизовать свои усилия . Успеть, 
постараться, доделать, проверить, проконтролиро-
вать, опередить, доказать и так далее . В лучшем слу-
чае, один эпизод будет сопровождаться состоянием 
расслабления, удовлетворения, счастливыми пере-
живаниями . Именно последние состояния отключа-

ют стрессовые механизмы и позволяют организму 
восстанавливаться и накапливать ресурс . Они могут 
реализоваться в процессе физических тренировок, 
занятий медитацией, йогой и танцами, примене-
нии различных техник массажа и телесно ориенти-
рованного воздействия, физиопроцедур, занятием 
любимым делом, хобби, обучении интересному на-
выку, созерцании различных видов искусства и при-
родных явлений . Каждое из перечисленных занятий 
приносит человеку умиротворение, которого так не 
хватает в современном мире . Ну, и конечно, психо-
коррекция, психотерапия, которая позволяет полу-
чить поддержку и помощь от подготовленного спе-
циалиста .

Давайте задумаемся о том, как часто игнорируется 
истинная причина болезни и усилия врача направ-
ляются на внешние проявления в виде нарушения 
функционирования отдельного органа . Какое коли-
чество обследований назначается таким пациентам 
и как добросовестно применяются все новые и но-
вые лекарственные препараты, стремясь в ручном 
режиме привести к нормативным данным функци-
ональные и лабораторные показатели деятельности 
организма . Без убедительного эффекта . В данном 
случае антидепрессанты и противотревожные пре-
параты могут повлиять на базовые звенья разво-
рачивающейся реакции дезадаптации, но не повли-
ять на истинную причину возникших нарушений .  
В наше время применение данной группы препара-
тов стремительно охватывает многие области меди-
цины [8, 14] . Но при этом требуется продуманное их 
применение, с учетом особенностей препарата, со-
путствующих заболеваний и индивидуальной пере-
носимости . Но только в  сочетании с психотерапией, 
регулярными физическими нагрузками и примене-
нием техник релаксации результат будет еще луч-
ше [7, 9, 15] . Как справедливо рекомендовал Козьма 
Прутков: «Зри в корень!»
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Аутоімунний тиреоїдит: погляд на 
проблему очами сімейного лікаря

Аутоімунне захворювання щитоподібної зало-
зи — це загальне  органоспецифічне автоімунне 

захворювання, спостерігається в основному у жінок у 
віці 30—50 років . Аутоімунітет щитоподібної залози 
може викликати кілька форм тиреоїдиту, починаючи 
від гіпотиреозу (тиреоїдит Хашимото) і закінчуючи 
гіпертиреозом (хвороба Грейвса) . Показник поши-
реності аутоімунного опосередкованого гіпотиреозу 
становить близько 0,8 на 100, і серед них 95% станов-
лять жінки . Хвороба Грейвса приблизно на одну де-
сяту поширена частіше, ніж гіпотиреоз, і частіше зу-
стрічається у молодих людей . Обидва ці порушення 
мають багато спільних імунологічних особливостей, 
і хвороба може переходити з одного стану в інший 
по мірі зміни аутоімунного процесу [1] . 

Згідно із сучасними уявленнями AIT є комплек-
сним полігенним органоспецифічним захворюван-
ням, розвиток якого спричиняють екзогенні, ендо-
генні и генетичні фактори .  Серед зовнішніх фак-
торів, які зумовлюють розвиток АІТ, значна роль 
відводиться надлишку йоду . Відомо, що в регіонах 
із високим споживанням йоду частота АІТ значно 
вища (наприклад, у Японії), а в країнах, де активно 
проводилася боротьба з йододифіцитом, захворю-
ваність на АІТ зросла (наприклад у Греції) .  Серед 
ендогенних факторів звертає увагу на гострі рес-
піраторні вірусні захворювання, хронічні захворю-
вання носоглотки . Дослідженнями останніх років 
доведено, що генні мутації, зокрема регуляторних 
генів, спричиняють розвиток тиреопатій, у тому 
числі й АІТ [2] .

На теперішній час немає сумнівів у тому, що АІТ 
є генетично зумовленим захворюванням .  Підтвер-
дженням цієї тези є результати багаторічних спосте-
режень за тисячами моно — та дизіготних близнюків 
у багатьох країнах світу [3] . Сучасними дослідження-
ми встановлено, що на хромосомах 2 (2q33), 6 (6p21), 8 
(8q24), 12 (12q22) та 13 (13q32) наявні локуси, асоційо-
вані з АІТ . Важливу роль у розвитку АІТ також відіграє 
поліморфізм генів інгібіторів активації Т-лімфоцитів 
СТLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated 4 molecule) 
та PTPN22 (Protein tyrosine phosphatase, non-receptor 
type 22) . Про роль генетичних чинників свідчіть й асо-
ціація АІТ із антигенами НLА-системи . АІТ поєдну-
ється з генами НLА-В8, НLА-DR3 та НLАDR5; гіпер-
трофічна форма — із генами НLА-DR5, атрофічна — 
із генами НLА-DR3 та НLА-В8 .  Маркером найбільш 
значного спадкового ризику розвитку АІТ є HLA 
DQw7 .  Передбачають також, що можуть успадкову-
ватися специфічні клони Т-лімфоцитів, здатні вза-
ємодіяти із власними антигенами ЩЗ [4] . Порушенню 
апоптозу лімфоцитів як фактору, що спричиняє роз-
виток аутоімунних захворювань щитоподібної залози 
(ЩЗ), приділяють велике значення . Встановлено, що 
при АІТ частка тиреоцитів у стані апоптозу переви-
щує 30%, тоді як при дифузно нетоксичному зобі вона 
не перевищує 1% .

Аналіз літературних джерел показав, що відомості 
про реальну захворюваність АІТ досить мізерні і су-
перечливі .  Говорити про точну поширеність власне 
АІТ не представляється можливим, так як самостій-
на клінічна проблема в сучасній зарубіжній науковій 
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літературі практично не обговорюється, оцінюється 
тільки найбільш важливий результат — гіпотиреоз 
[5] . Однак вітчизняними дослідниками дана патоло-
гія розглядається окремо . У той же час існують до-
сить великі відомості про поширеність в популяції 
носійства антитіл до тканини ЩЗ і частоти гіпоти-
реозу . Разом з тим, за наявними даними, від 3 до 20% 
населення всього світу в даний час страждає АІТ, 
який і є причиною розвитку 70—80% всіх випадків 
первинного гіпотиреозу [6] . У різних країнах АІТ зу-
стрічається з частотою від 0,1 до 1,2% у дітей і від 6 до 
11% — серед дорослого населення [7] . 

Провідні тироїдологи світу відмічають зростання 
захворюваності на тиреопатії .  В Україні станом на 
01 .01 .2019 р . вона складає 46,67% . Причини вбачають 
у погіршенні екологічної ситуації, зростанні стресо-
вих ситуацій соціогенної природи, поліпшенні діа-
гностики . На сьогодення ця проблема набуває акту-
альності и потребує подальших досліджень . У групі 
органоспецифічних аутоімунних захворювань ЩЗ 
найпоширенішим є хронічній аутоімунній тиреоїдит 
(АІТ) [8] . Дані літератури свідчать про зростання за-
хворюваності на АІТ . Наприклад, в Україні за остан-
ні 10 років вона зросла на 68%, а в перерахунку на 
100 тис . населення — на 82% . Розповсюдженість АІТ 
коливається від 0,1 до 1,2% у дітей та 6-11% у жінок, 
старших за 60 років . Серед осіб працездатного віку 
АІТ у 4—8 разів частіше спостерігається у жінок, ніж 
у чоловіків . Останнім часом спостерігається тенден-
ція до зростання захворюваності у молодших вікових 
групах . За даними Watanabe (2002), частота клінічно 
виражених форм АІТ становить 1% .  Субклінічний 
тиреоїдит та циркулюючі антитіла до тиреоперокси-
дази (ТПО) знаходять у 10—15% практично здоро-
вих осіб, які перебувають у стані еутериозу [4]  .

Аутоімунний тиреоїдит може виникати як само-
стійне захворювання, або індукувати такі захворю-
вання як цукровий діабет 2 типу, злоякісні новоут-
ворення щитоподібної залози, аденоми . АІТ, вини-
каючи у дівчат пубертатного віку, підвищує ризик 
розвитку безпліддя, також підлітки, хворі на дану 
патологію, схильні до ожиріння . Безпліддя, викид-
ні, передчасні пологи, однією з причин цих станів є 
АІТ . Останні дослідження у цій галузі спрямовані на 
підвищення гормонів щитоподібної залози, але ви-
ходячи з рандомізованих досліджень щодо прийому 
Левотироксина (LT4) було встановлено: дослідження 
показує, що лікування жінок, які страждають на хро-
нічний аутоімунний тиреоїдит, за допомогою LT4, 
навіть до вагітності, не збільшує частоту живонаро-
джених . Цей висновок підтверджує консервативний 
підхід до таких пацієнтів в дітородному віці або на 
ранніх термінах вагітності [9] .

З біологічної точки зору, таке швидке зростання 
числа людей з хворобою Хашимото не може бути 
пояснено тільки успадкованими змінами в наших 
генах, оскільки для придбання і передачі генних му-
тацій потрібно не менше двох поколінь . Наука зна-

йшла, що проблеми, нав’язані нашим навколишнім 
середовищем, дійсно можуть викликати Хашимото . 
До таких проблем можна віднести зміни в чистоті 
нашого навколишнього середовища, еволюційно ка-
жучи, ми витратили велику частину нашої людської 
історії, борючись з мікроорганізмами, які намага-
лися проникнути в наші тіла . Наша імунна система 
розвивалася разом з нашими потребами в обороні 
протягом богатьох років, але в минулому столітті 
наше середовище стало все більш гігієнічним, і наша 
імунна система раптово залишилася без загарбника 
для боротьби .  В результаті у нас з’явилося більше 
алергій і аутоімунних захворювань [4, 5] . Надлишок 
в дієтичному йоді, що може погіршити Хашимото у 
людей з генетичною схильністю, але в той же час йод 
допомагає людям з Хашимото зменшити зоб [6] . Йод 
контролює вироблення активних форм кисню (АФК) 
в клітинах щитоподібної залози . Недостатнє дієтич-
не споживання селену . Кілька досліджень зачіпають 
цю тему з більшим чи меншим успіхом, але є свід-
чення того, що селен в поєднанні з інозитолом може 
бути корисний для людей з недостатньою активніс-
тю щитоподібної залози, принаймні, для зниження 
рівня антитіл, спрямованих на руйнування щитопо-
дібної залози [7, 8] . 

В той же час, рандомізовані дослідження щодо 
споживання селену у добовій дозі 200 мкг у продовж 
року, не призвело до позитивної динаміки захво-
рювання . Не отримано значущих відмінностей між 
основною і контрольною групами по динаміці АТ-
ТПО, ТТГ, а також в щодо зміни ехогенності парен-
хіми ЩЗ протягом 12 місяців спостереження . При 
оцінці динаміки показників вільних фракцій тирео-
їдних гормонів і їх відносини (св .Т4 / св .Т3) також не 
було виявлено статистично значущих змін [9] . Деякі 
протипухлинні препарати або ліки від розсіяного 
склерозу, повторні і / або хронічні інфекції, голо-
вним чином з гепатитом С або підгрупою герпесві-
русу, але також з деякими бактеріальними інфекція-
ми . Це викликає тривале запалення, яке активує ба-
гато компонентів нашої імунної системи, включаючи 
частину, відповідальну за виникнення автоімуните-
та [10, 11] . Проживання в околицях нафтохімічного 
комплексу, вплив певних синтетичних пестицидів, 
поліхлоровані біфеніли (ПХБ), Бісфенол-А (БФА), 
опромінення (випадкове або в медичних цілях) від-
носяться до проблем навколишнього середовища, 
які можуть викликати АІТ . 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити такі 
висновки:

1 . АІТ поширюється з віком, має особливості пере-
бігу у молодих жінок .

2 . Немає ранньої діагностики цього захворювання 
(до появи симптомів) .

3 . Захворювання є багатофакторним та поліморф-
ним .

4 . АІТ потребує подальшого вивчення предиктора 
захворювання . 
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Аутоимунный тиреоидит: взгляд на проблему глазами семейного 
врача 
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Харьковский национальний университет имени В.Н. Каразина
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В данной статье идет речь об аутоиммунном заболевании щитовидной железы, о причинах возникно-
вения данной патологии, факторах развития аутоимунного тиреоидита (АИТ). Исследованиями послед-
них лет доказано, что генные мутации, в частности регуляторных генов, вызывают развитие тиреопатий, 
в том числе и АИТ. В настоящее время нет сомнений в том, что АИТ является генетически обусловлен-
ным заболеванием, а также зависит от окружающей человека среды. Анализ литературных источников 
показал, что сведения о реальной заболеваемости АИТ достаточно скудные и противоречивые. Говорить 
о точной распространенности собственно АИТ не представляется возможным, так как самостоятельная 
клиническая проблема в современной зарубежной научной литературе практически не обсуждается. 
Статистические данные относительно заболеваемости АИТ каждый год растут. АИТ требует дальнейше-
го изучения и разработки ранней диагностики заболевания.

Ключевые слова: аутоиммунные заболевания щитовидной железы, диагностика.

Autoimmune thyroiditis: a look at the problem through the eyes of a 
family doctor
Prof. Nikolenko E.Ya., ass. professor Salun O.A., PHD Vovk K.V., ass. professor Pavlova E.L.
Kharkiv National University ву V.N. Karazin
Department of General Practice-Family Medicine, Faculty of Medicine

This article is about autoimmune thyroid disease, the causes of this pathology, factors of development of AIT. 
Recent studies have shown that gene mutations, including regulatory genes, cause the development of thyroid, 
including AIT, so far there is no doubt that AIT is a genetically conditioned disease and also depends on the en-
vironment. Analysis of the literature has shown that the information on the real incidence of AIT is rather sparse 
and controversial. Talking about the exact prevalence of AIT itself is not possible, since the independent clinical 
problem in modern foreign scientific literature is hardly discussed. AIT statistics are increasing every year. AIT 
requires further study and development of early diagnosis of the disease.

Кey Words: autoimmune thyroid disease, diagnosis.

Контактна інформація:  Ніколенко Євгеній Якович —  
завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини ХНУ iм . В . Каразiна,   

доктор медичних наук, професор,  майдан Свободи, 6, e-mail: fmed@kharazin .ua .

Стаття надійшла до редакції 09 .01 .2020 р .



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1 95

Питання коморбідної Патології. оригінальне дослідження

УДК 616.36-003.826-0.92:616.12-008.331.1:575.174.015.3 
Індекс DOI 10.15407/internalmed2020.01.095

Доц. К.О. Просоленко
Харківський національний медичний університет
Кафедра внутрьошньої медицини № 1

Вплив поліморфізму  гена адипонектину 
на тяжкість метаболічних порушень та 
деякі печінкові показники у пацієнтів 
з неалкогольною жировою хворобою 
печінки у поєднанні з гіпертонічною 
хворобою 

Загальновідомим є важлива роль генетичних фак-
торів на виникнення та перебіг таких поширених 

неінфекційних захворювань, як гіпертонічна хво-
роба (ГХ) та неалкогольна жирова хвороба печінки 
(НАЖХП) . Одночасно з цим продовжують активно 
вивчатися зв’язки експресії та поліморфізму генів-
кандидатів з розвитком і прогресуванням різних ва-
ріантів коморбідності [7, 9] . 

В розвитку обох наведених захворювань доведе-
ним патогенетичним фактором є  гіпоадипонектине-
мія . Доведено, що рівень адипонектину має індивіду-
альні генетичні відмінності [2, 12] . 

У здоровому організмі експресія рецепторів ади-
понектину корелює з показником інсулінорезис-
тентності (ІР) . 

Продукція та активність адипонектину залежить 
від структури гена адипонектину (ADIPOQ), локалі-
зованого на 3-й хромосомі в локусі 3q27 . Поліморф-
ний маркер G276T гену ADIPOQ розглядається як 
найбільш клінічно значущий в розвитку ІР і цукро-
вого діабету 2 типу, а також ожиріння [3, 9, 11] .

Актуальність дослідження молекулярно-генетич-
них механізмів у розвитку коморбідної патології — 
ГХ і НАЖХП є безперечною .  

Метою роботи було дослідження зв’язку генетич-
ного поліморфізму маркера G276T гена ADIPOQ з 
вираженістю метаболічних порушень та змінами де-
яких печінкових показників при коморбідності ГХ та 
НАЖХП .

Матеріали і методи дослідження.  Пацієнти були 
обстежені на базі відділення гастроентерології та 
терапії, а також поліклініки ДУ «Національний ін-
ститут терапії імені Л .Т . Малої НАМН України» . Клі-
нічні та біохімічні дослідження проводились в клі-
ніко-діагностичній лабораторії ДУ «Національний 
інститут терапії імені Л .Т . Малої НАМН України» та 
лабораторії «Альфа Лабсервіс» . 

Об’єктом дослідження були 116 пацієнтів з комор-
бідністю НАЖХП та ГХ ІІ стадії, 2 ступеню . Вік па-
цієнтів складав від 18 до 66 років . Середній вік паці-
єнтів складав 49,11±9,95 років . Серед них було 52,6% 
чоловіків та 47,4% жінок . Розподіл хворих за статтю 
був рівномірний .

В дослідження не включалися хворі із цукровим 
діабетом 1 та 2 типу, іншими дифузними та вогни-
щевими захворювання печінки (вірусні гепатити, 
алкогольна хвороба печінки, цироз печінки та інші), 
наявністю іншої супутньої патології у пацієнтів на 
НАЖХП: ішемічна хвороба серця (ІХС), ревматичні 
вади серця, онкологічні захворювання, системні за-
хворювання сполучної тканини, ХСН ІІ Б — ІІІ ста-
дії, АГ 1 та 3 ступеню, ГХ І та ІІІ стадії, ехо-негатив-
ність, відмова пацієнтів від дослідження, вагітністю 
та лактацією .

Контрольну групу склали 20 здорових осіб анало-
гічної вікової категорії чоловічої та жіночої статі . 

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведен-



96	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1      

Питання коморбідної Патології. оригінальне дослідження

ня наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією (1964-
2013 рр .), ICH GCP (1996 р .), Директиви ЄЕС № 
609 (від 24 .11 .1986 р .), наказів МОЗ України № 690 
від 23 .09 .2009 р ., № 944 від 14 .12 .2009 р ., № 616 від 
03 .08 .2012 р . Кожен пацієнт підписував інформовану 
згоду на участь у дослідженні .

Клінічне обстеження хворих включало оцінку па-
раметрів об’єктивного огляду: зокрема антропоме-
тричні дані та артеріальний тиск (АТ) за стандартни-
ми методиками . 

Для діагностики неалкогольного стеатозу викорис-
товували ультразвуковий метод дослідження, на уль-
тразвуковій діагностичній системі „GE”, США . 

Концентрацію загального холестерину (ЗХС) та 
його фракцій: ХС ліпопротеїдів високої щільності 
(ХС ЛПВЩ) та тригліцеридів (ТГ) визначали фер-
ментативним методом на біохімічному аналізаторі 
“Humalаyzer 2000” (Німеччина) з використанням на-
бору реактивів фірми “Human” та “Cormay” (Німеч-
чина) . Інші біохімічні показники крові визначалися 
за стандартними загальноприйнятими методиками: 
амінотрансферази (АСТ, АЛТ), гама-глутамілтран-
спептидаза (ГГТП), глюкоза, глікозильований гемо-
глобін, інсулін . Також визначали індекс HOMA . 

Для визначення рівнів адипонектину використо-
вували тест-систему «AviBion Human Adiponectin 
(Acrp30) Elisa kit» («Ani Biotech Oy Orgenium 
Laboratories Busines Unit», Фінляндія) . 

На підставі даних полімерної ланцюгової реак-
ції з прямим (5′-GGCCTCTTTCATCACAGACC-3′) 
і зворотним (5′-AGATGCAGCAAАGCCAAAGT-3′) 
праймерами визначався генетичний поліморфізм 
ADIPOQ . Продукти ампліфікації були інкубовані з 
рестриктазою BsmI у буфері . Продукти гідролізу ви-
діляли у поліакриаламідному гелі та візуалізували 
під ультрафіолетом . За поліморфізмом G276T було 
ідентифіковано три генотипи ADIPOQ (G/G, G/Т і 
Т/Т) . 

Статистичну обробку результатів проводили за 
допомогою комп’ютерних програм Microsoft Excel та 
STATISTICA з використанням стандартних методів 
варіаційної статистики . Для оцінки достовірності 
різниці при парних змінах показників використову-
вали критерій t — Стьюдента (M±σ) . Різницю вважа-
ли статистично достовірною при р < 0,05 .

Результати дослідження та їх обговорення
На початку дослідження проаналізували розподіл 

алелей і генотипів  ADIPOQ у групах обстежених .  
У групі коморбідності НАЖХП та ГХ гомозиготний 
генотип G/G зустрічався у 48 (41,4%) пацієнтів, гете-
розиготний генотип G/Т у 55 (47,4%), а гомозигот-
ний генотип Т/Т у 13 (11,2%) пацієнтів . 

Виявилося, що у достовірно більшої кількості паці-
єнтів основної групи виявлявся алель Т — 81 хворий 
(34,9%) (табл . 1) . 

Далі проводився аналіз основних показників вуг-
леводного та ліпідного обміну між пацієнтами в 
залежності від наявності того чи іншого генотипу 
ADIPOQ . Виявлено достовірну різницю між група-

ми пацієнтів з генотипами G/G та Т/Т за показником 
ІМТ (табл . 2) . Показники вуглеводного обміну були 
найгіршими у пацієнтів з генотипом ТТ . Так, індекс 
ІР НОМА в цій групі складав 4,55 ± 0,62, що було до-
стовірно вищим ніж показники пацієнтів з G/G та 
G/Т генотипами — 3,49± 0,62 та 4,34 ± 0,7, відповідно 
(p<0,05) .

Таблиця 1
Розподіл алелей і генотипів aDIpoQ у групах 

дослідження

Показники
Основна група Контрольна група

n=116 n=20
G/G 48 (41,4%)* 13 (65%)
G/Т 55 (47,4%)* 5 (25%)
Т/Т 13 (11,2%) 2 (10%)
алель G 151 (65,1%) 31 (77,5%)
алель Т 81 (34,9%)* 9 (22,5%)
Примітка: * — p<0,05

При дослідженні показників ліпідограми нами ви-
явлено залежність показників проатерогених ліпідів 
та генотипів  ADIPOQ . Так, показник ЗХС у групі 
пацієнтів з монозиготним генотипом G/G становив 
5,44± 0,98 ммоль/л та був достовірно меншим як по 
відношенню до пацієнтів з гетерозиготним геноти-
пом G/Т 5,99 ± 1,00 ммоль/л, так і по відношенню до 
групи генотипу Т/Т — 6,39 ± 0,74 ммоль/л (p<0,05) . 
Показник ХС ЛПВЩ достовірно не відрізнявся у гру-
пах дослідження (p>0,05) .

Таблиця 2
Метаболічні показники у пацієнтів з коморбідністю 
ГХ і ожиріння в залежності від генотипів aDIpoQ

Показники Генотип 
G/G, n=48

Генотип G/Т, 
n=55

Генотип Т/Т, 
n=13

ІМТ, кг/м2 31,13± 3,65 32,14 ± 3,82 33,93 ± 3,34**
глюкоза крові, 
ммоль/л 5,44 ± 0,43 5,57 ± 0,55 5,77 ± 0,45**

інсулін, мкОд/
мл 14,4± 2,07 17,51 ± 1,96* 17,72 ± 1,54**

HOMA-IR 3,49± 0,62 4,34 ± 0,7* 4,55 ± 0,62**
ЗХС, ммоль/л 5,44± 0,98 5,99 ± 1,00* 6,39 ± 0,74**
тригліцериди, 
ммоль/л 1,87 ± 0,79 2,24 ± 0,94* 2,23 ± 0,75**

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л 3,7 ± 0,97 3,87 ± 0,98 4,42 ± 0,83**

ХС ЛПВЩ, 
ммоль/л 1,28 ± 0,26 1,21 ± 0,29 1,18 ± 0,25

адипонектин, 
нг/мл 6,55 ± 0,40 6,39 ± 0,56 6,31± 0,45**

АЛТ, О/л 42,31 ± 27,27 56,54 ± 28,57* 39,76 ± 18,51^
АСТ, О/л 35,5± 20,21 45,07 ± 22,58* 36,23 ± 16,75
ГГТП, О/л 58,19± 48,41 69,74 ± 47,21 51,88 ± 17,52

Примітка: * — статистично значущі відмінності між G/G і 
G/Т генотипами;  ** — статистично значущі відмінності між 
G/G і Т/Т генотипами .
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Згідно результатів нашого дослідження полімор-
фізм G276T гену ADIPOQ достовірно впливав на 
рівні адипонектину . Так у пацієнтів з G/G генотипом 
адипонектин складав 6,55 ± 0,40 нг/мл, а при Т/Т ге-
нотипі — 6,31± 0,45 нг/мл (p<0,05) .

При аналізі показників печінкових проб було ви-
явлено вплив генетичного поліморфізму на показ-
ники печінкового цитолізу . Найвищими показники 
АСТ та АЛТ були у пацієнтів з гетерозиготним ге-
нотипом G/Т . Стосовно показника ГГТП достовірної 
різниці між групами виявлено не було .

Враховуючи тенденції, що було виявлено щодо ге-
нотипів G/Т та Т/Т, було вирішено об’єднати цих па-
цієнтів в одну групу та проаналізувати всі показники 
у порівнянні з групою генотипу G/G (табл . 3) . 

 
Таблиця 3

Порівняльна оцінка метаболічних показників 
пацієнтів з коморбідністю ГХ і НАЖХП при G/G і 

G/Т +Т/Т генотипах aDIpoQ

Показники
загальна група, n=116

Генотип
G/G, n=48 G/Т +Т/Т , n=68

ІМТ, кг/м2 31,13± 3,65 33,62 ± 3,73*
глюкоза крові, ммоль/л 5,44 ± 0,43 5,61 ± 0,53
інсулін, мкОд/мл 14,4± 2,07 17,55 ± 1,88**
HOMA-IR 3,49± 0,62 4,38 ± 0,69**
ЗХС, ммоль/л 5,44± 0,98 6,06 ± 0,96*
тригліцериди, ммоль/л 1,87 ± 0,79 2,24 ± 0,90*
ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,7 ± 0,97 3,98 ± 0,97
ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,28 ± 0,26 1,20 ± 0,28
адипонектин, нг/мл 6,55 ± 0,40 6,34 ± 0,54*
АЛТ, О/л 42,31 ± 27,27 53,33 ± 27,63*
АСТ, О/л 35,5± 20,21 43,38 ± 21,76*
ГГТП, О/л 58,19± 48,41 66,33 ± 43,61

Примітка: * —  статистично значущі відмінності між G/G і 
G/Т +Т/Т генотипами - p<0,05 . ** —  статистично значущі від-
мінності між G/G і G/Т +Т/Т генотипами - p<0,001 .

В цілому, більш метаболічно сприятливим виявив-
ся генотип G/G . Так показник інсуліну у цій групі 
складав 14,4± 2,07 мкОд/мл, при достовірно вищому 
показнику  17,55 ± 1,88 мкОд/мл в об’єднаній групі  
(p<0,001) . Також у групі G/Т +Т/Т  була більш вира-
женою дисліпідемія . Показники ЗХС та ТГ вагомо 
переважали показники групи генотипу G/G (p<0,05) . 
Стосовно показників ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ досто-
вірної різниці не виявлено . Показники адипонекти-
ну також достовірно відрізнялися .

Більш негативний вплив на печінковий цитоліз ви-
явлено у групі гетотипів G/Т +Т/Т .

Таким чином, аналізуючи отримані результати 
можна констатувати наявність впливу  поліморфіз-
му G276T гену ADIPOQ на метаболічні показники 
та печінкові проби  у пацієнтів з коморбідністю ГХ 
та НАЖХП . Стосовно наявності впливу поліморфіз-
му G276T гену ADIPOQ на виникнення та перебіг 
НАЖХП також свідчать дані мета-аналізу  Liu J et al ., 
2019 [7, 9] . Стосовно порушень вуглеводного та лі-
підного обміну при НАЖХП наші дані збігаються з 
даними, що отримані у дослідженнях останніх років 
[2, 4, 8] . Але при досліджені на іранській популяції 
такої залежності виявлено не було [1] . Дані нашого 
дослідження підтверджують вплив поліморфізму 
G276T гену ADIPOQ на печінкові показники [3, 5, 6] .  
За даними Tokushige k . et al . також є вплив на показ-
ники фіброзу печінки [6] .

Висновки
Наявність алелю Т поліморфного маркера G276T 

гена ADIPOQ асоціюється з розвитком коморбіднос-
ті ГХ і НАЖХП .

При наявності у пацієнтів з коморбідністю ГХ і 
НАЖХП G/Т і Т/Т генотипів порушення вуглевод-
ного та ліпідного обмінів більш виражені, ніж при 
генотипі G/G . 

Алель Т поліморфного маркера G276T гена 
ADIPOQ асоціюється з розвитком більш значного 
ураження печінки у хворих з поєднаним перебігом 
ГХ і НАЖХП, що підтверджується достовірно біль-
шими показниками печінкового цитолізу .
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Влияние полиморфизма гена адипонектина на тяжесть 
метаболических нарушений и некоторые печеночные показатели 
у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени  
в сочетании с гипертонической болезнью
Доц. К.А. Просоленко
Харьковский национальный медицинский университет

Целью работы было исследование связи генетического полиморфизма маркера G276T гена ADIPOQ с 
выраженностью метаболических нарушений и изменениями некоторых печеночных показателей при 
коморбидности гипертонической болезни (ГБ) и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Объектом исследования были 116 пациентов с коморбидность НАЖБП и ГБ II стадии, 2 степени. Сред-
ний возраст пациентов составлении 49,11 ± 9,95 лет. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц ана-
логичной возрастной категории мужского и женского пола. Биохимические показатели крови определяли 
по стандартным методиками и изучали содержание: аминотрансфераз, гамма-глутамилтранспептидазы, 
глюкозы, гликозилированного гемоглобина, инсулина, адипонектина. Также определяли индекс HOMA. 
На основании данных полимерной цепной реакции определялся генетический полиморфизм ADIPOQ. 
По полиморфизму G276T было идентифицировано три генотипа ADIPOQ (G/G, G/T и Т/Т).

По нашим данным, наличие аллеля Т полиморфного маркера G276T гена ADIPOQ ассоциируется с 
развитием коморбидности ГБ и НАЖБП. При наличии у пациентов с коморбидностью ГБ и НАЖХП 
G/T или Т/Т генотипов характерны более выраженные нарушения углеводного и липидного обменов, 
чем при генотипе G/G. Аллель Т полиморфного маркера G276T гена ADIPOQ ассоциируется с развити-
ем более значительного поражения печени у больных с коморбидностью ГБ и НАЖБП, что подтвержда-
ется достоверно большими показателями печеночного цитолиза.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, гипертоническая болезнь, полиморфизм 
гена адипонектина, метаболические нарушения, маркеры поражения печени.

The effect of adiponectin gene polymorphism on the severity of 
metabolic disorders and some liver parameters in patients with non-
alcoholic fatty liver disease in combination with hypertension
PHD K.О. Prosolenko
Kharkov National Medical University

The aim of the work was to study the relationship of the genetic polymorphism of the G276T marker of the 
ADIPOQ gene with the severity of metabolic disorders and changes in some liver indices with comorbidity of 
hypertension (Н) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The object of the study was 116 patients with 
comorbidity of NAFLD and stage II Н, 2 degrees. The average age of the patients was 49.11 ± 9.95 years. The 
control group consisted of 20 healthy individuals of the same age category of male and female. Blood biochemical 
parameters were determined according to standard methods and the contents were studied: aminotransferases, 
gamma-glutamyltranspeptidase, glucose, glycosylated hemoglobin, insulin, adiponectin. The HOMA index was 
also determined. Based on the polymer chain reaction data, the ADIPOQ genetic polymorphism was determined. 
Three ADIPOQ genotypes (G/G, G/T and T/T) were identified by G276T polymorphism.

According to our data, the presence of the T allele of the G276T polymorphic marker of the ADIPOQ gene is 
associated with the development of comorbidity of Н and NAFLD. In patients with comorbidity Н and NAFLD 
G/T or T/T genotypes, more pronounced disorders of carbohydrate and lipid metabolism are characteristic 
than with the G/G genotype. The T allele of the G276T polymorphic marker of the ADIPOQ gene is associated 
with the development of more significant liver damage in patients with comorbidity of Н and NAFLD, which is 
confirmed by significantly higher rates of hepatic cytolysis.

Key Words: non-alcoholic fatty liver disease, hypertension, adiponectin gene polymorphism, metabolic 
disorders, markers of liver damage.
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Порушення сну, його механізми та 
корекція у хворих на гастроезофагеальну 
рефлюксну хворобу та 
нейроциркуляторну дистонію

У сучасному суспільстві проблема інсомнії стає 
однією з провідних, уражаючи від 20 до 48% су-

часної популяції . При цьому безсоння впливає на всі 
компоненти здоров’я: фізичний, психічний, соціаль-
ний та духовний . Сьогодні показано, що інсомнія є 
важливим фактором ризику ожиріння [5], цукрово-
го діабету, хвороб серця й депресії . Порушення сну 
включають труднощі із засинанням, погану якість 
сну, раннє пробудження, порушення циркадно-
го ритму, парасомнії, порушення рухів і дихання, 
пов’язані зі сном . Наслідками порушень сну є денна 
втома, зниження пам’яті, страждає якість освіти, зо-
крема, логічне мислення і здатність виконувати ма-
тематичні операції [16] .

При цьому однією з провідних хвороб, яка може 
бути як наслідком інсомнії, так і її причиною, є га-
строезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) . Нічні 
симптоми цього захворювання турбують 69% паці-
єнтів, 54% повідомляють про порушення сну . Що 
стосується структури сну, то печія та регургітація 
частіше стаються у фазу повільного сну [8] . До того 
ж ГЕРХ є базовим фоном, на якому формується па-
тологія інших внутрішніх органів . Одночасно з цим 
небезпека цього захворювання полягає в тому, що 
воно формується у значному відсотку в осіб молодо-
го й середнього віку, що тягне інвалідізацію значного 
числа хворих . Тому вивчення патогенетичних меха-
нізмів при ГЕРХ є вельми значним не лише з точки 
зору сучасної діагностики й комплексної корекції 
самої ГЕРХ, але й профілактики ускладнень цього 
захворювання й формування при ньому коморбідної 
патології . 

Сон — це генетично зумовлений фізіологічний стан 
організму людини, який характеризується послідов-
ною зміною циклів, фаз, стадій та зниженою реакці-
єю на оточуючий світ . Дотепер зберігає актуальність 
двокомпонентна модель регуляції сну, запропонова-
на ще 1982 року швейцарським дослідником Борбелі 
[3] . Ця модель складається із двох факторів — гомео-
статичного (фактор S) і циркадного (фактор С) [1] . 
Згідно із цією моделлю, тривалість сну зумовлено 
гомеостатичним фактором, а готовність до сну й час 
його настання перебуває під контролем циркадного 
фактору . Борбелі вважав: що більше людина пере-
буває без сну, то сильніше купчиться у мозку “тиск 
сну”, який наростає з моменту пробудження і триває 
до початку сну [14] . 

При цьому головним представником циркадного 
фактору є мелатонін, а аденозін — гомеостатичного . 

Мелатонін називають гормоном ночі, бо його син-
тез зростає із настанням темноти й досягає максиму-
му за кілька годин до пробудження (у молодому віці 
цей пік припадає на період між 2 і 3 годинами ночі) . 
Цей гормон підтримує цикл “сон — бадьорість” . Він 
передає інформацію про рівень освітленості в ото-
чуючому середовищі, а також регулює рівень моно-
амінових нейротрансмітерів у мозку, запускаючи 
при цьому каскад реакцій, які сприяють настанню 
сну . Мелатонін змінює рухливість тіла й знижує його 
температуру, викликає дистальне розширення су-
дин, чим збільшує потребу у сні й пригнічує денну 
активність [16] . 

Одночасно з цим мелатонін відіграє важливу роль 
у регуляції моторно-секреторних порушень шлунко-
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во-кишкового тракту (ШКТ) шляхом прямої регуля-
ції гладенької мускулатури, інгібуючи перистальтику 
шлунку й кишківника, викликану впливом серото-
ніну, холецистокініну та ін ., а також інгібуючи хо-
лінергічні нікотинові канали клітин нервових спле-
тінь підслизової ШКТ . Крім того, мелатонін сприяє 
зменшенню гастроезофагеального рефлюксу, сти-
мулюючи тонус нижнього стравохідного сфінктеру 
й пригнічує продукцію кислоти . У свою чергу, ви-
користання препаратів мелатоніну разом з інгібіто-
рами протонної помпи має вираженішу езофагопро-
текторну дію, ніж використання монотерапії . Було 
показано, що використання екзогенного мелатоніну 
є безпечним і ефективним препаратом для покра-
щення ініціації, тривалості й якості сну не лише у до-
рослого населення, але й дітей, підлітків, літніх осіб і 
жінок у постменопаузі [7] .

Ще одним важливим регулятором сну є серотонін, 
який міститься в ядрах шва головного мозку . Серо-
тонін відіграє ключову роль у виникненні й підтри-
манні повільного сну . Від нього залежить запуск по-
чаткової стадії швидкого сну . Дефіцит серотоніну в 
головному мозку призводить до порушення добових 
циклів сну й бадьорості та викликає безсоння [13] . З 
іншого боку, серотонін є свого роду антагоністом ме-
латоніну у регуляції моторики та секреції ШКТ . Він 
збільшує скорочення м’язів шлунку і кишківника, 
посилює секреторну активність . 

Таким чином, вивчення цих гормонів становить 
інтерес з точки зору вивчення інсомнії при ГЕРХ, що 
й зумовило мету нашого дослідження .  

Мета дослідження — вивчити особливості та роль 
мелатонін-серотонінової системи в механізмах фор-
мування інсомнії при ГЕРХ із супутньою нейроцир-
куляторною дистонією (НЦД) .

Матеріали й методи. Після поінформованої згоди 
пацієнтів і схвалення місцевого етичного коміте-
ту, на базі гастроентерологічного відділення КНП 
“Міська студентська лікарня”, місто Харків, відібра-
ли і обстежили 110 хворих і 20 здорових студентів . 
Усіх пацієнтів розділили на чотири групи . 

До першої групи увійшли 20 пацієнтів з ізольова-
ною ГЕРХ та інсомнією (8 чоловіків і 12 жінок), се-
редній вік 20,0±0,6 років, які отримували стандартну 
терапію — омепразол 20 мг 2 рази на добу і домідон 
10 мг 3 рази на добу . 

Друга група — 20 пацієнтів з ізольованою ГЕРХ 
з інсомнією (7 чоловіків і 13 жінок), середній вік 
20,3±0,5 років, які отримували стандартну тера-
пію — омепразол 20 мг 2 рази на добу і домідон 10 
мг 3 рази на добу, а також препарат мелатоніну 3 мг 
1 раз на добу на ніч, за годину до запланованого сну .

Третю групу склали 35 пацієнтів з ГЕРХ, інсомнією 
та супутньою НЦД (13 чоловіків і 22 жінки), середній 
вік 20,3±0,3 років, які отримували стандартну тера-
пію — омепразол 20 мг 2 рази на добу і домідон 10 мг 
3 рази на добу . 

Четверта група включала 35 пацієнтів з ГЕРХ, ін-
сомнією та супутньою НЦД (10 чоловіків і 25 жінок), 
середній вік 20,5±0,8 років, які отримували стан-
дартну терапію — омепразол 20 мг 2 рази на добу і 

домідон 10 мг 3 рази на добу, а також препарат ме-
латоніну 3 мг 1 раз на добу на ніч, за годину до за-
планованого сну . 

Тривалість лікування усіх чотирьох груп стандарт-
ною терапією — 1 місяць . Препарат мелатоніну друга 
та четверта група приймали три тижні . 

Контрольна група включала 20 практично здоро-
вих студентів (10 чоловіків і 10 жінок), середній вік 
яких становив 20,2±0,8 року . 

Усі чотири групи пацієнтів страждали на не-
ерозивну форму ГЕРХ протягом 1—5 років . Діагноз 
ГЕРХ виставили згідно із класифікацією МКБ-10 та 
рекомендаціями Монреальського консенсусу 2006 р ., 
з урахуванням клінічної картини та даних фіброга-
стродуоденоскопії (ФГДС) .

Діагноз НЦД виставляли згідно зі стандарт-
ним протоколом (Наказ № 436 МОЗ України від 
03 .07 .2006), у відповідності із МКБ-10 . Тривалість 
анамнезу НЦД у пацієнтів третьої та четвертої груп 
складала 2—5 років . Критеріями виключення сту-
дентів із груп спостереження служили наявність у 
цих осіб супутньої патології інших органів і систем 
або відмова від участі в цьому дослідженні .

Порушення сну вивчали за Піттсбурзьким питаль-
ником на визначення індексу якості сну (PSQI) . Оці-
нювали такі показники: тривалість, уривчастість сну, 
тривалість засинання, денну дисфункцію, ефектив-
ність сну, самооцінку сну, прийом снодійних препа-
ратів . Максимально можлива сума балів 21 . Що вище 
набраний бал, то нижчою є якість сну .

За допомогою апарату ІКЖ-2 (виробництво Украї-
на) проводили інтрагастральну pH-метрію та визна-
чали кислотність шлункового соку . 

Моторну функцію стравоходу та шлунку вивча-
ли за допомогою УЗД, здійснюваного на апараті 
ULTIMA pro-30 (виробництво Україна) . Пацієнт пе-
ребував у положенні на спині й на лівому боці . Дат-
чик установлювали в епігастральній зоні та на рівні 
проекції стравохідного отвору діафрагми . Прово-
дили серію досліджень: натщесерце, а також через 
5, 10 і 15 хвилин після прийому 0,5 літра рідини 
кімнатної температури . Визначали товщину стін-
ки стравоходу, ширину просвіту нижньої третини 
стравоходу, діаметр стравохідного отвору діафраг-
ми, наявність регургітації рідини та її тривалість . 
З метою виключення органічної патології міокарду 
проводили імерсно-хвильову доплерографію з ко-
льоровим картуванням на апараті ULTIMA pro-30 
(виробництво Україна) .

Рівень обох гормонів у сироватці крові визначали 
імуноферментним методом з використанням стан-
дартного набору реактивів: фірми IBL (виробництво 
Німеччина)  — для визначення мелатоніну, фірми 
LDN (виробництво Німеччина)  — для визначення 
серотоніну . Забір крові на визначення мелатоніну та 
серотоніну відбувався у всіх учасників дослідження 
в однаковий час (6 .30 ранку), з урахуванням добово-
го коливання мелатоніну . 

Для обробки статистичних даних використовували 
програму Statistica 6 .0 . Оцінювали середнє значення 
(M), порівнювали результати методом параметрич-
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ного t-критерію Стьюдента . Достовірними вважали 
відмінності при p< 0,05 .

Результати дослідження та їхнє обговорення
При дослідженні ми встановили, що всі хворі до 

лікування мали типові для ГЕРХ скарги на печію  
(у 105 хворих — 95,5%), яка турбувала їх більше двох 
разів на тиждень, турбувала печія під час сну (у 106 
хворих — 96,3%), часто відчували присмак кислого 
в роті (у  89 хворих — 80,9%) . У хворих усіх груп з 
перших днів лікування спостерігалося полегшення з 
боку вираженості симптомів ГЕРХ .

При цьому, у хворих групи 2 та 4, тобто ті які окрім 
стандартного лікування отримували додатково ме-
латонін, термін настання відчутного покращення 
зменшувався на 2—3 дні і склав 3,9±1,32 дня, в той 
час як у хворих групи 1 та 3 покращення наставало 

на 5,7±1,54 день, що статистично достовірно довше у 
порівнянні з групою 2 та 4 (p<0,05) .   

За результатами імерсно-хвильової доплерографії 
з кольоровим картуванням у пацієнтів із супутньою 
НЦД органічної патології серця не виявлено . На ЕКГ 
у пацієнтів тих же груп присутні незначні порушен-
ня процесів реполяризації (у 22 хворих — 31,4 %), у 
інших — без патологічних змін . 

Хворі всіх груп на фоні проведеного лікування від-
мічали поліпшення якості сну, згідно із питальни-
ком PSQI  (табл . 1) . До того ж, хворі, які додатково 
отримували мелатонін, ці покращення відмічали на 
3—4 дні швидше, тобто на 4,2±1,43 дня, у порівнянні 
з хворими, які лікувались за стандартною схемою і 
цей термін склав 7,1±1,52 дня .

Виявлено, що порушення сну мають більш вираже-
ний характер у хворих на ГЕРХ із супутньою НЦД 

Таблиця 1
Характеристика показників якості сну (psQI) у хворих на ізольовану ГЕРХ з інсомнією та хворих на ГЕРХ  

з супутньою НЦД та інсомнією до та після лікування

Показник
1 група

n=20 
2 група

n=20 
3 група

n=35
4 група

n=35
Контроль

n=20

Тривалість сну до лікування 0,95 0,98 1,46 1,40 0,3

Тривалість сну після лікування 0,51 0,43 0,85 0,71 -

p р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 -

Уривчастість сну до лікування 1,16 1,14 1,52 1,50 0,25

Уривчастість сну після лікування 0,43 0,38 0,68 0,57 -

p р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 -

Тривалість засинання до лікування 52±10 хв. 51±10 хв. 63±15 хв. 60±15 хв. 13±3,5 хв.

Тривалість засинання після лікування 21±10 хв 17±10 хв 31±14 хв 28±15 хв -

p р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 -

Затримка сну до лікування 2,4 2,2 2,7 2,3 0,32

Затримка сну після лікування 0,66 0,49 0,81 0,72 -

p р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 -

Денна дисфункція до лікування 1,27 1,24 2,01 2,09 0,15

Денна дисфункція після лікування 0,35 0,28 0,71 0,48 -

p р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 -

Ефективність сну до лікування 1,05 1,01 1,54 1,50 0,24

Ефективність сну після лікування 0,41 0,32 0,69 0,57 -

p р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 -

Самооцінка сну до лікування 1,86 1,81 2,47 2,41 0,53

Самооцінка сну після лікування 0,71 0,60 0,92 0,83 -

p р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 -

Уживання снодійних препаратів до лікування 0 0 0 0 0

Уживання снодійних препаратів після лікування 0 0 0 0 -

Середній загальний бал до лікування 8,69 8,38 11,7 11,2 1,8

Середній загальний бал після лікування 3,07 2,50 4,66 3,88 -

p р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001
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у порівнянні з хворими на ізольовану ГЕРХ . Після 
лікування покращення сну відмічається у всіх чо-
тирьох групах, але у пацієнтів групи 2, які отриму-
вали додатково мелатонін, середній загальний бал 
склав 2,50, що значно краще, ніж у пацієнтів групи 
1 — 3,07, які лікувалися за стандартною схемою .  
У хворих групи 4, які додатково отримували мела-
тонін, відмічалась більш виражена тенденція щодо 
нормалізації сну і середній загальний бал склав 3,88, 
а у хворих групи 3 середній загальний бал склав 4,66 .

У хворих усіх груп на фоні проведеного курсу лі-
кування показники кислотності шлунку (табл . 2) ма-

ють виражену тенденцію до зниження агресії шлун-
кового соку . Однак у пацієнтів 2 та 4 груп, які отри-
мували додатково препарат мелатоніну, ця тенденція 
є більш вираженою . 

При дослідженні моторної функції стравоходу та 
шлунку (табл . 3) на фоні лікування відмічено змен-
шення тривалості гастроезофагеального рефлюксу 
та покращення інших показників . Зокрема у групи 1 
тривалість рефлюксу була 7 хвилин±1,3, після ліку-
вання — 6 хвилин±1,2, у групи 2 до лікування — 7 
хвилин±1,8, після лікування — 5 хвилин±1,4, у гру-
пи 3 до лікування 9 хвилин±1,3, після лікування — 7 

Таблиця 2
Показники рН-метрії у хворих на ізольовану ГЕРХ з інсомнією та хворих на ГЕРХ з супутньою НЦД та 

інсомнією до та після лікування 
Показники

рН-метрії

1 група
n=20 

2 група
n=20 

3 група
n=35 

4 група
n=35 

Контроль
n=20

Корпус до лікування 0,89±0,05 0,90±0,03 1,32±0,05 1,30±0,03 1,61±0,1

Корпус після лікування 1,53±0,07 1,58±0,04 1,51±0,04 1,56±0,03 -

p р<0,001 р<0,001 р<0,05 р<0,05 -

Антрум до лікування 6,12±0,15 6,16±0,13 5,4±0,17 5,1±0,14 7,21±0,12

Антрум після лікування 6,71±0,14 6,92±0,15 6,63±0,15 6,69±0,13 -

p р<0,05 р<0,05 р<0,001 р<0,001 -

Таблиця 3
Показники УЗД стравоходу та шлунку з водним навантаженням  у хворих на ізольовану ГЕРХ з інсомнією та 

хворих на ГЕРХ з супутньою НЦД та інсомнією до та після лікування

Показники УЗД 1 група
n=20 

2 група
n=20 

3 група
n=35 

4 група
n=35 Контроль n=35 

Ширина нижньої третини стравоходу 
до лікування

2,57±2,7 см 2,55±2,3 см 2,63±2,8 см 2,59±2,5 см 2,1±0,1 см

Ширина нижньої третини стравоходу 
після лікування

2,19±2,3 см 2,15±2,2 см 2,31±2,5 см 2,22±2,7 см -

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 -
Діаметр стравохідного отвору 

діафрагми до лікування
1,83±0,05 см 1,80±0,04 см 1,93±0,27 см 1,95±0,24 см 1,51±0,12 см

Діаметр стравохідного отвору 
діафрагми після лікування

1,61±0,04 см 1,56±0,05 см 1,71±0,03 см 1,63±0,05 см -

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 -
Наявність та тривалість 

гастроезофагеального рефлюксу до 
лікування

7 хвилин± 1,3 7 хвилин ± 1,8 9 хвилин ± 1,3 9 хвилин ± 1,6 5 хвилин ± 1,1

Наявність та тривалість 
гастроезофагеального рефлюксу після 

лікування

6 хвилин ± 1,2 5 хвилин ± 1,4 7 хвилин ± 1,1 6 хвилин ± 1,1 -

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 -
Товщина стінки стравоходу до 

лікування
0,40±0,05 см 0,39±0,08 см 0,46±0,05 см 0,47±0,04 см 0,31±0,07 см

Товщина стінки стравоходу після 
лікування

0,34±0,03 см 0,32±0,05 см 0,36±0,04 см 0,34±0,05 см -

p р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 -
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хвилин±1,1, у групи 4 до лікування — 9 хвилин±1,6, 
після лікування — 6 хвилин±1,3 . При цьому, у хво-
рих, які вживали препарат мелатоніну, відмічено 
більш виражене покращення .  

Також у хворих усіх чотирьох груп на фоні прове-
деного лікування показники мелатоніну та серотоні-
ну (табл . 4) мають тенденцію до нормалізації . Однак, 
у хворих 2 та 4 групи, які отримували додатково до 
стандартної терапії препарат мелатоніну, ця тенден-
ція є більш вираженою в порівнянні з хворими 1 та 3 
групи . При цьому, що вищим є рівень мелатоніну, то 
нижчим є рівень серотоніну . 

Отримані нами дані доповнюють дослідження [6, 
8], однак нами вивчено дані показники серед сту-
дентства та при коморбідному перебігу з НЦД .

Моторні порушення стравоходу та шлунку у хво-
рих на ГЕРХ вивчалися [11], але нами були дослідже-
ні ці порушення на прикладі хворих на ГЕРХ з інсом-
нією та супутньою НЦД . На основі отриманих даних 
можна рекомендувати цей метод діагностики ГЕРХ 
для впровадження в широку клінічну практику, як 
зручний, безпечний, швидкий та дешевий . 

Зв’язок ГЕРХ з порушенням сну вивчали [10], але 
нами показано цей  взаємозв’язок з урахуванням ко-
морбідного перебігу з НЦД у осіб молодого віку .

Вивчення особливостей клінічного перебігу та ме-
ханізмів формування ГЕРХ проводилось серед сту-
дентів [4, 12] однак нами досліджено коморбідність 
ГЕРХ з НЦД та інсомнією .

Вплив мелатоніну та серотоніну на функції ШКТ 
вивчався [2, 15], але нами показано роль мелатонін-
серотонінової системи в механізмах формування ін-
сомнії при ГЕРХ .

Дані про прийом препаратів мелатоніну для поліп-
шення симптомів ГЕРХ вивчались [7, 9, 16], але нами 
вивчено лікувальний вплив цього препарату для по-
ліпшення якості сну при ГЕРХ з супутньою НЦД .

Таким чином, отримані дані свідчать про те що 
мелатонін-серотонінова система є важливим ком-
понентом у механізмах формування інсомнії при 
ГЕРХ та при ГЕРХ із супутньою НЦД, зміна рівня 
цих гормонів впливає на якість сну, що, в свою чер-

гу, значно ускладнює клінічний перебіг як ГЕРХ, так 
і НЦД . Зміна цих гормонів спостерігається як при 
ізольованій ГЕРХ та інсомнії, так і при ГЕРХ із су-
путньою НЦД та інсомнією . У свою чергу, корекція 
рівня мелатоніну приводить до нормалізації рівня 
серотоніну, що підтверджує взаємозв’язок цих гор-
монів . Одночасно з цим, хворі відмічали покращен-
ня якості сну, що сприяло позитивній динаміці в клі-
нічному перебігу як ГЕРХ, так і ГЕРХ із супутньою 
НЦД, зокрема в тенденції до нормалізації моторно-
секреторних показників . Отримані дані дозволяють 
дійти висновку, що мелатонін-серотонінова система 
відіграє важливу роль у механізмах формування та 
клінічному перебігу як хворих на ГЕРХ з інсомнією, 
так і на ГЕРХ із супутньою НЦД та інсомнією .   

Додавання препарату мелатоніну до стандартної 
схеми лікування при ГЕРХ значно швидше приво-
дить до клінічної ремісії як симптомів ГЕРХ, так і ін-
сомнії у порівнянні зі стандартною терапією, норма-
лізуючи при цьому моторно-секреторні показники .

Отримані дані дозволяють рекомендувати препа-
рат мелатоніну додавати до стандартної схеми ліку-
вання хворих на ізольовану ГЕРХ з інсомнією та на  
ГЕРХ із супутньою НЦД та інсомнією .    

Висновки
1 . Установлено, що у хворих на ізольовану ГЕРХ з 

інсомнією та на ГЕРХ з супутньою НЦД та інсомнією 
спостерігаються виражені зміни в рівні як мелатоніну, 
так і серотоніну, але у хворих з коморбідним перебі-
гом ці зміни мають більш виражений характер у по-
рівнянні з групою хворих з ізольованою патологією .

2 . Виявлено тісний кореляційний зв’язок між ви-
раженістю клінічних проявів ГЕРХ, якістю сну, мо-
торно-секреторними порушеннями та рівнем мела-
тоніну і серотоніну .

3 . Додавання препарату мелатоніну до стандартної 
схеми лікування хворих на ГЕРХ з інсомнією та хво-
рих на ГЕРХ із супутньою НЦД та інсомнією сприяє 
суттєвому покращенню якості сну, моторно-секре-
торних показників та рівня мелатоніну і серотоніну 
в сироватці крові, тим самим скорочуючи термін на-
стання ремісії .

Таблиця 4
Показники мелатоніну та серотоніну  у хворих на ізольовану ГЕРХ з інсомнією та хворих на ГЕРХ з 

супутньою НЦД та інсомнією до та після лікування

Показники пг/мл
1 група

n=20 
2 група

n=20
3 група

n=35 
4 група

n=35 
Контроль

n=20

Мелатонін до лікування 11,4±1,5 11,1±1,3 9,6±0,74 9,2±0,68 22,3±1,7 

Мелатонін після лікування 18,4±1,6 20,8±1,2 16,5±0,78 18,1±0,58 -

p р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 -

Серотонін до лікування 87,4±4,2 86,9±4,4 115,5±6,1 114,7±5,8 33,7±2,7

Серотонін після лікування 43,9±4,1 39,9±4,3 68,7±5,8 57,8±5,4 -

р р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001 -
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Нарушения сна, его механизмы и коррекция у больных 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и 
нейроциркуляторной дистонией
И. О. Балаклицкая
Харьковская медицинская академия последипломного образования

В работе показана роль мелатонин-серотониновой системы в механизмах формирования инсомнии 
при ГЭРБ с сопутствующей НЦД. Обследованы четыре группы больных, страдающих изолированной 
ГЭРБ и инсомнией и ГЭРБ с сопутствующей НЦД и инсомнией. Двум группам к стандартной терапии 
добавляли препарат мелатонина. Исследовали качество сна по опроснику PSQI, моторно-секреторные 
изменения пищевода и желудка, уровень мелатонина и серотонина в сыворотке крови до и после ле-
чения. Обнаружили, что у больных изолированной ГЭРБ с инсомнией и ГЭРБ с сопутствующей НЦД и 
инсомнией наблюдаются выраженные изменения в уровне как мелатонина, так и серотонина, но у боль-
ных с коморбидным течением эти изменения имеют более выраженный характер. Установлена тесная 
корреляционная связь между выраженностью клинических проявлений ГЭРБ, качеством сна, моторно-
секреторными нарушениями и уровнем мелатонина и серотонина. Добавление препарата мелатони-
на к стандартной схеме лечения больных ГЭРБ с инсомнией и больных ГЭРБ с сопутствующей НЦД и 
инсомнией способствует существенному улучшению качества сна, моторно-секреторных показателей и 
уровня мелатонина и серотонина в сыворотке крови, тем самым сокращая срок наступления ремиссии. 

Ключевые слова: мелатонин, серотонин, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, инсомния, ней-
роциркуляторная дистония. 
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Sleep disorders, its mechanisms, and correction in patients with 
gastroesophageal reflux disease and neurocirculatory dystonia
I. O. Balaklytska
Kharkiv Medical Akademy of Postgraduate Education

This article addresses the issue of the part of melatonin—serotonin system in the mechanisms of formation of 
insomnia with GERD accompanied by NCD. We conducted a study of four groups of patients suffering from 
GERD with insomnia and from GERD accompanied by NCD with insomnia. Two groups have got melatonin-
based medication in addition to the standard therapy. We studied sleep quality using PSQI questionnaire, 
motor-secretory changes of esophagus and stomach, level of melatonin and serotonin in blood serum before and 
after the treatment. We found out that patients with GERD with insomnia and with GERD accompanied by NCD 
with insomnia have significant changes in the level of both melatonin and serotonin, whereas in patients with 
comorbid course these changes are more considerable. We established a correlation between noticeability of 
GERD clinical features, sleep quality, motor-secretory disorders, and level of melatonin and serotonin. Adding 
melatonin medication to the standard treatment scheme for patients suffering from GERD with insomnia and 
from GERD accompanied by NCD with insomnia facilitates significant improvement of sleep quality, motor-
secretory indicators, and level of melatonin and serotonin in blood serum, as a result advancing remission. 

Key Words: melatonin, serotonin, gastroesophageal reflux disease, insomnia, neurocirculatory dystonia. 
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Клинико-патогенетические параллели 
при сочетанном течении аутоиммунного 
тиреоидита и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни у лиц молодого 
возраста

Вступление. В современном мире стресс, экология 
и погрешности в питании играют огромную роль 

в развитии множества заболеваний . Нередко данные 
заболевания протекают сочетано и видоизменяют 
клиническую картину, течение и прогноз друг дру-
га . Среди таких патологий особое место занимают 
болезни пищеварительной и эндокринной систем 
[23] . В данной статье мы постараемся раскрыть не-
которые аспекты взаимного влияния на клиническое 
течение таких патологий как аутоиммунный тирео-
идит (АИТ) и гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь (ГЭРБ) при коморбидном их течении у лиц мо-
лодого возраста [13] . Данная возрастная группа была 
выбрана в связи с тем, что таким людям чаще других 
присущ быстрый темп жизни, стрессы, резкие пере-
пады в психоэмоциональном состоянии, вредные 
привычки, погрешности в питании . В то же время, 
у молодых пациентов еще только начинается фор-
мирование патологических состояний, они имеют 
относительно благоприятный прогноз и могут при 
адекватной тактике ведения таких пациентов иметь 
обратимый характер [24, 25, 26] .

Особенности патогенеза АИТ обусловлены тесной 
взаимосвязью между аутоиммунной и эндокринной 
системами [18] . АИТ развивается на фоне генети-
чески детерминированного дефекта иммунного от-
вета, приводящего к Т-лимфоцитарной агрессии 
против собственных тироцитов, заканчивающейся 
их разрушением и лимфоцитарной инфильтрацией 
щитовидной железы [1¸6] . На сегодня в тиреоидных 
клетках выявлено множество субстратов, которые 

могут выступать в качестве антигенов [3] . Аутоим-
мунный процесс ведет к иммунному воспалению в 
тканях щитовидной железы (ЩЖ), ее дистрофии и 
дальнейшему фиброзу . Снижение синтеза тирео-
идных гормонов ведет к усилению выработки ТТГ 
(тиреотропного гормона), который по принципу об-
ратной связи провоцирует рост эпителия щитовид-
ной железы . Большое влияние на продукцию ТТГ 
и активность тиреоидных гормонов оказывает ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, 
в связи с чем становится понятным возникновение 
дисфункций щитовидной железы и нарушения про-
дукции тиреоидных гормонов при стрессе [18, 21] . 

По мере прогрессирования лимфоцитарной ин-
фильтрации ЩЖ и деструкции ее фолликулярного 
эпителия, число клеток, продуцирующих тиреоид-
ные гормоны, уменьшается, что приводит к усиле-
нию выработки ТТГ, который гиперстимулирует 
ЩЖ . За счет этого определенное время удается со-
хранять продукцию Т4 на нормальном уровне . При 
дальнейшем разрушении ЩЖ число функциониру-
ющих тиреоцитов падает ниже критического уров-
ня, концентрация Т4 в крови снижается  и мани-
фестирует гипотиреоз . Довольно редко АИТ может 
проявляться транзиторной тиреотоксической фазой 
за счет деструкции клеток ЩЖ [4, 5] . 

Регуляция функциональных процессов пищевари-
тельного тракта происходит за счет нейро-гумораль-
ных механизмов и является результатом взаимодей-
ствия гастроинтестинальных гормонов и гормонов 
эндокринных желез, которые оказывают воздействие 
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на секрецию, моторику и трофику ЖКТ [9, 11, 17] . 
Разные  варианты  тиреоидной  дисфункции,  ввиду 
наличия  у  гормонов щитовидной  железы гастроин-
тестинальных  эффектов,  часто сопровождают нару-
шения моторики и секреции органов пищеварения, 
что дает основание говорить о важной роли ЩЖ в 
развитии заболеваний ЖКТ [8] . Многие авторы счи-
тают, что гипотония нижнего пищеводного сфинкте-
ра (НПС) — ведущий фактор в формировании ГЭРБ 
и повреждении тканей пищевода [7]  . Гормоны щи-
товидной железы оказывают влияние на скорость и 
интенсивность секреции пищеварительных желез, в 
том числе на выработку соляной кислоты, а так же 
на тонус мышц, моторно-эвакуаторную функцию 
пищеварительного тракта, и скорость репарации по-
врежденных тканей [2, 14] . 

Цель: изучить общие патогенетические механиз-
мы и особенности клинической картины при соче-
танном течении ГЭРБ и АИТ .

Задачи: 1 . Установить связь между состоянием 
моторно-эвакуаторной и секреторной функций же-
лудка и пищевода и уровнем тиреоидных гормонов 
при коморбидном течении ГЭРБ и АИТ в состоянии 
гипотиреоза;

2 . Оценить уровень тревожности, нейротизма и 
качества жизни пациентов с сочетанной патологи-
ей ГЭРБ и АИТ против пациентов с изолированным 
ГЭРБ;

3 . Оценить влияние гормонов щитовидной желе-
зы на патогенетические звенья ГЭРБ и клиническую 
картину при сочетанном течении ГЭРБ и АИТ .

Материалы и методы.  Для исследования нами 
были взяты две группы больных . Первая составила 
30 пациентов страдающих изолированной неэрозив-
ной ГЭРБ — 18 женщин и 12 мужчин в возрасте от 
18 до 23 лет, средний возраст 20,5±1,87 лет . Вторая 
группа включала в себя 25 пациентов страдающих 
неэрозивной ГЭРБ в сочетании АИТ в состоянии ги-
потиреоза — 15 женщин и 10 мужчин в возрасте от 
19 до 22 лет, средний возраст 20,5±1,5 лет . Контроль-
ная группа состояла из 15 практически здоровых лиц 
того же возраста и пола . 

Диагноз ГЭРБ выставлялся на основании МКБ 
10 . Ведение пациентов соответствовало протоко-
лу диагностики и лечения ГЭРБ (№943 от 31 .10 .13) .  
Обследование включало в себя необходимый набор 
клинических, лабораторных и инструментальных 
методов исследования, таких как сбор жалоб и анам-
неза, осмотр пациента, физикальное обследование, 
клинические и биохимические анализы, ЭКГ, ФГДС, 
УЗ-исследование моторно-эвакуаторной функции 
пищевода и желудка с водной нагрузкой [10] . Секре-
торная функция желудка изучена методом  интрага-
стральной pH-метрии на аппарате ИКЖ-2 (произ-
водство Украина) [16] . 

Диагноз АИТ выставлялся на основании МКБ 10, 
по материалам клинических протоколов, основан-
ных на принципах доказательной медицины (приказ 
МОЗ Украины №1422 от 29 .12 .2016) и клинических 
рекомендаций Американской Тиреоидной Ассоциа-
ции по диагностике и лечению гипотиреоза и гипер-

тиреоза [19, 20, 22] . Для получения сонографической 
картины всем пациентам проводилось ультразвуко-
вое обследование щитовидной железы на аппарате 
ULTIMA pro-30 (производство Украина) . О функци-
ональной активности щитовидной железы судили по 
определению методом ИФА уровня гормонов щито-
видной железы (ТТГ, Т4 своб ., Т3) и наличию анти-
тел к тиреопероксидазе (ТПО) с использованием 
набора стандартных реактивов фирмы Вектор-Бест 
(производство Россия) . 

Так же пациентам всех групп проводили опреде-
ление психовегетивного статуса и качества жизни 
с помощью опросников Шихана, Айзенка, GERD-Q 
и GIQLI до и после проведенного лечения согласно 
протоколам лечения [12, 15] . 

При проведении исследования были выполне-
ны принципы Хельсинкской декларации, принятой 
Генеральной асамблеей Всемирной медицинской 
ассоциации (1964-2000 гг .), Конвенции Совета Ев-
ропы про права человека та биомедицину (1997 р .), 
соответсвующих положений ВОЗ, Международного 
совета медицинских научных сообществ, Междуна-
родного кодекса медицинской этики (1983  р .) и за-
конов Украины .

Клиническая часть работы выполнена на базе 
КНП «Городской студенческой больницы»  ХГС . 
Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью программы Microsoft Exel 2007 и Windows 
STATISTIkA 6 .0 . Для всех видов анализа статистиче-
ски значимыми считали различия при р < 0,05 .

Результаты. При поступлении пациенты предъ-
являли жалобы классические на изжогу в течение 
длительного времени, периодические боли в эпига-
стрии, тяжесть в животе, отрыжку, кислый привкус 
во рту, изредка тошноту, боль за грудиной . Большин-
ство пациентов отмечало появление данных жалоб 
после нарушений диеты и/или перенесенных стрес-
совых ситуаций . У пациентов второй группы наряду 
со стандартными диспепсическими жалобами отме-
чалась сонливость, перепады настроения, вялость, 
апатия, повышенная тревожность о собственном 
здоровье .

У пациентов первой группы с изолированной 
ГЭРБ показатели тиреоидных гормонов и антител к 
ТПО находились в пределах референсных значений: 
ТТГ 0,23-3,4 мкМЕ/мл, антитела к ТПО до 30 ЕД/мл . 
Во второй группе антитела к ТПО были повышены 
в несколько раз, повышение ТТГ в среднем было до 
7,5±1,5 мкМЕ/мл .

В ходе исследований секреторной функции же-
лудка и пищевода у пациентов первой группы с изо-
лированным ГЭРБ было обнаружено повышение 
кислотности желудочного сока и снижение ощела-
чивающей функции антрума (рН в корпусе 1,4±0,03, 
при норме 1,8±0,09; в антруме — 6,2±0,7 при норме 
7,3±0,8) . У пациентов второй группы отмечалось не-
сколько более выраженное снижение кислотности 
желудочного сока  при снижении показателей още-
лачивающей функции антрума (рН в корпусе 1 .2±0,8, 
при норме 1,8±0,09, в антруме — 6,5±0,75 при норме 
7,3±0,8) .



108	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1      

Питання гастроентерології. симПозіум

Исследование моторно-эвакуаторной функции по-
казало, что тонус и перистальтика желудка и ниж-
него пищеводного сфинктера у пациентов первой 
группы выявился несколько сниженным (в среднем 
2 перистальтических волн в минуту, при норме 2-3 
волны в минуту) . У пациентов второй группы отме-
чалось снижение тонуса желудка и нижнего пище-
водного сфинктера (менее 2 перистальтических волн 
в минуту, при норме 2-3 волны в минуту) по сравне-
нию с пациентами с изолированной ГЭРБ .

При ультразвуковом исследовании щитовидной 
железы были получены следующие данные: у паци-
ентов первой группы изменений ультразвуковой 
картины не было, либо они были незначительны, в 
то время как у 90% второй группы выявлена гетеро-
генная структура щитовидной железы за счет фи-
брозных включений, а так же уплотнения капсулы, 
у 9% пациентов обнаруживались единичные расши-
ренные фолликулы, а в 3 .5% случаев — участки по-
ниженной эхогенности, увеличение размеров щито-
видной железы отмечалось у 2% больных . 

При оценке результатов анкетирования пациентов 
по шкале самооценки Шихана в первой группе паци-
ентов в среднем тревожность составляла 42±5 баллов 
до лечения, после лечения — 36±3 баллов . Во второй 
группе тревожность до лечения была на уровне 48±7 
баллов, после лечения — 32±5 баллов (р < 0,05) . По 
результатам оценки опросника Айзенка отмечено 
повышение нейротизма у пациентов второй группы 
по сравнению с первой (15±3 и  10±5 соответствен-
но, р < 0,001) . Практически у всех пациентов до ле-
чения по результатам анкеты GERD-Q определялась 

ГЭРБ с высоким влиянием на качество жизни, после 
лечения у 40% больных влияние ГЭРБ на качество 
жизни уменьшилось . Качество жизни пациентов 
обеих групп, определяемое с помощью анкеты GIQLI 
показало, что качество жизни у пациентов с сочетан-
ным течением ГЭРБ и АИТ ниже, чем у пациентов с 
изолированной ГЭРБ (77 .3±15 и 83 .25±10,2 соответ-
ственно, р < 0,001) .

Таким образом, подводя итоги, можно утверж-
дать, что наличие сопутствующего АИТ утяжеляет 
клиническую картину ГЭРБ . Пациенты с данной со-
четанной патологией имеют более выраженные жа-
лобы и снижение качества жизни, что обусловлено 
усилением секреторной функции на фоне более вы-
раженного снижения тонуса НПС, стенок желудка и 
перистальтики пищеварительного тракта, вызванно-
го нарушением в работе щитовидной железы . 

Выводы. 1 .Установлена четкая корреляционная 
связь между снижением моторно-эвакуаторной 
функции желудка, усилением кислотности желудоч-
ного сока и  снижением тиреоидных гормонов и по-
вышением ТТГ при коморбидном течении ГЭРБ и 
АИТ в состоянии гипотиреоза;

2 .Отмечено, что у больных ГЭРБ с сопутствующим 
АИТ по сравнению с больными с изолированной 
ГЭРБ имелся повышенный уровень тревожности, 
нейротизма и более низкий уровень качества жизни;

3 .Полученные данные свидетельствуют непосред-
ственном влиянии снижения гормонов щитовидной 
железы и повышения ТТГ на патогенетические зве-
нья ГЭРБ и усугубления клинической картины при 
сочетанном течении ГЭРБ и АИТ .
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Клініко-патогенетичні паралелі при одночасному перебігу аутоі-
мунного тиреоїдиту і ГЕРх у осіб молодого віку
Н.А. Яранцева
Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології

Мета даної статті вивчити загальні патогенетичні механізми та особливості клінічної картини при 
поєднаному перебігу ГЕРХ і АІТ. Аутоімунний процес веде до запалення в тканинах щитовидної залози, її 
дистрофії і подальшого фіброзу. Зниження синтезу тіреодних гормонів підсилює вироблення ТТГ, який 
за принципом зворотного зв’язку провокує зростання епітелію щитовидної залози. Наявність у гормонів 
щитовидної залози гастроінтестинальних ефектів дає підставу говорити про важливу роль ЩЗ у роз-
витку захворювань шлунково-кишкового тракту. Гормони щитовидної залози впливають на швидкість і 
інтенсивність секреції травних залоз, а так само на тонус м’язів, моторно-евакуаторну функцію травно-
го тракту, і швидкість репарації пошкоджених тканин. Висновки: 1.Установлено   чіткий кореляційний 
зв’язок між зниженням моторно-евакуаторної функції шлунка, посиленням кислотності шлункового 
соку і зниженням тіреодних гормонів і підвищенням ТТГ при коморбідному перебігу ГЕРХ і АІТ в стані 
гіпотиреозу; 2. Відмічено, що у хворих ГЕРХ з супутнім АІТ в порівнянні з хворими з ізольованою ГЕРХ 
був підвищений рівень тривожності, нейротизму і більш низький рівень якості життя; 3.Отримані дані 
свідчать про безпосередній вплив гормонів щитовидної залози на патогенетичні ланки ГЕРХ і посилення 
клінічної картини при поєднаному перебігу ГЕРХ і АІТ.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, аутоімунний тиреоидит, тиреоїдині гор-
мони.
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Clinical-pathogenetic parallels in the combined course of autoimmune 
tyreoiditis and gastroesophageal reflux disease among young adults
N.A. Yarantseva
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education,
Department of Therapy, Rheumatology and Clinical Pharmacology

The purpose of this article is to study the general pathogenetic mechanisms and features of the clinical 
picture in the combined course of GERD and AIT. The autoimmune process leads to inflammation in the tissues 
of the thyroid gland  its degeneration and further fibrosis. A decrease in the synthesis of thyroid hormones 
enhances the production of TSH, which according to the feedback principle provokes the growth of the thyroid 
epithelium. The presence of gastrointestinal effects in thyroid hormones suggests that the thyroid gland plays 
an important role in the development of gastrointestinal diseases. Thyroid hormones affect speed and intensity 
of the secretion of digestive glands as well as muscle tone, motor-evacuation function of the digestive tract and 
the speed of repair of damaged tissues. Conclusions: 1. A clear correlation was established between a decrease 
in the motor-evacuation function of the stomach, an increase in the acidity of gastric juice, a decrease in thyroid 
hormones and an increase in TSH in the comorbid course of GERD and AIT in hypothyroidism; 2. It was noted 
that patients with GERD with concomitant AIT compared with patients with isolated GERD had an increased 
level of anxiety, neurotism and a lower level of life quality; 3. The data obtained indicate a direct effect of thyroid 
hormones on the pathogenetic links of GERD and the aggravation of the clinical picture in the combined course 
of GERD and AIT.

Key Words: gastroesophageal reflux disease, autoimmune thyroiditis, thyroid hormones.
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Роль препарата мелатонина  
в комплексной терапии пациентов  
с гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью и с синдромом ночного  
апноэ сна

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
в силу своей чрезвычайно высокой распростра-

ненности и разнообразия клинических проявлений, 
а также часто возникающих тяжелых осложнений 
представляет собой серьезную проблему клиничес-
кой медицины [7, 4, 11, 10, 3, 18, 20] .

В настоящее время одним из факторов утяже-
ляющего течение ГЭРБ рассматривается синдром 
обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС), в 
механизме формирования которого важное место 
занимают повышенная агрессия желудочного сока, 
увеличение продолжительности и количества га-
строэзофагеальных рефлюксов из желудка в пище-
вод, которые усугубляя повреждение слизистой обо-
лочки, повышают риск развития ГЭРБ и формирова-
ние пищевода Баррета [20, 16, 12, 9, 5] .

Поэтому неслучайно в последние годы в решение 
этой проблемы особое внимание уделяется мелато-
нину, который, являясь гормоном гипофиза, влияет 
на сократительную способность мускулатуры орга-
нов желудочно-кишечного тракта [14, 15, 6], на со-
стояние кровоснабжения его слизистой [1], на про-
дукцию соляной кислоты [8, 17], повышает секрецию 
бикарбонатов [19], оказывает мощное антиоксидант-
ное действие [2,13] .

Поэтому мы поставили цель: изучить влияние 
препарата мелатонина в стандартной схеме лечения 
больных ГЭРБ с сопутствующим синдромом апноэ 
сна на клиническое течение, уровень качества жизни 
больных, кислотность желудочного сока, показатели 
эндотелина-1 и мелатонина .

Материал и методы
В исследование были включены 65 больных, стра-

дающих ГЭРБ (неэрозивная форма) с сопутствую-
щим синдромом обструктивного апноэ/гипопноэ 
сна легкой степени тяжести, которые были разделе-
ны на два лечебные группы . В первую (основную) 
группу вошли 35 больных в возрасте от 18 до 25 лет 
(средний возраст 22,1 ±2,3 года), 20 (57,2 %) мужчин 
и 15 (42,8 %) женщин с длительностью срока заболе-
вания от 1 до 2 лет (средний срок 1,36±0,76 год) . Во 
вторую лечебную группу (группу сравнения) вошли 
30 больных в возрасте от 18 до 24 лет (средний воз-
раст 22,2±2,2 года), среди них 18 (60%) мужчин и 12 
(40%) женщин с длительностью заболевания от 1 до 
2 лет (средний срок 1,41±0,64 год) . То есть, больные 
как первой, так и второй лечебных групп были одно-
родными по полу и возрасту, средним срокам дли-
тельности и тяжести течения заболевания .

Больные первой (основной) группы получали при 
лечении омепразол по 20 мг 2 раза в сутки и допол-
нительно мелатонин по 3 мг н/ночь, в течение 4-х не-
дель . Пациенты второй лечебной группы получали 
только омепразол в той же дозе, как и больные пер-
вой группы, в течение 4-х недель .

Верификацию ГЭРБ проводили согласно крите-
риям Монреальского консенсуса (2006 г .) и приказа 
МОЗ Украины №28 от 19 .03 .2007 г ., а также Европей-
ского (Gstaad Treftment Guidelints) и американского 
(American Gastroenterological Association Medical 
Position on the Management of GERD) руководств по 
стратегии лечения ГЭРБ, с учетом данных эзофагога-
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стродуоденоскопии, рентгеноскопии пищевода и же-
лудка, а также данных рН-метрии . При диагностике 
также использовали опросник по скринингу ГЭРБ, 
разработанный в национальном институте терапии  
Л .Т . Малой НАМН Украины для оценки выражен-
ности клинической симптоматики заболевания 
(Алгоритм раннего выявления гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни . Свидетельство №2618 . За-
регистрировано 2008) . Наличие и тяжесть СОАГС 
определяли по методике скрининговой диагности-
ки СОАГС методом Somnocheck micro (Weinmann, 
Germany) .

Количественное определение уровня мелатонина 
осуществляли путем изучения концентрации мета-
болита данного гормона-6-сульфатоксимелатонина 
(6-СОМ) в утренней моче методом иммунофермент-
ного анализа (ELIZA) .

Учитывали особенности сбора утренней мочи (ис-
ключали использование осветительных приборов в 
момент сбора мочи для предупреждения разрушения 
данного вещества под действием света) использова-
ли стандартный набор- 6-Selfatoxymelatonin ELIZA 
(BUHLMANN LABORATORIES A .G ., Switzerland) . 
Определение эндотелина-1 в плазме крови проводи-
ли иммуноферментным методом при помощи набора 
реактивов Endothelin-1 ELISA System (code RP№228) 
производства фирмы AMERSHAM PHARMACIA 
BIOTECH (Великобритания) . Оценку качества жиз-
ни (КЖ) проводили, используя унифицированный 
опросник SF-36, который включал оценку шкал физи-
ческого и психического здоровья . Показатели каждой 
шкалы варьировались от 0 до 100, где сто баллов — 
уровень полного здоровья . Опросник заполнялся па-
циентом самостоятельно, поэтому результаты оценки 
здоровья самими обследуемыми являются объектив-
ными критериями качества жизни . 

Для оценки желудочной секреции использовали 
способ внутрижелудочной (интрагастральной) pH-
метрии с применением специальных двухоливных 
pH-зондов с сурьмяно-коломелевыми электродами 
(антральным и корпусным) на аппарате ИКЖ-2 по 
стандартной методике . Исследование проводили 
утром натощак, до приема лекарственных средств . 
Критериями исключения из исследования были на-
личие органических заболеваний других органов и 
систем, прием снотворных средств и тяжелая степень 
течения СОАГС, а также отказ больного от участия 
в исследовании . За норму были приняты средние 
показатели 20 здоровых лиц (12 мужчин — 60% и 8 
женщин — 40%) того же возраста (18—25 лет), кото-
рые также как и больные двух лечебных групп дали 
добровольное согласие на участие в исследовании .

Статистическую обработку проводили методом ва-
риационной статистики с применением стандартных 
программ корреляционного анализа с вычислением 
среднеарифметических величин M, m . Достовер-
ность показателей оценивали по t-критерию Стъю-
дента . Разницу считали достоверной при p<0,05 . 
Для установления взаимосвязи между показателями 
применяли корреляционный анализ с расчетом ко-
эффициента “r” и оценки его достоверности .

Результаты и обсуждение
При исследовании нами было констатировано, что 

среди больных как первой, так и второй лечебных 
групп в процессе лечения наблюдалось купирование 
как типичных пищеводных жалоб ГЭРБ (изжога, от-
рыжка, дисфагия, тяжесть в эпигастрии), так и со-
путствующего синдрома обструктивного апноэ сна 
(нарушение сна, ночная частичная короткосрочная, 
не более 10 секунд во время сна, остановка дыхания, 
периодически возникающий храп, дневная сонли-
вость) .

Однако у больных первой группы, получавших 
дополнительно 3 мг мелатонина, средние сроки ку-
пирования пищеводных симптомов (5,4±1,02 дней) 
и сопутствующего синдрома обструктивного апноэ 
сна (6,7±1,2 дня) были на 3-5 дней короче, по срав-
нению с второй группой больных, у которых средние 
сроки удлинились до 9,1±1,1 дней и 11,3±1,3 дней со-
ответственно . В среднем, эти сроки у больных вто-
рой группы были статистически достоверно дольше 
(p<0,05), чем у больных первой лечебной группы . Од-
новременно нами установлено, что после четырехне-
дельного проведенного курса терапии у больных по-
высились показатели КЖ . Причем, у больных первой 
лечебной группы уровень повышения показателей 
КЖ как физического, так и особенно психического 
здоровья был более наглядным и практически срав-
нялся с уровнем здоровых лиц контрольной группы 
(см . табл . 1), в то время как в группе сравнения подъ-
ем этих показателей происходил медленнее и оста-
вался после проведенного курса терапии достоверно 
ниже (p<0,05) не только нормы, но и по некоторым 
показателям (MH и RS) психического здоровья боль-
ных первой лечебной группы . 

Параллельно с повышением показателей КЖ па-
циентов после окончания курса лечения у больных 
обеих групп существенно улучшились показатели 
содержания метаболита мелатонина (6-СОМ) и эн-
дотелина-1 . Причем, у больных основной группы, 
получавших дополнительно мелатонин, уровень эн-
дотелина-1 опустился в среднем до 4,52±0,45 пмол/л 
и практически сравнялся с уровнем здоровых лиц 
(4,24±0,54 пмол/л), а уровень метаболита мелатони-
на (6-СОМ) наоборот поднялся до 26,2±2,01 нг/л и 
при сравнении с нормой их разница стала статисти-
чески недостоверной (p>0,05) (см . табл . 2) .

Одновременно нами также установлено, что у 
больных после проведенного курса лечения улуч-
шились показатели кислотности желудочного сока . 
Причем, если у больных второй лечебной группы 
уровень ph-метрии в корпусе желудка повышался 
в среднем с 0,86±0,08 до 1,32±0,10 (p<0,001), а в ан-
труме с 5,1±0,14 до 5,9±0,08 (p>0,05), то у больных 
первой группы уровень ph-метрии в корпусе же-
лудка и в антруме поднялись до 1,60±0,11 (при нор-
ме 1,63±0,12) и до 7,0±0,14 (при норме 7,20±0,11), то 
есть практически сравнялись (p>0,05) с нормой (см . 
табл . 2) 

 Таким образом, результаты наших исследований 
наглядно свидетельствуют о том, что включение 
мелатонина в стандартную схему лечения больных 
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ГЭРБ с сопутствующим синдромом обструктивного 
апноэ сна не только оправдано клинически, так как 
сокращает сроки наступления клинической ремис-
сии как основной, так и сопутствующей патологии, 
с большой степенью достоверности повышает уро-
вень КЖ пациентов, особенно шкал психического 
здоровья, но и патогенетически обосновано, так как 
оказывает положительное влияние на устранение 
дисбаланса в мелатонин-эндотелиновой системе, 
снижая агрессию желудочного сока и повышая фак-
тор защиты слизистой пищевода и желудка .

Выводы
1 . Включение мелатонина в стандартную схему ле-

чения больных ГЭРБ с сопутствующим синдромом 

обструктивного апноэ сна сокращает сроки насту-
пления клинической ремиссии как ГЭРБ, так и со-
путствующей патологии, нормализации показателей 
эндотелина-1, мелатонина, регионарного кровотока 
и 6-СОМ;

2 . Дополнительное включение мелатонина в схе-
му лечения больных ГЭРБ с сопутствующим син-
дромом ночного апноэ сна легкой степени тяжести 
повышает защитные свойства слизистой оболочки 
пищевода, о чем свидетельствуют статистически до-
стоверное снижение кислотности желудочного сока, 
улучшение показателей регионарного кровотока и 
повышение защитных свойств слизистой оболочки 
пищевода .

Таблица 1
Динамика показателей КЖ у больных ГЭРБ с сопутствующим синдромом апноэ сна в процессе лечения 

Показатели 
Лечебные группы Контрольная 

группа
1-я основная

n=35
2-я сравнения 

n=30
Физическое функционирование PF 47,3±3,9

78,2±2,6
47,4±3,8
69,1±3,1

84,5±4,0

Ролевое физическое функционирование RP 43,7±3,3
69,9±3,1

43,8±3,2
64,1±3,5

71,4±3,0

Интенсивность боли BR 48,2±3,9
78,8±4,1

48,3±3,9
69,8±3,1

80,3±4,0

Общее здоровье GH 39,2±4,1
74,8±4,2

39,1±4,2
68,2±3,2

78,9±4,1

Жизнеспособность VT 42,9±4,1
76,4±3,4

42,8±4,1
69,7±3.5

80,5±3,2

Социальное функционирование SF 50,1±4,3
79,9±3,1

50,2±4,2
69,8±4,2

81,4±4,2

Ролевое эмоциональное функционирование RF 36,8±4,0
75,1±3,1

38,8±4,1
56,7±3,8

78,6±3,1

Психическое здоровье MH 35,4±2,5
73,5±3,1

35,5±2,5
56,8±3,2

78,5±3,7

Таблица 2
Динамика показателей ph-метрии желудочного сока, уровня 6-СОМ и эндотелина-1 у больных ГЭРБ с 

сопутствующим синдромом апноэ сна в процессе лечения 
Показатели 
1-я группа 
основная 

Лечебные группы 
Контрольная группа

2-я группа сравнения 

Уровень pH-метрии Корпус 2,85±0,09
1,60±0,11

p<0,01

0,86±0,08
1,32±0,10

p<0,01

1,63±0,12

Антрум 5,1±0,12
7,0±0,14
p<0,001

5,2±0,14
5,9±0,08
p<0,001

7,20±0,11

6-СОМ в утренней моче,
 нг/л

14,6±1,54
26,2±2,01
p<0,001

14,62±1,52
20,36±2,11

p<0,001

29,60±2,91

Эндотелин-1, 
 пмол/л

8,39±0,65
4,52±0,45
p<0,001

8,34±0,66
5,90±0,55
p<0,001

4,24±0,54
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Роль препарату мелатоніну в комплексній терапії пацієнтів з 
гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та з синдромом 
нічного апное сну 
Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов 
харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти

У роботи показано, що включення мелатоніну в стандартну схему лікування хворих ГЕРХ з супутнім 
синдромом обструктивного апное сну не тільки виправдано клінічно, так як скорочує терміни настання 
клінічної ремісії як основної, так і супутньої патології, з великим ступенем вірогідності підвищує рівень 
ЯЖ пацієнтів, особливо шкал психічного здоров›я, а й патогенетично обгрунтовано, так як робить по-
зитивний вплив на усунення дисбалансу в мелатонін-ендотелінової системі, знижуючи агресію шлунко-
вого соку і підвищуючи фактор захисту слизової стравоходу і шлунка.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, мелатонiн, ендотелiн-1, ЯЖ, кислотність, 
синдром нічного апное сну.

The role of melatonin in the complex treatment of patients with 
gastroesophageal reflux disease with sleep apnea syndrome 
Prof. A.G. Oparin, M.A. Murghuzov
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 

The study showed that the inclusion of melatonin in the standard treatment regimen for patients with GERD 
with concomitant obstructive sleep apnea syndrome is not only clinically justified, it also shortens the onset of 
clinical remission of both the main and concomitant pathologies, with a high degree of certainty it increases the 
level of patients’ QOL, especially mental scales health, but also pathogenetically justified, as it has a positive 
effect on eliminating the imbalance in the melatonin-endothelin system, reducing the aggression of gastric juice 
and increasing factor protection lining of the esophagus and stomach.

Key Words: gastroesophageal reflux disease, Melatonin, Endothelin-1, QOL, Acidity, Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome. 
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К вопросу о возможностях выявления 
туберкулеза в практике семейного врача

Вопросы борьбы с туберкулезом (ТБ) в Украине 
являются одними из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере здравоохранения 
и социального развития и предметом международных 
обязательств . С 1995 года в Украине провозглашена 
эпидемия ТБ — заболеваемость ТБ стремительно уве-
личивалась и превысила эпидемический порог — 50 
случаев на 100 тыс . населения [13] . По рассчетам ВОЗ, 
в 2017 году заболеваемость ТБ в Украине находилась 
на уровне 84 на 100 тыс . населения, однако по данным 
рутинного эпиднадзора она составила 63,9 на 100 
тыс . населения . Возможно в Украине в 2017 году не 
выявлено около 24% случаев ТБ [17, 18] . Вероятными 
причинами невыявленных случаев ТБ могли быть 
недостаточный уровень диагностики, ограниченный 
доступ к медицинской помощи определенных когорт 
населения и позднее обращение за медицинской по-
мощью [3] . 

По данным национальных и международных 
экспертов, главными причинами напряженной 

эпидемиологической ситуации по ТБ в Украине яв-
ляется распространенность лекарственно-устойчи-
вого ТБ [5] . В Украине впервые выявленные случаи 
мультирезистентоного ТБ (МРТБ) встречаются в 
25%, а среди случаев повторного лечения — в 58% . 
Ситуация с этой, наиболее неблагоприятной формой 
заболевания, в Украине одна из худших в мире . Так, 
в 2016 году только в четырех странах мира наблюда-
лось повышение заболеваемости МРТБ более, чем 

на 20% — в Китае, Нигерии, Филиппинах, Украине 
(Глобальный доклад ВОЗ) [3, 18] .

ТБ является не только медицинской проблемой, но 
и социальной, обуславливая повышение показателей 
инвалидности [5, 12] . Причинами неблагоприятного 
исхода заболевания являются несвоевременное об-
ращение больных за медицинской помощью, позд-
нее выявление ТБ, сочетание ТБ с ВИЧ/СПИД и ви-
русными гепатитами, что способствует повышению 
уровня смертности [5, 16] .

В Министерстве здравоохранения сообщают, что 
на сегодня ситуация с ТБ в Украине является контро-
лируемой, но серьезной [13] .

ТБ — это инфекционное заболевание, возбудите-
лем которого является микобактерия туберкулеза 
(МБТ) . Заболевание передается преимущественно 
воздушно-капельным путем (кашель, чихание, гром-
кая речь) . В большинстве случаев (90%), заболевание 
поражает легкие . Также могут поражаться и другие 
органы, например: кости, почки, мозг, лимфатиче-
ские узлы, кишечник, кожные покровы, половые ор-
ганы и т .д . В некоторых случаях заболевание может 
быть вызвано бычьим типом микобактерий . Зараже-
ние человека может произойти при употреблении в 
пищу некипяченого молока от больных туберкуле-
зом животных (коровы) [1] .

Первым специалистом, к которому обращается 
больной ТБ, является семейный врач . Поэтому на се-
мейного врача сегодня возлагается ответственность 
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за санитарно-просветительскую работу с населени-
ем, обеспечение проведения лечения и мониторинга 
за состоянием больных на амбулаторном этапе лече-
ния . Основой противодействия заболеваемости ТБ 
является обеспечение раннего выявления, диагно-
стики и первичной профилактики [11] .

Лица с хорошей сопротивляемостью организма 
могут инфицироваться МБТ, но остаются здоровы-
ми . При снижении иммунной защиты риск развития 
заболевания возрастает [2] .

В диагностике ТБ важное значение имеет правиль-
но собранный анамнез . При сборе анамнеза жизни 
большое внимание необходимо уделять выявлению 
контакта с больным ТБ, что увеличивает риск забо-
левания, особенно для лиц молодого возраста [14] . 
Заслуживает внимания наличие ТБ у родителей, 
близких и даже дальних родственников не только в 
аспекте возможного контакта, но и наследственной 
предрасположенности к туберкулезной инфекции . 
Необходимо учитывать профессию больного для вы-
явления возможных профессиональных вредностей, 
которые могут привести к заболеванию професси-
онального характера . К группе риска относятся ме-
дицинские работники, имеющие постоянный про-
фессиональный контакт с больными ТБ или рабо-
тающие с зараженным материалом (мокрота, белье, 
посуда и др .) [4] .

Не меньшее значение имеет наличие факторов 
риска развития ТБ, к примеру, данные о наличии 
различных хронических заболеваний, которые спо-
собствуют развитию ТБ (ВИЧ/СПИД, сахарный 
диабет, язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, особенно после хирургических 
вмешательств, силикоз) . Длительное применение 
кортикостероидных препаратов, цитостатиков и ге-
модиализа может также способствовать развитию 
туберкулеза . Факторами риска могут быть пребыва-
ние в местах лишения свободы, плохие материально-
бытовые условия, а также профессиональные вред-
ности (запыление, работа с агрессивными вещества-
ми), алкоголизм и наркомания [10] .

ТБ может начинаться разнообразно . В ряде случа-
ев он возникает незаметно для больного, в первое 
время протекает бессимптомно или малосимптом-
но . Часто человек не придает этому значения, а бо-
лезнь прогрессирует [6] .

Нередко туберкулез начинается под маской грип-
па, пневмонии, причем на фоне лечения антибиоти-
ками широкого спектра действия может наступить 
некоторое улучшение состояния больного [9] .

При прогрессировании заболевания, появляются 
характерные для ТБ жалобы: недомогание, кашель, 
который длится более 2-3 недель, обильное пото-
отделение в ночное время, слабость, похудение, по-
вышение температуры тела до 37 и более градусов 
(субфебрильная температура) . В некоторых случаях 
может быть кровохарканье, боль в грудной клетке, 
одышка . При наличии хотя бы нескольких из пере-
численных выше симптомов необходимо обратиться 
к семейному врачу по месту жительства для обследо-
вания на ТБ [8] .

Обследование с целью выявления ТБ легких про-
водится при наличии следующих симптомов:

1) кашель более 2-х недель;
2) кровохарканье;
3) повышенная утомляемость и слабость;
4) повышенная потливость, особенно ночью;
5) снижение массы тела по неопределенным при-

чинам;
6) повышение температуры тела (имеет значение 

даже незначительное повышение — до 37—37,2°С);
7) одышка при незначительной физической на-

грузке;
8) боль в грудной клетке .
Обследование с целью выявления внелегочного ТБ 

проводится при наличии следующих симптомов:
1) длительная боль в позвоночнике и крупных су-

ставах невыясненной этиологии;
2) увеличение периферических лимфатических уз-

лов невыясненной этиологии;
3) хроническое заболевание почек и мочевыводя-

щих путей;
4) бесплодие у женщин и мужчин невыясненной 

этиологии;
5) увеит .
Физикальные данные, включающие осмотр, пер-

куссию и аускультацию, также является обязатель-
ным элементом клинического обследования боль-
ного . Отклонения от нормы, свидетельствующие 
о наличии заболевания легких, плевры или непо-
средственно о ТБ, в первую очередь определяются 
клиническими формами и давностью заболеваний, 
выраженностью клинической картины и степенью 
интоксикации .

У больных с малыми формами ТБ, ограниченным 
поражением в легких и постепенным развитием за-
болевания, как правило, физикальные данные не ин-
формативны . При распространенном процессе с на-
личием интоксикации и подострым началом болез-
ни могут отмечаться бледность кожных покровов, 
потливость, тахикардия, кашель (сухой или с вы-
делением мокроты), кровохарканье . При обширной 
воспалительной реакции в легком соответственно 
поражению отмечаются притупление перкуторного 
звука, лучше выявляющееся при тихой перкуссии, 
жесткое, реже бронхиальное дыхание, влажные хри-
пы (мелко- и среднепузырчатые), которые нередко 
лучше выслушиваются после покашливания, реже 
выслушиваются сухие хрипы на ограниченном про-
странстве . Характерны почти полное отсутствие из-
менений при свежих диссеминациях в легких и, на-
оборот, более выраженные изменения при инфиль-
тративной воспалительной реакции .

Особая картина отмечается при развитии экссу-
дативного плеврита, проявляющегося при большом 
накоплении экссудата притуплением и ослаблением 
дыхания . Менее выражены изменения при серозно-
фибринозном плеврите . У таких больных может так-
же выслушиваться шум трения плевры .

У больных с длительным течением ТБ легких мож-
но обнаружить легкую деформацию концевых фа-
ланг пальцев в виде барабанных палочек и измене-
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ния формы ногтей в виде выпуклых часовых стекол 
(пальцы Гиппократа) . При осмотре грудной клетки 
у больных с длительным односторонним туберку-
лезным процессом можно выявить ее асимметрию, 
смещение трахеи в пораженную сторону, сужение 
межреберных промежутков, западение над- и под-
ключичных ямок со стороны поражения .

Диагностика ТБ заключается в определении лока-
лизации патологического процесса, микробиологи-
ческом подтверждении заболевания и идентифика-
ции возбудителя, а также обязательном определении 
чувствительности МБТ к противотуберкулезным 
препаратам (ПТП) [12] .

В настоящее время в условиях реформирования 
системы здравоохранения обсуждается несколько 
изменённый подход к выявлению ТБ: вместо исполь-
зования флюорографии для скрининга ТБ предлага-
ется анкетирование населения относительно выяв-
ления симптомов ТБ (табл . 1, каждый может пройти 
онлайн-тестирование) . Эта обязанность может лечь 
на плечи первичной линии медицинской помощи 
(семейных врачей) . Также обсуждается необходи-
мость массовой туберкулинодиагностики детского 
населения и использование кроме традиционной ре-
акции Манту более современного метода — кванти-
феронового теста [12, 15] .

Ответ «да» на более чем три вопроса и ответ «да» 
хотя бы на одно из первых 8-ми вопросов не означа-
ет наличие активного ТБ, но означает, что есть необ-
ходимость обследоваться на наличие активного ТБ 
немедленно .

Для ранней и своевременной диагностики ТБ 
необходимы специальные методы обследования: 
рентгенологические методы исследования органов 
грудной клетки и анализ мокроты на наличие в ней 
МБТ .

К основным рентгенологическим методам можно 
отнести цифровую флюорографию, рентгенографию 
и компьютерную томографию . Эти методы позволя-
ют увидеть патологические изменения, определить 
их локализацию, оценить характер и распространен-
ность патологического процесса . 

Анализ мокроты — это очень важное исследова-
ние, поскольку позволяет не только подтвердить ди-
агноз «ТБ», но и определить чувствительность МБТ 
к ПТП, которыми будут лечить больного . Мокроту 
исследуют несколькими методами, что позволяет с 
высокой вероятностью выявить возбудителя заболе-
вания . 

Биологические образцы (мокрота и т .д .) пациентов 
с подозрением на ТБ или подтвержденным ТБ на-
правляются для проведения микробиологического 
исследования в лабораторию, которая имеет серти-
фицированную систему управления качеством и/
или успешно прошла внешнюю оценку качества ми-
кробиологических исследований .

В специализированных противотуберкулезных уч-
реждениях у пациентов с подозрением на ТБ легких, 
которые продуцируют мокроту, собирают 2 образца 
мокроты . Мокроту исследуют методом микроско-

Таблица 1
Скрининговая анкета

для взрослого населения относительно 
факторов риска и симптомов, которые могут 

свидетельствовать о ТБ
№ 
п/п Вопросы Да Нет

Симптомы, которые могут свидетельствовать  
о туберкулезе

1. Есть ли у Вас кашель или 
покашливание более 2-х недель?

2. Заметили Вы в последнее время 
повышенную утомляемость и 
слабость?

3. Есть ли у Вас повышенная потливость, 
особенно ночью?

4. Уменьшился ли вес Вашего тела по 
неопределенным причинам?

5. Есть ли у Вас в течение последнего 
времени повышение температуры  
тела (имеет значение даже 
незначительное повышение —  
до 37—37,2ºС)?

6. Есть ли у Вас одышка при 
незначительной физической нагрузке?

7. Беспокоит ли Вас боль в грудной 
клетке?

Факторы риска

8. Болели ли Вы туберкулезом в прошлом?

9. Есть ли у Вас хроническое 
заболевание, которое приводит 
к снижению иммунитета (ВИЧ-
инфекция, сахарный диабет, 
онкологические заболевания и т.д.)?

10. Получаете ли Вы лечение 
преднизолоном или другими 
препаратами, которые влияют 
на иммунитет? (как правило, 
применяются при лечении 
злокачественных новообразований, 
бронхиальной астмы, ревматоидного 
артрита и т.п.)

11. Проводилась ли Вам трансплантация 
органов (костного мозга)?

12. Имели ли Вы контакт с больным 
туберкулезом за последние два года?

13. Находились ли Вы в местах  
лишения свободы в течение последних 
2-х лет?

14. Характерно ли для Вашей жизни хотя 
бы одно из нижеперечисленного: 
низкий уровень материального 
обеспечения семьи, миграция, 
употребление алкоголя и  
наркотических веществ, 
беспризорность?
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пии, один из образцов направляется на молекуляр-
но-генетическое исследование (Xpert MTB / RIF) . 
Метод Xpert MTB/RIF будет внедрятся и на уровень 
первичной линии оказания медицинской помощи . 
При отсутствии доступа к Xpert MTB/RIF 2 образца 
мокроты исследуются методом микроскопии . При 
невозможности собрать мокроту, применяется ин-
дукция мокроты или фибробронхоскопическое ис-
следование с бронхо-альвеолярным лаважем .

У всех лиц с положительным результатом молеку-
лярно-генетического и/или микроскопического ме-
тода исследования независимо от результатов рент-
генологического обследования собирают 2 образца 
биологического материала для выделения культуры 
МБТ, идентификации медикаментозной чувстви-
тельности к ПТП с внедрением фенотипических и/
или молекулярно-генетических методов . 

Для всех пациентов с симптомами, которые могут 
свидетельствовать о внелегочном ТБ, для микробио-
логического тестирования следует получить соот-
ветствующие образцы с мест поражения и провести 
исследование с применением доступных микробио-
логических исследований по диагностике ТБ .

Для диагностики латентной туберкулезной инфек-
ции (ЛТБИ) применяется туберкулиновая кожная 
проба (ТКП) или тест выявления гамма-интерферо-
на (квантифероновый тест, ТВГИ), выбор конкрет-
ного теста зависит от его наличия и экономической 
доступности . Ни ТКП, ни ТВГИ не используются для 
диагностики активной формы ТБ . 

Диагноз ЛТБИ устанавливается по следующим 
критериям:

1) отсутствие каких-либо клинических и рентгено-
логических симптомов и признаков ТБ;

2) положительный результат ТКП или ТВГИ .

В случае, когда результаты всех микробиологиче-
ских методов диагностики отрицательные, диагноз 
ТБ устанавливается по следующим критериям:

1) результаты лучевой диагностики органов груд-
ной клетки, отвечающие рентгенологическим при-
знакам ТБ;

2) отсутствие ответа на терапию антибиотиками 
широкого спектра действия (за исключением ами-
ногликозидов и фторхинолонов при возможности 
назначения альтернативной схемы лечения) по ре-
зультатам повторного клинического осмотра и рент-
ген-контроля;

3) результат гистологического исследования био-
логического образца, полученного в результате би-
опсии или оперативного вмешательства, патогномо-
ничный для ТБ [12] .

На сегодня большое внимание уделяется роли и 
месту семейного врача в оказании помощи населе-
нию в борьбе с ТБ . Поэтому необходим высокий уро-
вень организации взаимодействия семейного врача 
и участкового фтизиатра, что, безусловно, является 
ключом к улучшению эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости туберкулёзом . 

Таким образом, семейный врач имеет определённые 
возможности в решении проблемы выявления тубер-
кулеза, к которым следует отнести достаточную осве-
домленность о состоянии проблемы туберкулеза в ре-
гионе, настороженность при оценке жалоб пациентов, 
сбор анамнеза, направленный на выявление факторов 
риска развития заболевания, использование диагно-
стического опросника (анкеты), рациональное на-
значение рентгенологических методов обследования, 
обязательное исследование мокроты у больных с ре-
спираторными симптомами, тесное взаимодействие 
с фтизиатром для согласованного ведения пациента . 
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До питання про можливості виявлення туберкульозу в практиці 
сімейного лікаря
Проф. М. М. Кочуєва1,2, проф. В. С. Крутько1, проф. О. А. Опарін1, 
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1Харківська медична академія післядипломної освіти
2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Туберкульоз продовжує залишатися однією з найбільш глобальних проблем медицини. На сьогодні 
2 4% випадків туберкульозу в Україні залишаються невиявленими. В умовах сучасної медичної рефор-
ми роль сімейного лікаря в своєчасному виявленні та діагностиці туберкульозу стає головною. У статті 
описані основні методи раннього виявлення та діагностики туберкульозу.

Ключові слова: туберкульоз, діагностика, сімейний лікар.

Оpportunities of tuberculosis detecting in the family doctor practice
Prof. M. М. Kochuieva1,2, prof. V. S. Krutko1, prof. O. A. Oparin1, 
prof. L. G. Nikolaieva1, ass. prof. T. V Maistat1, A.V. Rohozhyn1,2
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Tuberculosis continues to be one of the most global problems of medicine. Today, 24% of tuberculosis cases in 
Ukraine remain undetected. In today’s medical reform, the role of the family doctor in the timely detection and 
diagnosis of tuberculosis becomes central. The basic methods of early detection and diagnosis of tuberculosis 
are described in the article.
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реценЗія

РЕЦЕНЗІЯ
на рукопис монографії

«МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ хАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1805—1920 гг.)»
Авторського колективу: И . В . Белозеров, С . И . Посохов, Е . С . Проценко, М . И . Кириченко, Б . А . Рогожин 

(російською мовою, загальний обсяг — 23,3 д .а .)

Представлена до рецензування монографія присвячена висвітленню історії медичного факультету в період його існування в рамках Імпе-
раторського Харківського університету, а саме з 1805 по 1920 рік . Така тема для монографії є доволі актуальною та вчасною, особливо в світлі 
215-річного ювілею, який святкує в цьому році зазначений університет, щоз 1999 р . носить назву ХНУ імені В . Н . Каразіна .

Монографія складається зі слова редактора, двох частин (які поділяють викладений матеріал на дві логічні групи: інформація з історії 
факультету загалом та інформація з історії окремих кафедр, що діяли в рамках факультету в зазначений період), висновків, додатків, іменного 
покажчика та списку використаних джерел та літератури .

Перша частина («Очерки истории медицинского факультета Харьковского университета (1805—1920)») складається з шести глав, кожна з 
яких присвячена окремим питанням історії медичного факультету . 

Перша глава («Основные вехи истории медицинского факультета Харьковского университета в 1805—1920 годах») присвячена загально-
му огляду історії факультету . Вона складається з трьох підрозділів, перший з яких висвітлює умови створення та першого періоду розвитку 
факультету, другий торкається теми університетських уставів та їхнього впливу на розвиток факультету в Харкові, третій висвітлює історію 
факультету в останній період його існування в рамках Харківського університету до його розформування в 1920 році .

Друга глава («Профессорско-преподавательский состав медицинского факультета Харьковского университета») присвячена науковцям, 
які пов’язані з факультетом . Вона складається з трьох підрозділів . Перший з них торкається питання розвитку науково-педагогічної ієрархії 
в системі медичної освіти в Російській імперії в XIX ст . Другий підрозділ висвітлює особливості суспільної діяльності викладачів медичного 
факультету . Четвертий підрозділ присвячено медикам серед почесних членів ХНУ імені В . Н . Каразіна .

Третя глава («Учебный процесс на медицинском факультете Харьковского университета») висвітлює особливості учбового процесу на 
медичному факультеті, а саме навчальну програму та екзамени .

Четверта глава («Студенты медицинского факультета Харьковского университета») присвячена найціннішому, що є в будь-якого учбово-
го закладу — його студентам . Глава поділяється на чотири підрозділи . Перший присвячено особливостям складу студентів на факультеті, а 
саме зростанню кількості студентів на факультеті з плином часу а також деяким проблемам їхньої етнічно-релігійної приналежності . Другий 
підрозділ присвячено студентському життю на факультеті, яке відображено в правилах для студентів . Третій підрозділ торкається дуже ак-
туального на сьогодні питання жіночої медичної освіти на медичному факультеті . П’ятий підрозділ присвячено висвітленню особливостей 
проведення конкурсів на кращі наукові роботи серед студентів, що яскраво продемонструвало якими темами цікавилась молодь того часу .

П’ята глава («Учебно-вспомогательные учреждения и клинические базы медицинского факультета Харьковского университета») при-
свячена тим закладам, які задовольняли потреби практичного навчання студентів на медичному факультеті . Перший підрозділ присвячено 
історії появи та постійних переміщень місця знаходження анатомічних театрів факультету, де студенти могли практикуватися в проведенні 
розтинів чи виготовленні препаратів . Другий підрозділ присвячено факультетським клінікам, в яких студенти набували практичні навички 
лікувальної справи . Третій підрозділ розкриває історію відкриття при факультеті Маньківського електротерапевтичного закладу . Четвертий, 
п’ятий та шостий підрозділи присвячено співпраці факультету з лікарнями міста та губернії — Харківською губернською земською лікарнею, 
Олександрівською міською лікарнею та Харківським військовим госпіталем .

Шоста глава («Научные общества и общественные организации медицинского профиля в Харькове») присвячена науково-медичним то-
вариствам, які були пов’язані з медичним факультетом . Ці підрозділи присвячено: Харківському медичному товариству, що було створено 
та очолювалось співробітниками та вихованцями факультету; Товариству наукової медицини та гігієни; Харківському товариству лікарів 
шкірних та сифілітичних захворювань; Хірургічному товариству при університеті; Товариству дитячих хвороб при університеті; Товариству 
червоного хреста, з котрим у співробітників медичного факультету були налагоджені тісні контакти та співпраця .

Друга частина монографії («Очерки истории кафедр медицинского факультета Харьковского университета (1805—1920)») висвітлює іс-
торії окремих кафедр медичного факультету . Кожній кафедрі присвячено окремий підрозділ . Зокрема, висвітлено історію таких кафедр, як: 
нормальної анатомії; лікарської діагностики з терапевтичною пропедевтичною клінікою; гігієни, епідеміології і епізоотіологіі з медичною та 
ветеринарною поліцією; гістології та ембріології; систематичного і клінічного вивчення нашкірних і сифілітичних хвороб; систематичного і 
клінічного вчення про нервові та душевні хвороби; загальної патології; патологічної анатомії; судової медицини; фізіології; приватної патології 
і терапії; акушерства і жіночих хвороб з клінікою; дитячих хвороб з клінікою; офтальмології; терапевтичної факультетської клініки; медичної 
хімії; фармакогнозії і фармації; фармакології; хірургічної та терапевтичної госпітальних клінік; оперативної хірургії з топографічною анатомі-
єю; факультетської хірургічної клініки; хірургічної патології а також фармацевтичній лабораторії .

У висновках автори слушно зауважують, що утворення університету з медичним факультетом не випадково трапилося саме в Харко-
ві — підтримка лікарської професії з боку місцевого духовенства завжди була на високому рівні, що засвідчують успіхи таких вихованців 
Харківського колегіуму, як Єфрема Йосиповича Мухіна та Григорія Івановича Базилевича, які стали одними з найвидатніших лікарів свого 
часу в Російській імперії . Важко не погодитись з заключною тезою авторів монографії, що підготовка майбутніх лікарів може досягти дійсно 
високого рівня саме в рамках класичного університету, з його численними факультетами та різноманітною науковою діяльністю і взаємодією, 
що формує унікальні умови для розвитку всебічно розвиненої молоді .

В додатках викладені таблиці, які доповнюють інформацію основних розділів . Це список деканів та секретарів медичного факультету; 
декілька таблиць, які відображають розвиток кафедр на факультеті у зв’язку з появою нових університетських уставів; таблиці що наочно ілю-
струють зростання кількості студентів на факультеті та пацієнтів в деяких клініках протягом XIX ст .; списки засновників медичних товариств, 
пов’язаних з факультетом; та таблиця, що відображає історію проведення конкурсів наукових праць серед студентів медичного факультету .

Рецензована монографія «Медицинский факультет Харьковскогоуниверситета (1805–1920 гг .)» (російською мовою) зазначеного автор-
ського колективу написана на високому науково-методичному рівні і має велику значущість, оскільки знайомить студентів з блискучим ми-
нулим навчального закладу, в якому вони навчаються . Крім того, вона зацікавлює нових дослідників історії університету та історії медицини 
Харкова, відкриваючи для них нові простори для думок та пізнання . У зв’язку з вищезазначеним вважаю, що монографія має наукову та на-
вчальну цінність та цілком може бути рекомендована до друку .

Д .мед .н ., професор, завідувач кафедрою терапії, ревматології та клінічної фармакології 
Харківської медичної академії післядипломної освіти О. А. Опарін



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 1 121

Дистанційне навчання

Шановні колегі! Здійснити самоконтроль за допомогою тестових завдань у рамках дистанційної освіти Ви 
маєте можливість у режимі он-лайн на сайті нашого журналу http://www .internalmed-journal .in .ua .

Тим, які надійшлють до 30 .06 .2020 р . більш 90% вірних відповідей на тестові завдання симпозиумів, що 
проводить Харківська медична академія післядипломної освіти, мають можливість отримати згідно з на-
казом МОЗ від 07 .07 .2009 № 484 «Про затвердження Змін про Положення про проведення іспитів на переда-
тестаційних циклах» сертифікат учасників . 

Банк тестів

«Схiдноєвропейський	журнал	внутрiшньої	та	сiмейної	медицини»	є	першим	в	Україні		
(з	2014	року)	спеціалізованим	науковим	виданням	з	дистанційної	освіти	для	проведення	

безперервної	освіти	лікарів

Початковий рівень знань

1. Для оцінки морфо-функціонального статусу підлітка вико-
ристовуються наступні групи показників:
а) фізіологічні;
б) соматометричні;
в) біохімічні;
г) клінічні .

2. Які показники використовують для оцінки рівня біологіч-
ної зрілості підлітка?
а) ступінь статевого дозрівання;
б) календарний вік;
в) масса тела;
г) характер жировідкладення .

3. Вкажіть соматометричні показники фізичного розвитку.
життєва ємність легень;
а) маса тіла;
б) ступінь статевого дозрівання;
в) осанка .

4. У якому віці спостерігається «ростовий стрибок» у розвитку?
а) грудний вік;
б) дошкільний вік;
в) шкільний вік;
г) підлітковий вік .

5. Прояви процесів акселерації розвитку:
а) збільшення вікових термінів прорізування зубів;
б) збільшення середнього віку статевого дозрівання;
в) збільшення середньовікових антропометричних по-

казників ;
г) збільшення середнього віку завершення росту .

6. Критерії здоров’я дітей на індивідуальному рівні:
а) генеалогічний анамнез;
б) психологічний клімат в сім'ї та колективі;
в) стан резистентності;
г) характер харчування .

7. Нерівномірність зростання і розвитку в онтогенезі характе-
ризують:
а) ріст і розвиток кожної дитини контролюється влас-

ною генетичною програмою;
б) темп зростання хлопчиків і дівчаток неоднакові;
в) прискорені темпи розвитку тих систем, які забезпечу-

ють виживання організму;
г) чим старше вік дитини, тим нижче темпи зростання і 

розвитку .

Питання до симпозіуму
ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО ТА СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ

8. Основними показниками фізичного розвитку дітей є все, 
крім:
а) зріст;
б) маса;
в) еластичність шкіри;
г) окружність грудної клітини .

9. Синонімом поняття «календарний вік» є:
а) паспортний вік;
б) кістковий вік;
в) зубної вік;
г) біологічний вік .

10. Який з факторів грає найменшу роль серед причин дефіци-
ту маси тіла?
а) забруднення навколишнього середовища
б) інфекційні захворювання
в) недостатнє харчування
г) низька рухова активність

11. Що з перерахованого є ймовірною причиною ризику над-
лишкової маси тіла:
а) високий обсяг навчальних навантажень;
б) забруднення навколишнього середовища;
в) сімейна схильність до ожиріння;
г) висока рухова активність .

12. Вкажіть захворювання, пов’язане з підвищеною продукці-
єю гормону роста
а) аддисонова хвороба;
б)  акромегалія;
в) тіреотоксикоз;
г) адреногенітальний синдром .

13. Дефіцит яких гормонів гіпофіза призводить до ожиріння?
а) ТТГ;
б) меланотропіну;
в) пролактину;
г) окситоцину .

14. Порушення функції статевих залоз формується при
а) зниженні синтезу тіреоїдних гормонів;
б) зниженні синтезау АДГ;
в) патології аденогіпофіза;
г) зниженні синтезу оксітоцина .

15. Який з проявів не характерний для хвороби Іценко-Кушинга:
а) зниження маси тіла;
б) остеопороз;
в) гіпотонія;
г) збільшення маси тіла .
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Кінцевий рівень знань
1. Для оцінки гармонійності фізичного розвитку враховують 

співвідношення між масою тіла, обводом грудної клітки та 
зростом дитини. При яких величинах сигмальних відхилень 
за шкалою регресії фізичний розвиток дітей та підлітків 
вважається дисгармонійним?
а) від М –0,5 σR до 1,0 σR;
б) від М –3 σR до –4 σR;
в) від М +2,5 σR і більше за рахунок підвищеного відкла-

дення жиру;
г) від М –1,1 σR до -2 σR та від М +1,1 σR до +2 σR за ра-

хунок підвищеного відкладення жиру . 

2. Затримка статевого розвитку діагностується, якщо є відста-
вання від норми на:
а) 1 рік;
б) 2 роки;
в) 3 роки;
г) 6 міс .

3. Як співвідноситься формування вторинних статевих ознак 
із збільшенням зовнішніх статевих органів у хлопчиків?
а) випереджає на 2 роки;
б) випереджає на 1 рік;
в) відстає на 2 роки;
г) відстає на 1 рік .

4. Хлопчик 13 років: довжина тіла — 147 см (-1,3σ), маса тіла — 
38 кг (-0,3σR), обвід грудної клітки — 72 см (+0,2σR). Оцініть 
фізичний розвиток дитини:
а) нижче середнього, гармонійний;
б) дисгармонійний;
в) вище за середній;
г) різко дисгармонійний .

5. У дівчини 15 років ступінь статевого розвитку визначається 
формулою: А3Р3Ма4Ме4. Який статевий розвиток?
а) нормальний статевий розвиток;
б) затримка статевого розвитку;
в) передчасний статевий розвиток .

6. Який статевий розвиток дівчини 16 років, якщо його ступінь 
визначено формулою: А2Р2Ма2Ме1?
а) нормальний статевий розвиток;
б) затримка статевого розвитку;
в) ранній статевий розвиток .

7. У юнака 16 років статевий розвиток визначається форму-
лою А1Р2F1. Який статевий розвиток?
а) нормальний статевий розвиток;
б) затримка статевого розвитку;
в) ранній статевий розвиток .

8. Для якого ускладнення цукрового діабету I типу характерні 
симптоми: відставання в рості, ожиріння, гепатомегалія, за-
тримка статевого розвитку?
а) синдром Моріака;
б) синдром Кушинга;
в) хронічний гепатит;
г) соматогенний нанізм .

9. Який стан потребує обов’язкової замісної гормональної те-
рапії?
а) затримка темпів статевого розвитку;
б) гіпогонадизм;
в) затримка статевого дозрівання .

10. При затримці статевого розвитку у дівчат частіше зустріча-
ється:
а) дефіцит маси тіла;
б) ожиріння;
в) нормальна вага тіла;
г) кахексія .

11. У дівчини 15 років, формула статевого розвитку А3Р3Ма-
3Ме3 менструація почалась своєчасно, але кровотеча три-
ває 2 тижні. Який розлад менструального циклу у дівчини?
а) олігоопсоменорея;
б) альгодисменорея;
в) спаніоменорея;
г) дисфункціональна маткова кровотеча пубертатного 

період .

12. Юнак 16 років має масу тіла 120кг, при огляді на стегнах, 
животі, грудних залозах – червоні стриї, статева формула 
А1Р1G1F1. У юнака виявлено звуження полів зору, знижен-
ня розумового розвитку. Добовий діурез до 5 л. Яке захво-
рювання?
а) затримка статевого розвитку;
б) синдром неправильного пубертату;
в) адіпозогенітальна дистрофія;
г) синдром Клайнфельтера .

13. У дівчини, 15 років, формула статевого розвитку А1Р1Ма-
1Ме1, зріст 140 см, крилоподібні складки в області шиї, 
вальгусна деформація стоп. Які методи дослідження є 
обов’язковими для постановки діагнозу?
а)  визначення вмісту статевих гормонів у крові;
б) визначення каріотипу;
в) магніторезонансна томографія головного мозку;
г) визначення рівню тиреотропних гормонів .

14. У юнака 16 років зріст 170 см, маса тіла 87 кг, відкладення 
жирової клітчатки за жіночим типом, формула статевого 
розвитку А2Р2G2F1.
а) затримка статевого розвитку
б) синдром неправильного пубертату
в) адіпозогенітальна дистрофія
г) синдром Клайнфельтера

15. У дівчини 17 років, формула статевого розвитку А4Р5Ма-
5Ме3, зріст 170 см, маса тіла 87 кг., підвищення АТ, яскраві 
червоні смуги розтягнення на сідницях, животі, стегнах. 
Яке порушення статевого дозрівання у дівчини?
а) затримка статевого розвитку;
б) синдром неправильного пубертату;
в) синдром Прадера-Віллі;
г) гіперандрогенія центрального генезу .

2. Причиною виникнення нападу стенокардії є:
а)  збільшення потреби міокарда в кисні;
б) зменшення доставки кисню до міокарда;
в) збільшення маси тіла;
г) невідповідність між потребою міокарда в кисні та 

його доставкою;
д) збільшення числа дихальних рухів .

Питання до симпозіуму
МІОКАРДІАЛЬНІ М’ЯЗОВІ МІСТКИ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ: ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ  

У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
l.  Факторами ризику розвитку ІХС вважаються:

а) інсульт;
б) гіперкаліємія;
в) легенева гіпертензія;
г) цукровий діабет;
д) ГЕРб .
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3. Виникнення нападу стенокардії провокує:
а)  фізичне навантаження;
б) розумова праця;
в) положення тіла лежачи;
г) гіполіпідемічна дієта;
д) остеохондроз грудного відділу хребта .

4. Виберіть опис больового синдрому, який відповідає присту-
пу стенокардії:
а)  інтенсивні болі в спині, що тривають протягом годи-

ни, некупіруются нітрогліцерином та супроводжу-
ються різкою слабкістю, холодним потом;

б) колючі болі в ділянці серця, що тривають 2-3 с; 
в) болі в лівій кисті, що виникають при фізичному на-

вантаженні та тривають до 20 хв, які купіруються са-
мостійно після припинення навантаження або після 
прийому нітрогліцерину через 2—3 хв;

г) неінтенсивні ниючі болі в області серця, що тривають 
годинами та виникають при негативних емоційних пе-
реживаннях і зменшуються після прийому нітрогліце-
рину через 10—15 хв;

д) болі, печіння за грудиною, що виникають при нахилі 
вперед та проходять після зміни положення тіла .

5. Де може локалізуватися біль при стенокардії?
а)  в правому підребер'ї;
б) у лівій руці;
в) у правій пахвовій області;
г) в лівій нозі;
д) у лівому пахвовій області .

6. Яка тривалість больового нападу при стенокардії?
а)  до 15 хв;  б)  до 20 хв;
в) до 35 хв;  г)  до 50 хв;
д) до 55 хв .

7. Виберіть препарат для купірування ангінозного нападу:
а)  атропін;
б) нітрогліцерин;
в) нурофен;
г) триметазидин;
д) аторвастатин .

8. Яка швидкість настання ефекту нітрогліцерину при нападі 
стенокардії?
а)  2—5 хв;  б)  15 хв;
в) 25 хв;  г)  30 хв;
д) 45 хв .

9. Які зміни ЕКГ можуть бути виявлені під час нападу стено-
кардії?
а)  АВ-блокада I ступеня;
б) депресія сегмента SТ на 1 мм;
в) підйом сегмента ST на 7 мм;
г) АВ-блокада II ступеня;
д) блокада лівої ніжки пучка Гіса .

10. Проба з навантаженням вважається позитивною в разі:
а) підвищення артеріального тиску понад 180/110 мм 

рт .ст;
б) відсутності підвищення артеріального тиску;
в) появи депресії сегмента SТ на 1—2 мм;
г) появи шлуночкових екстрасистол;
д) появи блокади лівої ніжки пучка Гіса .

11. Виберіть препарат для зниження рівня загального холесте-
рину:
а)  гепарин;
б) ацетилсаліцилова кислота;
в) аторвастатин;
г) нурофен;
д) бісопролол .

12. Протипоказанням для призначення пацієнту В-адрено-
блокаторів при стабільній стенокардії є:
а)  артеріальна гіпертензія;
б) уукровий діабет 2 типу;
в) ожиріння;
г) синусова брадикардія;
д) сінусова аритмія .

13. Виберіть препарат для профілактики виникнення ангіноз-
ного нападу:
а)  нітрогліцерин;
б) ізосорбіду динітрат;
в) верошпирон;
г) валсартан;
д) еналаприл .

14. Ускладненням тромболітичної терапії є:
а)  зниження маси тіла;
б) реперфузійні аритмії;
в) аневризма коронарної артерії;
г) артеріальна гіпертензія;
д) гострий інфаркт міокарда .

15. Для уточнення тактики ведення хворого з нападами стено-
кардії найбільше значення мають результати:
а)  коронарографії;
б) ехокардіографіі;
в) холтеровского моніторингу;
г) велоергометріі;
д) сцінтіграфіі міокарду .

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Найкраща тактика ведення хворого при збільшенні частоти 

нападів стенокардії та неефективності нітрогліцерину:
а) планова госпіталізація;
б) проведення додаткових досліджень;
в) невідкладна госпіталізація;
г) продовжити амбулаторне лікування;
д) консультація кардіохірурга .

2. Що лежить в основі патогенезу больового нападу у хворого? 
а) спазм вінцевої артерії; 
б) порушення мікроциркуляції; 
в) паралітичне розширення вінцевих артерій; 
г) крововилив в атеросклеротичну бляшку; 
д) задуха .

3. Показання для проведення хворому проби з дозованим фі-
зичним навантаженням: 
а) відсутність типового больового синдрому та ЕКГ-змін 

у спокої;
б) часті приступи стенокардії; 
в) наявність ознак недостатності кровообігу;
г) наявність супутньої ендокринної патології;
д) помірна артеріальна гіпертензія .

4. На велоергометрії виявлено ішемічні зміни на ЕКГ при по-
тужності навантаження 40 Вт. Який препарат слід призна-
чити хворому:
а) верапаміл; 
б) анаприлін;
в) нітросорбід; 
г) рибоксин; 
д) дігоксин . 

5. Які зміни будуть відображені на ЕКГ під час нападу стено-
кардії? 
а) поява патологічного зубця Q; 
б) деформація комплексу QRS; 
в) поява дельта-хвиль; 
г) змін на ЕКГ не буде; 
д) горизонтальна депресія сегменту ST . 
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6. Який з наведених методів обстеження буде найбільш інфор-
мативним для уточнення наявності міокардіального містку? 
а) добове моніторування ЕКг); 
б) проба з дозованим фізичним навантаженням; 
в) коронарографія;  
г) УЗД серця; 
д) вентрикулографія . 

7. У хворого напади стенокардії  виникають при незначному 
фізичному навантаженні та в стані спокою, а лікування: бе-
таблокатори, пролонгіровані нітрати, аспірін не дає ефекту. 
Для уточнення тактики ведення хворого найбільшого зна-
чення мають результати: 
а) коронарографії; 
б) ехокардіографії; 
в) холтеровського моніторингу; 
г) велоергометрії; 
д) сцинтиграфії міокарду . 

8. Головною причиною стенокардії у похилому віці є:
а) порушення реології крові; 
б) спазм вінцевої артерії; 
в) хронічна гіпоксія;
г) атеросклероз коронарних судин;  
д) гіпертрофія лівого шлуночка . 

9. Під час виконання другого ступеню навантаження при про-
веденні велоергометричної проби на ЕКГ з’явилась гори-
зонтальна депресія сегменту ST в грудних відведеннях. Ці 
зміни слід оцінювати як прояв:
а) електролітних порушень;
б) норми; 
в) детренованості хворого; 
г) дистрофічних змін; 
д) коронарної недостатності . 
 

10. Які з наведених препаратів показані для покращення довго-
строкового прогнозу при стенокардії:
а) препарати калію;
б) антагоністів кальцію;

в) бета-блокатори; 
г) етацизин; 
д) пролонговані нітрати . 

11. Який препарат показаний для тривалої терапії стабільної 
стенокардії напруження ІІ ФК?
а) Гіпотіазид; 
б) Нітросорбід; 
в) Адельфан; 
г) Капотен; 
д) Пропранолол . 

12. Функціональний клас стенокардії залежить від: 
а) толерантності до фізичного навантаження;
б) рівня артеріального тиску;
в) наявності порушення ритму;
г) наявності гіпертрофії лівого шлуночка;
д) симптомів серцевої недостатності .
 

13. Можлива причина раптової смерті у молодому віці:
а) порушення толерантності до фізичного навантаження;
б) низький рівень артеріального тиску;
в) хронічні захворювання легень;
г) ГЕРБ;
д) міокардіальні м’язові містки .

14. Визначення функціонального класу стенокардії можливо за 
допомогою:
а) коронарографії;
б) ехокардіографії; 
в) велоергометрії;  
г) холтеровськиого моніторингу;
д) проби з курантілом . 

15. Яка мета велоергометричного дослідження з реєстрацією 
ЕКГ під час навантаження? 
а) уточнення ступеню гіпертрофії міокарду;
б) оцінка фізичного розвитку;
в) діагностика вінцевої недостатності;
г) визначення стадії гіпертонічної хвороби;
д) визначення рівня артеріального тиску .

г) потовщення стінок інтрамуральних коронарних су-
дин і вогнищевий фіброз міокарду .

4. Якій тип серцевої недостатності найчастіше зустрічається 
при цукровому діабеті 2 типу в теперешній час?
а)  діастолічна серцева недостатність зі збереженою сис-

толічною функцією лівого шлуночку;
в) систолічна серцева недостатність зі зниженою фракці-

єю викиду лівого шлуночку;
в) поєднання систолічної та діастолічної дисфункції лі-

вого шлуночку;
г) усі вищеперераховані типи зустрічаються однако часто .

5. Чи впливають неінсулінові цукрознижуючі препарати на 
ризик виникнення або погіршення серцевої недостатності?
а) не впливають;
б) знижують ризик серцевої недостатності;
в) підвищують ризик серцевої недостатності;
г) частина з них знижує, а частина збільшує ризик серце-

вої недостатності .

6.  Як впливає жорсткий глікемічний контроль на ризик серце-
вої недостатності?
а)  знижує ризик серцевої недостатності;
б) надто жорсткий контроль глікемії може викликати 

погіршення;
в) не впливає на ризик серцевої недостатності;
г) залежить від давності діабету і важкості декомпенсації .

Питання до симпозіуму
ДІАБЕТИЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ

Тести для початкового контролю рівня знань
1. Як цукровий діабет 2 типу впливає на ризик розвитку серце-

вої недостатності?
а)  не впливає;
б) збільшує ризик постінфарктної серцевої недостатності;
в) збільшує ризик серцевої недостатності на фоні артері-

альної гіпертензії;
г) збільшує ризик всіх типів серцевої недостатності на-

віть у відсутності значущого атеросклерозу коронар-
них судин і артеріальної гіпертензії .

2. Що таке діабетична кардіоміопатія?
а)  ураження серця внаслідок вираженої гіперглікемії ;
б) гостре ускладнення діабету, що виникає в разі його де-

компенсації;
в) різновид дисметаболічної кардіоміопатії, що виникає 

в разі недостатного контролю діабету незалежно від 
наявності значущого атеросклерозу коронарних су-
дин і артеріальної гіпертензії;

г) хронічне ураження серця при діабеті, що виникає вна-
слідок діабетичної макро- і мікроангіопатії .

3. Які гістологічні зміни міокарду характерні для діабетичної 
кардіоміопатії?
а) гіпертрофія та дифузний фіброз;
б) дилатація та вогнищевий фіброз;
в) виражений атеросклероз коронарних судин та вогни-

щевий фіброз міокарду;
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7.  Який провідний механізм дії метформіну?
а) пригнічення глюконеогенезу в печінці;
б) збільшення синтезу інсуліну;
в) збільшення постпрандіальної секреції інсуліну;
г) зниження секреції глюкагону .

8. Яким чином метформін покращує метаболічні показники 
крові?
а) знижує синтез глюкози і ліпідів в печінці;
б) збільшує проникнення глюкози через мембрани клітин;
в) збільшує утилізацію вільних жирних кислот клітинами;
г) збільшує секрецію інсуліну .

9. Який корисний ефект метформіну для міокарду?
а) зниження перевантаження міокарду глюкозою; 
б) збільшення захвату глюкози міокардом;
в) збільшення утилізації жирних кислот міокардом;
г) все перераховане .

10. Які протидіабетичні препарати є безпечними при серцевій 
недостатності?
а) препарати сульфонілсечовини;
б) Акарбоза;
в) Метформін;
г) Піоглітазон .

11. Як метформін впливає на перебіг серцевої недостатності?
а) не впливає;
б) покращує;
в) протипоказаний при застійній серцевій недостатності;
г) може викликати погіршення . 

12. Як піоглітазон може впливати на перебіг серцевої недостат-
ності?
а) не впливає; 
б) погіршує;
в) може викликати погіршення при гострій декомпенса-

ції серцевої недостатності;
г) протипоказаний при застійній серцевій недостатності . 

13. Як впливають на перебіг серцевої недостатності препарати 
інкретинової дії при серцевій недостатності?
а) не впливають;
б) покращують;
в) агоністи ГПП-1 можуть покращувати, інгібітори 

ДПП-4 не покращують або погіршують;
г) погіршують .

14. Який з нових протидіабетичних препаратів покрашує пере-
біг при серцевій недостатності?
а) амаріл;  б)  вілдагліптин;
в) репаглінід;  г)  емпагліфлозин .

15. Який механізм зниження глюконеогенезу і ліпідогенезу в пе-
чінці завдяки метформіну?
а) зниження синтезу АТФ в печінці;
б) пригнічення активності контрінсулярних гормонів;
в) пригнічення активності ГПП-1;
г) все перераховане .

Тести для кінцевого контролю рівня знань
1. Який фенотип діабетичної кардіоміопатії частіше зустріча-

ється в теперешній час?
а) дилатаційний;
б) рестриктивний;
в) гіпертрофічний;
г) фібротичний .

2. Який провідний механізм зменшення жорсткості міокарду 
при використанні інгібіторів SGLT2 ?
а)  сповільнення роботи Na+/Ca2+ обмінника;
б) зменшення перевантаження вільними жирними кис-

лотами;

в) зменшення окислювального стресу міокарду;
г) все перераховане .

3. Який провідний механізм зниження ризику аритмій при ви-
користанні інгібіторів SGLT2 ?
а) усунення перевантаження Na+ и Ca2+;
б) підвищення рівня Са2+ в мітохондріях;
в) зниження вільних жирних кислот в кардіоміоцитах;
г) все перераховане .

4. Яке типове метаболічне порушення при ЦД-2 з СН?
а) підвищення рівня Ca2+ в мітохондріях;
б) підвищення рівня Na+ в кардіоміоцитах;
в) зниження рівня Ca2+ в цитоплазмі;
г) зниження активності Na+/ Ca2+ обмінника .

5. Який основний ефект агоністів ГПП-1?
а) зниження всмоктування глюкози;
б) зниження аппетиту; 
в) недопущення постпрандіальної гіперглікемії;
г) все перераховане .

6.  Який провідний механізм дії агоністів ГПП-1?
а) підвищення вивільнення інсуліну;
б) покращення чутливості до інсуліну;
в) зниження абсорбції глюкози в кишечнику;
г) підвищення видалення глюкози з організму .

7.  Який основний недолік агоністів ГПП-1?
а) ризик розвитку гіперглікемії;
б) швидкий розвиток толерантності; 
в) виснаження В-клітин;
г) надмірне підвищення інсуліну .

8.  Який основний недолік агоністів ГПП-1?
а) недостатній ефект щодо зниження глюкози;
б) надмірне підвищення інсуліну;
в) швидкий розвиток толерантності; 
г) синдром ліпідного обкрадання .

9.  Який основний недолік розіглітазону?
а) перевантаження міокарду глюкозою;
б) підвищення ризику гіповолемії;
в) підвищення рівня вільних жирних кислот в крові;
г) порушення обміну кальцію .

10. Чи треба повністю медикаментозно усувати інсулінорезис-
тентність і прагнути жорстокого глікемічного контролю 
при діабетичній кардіоміопатії?
а) не треба через ризик гіпоглікемії;
б) не треба ризик перевантаження клітин глюкозою;
в) треба, це є метою лікування;
г) треба при наявності прогресуючих ускладнень діабету .

11. Які позитивні ефекти метформіну при діабетичній кардіо-
міопатії?
а) покращення мікроциркуляції в міокарді через збіль-

шення синтезу NO;
б) покращення утілізації глюкози в кардіоміоцитах;
в) покращення діастолічної функції через нормалізацію 

обміну кальцію;
г) все вищеперераховане .

12. Чому глітазони протипоказані при серцевій недостатності?
а) викликають перевантаження глюкозою з токсичною 

дією на міокард;
б) викликають синдром ліпідного обкрадання;
в) усувають захисний компонент інсулінорезистентності;
г) все вищеперераховане .
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13. Чому препарати інкретинової дії можуть викликати погір-
шення серцевої недостатності?
а) можуть викликати перевантаження клітин глюкозою;
б) викликають синдром ліпідного обкрадання; 
в) викликають гіперактивацію симпато-адреналової сис-

теми;
г) зменшують метаболічну гнучкість міокарду .

14. Яким чином інгібітори SGLT-2 покращують стан міокарду?
а) видаляють зайву глюкозу з організму без додаткової 

участі інсуліну;

б) покращують функцію мітохондрій за допомогою при-
гнічення Na+/H+ обмінника;

в) знижують перевантаження кардіоміоцитів Са2+;
г) все перераховане .

15. Які патологічні зміни міокарду зменшуються на тлі вико-
ристання інгібіторів SGLT-2?
а) покращується діастолічна функція міокарду;
б) зниження ризику аритмій;
в) покращення енергетичного стану міокарду;
г) все перераховане .

10. Тривалість підгострого тиреоїдиту зазвичай становить:
а)  4-6 місяців;
б) 1-2 місяца;
в) 2-3 тижня;
г) 1-2 роки .

11. Для діагностики вузлових утворень щитовидної залози най-
більш широко використовується візуалізує метод:
а)  радіоізотопне сканування щитоподібної залози;
б) КТ щитоподібної залози;
в) УЗД щитоподібної залози;
г) рентгенографія органів шиї .

12. З якими захворюваннями необхідно проводити диферен-
ційний діагноз вузлового еутиреоїдного зоба:
а)  узлова форма автоімунного тиреоїдита;
б) рак щитоподібної залози;
в) кіста шиї .
г) Все вищеперераховане

13. Показанням до оперативного лікування при вузловому ко-
лоїдному зобі є:
а)  бажання пацієнта;
б) нормальна функція щитоподібної залози;
в) ознаки компресії органів шиї .

14. Основні методи діагностики рака щитоподібної залози:
а)  УЗД щитоподібної залози;
б) тонкоігольна аспіраційна біопсия;
в) сцинтіграфія;
г) дослідження ТТГ . 

15. При важкому гіпотиреозі у хворих зі стенокардією напруги 
необхідно: 
а)  призначити препарати йода в комбінації з тиреоїдни-

ми гормонами; 
б) лікування малими дозами тиреоїдних препаратів; 
в) відмовитись від лікування гіпотиреоза;
г) призначити великі дози тиреоїдних гормонів в комбі-

нації з кардіальної терапією .

Тести для кінцевого контролю рівня знань
1. Профілактика зобу в ендемічних районах забезпечується:

а) вживанням йодованої води;
б) вживанням йодованого хліба;
в) вживанням йодованої кухонної солі;
г) прийманням мікродоз йоду;
д) прийманням антиструміну .

2. Вузловий зоб диференціюють з:
а)  пухлинами підщелепної слинної залози;
б) остеомою ключиці;
в) шийним лімфаденітом;
г) боковою кістою шиї;
д) серединною кістою шиї .

Тестові завдання для самостійної роботи:
1. При типовому дифузному токсичному зобі секреція тирео-

тропного гормону:
 а)  нормальна;
 б) знижена;
 в) підвищена .
 

2. Для підострого тиреоїдиту не характерно:
а)  підвищення температури;
б) ускорення ШОЕ; 
в) вираженний больовой синдром; 
г)  підвищення захвата йода щитоподібної залози . 

3. Для аутоімунного тиреоїдита характерно: 
 а)  наявність збільшення лімфатичних шийних вузлів;
 б) болючість при пальпації щитовидної залози;
 в) підвищення титра антитіл до тиреоглобуліну . 

4. При первинном гіпотирозі в крові виявляється: 
   а)  підвищення рівня ТТГ; 
   б) зниження  рівня ТТГ; 
   в) нормальний рівень ТТГ .  

5. Результатом хронічного аутоімунного тиреоїдиту зазвичай 
є:
а)  еутиреоз;
б)  гіпертиреоз;
в) гіпотиреоз .

6. Що не характерно для хронічного автоімунного тиреоїдиту?
а)  підвищення титра антитіл к антигенам щитоподібної  

залози;
б) відсутність  антитіел док антигенів щитоподібної  за-

лози;
в) при УЗД – неоднородність структури, зниження ехо-

генності .

7. Етіологічним фактором підострого тиреоїдіту являєтся:
а)  вірусна інфекція;
б)  надлишкова інсоляція;
в) бактеріальна інфекція .

8.  Лабораторними показниками, характерними для підгостро-
го тиреоїдиту є:
а)  значне прискорення ШОЕ при нормальній лейкоци-

тарній формулі крові;
б) підвищення  Т3, Т4 на ранній стадії захворювання;
в) підвищення титру антитіл до тиреоглобуліну;
г) все вищезазначене .

9.  Назвіть основну найбільш ефективну групу препаратів, що 
застосовуються в терапії підгострого тиреоїдиту:
а)  глюкокортикоїди;
б)  нестероїдні протизапальні препарати;
в) антибіиотики .

Питання до симпозіуму
АУТОІМУННИЙ ТИРЕОїДИТ
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Дистанційне навчання

3. Лікування вузлового зоба:
а) призначення йодистих препаратів;
б) призначення антиструміну;
в) променева терапія;
г) фізіотерапевтичні методи;
д) Хірургічне .

4. Функціональний стан щитовидної залози визначається на-
ступними методами:
а) ЕКГ;
б) визначення накопичення і131;
в) визначення основного обміну;
г) сканування;
д) пневмотіреографія .

5. Основні скарги хворих на тиреотоксикоз:
а) пульс незмінний;
б) брадікардія;
в) тахікардія;
г) аритмія;
д) ритм галопу .

6. Очні симптоми тиреотоксикозу:
а) Грефе;
б) Горнера;
в) Мебіуса;
г) Штельвага;
д) Ортнера .

7.  Основний обмін у хворих тиретоксикозом:
а) +5%;
б) +10%;
в) +20%;
г) +30%;
д) +40% .

8.  Найбільш інформативні додаткові методи обстеження щи-
товидної залози у хворих тиреотоксикозом:
а) рентгенографія;
б) сканування;
в) УЗД;
г) термографія;
д) пневмотиреографія .

9.  Специфічне консервативне лікування хворих тиреотокси-
козом включає призначення наступних препаратів:
а) спазмолітиків;
б) антидотів;

в) тиреостатиків;
г) серцево-судинних;
д) седативних .

10. Температура тіла при гострому тиреоїдиті:
а) 36,8;
б) 37,5;
в) 38;
г) 39;
д) 40 .

11. При гострому тиреоїдиті передня поверхня шиї:
а) набрякла;
б) гіперемована;
в) шкіра бліда;
г) ціаноз шкіри;
д) без особливостей .

12. До аутоімунних захворювань щитовидної залози відносять-
ся:
а) тиреоїдит;
б) тиреоїдит Де-Кервена;
в) специфічний тиреоїдит;
г) тиреоїдит Хашимото;
д) тиреоїдит Ріделя .

13. При пальпації щитовидної залози у хворих аутоімунним ти-
реоїдитом відмічаються:
а) болючість;
б) різка болючість;
в) незначна болючість;
г) підвищена щільність;
д) рівномірне збільшення .

14. Лікування аутоімунного тиреоїдиту:
а) симптоматичне;
б) кортикостероїди;
в) тиреоїдити;
г) антисептики;
д) фізіотерапія .

15. Інформативні відомості при аутоімунному тиреоїдиті отри-
мують при дослідженні щитовидної залози:
а) пальпацією;
б) вислуховуванням;
в) рентгенографією;
г) скенограмою;
д) пункцією .
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1 . Статті публікуються українською, або російською, або 
англійською мовами . Приймаються в першу чергу оглядові 
статті з актуальних проблем внутрішньої та сімейної меди-
цини, яки можуть бути використані для дистанційної освіти 
лікарів та підвищення їх післядипломної освіти .

2 . Авторський оригінал складається з двох примірників 
(одного — на папері, другого — в електронному вигляді):

— індекс УДК;
—  тексту (стаття - до 9 с .; лекція, огляд, проблемна стаття – 

до 12 с .; коротка інформація - до 3 с .);
—  таблиць, малюнків, графіків, фотографій з додаванням 

електронних копій;
—  списку цитованої літератури (загальна кількість не по-

винна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають 
бути менш ніж трьохрічної давнини);

—  тестових завдань за темою статті (15 тестів з чотирма 
варіантами відповідей для начальної перевірки знань,  
з яких один вірний,  та 15 тестів з чотирма варіантами 
відповідей, з яких один вірний,  для заключної перевір-
ки знань);

—  резюме, додається наприкінці статті, та повинно місти-
ти назву статті, прізвища та ініціали авторів, установу, 
де працюють автори, місто, країну (для іноземців), текст 
обсягом, не більшим ніж 0,5 сторінки;

Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, 
якщо стаття написана українською мовою, то резюме має 
бути російською та англійською мовами), переклад має бути 
літературний та якісний .

3 . Структура основного тексту статті має відповідати за-
гальноприйнятій структурі для наукових статей .

Статті, що містять результати експериментальних дослі-
джень, у тому числі дисертаційних, і вміщені під рубрикою 
«Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: 
«Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи дослідження», 
«Результати та обговорення», «Висновки», «Перспективи 
подальших досліджень» . Ці публікації мають включати такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спираєть-
ся автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулю-
вання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз-
відок у даному напрямі (Постанова Президії ВАК України від 
15 .01 .2003 р . «Про підвищення вимог до фахових видань, вне-
сених до переліків ВАК України») .

4 . На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) УДК статті;  
2) назву статті;  3) вчене звання, науковий ступінь, ініціали та 
прізвища авторів;  4) установу, де працюють автори, місто, кра-
їну (для іноземців) .

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ  
У «СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКОМУ ЖУРНАЛІ СІМЕЙНОЇ  

ТА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»

На останній сторінці тексту вміщують: 1) власноручні під-
писи всіх авторів; 2) печатку та підпис відповідальної особи 
установи, від якої подається матеріал; 3) прізвище, ім'я та по 
батькові, поштову адресу, номери телефонів (службовий та 
домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися .

5 . Текст друкується 14 кеглем, на білому папері, через 1,5 
інтервали, на одному боці аркуша формату А4 (210 х 297 мм),  
з полями з усіх боків по 20 мм .

6 . Матеріали приймаються тільки на електроних носіях, на-
брані в редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарніту-
рою «Тimes New Roman», 12 пунктів, без табуляторів . Таблиці 
мають бути виконані гарнітурою «Тimes New Roman», 10 пунк-
тів, без службових символів усередині . Називаючи лікарський 
пре парат, перевагу надавати міжнародній непатентованій наз-
ві (INN), її писати з малої літери . У разі потреби навести торго-
ву назву — подавати її з великої літери та в лапках .

7 . Електронні копії малюнків, фотографій приймаються  
у форматі ТІFF (не менше ніж 300 dpi); графіків та схем у фор-
маті ЕРЗ або АІ окремо від тексту .

8 . Усі величини наводяться в одиницях СІ .
9 . Список літератури оформлюється на окремих сторінках 

та друкується 12 кеглем . Джерела подаються в алфавітному 
порядку .  Посилання  в тексті зазначаються цифрами в ква-
дратних дужках (наприклад: [12]) .

Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініці-
али, назва книги, місце видання, рік, кількість сторінок . На-
приклад: Евдокимов А .Г ., Тополянский В . Д . Болезни артерий 
и вен . — М .: МЕДпресс – информ, 2012 . — 256 с . 

Для статей із журналів та збірників — пріз вище, ініціа-
ли, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу 
або назва збірника, рік видання, том, но мер, сторінки (по-
чаткова і остання), на яких вміщено стат тю . Наприклад:  
5 . Харченко Н .В . Обзор материалов 21-й ежегодной Евро-
пейской гастроэнтерологической недели ./ Н .В . Харченко, 
И .М . Скрипник // Журнал «Здоров`я України» . — 2014 . — 
№01-02(326-327) . — С . 34—35 . 

Для іноземних видань: 15 . Adachi k . Radially asymmetric 
gastroesophageal acid reflux in the distal esophagus: examinations 
with novel pH sensor catheter equipped with 8 pH sensors /  
k . Adachi, S . Ohara, k . Furuta // Journal of Gastroenterology . — 
2012 . — Vol . 47 . — № 11 . — R . 1221—1227 .

10 . Автори несуть відповідальність за науковий та літера-
турний зміст поданого матеріалу . 

11 . Редакція залишає за собою право на власне редагуван-
ня статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий ма-
теріал не відповідає згаданим вище вимогам .

12 . Диски, рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріа-
ли, надіслані в редакцію, не повертаються .

13 . Статті надсилати на адресу видавництва та на електрон-
ну пошту: teraprevm@med .edu .ua .


