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Синдром раздраженного кишечника: 
современные представления и новые 
возможности коррекции

Функциональные заболевания желудочно-ки-
шечного тракта (ФЗ ЖКТ) занимают значимую 

нишу в современной гастроэнтерологии, являясь 
областью пересечения практической и фундамен-
тальной медицины . Актуальность функциональной 
патологии ЖКТ обусловлена широкой распростра-
ненностью в общемировой популяции (15—25% на-
селения развитых стран), недостаточностью данных 
о звеньях патогенеза, лежащих в основе развития ФЗ 
ЖКТ [18, 25] .

Более частая встречаемость функциональной па-
тологии ЖКТ у лиц работоспособного возраста и 
снижение качества жизни обуславливают экономи-
ческие потери, связанные с оформле нием листов не-
трудоспособности и снижением эффективности тру-
да [10, 12], что  относит такие заболевания к классу 
социально значимых .

Более двух десятилетий тому назад с целью обоб-
щения и упорядочивания накопленных данных, а 
так же разработки алгоритмов диагностики ФЗ ЖКТ 
и лечения больных с этой патологией была создана 
экспертная группа по ее изучению, результатом дея-
тельности которой яви лось создание «Римских кри-
териев І» . За это время дефиниция ФЗ ЖКТ, прин-
ципы их классификации и лечебно-диагностическая 
такти ка эволюционировали с учетом новых данных 
как фундаментальной, так и клинической медицины . 
Последний пересмотр Римских критериев (Римские 
критерии IV) был проведен в 2016 г . [14] . 

В Римских критериях IV (2016) освещено важное 
значение патофизиологического взаимо действия 
между кишечником и головным моз гом . К расстрой-
ствам взаимодействия «кишечник-головной мозг», 
в соответ ствии с новым определением, от носится 
ряд заболеваний, при которых появление патологи-
ческой симптоматики обусловле но нарушением мо-

торики, висцеральной гипер чувствительности, из-
менением функций слизи стой оболочки и иммунной 
системы, нарушени ем кишечной микробиоты, изме-
нением обработ ки сигналов в центральной нервной 
системе [13] .

Согласно современной концепции, в формирова-
нии СРК важную роль играют генетическая предрас-
положенность, психосоциальные факторы (стрес-
совые ситуации, нарушение копинга (способности 
преодолевать стресс)), перенесенные кишечные 
инфекции, недостаточная социальная поддержка 
[17] .  Сочетание данных составляющих приводит 
к развитию висцеральной гиперчувствительности, 
расстройствам моторики,  которые традиционно 
считаются главными патогенетическими факторами 
развития СРК, возникновению и персистированию 
умеренно выраженных воспалительных изменений 
слизистой оболочки кишечника, а также нарушению 
качественного и количественного состава кишечной 
микрофлоры [5] .  

Повышение висцеральной чувствительности 
кишки является основной причиной возникнове-
ния абдоминальной боли у больных СРК . Болевые 
ощущения могут быть следствием повреждения эн-
теральной нервной системы в условиях изменения 
состава бактериальной микрофлоры кишечника или 
перенесенной кишечной инфекции . Обычные пери-
ферические раздражители, обусловленные физиоло-
гической перистальтикой кишечника больные СРК, 
в отличие от здоровых лиц, воспринимают, как боле-
вые ощущения [5] .  

У пациентов с СРК боль связана с особенностями 
функционирования ноцицепторного аппарата киш-
ки . Раздражение болевых рецепторов (ноцицепто-
ров) вызывает возникновение “ноцицептивного” 
типа боли . Ноцицепторы — это единственный тип 
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чувствительных рецепторов, которые не адаптиру-
ются и не десенсибилизируются под воздействием 
длящегося или повторяющегося сигнала . В ноци-
цептивных нервных окончаниях имеется прямо про-
тивоположное явление — сенсибилизация болевых 
рецепторов, которая проявляется снижением поро-
га чувствительности рецепторного аппарата киш-
ки, возникновением болевых ощущений, моторных 
и секреторных нарушений в ответ на допороговые 
стимулы [1] . 

Путь нейрональной передачи висцеральной боли 
у больных СРК не поврежден, при этом нарушен 
процесс нисходящего подавления восприятия боли 
(центральная антиноцицептивная дисфункция) [1] . 

Другой причиной абдоминальной боли при СРК 
являются нарушения моторики толстой кишки, ко-
торые у больных СРК проявляются сильными, «ги-
гантскими» сокращениями кишки, отмечающимися 
1—3 раза в день, способствующими продвижению 
химуса по кишечнику и вызывающими спазм ки-
шечника и боль . Также при СРК выявляются пато-
логические вспышки усиленной активности как со 
стороны толстой кишки, так и со стороны двенадца-
типерстной и тощей кишок (дискретные кластерные 
сокращения) во время приема пищи . Кластерные 
сокращения — это группы распространяющихся 
малых сокращений кишки, длящиеся около 1 мин 
и возникающие каждую 2ю минуту (т .н . минутный 
ритм) [8] .

Результатом гиперкинетических моторных рас-
стройств циркулярного слоя гладких мышц кишечной 
стенки является повышение тонуса кишки с развити-
ем гладкомышечного спазма, имеющего следствием 
возникновение болей спастического или атоническо-
го характера за счет перерастяжения органа повы-
шенным внутрипросветным давлением [1] . 

Замедление транзита химуса в результате спастиче-
ской дискинезии кишечника и нарушение всасывания 
газа кишечной стенкой в кровь при СРК являются 
причинами метеоризма и повышенного газообразо-
вания . Вследствие изменения кишечного микробиома 
нарушается нормальное соотношение микроорганиз-
мов, отмечается усиленное размножение условно-па-
тогенных бактерий, обостряются процессы гниения и 
брожения . При этом ощущаемое пациентом вздутие 
может не подтверждаться объективными метода-
ми обследования, так как у больных СРК повышена 
чувствительность рецепторного аппарата кишечника 
даже к нормальному количеству газа [6] .

Метеоризм у больных СРК клинически может про-
являться учащением выхода газов и увеличением их 
объема, а в более тяжелых случаях больного беспоко-
ят интенсивные и длительные абдоминальные боли .

Одним из проявлений избыточного газообразова-
ния является синдром селезеночной флексуры . В об-
ласти селезеночного изгиба (флексуры толстой киш-
ки) возникает скопление газов . Болевые ощущения 
при этом локализуются в верхнем левом квадранте 
живота или проецируются на переднюю часть груд-
ной клетки слева, симулируя кардиальную патоло-
гию [6] . 

Диагностические критерии СРК в Римском кон-
сенсусе IV (2016) претерпели значительные измене-
ния . Ранее СРК диагностировали при наличии реци-
дивирующей абдоминальной боли или дискомфорта 
в течение 3 дней в месяц на протяжении 3 последних 
месяцев, при условии, что состояние пациента улуч-
шалось после дефекации или начало заболевания  
было ассоциировано с изменением частоты стула и/
или формы кала . В новой редакции СРК изменение 
касается частоты абдоминальной боли: диагноз СРК 
правомочен, если пациент испыты вает абдоминаль-
ную боль по меньшей мере 1 раз в неделю в течение 3 
последних месяцев; имеется связь боли с двумя или 
более из следующих критериев: связана с дефекаци-
ей, ассоциируется с изменением частоты опорожне-
ния, ассоциируется с изменением внешней формы  
стула . Из диагностических критериев СРК удалено 
понятие «дискомфорт», а дополнительное ус ловие 
«улучшение после дефекации» заменено на «связан-
ное с дефекацией» [4, 14] . Критерии соответствуют 
требованиям при наличии симптомов в течение по-
следних 3 месяцев с начала проявления заболевания 
и по крайней мере 6 месяцев перед диагностикой .

Согласно Римским критериям IV различают сле-
дующие виды СРК: СРК с преобладанием запоров 
(СРК-3); СРК с преобладанием диареи (СРК-Д); СРК 
смешанного типа (СРК-М); СРК неклассифициро-
ванный (СРК-Н) [4,14]  .

Определение подтипов СРК ос новывается на опре-
делении пропорции изме ненного стула (комкова-
тый/твердый или неоформленный/жидкий), а не 
всех каловых масс, которые могут содержать кал с 
нормаль ной консистенцией .

Для классификации вариантов СРК разработана 
Бристольская шкала формы стула (Bristol Stool Form 
Scale (BSFS)) . В норме у пациента отмечается должен 
быть тип 3 или 4 тип стула . 

СРК с преобладанием запоров (СПК-3) диагно-
стируется при наличии более 1/4 (25%) опорожне-
ний кишечника с формой стула, соответствующей 
1 или 2 типу Бристольской шкалы и менее 1/4 (25%) 
опорожнений кишечника с формой стула, соответ-
ствующей 6 или 7 типу Бристольской шкалы .

Альтернативный вариант для эпидемиологии или 
клинической практики — пациент сообщает про на-
рушенное опорожнение кишечника обычно в виде 
запора (напоминает типы 1 или 2 на рисунке BSFS) .

СРК с преобладанием диареи (СРК-Д) диагности-
руется при наличии более 1/4 (25%) опорожнений 

Бристольская шкала форм кала

Тип 1 Отдельные твердые комки, как 
орехи, трудно продвигаются
В форме колбаски, но 
комковатый
В форме колбаски, но с 
ребристой поверхностью
В форме колбаски или змеи, 
гладкий и мягкий
Мягкие маленькие шарики с 
ровными краями
Рыхлые частицы с неровными 
краями, кашицеобразный стул
Водянистый, без твердых частиц Полностью жидкий

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Тип 5

Тип 6
Тип 7
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кишечника с формой стула, соответствующей 6 или 7 
типу Бристольской шкалы и менее 1/4 (25%) опорож-
нений кишечника с формой стула, соответствующей 
1 или 2 типу Бристольской шкалы .  Альтернативний 
вариант для эпидемиологии или клинической прак-
тики — пациент сообщает про нарушенное опорож-
нения кишечника, как правило, в виде диареи (напо-
минает типы 6 или 7 на рисунке BSFS) .

СРК смешанного типа (СРК-М) — более 1/4 (25%) 
опорожнений кишечника с форме стула в соответ-
ствии с 1 или 2 типом Бристольской шкалы и более 
1/4 (25%) опорожнений кишечника с формой стула,  
согласно BSFS 6 или 7 типу Бристольской шкалы . 
Альтернативный вариант для эпидемиологии или 
клинической практики — пациент сообщает про на-
рушенное опорожнение кишечника, обычно в виде и 
запора, и диареи (более 1/4 опорожнений кишечни-
ка — запор и более 1/4 опорожнений кишечника — 
диарея при использовании рисунка BSFS) .

СРК некласифицируемый (СРК-Н). У пациента 
присутствуют диагностические критерии СРК, но 
нет возможности наверняка отнести нарушение сту-
ла к одному из трех типов СРК) [4,14]  .

Нарушения кишечника основанные на форме сту-
ла, должны быть определены в дни, когда отмечалось, 
по крайней мере, одно опорожнение кишечника . 
Субтипы СРК (СРК-3, СРК-Д, СРК-М) должны оце-
ниваться пациентом вне приема лекарств, использу-
ющихся для коррекции нарушений кишечника .

СРК является «диагнозом исключения», поскольку 
его симптомы часто могут маскировать другие забо-
левания кишечника (воспалительные заболевания 
кишечника (ВЗК), целиакию, нарушение толерант-
ности к лактозе и фруктозы, микроскопический ко-
лит), поэтому, с учетом отсутствия специфических 
диагностических тестов, необходимо назначение 
информативного минимума обследования, позволя-
ющего поставить правильный диагноз . 

При сборе жалоб обращается внимание на обяза-
тельное присутствие абдоминальной боли, отсут-
ствие боли исключает СРК . Боль чаще локализуется 
в нижних отделах живота, но может отмечаться и в 
любых отделах, симптомы усиливаются непосред-
ственно после приема пищи . Расстройства кишеч-
ника (запор, диарея) должны по времени ассоцииро-
ваться с абдоминальной болью ) [14, 19] .

При наличии симптомов тревоги, или «красных 
флагов»  (семейный анамнез колоректального рака 
или полипоза, ВЗК и целиакии; кровь в кале при от-
сутствии документально подтвержденного кровоте-
чения вследствие геморроя или анальной трещины; 
немотивированная потеря массы тела; постоянная 
тяжелая диарея; ночная кишечная симптоматика; 
лихорадка; анемия; повышение скорости оседания 
эритроцитов; образование, пальпируемое в животе) 
возможно обнаружение какого-либо органического 
заболевания (кишечного или внекишечного) . Вы-
явление асцита, пальпируемого опухолевидного об-
разования при объективном исследовании пациента 
с осмотром и пальпацией живота сразу позволяет 
исключить функциональную патологию ) [4, 14, 17] .

Лабораторное исследование включает общий ана-
лиз крови, С-реактивный белок, для исключения 
ВЗК рекомендуется определение фекального каль-
протектина . Если воспалительные маркеры слабо 
повышены, а вероятность ВЗК мала, рекомендуется 
повторить тесты до выполнения колоноскопии .

Выбор диагностических тестов проводится диффе-
ренцированно — воспалительные маркеры не опре-
деляются у пациентов с запором, тиреоидные тесты 
показаны пациентам только при клинической необ-
ходимости, серологические тесты на целиакию про-
водят у пациентов с СРК-Д и СРК-М при отсутствии 
эффекта эмпирического лечения, верхнюю эндоско-
пию — при положительных серологических тестах 
и   высоком клиническом подозрении на целиакию; 
дуоденальная биопсия может идентифицировать 
целиакию или тропическую спру, которые могут ма-
скировать СРК; анализы кала (бактерии, паразиты, 
яйца паразитов) выполняются в странах с широким 
распространением инфекционной диареи) [19] . 

Скрининговая колоноскопия показана пациентам 
50 лет и старше в отсутствие симптомов тревоги, а 
также при наличии симптомов тревоги, семейном 
анамнезе колоректального рака и персистировании 
диареи при отсутствии эффекта эмпирической тера-
пии; биопсия из различных сегментов толстой киш-
ки должна проводиться пациентам с хронической 
диареей для диагностики микроскопического колита 
[4,14] . 

При наличии запора (особенно появившегося не-
давно или прогрессирующего) или диареи у пациен-
та старше 50 лет, выполнение колоноскопии являет-
ся обязательным .

Согласно Римским критериям IV (2016), медика-
ментозные подходы к лечению СРК основываются 
на доминирующем симптоме, препараты назначают-
ся в зависимости от формы СРК [17] .  

При СРК с абдоминальной болью назначают ми-
отропные спазмолитики — дицикломин 10—20 мкг 
4 р в сутки, отилония бромид 40—80 мг 3—4 раза 
в сутки, мебеверин 135 мг 3 раза в сутки; селектив-
ные ингибиторы обратного захвата серотонина (па-
роксетин 10-40 мг ежедневно, сертралин 25-100 мг, 
циталопрам 10-40 мг ежедневно), трициклические 
антидепрессанты (дезипрамин 25—100 мг на ночь, 
амитриптиллин 10-50 г на ночь), любипростон 8 мг 
2 раза в сутки, линаклотид 290 мкг ежедневно, алосе-
трон 0,5—1 мг 2 раза в сутки, масло перечной мяты 
(кишечнорастворимые капсулы 250 — 750 мг 2—3 
раза в сутки) [9, 17, 24] .  

Масло перечной мяты (МПМ) занимает особую 
нишу среди препаратов, применяемых для лечения 
СРК . Этот растительный препарат, вошел в между-
народные и Североамериканские рекомендации по 
лечению СРК [17] .  МПМ получают из листьев и цве-
тов мяты . Основные действующие вещества МПМ — 
L-ментол (35-55%), ментон (20-31%), и ментилацетат 
(3-10%) . В небольшом количестве содержится изо-
ментон, пинен, лимонен, дипентен, фелландрен, 
1,8-цинеол и пр .  Главный компонент МПМ — мен-
тол, всасывается в тонкой кишке, а затем в печени 
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под действием цитохрома Р450 CYP3A4 метаболизи-
руется в неактивные глюкурониды, которые выво-
дятся с жёлчью и мочой [15] .  

При изучении механизмов спазмолитического эф-
фекта МПМ выявлено, что в гладких мышцах ки-
шечника ментол блокирует Ca2+ каналы L-типа [7] . 

При проведении  колоноскопии МПМ является 
эффективным спазмолитиком, облегчая при перо-
ральном приёме препарата введение колоноскопа в 
слепую кишку и сокращая время проведения про-
цедуры . Положительный эффект оказывает введе-
ние МПМ при колоноскопии местно через эндоскоп 
в случае повышенного тонуса толстой кишки и при 
возникновении спазмов, мешающих проведению 
процедуры [23] . 

К другим позитивным эффектам МПМ отно-
сят антибактериальное ее действие в отношении  
Clostridium difficile и Candida [20,22] .  Под действием 
МПМ нарушается чувства кворума у многих микро-
организмов, что приводит к разрушению биопленки 
и снижению патогенности Pseudomonas aeruginosa и 
Aeromonas hydrophila [16] . 

По результатам ряда рандомизированных клини-
ческих исследований (РКИ) продемонстрировано 
положительное влияние кишечнорастворимых кап-
сул МПМ на симптоматику СРК [11] . Доказана эф-
фективность МПМ, наряду с такими «традиционны-
ми» спазмолитиками, как пинаверий и тримебутин в 
лечении СРК [21], показано достоверное (более чем 
в два раза), уменьшение выраженности абдоминаль-
ной боли при СРК . 

Разработанная лекарственная форма МПМ с выде-
лением действующего вещества только в щелочной 
среде тонкой кишки позволяет уменьшить выражен-
ность изжоги, связанной со снижением тонуса ниж-
него пищеводного сфинктера [11] .  

В большинстве исследований дозировка МПМ со-
ставляла 0,2—0,4 мл (40—50 мг L-ментола) 3 раза в 
день на протяжении 2—8 недель . Капсулы принима-
лись вне связи с приёмом пищи либо за 15-60 минут 
до еды [2] . 

Таким образом, масло перечной мяты является хо-
рошо изученным препаратом с доказанной эффек-
тивностью в лечении СРК . Облегчение симптомати-
ки СРК под действием МПМ развивается благодаря 
уменьшению спазмов гладкой мускулатуры, норма-
лизации эвакуации подавлению роста патогенной 
микрофлоры в просвете кишечника . Особенно пока-
зано МПМ для купирования абдоминальных болей . 
Кишечнорастворимые капсулы МПМ обладают высо-
кой безопасностью и хорошей переносимостью, при-
ближаясь по частоте побочных эффектов к плацебо .

Учитывая позитивное влияние масла мяты переч-
ной на многие патогенетические звенья СРК, препа-
рат можно рекомендовать для широкого примене-
ния при возникновении симптомов данного заболе-
вания . 

При преобладании запоров у больных СРК реко-
мендованы слабительные препараты разных  групп .

Выде ляют следующие группы слабительных 
средств в зави симости от механизма их действия [3]: 

1 . Средства, вызывающие химическое раздраже-
ние рецепторного аппарата кишки — антрагликози-
ды, дифенолы, жирные кислоты (лист сенны, корень 
ревеня, алоэ, крушина (жостер), бисакодил, фенол-
фталеин, касторовое масло, регулакс, кафиол, дулко-
лакс) .

2 . Вещества, обладающие осмотическими свой-
ствами — соли, углеводы и спирты углеводов (соль 
магния, натрия, карловарская, глауберова, горькая 
соль, лактулоза (дуфалак), форлакс) .

3 . Средства, увеличивающие объем содержимого 
кишечника — наполните ли (псиллиум (мукофальк, 
фиберлак), отруби, целлюлоза, гемицеллюлоза, ме-
тилцеллюлоза, лигнин), морская капуста, агар-агар, 
поликарбофил кальция, льняное семя .

4 . Вещества, способствующие размягчению кало-
вых масс и их скольжению (жидкий парафин, вазе-
лин, докузат натрия миндальное и оливковое масло, 
норгалакс, энимакс) .

Римские критерии IV (2016) рекомендуют у боль-
ных СРК с запорами применять активаторы хлорид-
ных каналов, агонисты гуанилатциклазы С [4] . 

Последнее время на фармацевтическом рынке 
Украины для лечения запоров появился новый пре-
парат растительного происхождения Изиду, кото-
рый, наряду с запорами у пациентов СРК, рекомен-
дуется при запорах функционального и иного  про-
исхождения, при необходимости смягчения стула 
(при трещинах заднего прохода, геморрое или после 
хирургических вмешательств на аноректальной об-
ласти), при подготовке к эндоскопическим обследо-
ваниям . К преимуществам растительных слабитель-
ных относят безопасность, полифункциональное 
синергическое действие компонентов, мягкий посте-
пенный эффект . Положительным моментом являет-
ся отсутствие привыкания при применении Изиду .

В состав Изиду входят экстракты: оперкулины сла-
бительной  (Operculina turpethum) — 100 мг; эмбли-
ки лекарственной  (Terminalia chebula) — 150 мг; ка-
сии трубчатой (Cassia fistula) — 100 мг; солодки голой 
(Glycyrrhiza glabra) — 50 мг .

Эти четыре компонента оказывают потенцирую-
щее действие друг на друга .

Оперкулину слабительную (Operculina turpethum) 
целесообразно применять при метеоризме, запорах, 
геморрое, замедленной перистальтике и атонии ки-
шечника . Она обладает обезболивающим, антигель-
минтным, антимикробным, антитоксическим, мяг-
ким слабительным эффектом .

Эмблика лекарственная (Terminalia chebula) нор-
мализует моторику кишечника, являясь раститель-
ным прокинетиком, обладает антиоксидантным, 
тонизирующим, антисептическим, антибактериаль-
ным, противогрибковым, противовоспалительным, 
вяжущим, антигельминтным, мягким слабительным 
эффектами . 

Кассия трубчатая (Cassia fistula) обладает проти-
вовоспалительным, антиоксидантным, антибакте-
риальным, противовирусным, обезболивающим 
эффектом . Также оказывает слабительный, тонизи-
рующий, антибактериальный противогрибковый 
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мг в сутки, при необходимости — до 16 мг в сутки, 
секвестрантов жёлчных кислот (холестирамин 9 г 
2—3 раза в сутки, холестипол 2 г 2 раза в сутки, со-
лесевелам 625 мг 1—2 раза в сутки) пробиотиков, 
рифаксимина (550 мг 3 раза в сутки 14 дней) и анта-
гонистов 5-HT3 рецепторов серотонина (алосетрон 
0,5—1 мг 2 раза в сутки, ондансетрон 4—8 мг 2 раза 
в сутки) [4] .  

Таким образом, на сегодняшний день остается 
много нерешенных вопросов касательно современ-
ных возможностей коррекции запоров у больных 
синдромом раздраженного кишечника, что делает 
актуальным поиск новых поликомпонентных пре-
паратов, обладающих разнонаправленным действи-
ем и оптимизирующих стратегию лечения данной 
патологии .

эффекты, поддерживает баланс содержания воды в 
кишечнике .

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) оказывает имму-
номодулирующий, противовоспалительный, проти-
воязвенный  (обволакивающий), антиоксидантный, 
в т . ч . при диспепсических расстройствах, противо-
аллергический эффекты . Препарат принимается по 
2 капсулы, вечером; при необходимости дозу можно 
увеличить до 3 капсул в сутки .

Учитывая поликомпонентность и патогенети-
ческую разнонаправленность действия Изиду, его 
можно рекомендовать в качестве эффективного сла-
бительного препарата при лечении запоров у паци-
ентов СРК . 

При СРК с диареей, согласно Римскому консенсусу  
IV, 2016, показано использование лоперамида 2—4 
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Синдром подразненого кишечника: сучасні уявлення та нові 
можливості корекції
Проф. Т.Д. Звягінцева,  доц.. С.В. Гріднєва 
Харківська медична академія післядипломного освіти

В статті розглядаються патогенетичні механізми формування синдрому подразненого кишечника 
(СПК), згідно Римським критеріям IV (2016), показані основні причини виникнення абдомінального 
болю при СПК — підвищення вісцеральної чутливості кишечнику і порушення її моторики, представле-
на   класифікація видів СРК, питання діагностики даної патології у світлі Римского консенсусу IV (2016). 
Висвітлені нові підходи до лікування абдомінального болю при СПК шляхом застосування масля мяти 
перцевої та ефективності препарату Ізіду у хворих на СПК з закрепами.

Ключові слова: синдром подразненого кишечника, Римські критерії, абдомінальний біль, закреп.

Irritable bowel syndrome: modern concepts and new possibilities of 
correction
Prof. T.D.  Zvyagintseva ,  PHD S.V. Gridneva
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The article deals with the pathogenetic mechanisms of formation of irritable bowel syndrome (IBS) according 
to Roman criteria IV (2016), shows the main causes of abdominal pain in IBS — increase visceral sensitivity 
of the colon and disturbance of its motility, presents the classification of IBS types, issues of diagnosis of this 
pathology in the light Rome Consensus IV (2016). The new approaches to the treatment of abdominal pain in 
IBS are covered with the use of peppermint oil and the efficacy of Isidu in patients with IBS with constipation.

Key Words: irritable bowel syndrome, Roman criteria, abdominal pain, constipation.
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Кафедра общей практики — семейной медицины  
и внутренних болезней

Системные васкулиты как 
междисциплинарная проблема: 
диагностика, верификация  
и классификация заболеваний 

Системные васкулиты или системные аллерги-
ческие васкулиты (СВ) — группа заболеваний с 

генерализованным поражением сосудов различного 
калибра, приводящим к воспалительным и некро-
тическим изменениям в сосудистой стенке . Клини-
ческие признаки зависят от типа, размера и локали-
зации пораженных сосудов, а также от активности 
системного воспаления . Воспалительное поражение 
сосудистой стенки артерий или вен различного ка-
либра часто приводит к развитию окклюзии сосуда, 
нарушению микроциркуляции и последующей ише-
мией органов и тканей вплоть до возникновения ин-
фарктов и некрозов .

 Заболеваемость СВ колеблется от 0,4 до 14 случаев 
и более на 100 тыс . населения . Системные васкули-
ты относят к числу относительно редких заболева-
ний, но в последние годы отмечена тенденция к уве-
личению их распространенности . Заболевания чаще 
регистрируют у мужчин; они могут развиваться в 
любом возрасте, но преимущественно — в 40—50 
лет; пик заболеваемости нередко приходится на зиму 
и весну .

Причина возникновения большинства первичных 
СВ неизвестна . Лишь некоторые формы этих заболе-
ваний удается связать с определенными пусковыми 
факторами . Обострения ряда из них ассоциируются 
с бактериальным поражением верхних дыхательных 
путей, особенно с носительством золотистого стафи-
лококка . Также большое значение имеют генетиче-
ски обусловленные нарушения иммунной системы .

В зависимости от причинного фактора СВ под-
разделяют на первичные и вторичные . Первичные 

васкулиты представляют собой самостоятельные 
заболевания иммунного генеза с характерным ге-
нерализованным поражением сосудов . Вторичные 
васкулиты чаще всего имеют локальный характер и 
определенный этиологический фактор: развиваются 
при других заболеваниях, как реакция на инфекцию, 
инвазию гельминтами, при воздействии химических 
факторов, радиации, при опухолях, лекарственной 
болезни, а также обусловлены другими системными 
заболеваниями . Вторичный васкулит могут вызвать 
такие нозологии, как: сифилис, скарлатина, менин-
гит, псориаз, гепатиты B и C, злокачественные опу-
холи, сепсис, «большие коллагенозы», болезни кро-
ви . При некоторых формах СВ описаны «триггер-
ные» факторы, например инфицирование вирусом 
гепатита В при узелковом периартериите, вирусом 
гепатита С при эссенциальном криоглобулинемиче-
ском васкулите .

Для удобства диагностического поиска в клини-
ческой практике все СВ разделены на три группы: с 
поражением сосудов мелкого, среднего и крупного 
калибра (табл .1) .

И хотя данная классификация васкулитов наи-
более проста в клинической практике, особенно на 
этапе первичного звена, на сегодняшний день прак-
тически полностью удалось уйти от использования в 
названии васкулита эпонимов, не отражающих сути 
патологического процесса . Основными для класси-
фикации СВ выступают этиология и патогенез, тип 
пораженных сосудов и характер воспаления, пре-
имущественное поражение органов и клинические 
проявления, генетическая предрасположенность и 
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демографические характеристики: возраст, пол, раса, 
географическое распространение и др . (табл . 2) .

Таблица 1
Распределение (классификация) системных 

васкулитов с учетом диаметра пораженного сосуда
Диаметр 

пораженного 
сосуда

Заболевания/синдромы

Мелкий — гранулематоз Вегенера;
— синдромом Чардж-Стросса; 

— микроскопический полиангиит; 
 — эссенциальный криоглобулинеми-че-

ский васкулит; 
— болезнь (пурпура) Шенлейна-Геноха

Средний — болезнь Кавасаки;
— узелковый периартериит (полиартериит)

Крупный — болезнь Такаясу;
— височный гигантоклеточный артериит

Таблица 2
Номенклатура системных васкулитов (рекомендации 

2-й Международной консенсусной конференции, 
Чапел-Хилл, 2012)

Группа  
васкулитов

Основные нозологические формы

Васкулиты с пора-
жением крупных

сосудов

Артериит Такаясу
Гигантоклеточный артериит

Васкулиты с пора-
жением сосудов

среднего калибра

Узелковый полиартериит
Болезнь Кавасаки

Васкулиты с по-
ражением мелких 

сосудов

АНЦА*-ассоциированные васкулиты 
(гранулематоз с полиангиитом (гра-

нулематоз Вегенера);
микроскопический полиангиит; эози-
нофильный гранулематоз с полианги-

итом (болезнь
Чарга—Стросса); Иммуноком-

плексные васкулиты (анти-БМК-
ассоциированная болезнь); кри-
оглобулинемический васкулит; 
IgA-васкулит (болезнь Шенлей-

на—Геноха), гипокомплементный 
уртикарный васкулит (анти-С1q-

ассоциированный васкулит)

Васкулиты с по-
ражением сосудов 
различного кали-

бра

Болезнь Бехчета
Синдром Когана

Васкулиты с по-
ражением одного 

органа

Кожный лейкоцитокластический ва-
скулит

Первичный васкулит центральной 
нервной системы

Изолированный аортит
Другие заболевания

Васкулиты, ассо-
циированные с 

системными забо-
леваниями

Волчаночный васкулит
Ревматоидный васкулит

Васкулит при саркоидозе
Васкулит при других системных за-

болеваниях

Васкулиты с уста-
новленной этио-

логией

Криоглобулинемический васкулит, 
ассоциированный с HCV-инфекцией;
Васкулит, ассоциированный с гепа-

титом В;
Сифилис-ассоциированный аортит;
Лекарственно-индуцированный им-

мунокомплексный васкулит;
Лекарственно-индуцированный 

АНЦА*-васкулит;
Васкулит, ассоциированный со злока-

чественными новообразованиями
Другие заболевания

Примечание: * — АНЦА — антинейтрофильные цитоплазма-
тические антитела

 Этиология большинства первичных системных 
васкулитов неизвестна . Предполагается участие сле-
дующих факторов:

 1 . Вирусной инфекции (вирусы гепатита В и С, 
парвовирус В19, цитомегаловирус, ВИЧ, вирус Эп-
штейн-Барра и др .) . Наиболее часто роль вирусов 
гепатита В и С проявляется в развитии узелкового 
периартериита .

 2 . Бактериальной инфекции (стрептококки, иер-
синии, хламидии, сальмонеллы и другие бактерии) . 
Наиболее частой формой васкулитов, связанных с 
инфекцией, является васкулит мелких сосудов кожи 
(микроскопический полиангиит), а также гемор-
рагический васкулит, васкулит артерий мелкого и 
среднего калибра . 

3 . Гиперчувствительности к лекарственным пре-
паратам (антибиотикам, противотуберкулезным, 
противовирусным, анальгетикам, НПВС и др .) — 
может спровоцировать развитие некротизирующего 
васкулита .

 4 . Гиперчувствительности к компонентам таба-
ка  — вызывает развитие облитерирующего тром-
бангиита .

 5 . Генетических факторов — иммуногенетиче-
скими маркерами системных васкулитов являются 
определенные антигены HLA-системы . Убедительно 
доказана роль генетических факторов в развитии ги-
гантоклеточного артериита (связь с HLA DR4) и бо-
лезни Такаясу (связь с HLA Bw52, Dw12, DR2 и DQw1) .

В основе патогенеза системных васкулитов лежат 
иммунные механизмы . В зависимости от характера 
иммунопатологического процесса, первичные си-
стемные васкулиты подразделяются на три группы: 

I . Васкулиты, связанные с иммунными комплекса-
ми:

• Геморрагический васкулит.
• Васкулиты при системной красной волчанке и 

ревматоидном артрите .
• Болезнь Бехчета.
• Криоглобулинемический васкулиты. 
II . Васкулиты, связанные с органоспецифическими 

антителами: 
• Болезнь Кавасаки (с продукцией антител к эндо-

телию) .
III . Васкулиты, связанные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами:
• Гранулематоз Вегенера.
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• Микроскопический полиартериит.
• Аллергический (эозинофильный) гранулематоз-

ный ангиит (синдром Чарга-Стросса) .
• Классический узелковый полиартериит.
Перечисленные механизмы могут участвовать в 

развитии заболеваний, как по отдельности, так и в 
сочетании .

При этом основные патогенетические факторы си-
стемных васкулитов могут иметь следующие состав-
ляющие:

1. Образование циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК) (антиген-антитело) с фиксацией 
их в стенке сосуда. При реакции антиген-антитело 
происходит активация комплемента, который путем 
хемотаксиса действует на полиморфноядерные лей-
коциты . Они выделяют лизосомальные ферменты, 
которые повреждают сосудистую стенку, при этом 
повышается ее проницаемость . Таким образом, по-
вреждающее действие ЦИК связано с системой ком-
племента и фагоцитозом, а иммунное воспаление со-
суда часто сопровождается его тромбозом .

 2. Развитие гиперчувствительности замедлен-
ного типа, что связано с участием цитотоксиче-
ских Т-лимфоцитов . В результате взаимодействия 
с антителом сенсибилизированные Т-лимфоциты 
выделяют лимфокины, которые угнетают миграцию 
макрофагов и концентрируют их в месте скопления 
антигенов . При активации макрофагов выделяются 
лизосомальные ферменты, которые повреждают со-
судистую стенку, это, в свою очередь, способствует 
развитию гранулемы . Данный механизм имеет боль-
шое значение в развитии гранулематоза Вегенера .

3. Появление антинейтрофильных цитоплаз-
матических антител (АНЦА) — гетерогенной 
популяции аутоантител, реагирующих с различны-
ми ферментами цитоплазмы нейтрофилов, в пер-
вую очередь с протеиназой-3, миелопероксидазой, 
реже  — лактоферином, катепсином G и другими 
антигенами . На мембране нейтрофилов экспресси-
руются цитоплазматические ферменты, которые ста-
новятся доступными для взаимодействия с АНЦА . 
Это приводит к активации нейтрофилов, продукции 
ими активных кислородных радикалов и лизосо-
мальных ферментов . Все это повреждает сосудистую 
стенку, индуцирует лизис клеток эндотелия . Кроме 
того, АНЦА взаимодействуют непосредственно с эн-
дотелиальными клетками, которые также содержат 
протеиназу-3, как и нейтрофилы . При активации 
эндотелия цитокинами (интерлейкином-1, ФНО-α, 
γ-интерфероном) на его мембране экспрессируется 
протеиназа-3, с ней связываются АНЦА . Наблюда-
ется повреждение эндотелия, на его поверхности по-
являются молекулы адгезии (Е-селектин, молекула 
адгезии-1), которые вызывают прилипание нейтро-
филов и лимфоцитов к эндотелию и способствуют 
проникновению их в ткани . АНЦА имеют большое 
патогенетическое значение при гранулематозе Веге-
нера (антиген протеиназа-3), микроскопическом по-
лиартериите (антиген миелопероксидаза), аллерги-
ческом (эозинофильном) гранулематозном ангиите 
(антиген миелопероксидаза) .

 4. Появление антиэндотелиальных антител, 
которые повреждают клетки эндотелия . Мишенями 
для антиэндотелиальных антител служат 2 белко-
вых антигена: протеиназа-3 и бета-2-гликопротеин . 
Такие цитокины, как ФНО-α, интерлейкин-1-α/β, 
интерферон-γ увеличивают экспрессию протеина-
зы-3 в эндотелиальных клетках . Антиэндотелиаль-
ные антитела вызывают повреждение эндотелиаль-
ных клеток путем антителозависимой цитотоксич-
ности . Особенно важен этот механизм в развитии 
болезни Кавасаки, гранулематоза Вегенера .

 5. Появление антител к фосфолипидам. Анти-
фосфолипидные антитела часто обнаруживаются 
при СВ . Они перекрестно реагируют с эндотели-
альными белками (тромбомодулином и белками С 
и S), что способствует повышению коагулирующих 
свойств крови .

6. Продукция эндотелием и тромбоцитами про-
тивовоспалительных цитокинов. Эндотелиальные 
клетки вырабатывают интерлейкин-8 (он активизи-
рует нейтрофилы, вызывает высвобождение лизосо-
мальных ферментов, обладает хемотаксической ак-
тивностью); эндотелин (вызывает вазоконстрикцию, 
повышает агрегацию тромбоцитов, способствует со-
судистой окклюзии); интерлейкин-1 (участвует в им-
мунном воспалении) . Эти цитокины поддерживают 
иммунное воспаление сосудистой стенки . Также это-
му процессу способствуют и тромбоциты, синтези-
руя различные медиаторы воспаления, которые об-
ладают вазоспастическими, тромбогенными, проте-
олитическими свойствами, активируют комплемент, 
в конечном итоге усиливая иммуновоспалительный 
процесс в сосудистой стенке .

Клинические проявления СВ имеют ряд неспец-
ифических симптомов и синдромов: лихорадку, по-
терю аппетита, астенизацию, снижение массы тела . 
Кожный синдром характеризуется геморрагической 
сыпью, изъязвлениями, некрозами кожи . Мышеч-
но-суставные поражения проявляются миалгиями, 
артралгиями, артритами . Изменения со стороны 
периферической нервной системы протекают в виде 
полиневропатии или множественной мононейропа-
тии . Клиника висцеральных поражений может про-
являться инсультами, инфарктом миокарда, пораже-
нием глаз, почек, легких и т . д .

При этом поражение органов и систем может со-
провождаться разнообразными симптомами:

—  легкие (кашель, одышка, кровохарканье, эпизо-
ды удушья),

—  почки (отеки, повышение артериального давле-
ния),

—  кожа (высыпания, язвы, резкая бледность и по-
синение пальцев, язвы в области гениталий, 
гангрена),

— слизистые (язвочки во рту, высыпания)
—  опорно-двигательный аппарат (боли и припуха-

ния суставов, мышечные боли),
—  глаза (покраснения, боли и рези в глазах, потеря 

зрения),
—  ЛОР-органы  (выделения из носа и ушей, сни-

жение слуха и обоняния, носовые кровотече-
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ния,  осиплость голоса, деформация спинки 
носа),

—  нервная система (судороги, головные боли и го-
ловокружение, эпилептические припадки, ин-
сульты,  изменения чувствительности, наруше-
ние двигательной функции),

—  желудочно-кишечный  тракт (боли в животе, 
диарея, кровь в стуле),

—  сердечно-сосудистая система (боли за грудиной, 
перебои в работе сердца, повышение АД, отсут-
ствие пульса на руках или ногах) и т .д .

Диагностический поиск при системных васкули-
тах врачом общей практики может осуществляться в 
три этапа . На первом этапе диагностического поис-
ка можно получить сведения, указывающие на пора-
жение того или иного сосудистого бассейна, а также 
на остроту течения болезни; установить, по возмож-
ности, этиологический или провоцирующий фактор 
заболевания .

На втором этапе обнаруживается типичный при-
знак — изменения кожи в виде сосудистой пурпуры 
с определенной локализацией процесса .

На третьем этапе можно получить информацию, 
свидетельствующую об активности процесса и по-
ражения внутренних органов . На активность забо-
левания указывают острофазовые показатели (ней-
трофильный лейкоцитоз, увеличение СОЭ, диспро-
теинемия в сочетании с гипер-α2-глобулинемией, 
увеличение содержания СРБ) .

В тоже время Шилкиной Н .П . и Дряженковой И .В . 
(2013) предложен алгоритм постановки диагноза, 
который включает ряд этапов, возможных на этапах 
3-4 уровня .

I этап — выявление клинических признаков ва-
скулита . Поражение сосудов проявляется кожным 
синдромом, вовлечением слизистых оболочек, син-
дромом трофических расстройств, ишемическим 
синдромом, артериальной гипертонией (АГ), во-
влечением вен и органными изменениями . Кожный 
синдром включает наличие «сосудистой бабочки», 
капилляритов, дигитальных язв и некрозов, перифе-
рической гангрены, узелков по ходу сосудов, панни-
кулита, телеангиоэктазий, геморрагических высы-
паний, ливедо, пальпируемой пурпуры . Поражение 
слизистых оболочек характеризуется энантемой, 
геморрагическими высыпаниями и язвенно-некро-
тическими проявлениями . Синдром трофических 
расстройств определяется локальными трофически-
ми изменениями кожи и трофическими язвами . При 
ишемическом синдроме отмечаются синдром пере-
межающейся хромоты верхних и нижних конечно-
стей, а также висцеральные эквиваленты синдрома 
Рейно, ишемическая полинейропатия, ишемические 
поражения центральной нервной системы (ЦНС), 
регионарные ишемические расстройства, асимме-
трия пульсации артерий . Вовлечение вен характери-
зуется наличием флебитов и тромбозов .

Органные поражения при СВ касаются практи-
чески всех органов и систем ввиду широкой рас-
пространенности процесса . Изменения сердца про-
являются коронарным синдромом, миокардитом, 

миокардиодистрофией, вовлечением эндокарда и 
перикарда . Патология легких включает «сосудистую 
пневмонию», «летучие» инфильтраты в легких, ин-
фарктную пневмонию, бронхоспастический син-
дром и плеврит . Вовлечение почек характеризуется 
наличием изолированного мочевого синдрома, гло-
мерулонефрита, нефропатии, АГ и инфарктов почки . 
Патология пищеварительного тракта обусловлена 
язвами желудочно-кишечного тракта, тромбозом 
брыжеечных артерий, ишемическим абдоминаль-
ным синдромом . Поражения нервной системы про-
являются асимметричной полинейропатией (по-
линевритом), несимметричными множественными 
мононевритами и патологией ЦНС в виде психозов, 
нарушений мозгового кровообращения, зрительных 
расстройств . При некоторых нозологических фор-
мах возможны вовлечение глаз, поражения верхних 
дыхательных путей и придаточных пазух полости 
носа .

II этап включает выявление клинических и лабо-
раторных признаков системности процесса . Следует 
обращать внимание на наличие таких общепатоло-
гических симптомов, как лихорадка, потеря массы 
тела, артралгии, миалгии, увеличение скорости осе-
дания эритроцитов (СОЭ), анемия, вовлечение ряда 
органов и систем .

III этап предполагает разграничение первичного и 
вторичного характера васкулитных синдромов . Вто-
ричные васкулиты сопровождают онкологические, 
инфекционные, гематологические заболевания, ту-
беркулез, сепсис, аллергические, паразитарные и 
профессиональные болезни . Вторичные васкулиты 
типичны и для заболеваний ревматического про-
филя: системной красной волчанки (СКВ), ревмато-
идного артрита (РА), болезни Шегрена и системной 
склеродермии .

IV этап — клинико-инструментальное исследо-
вание сосудов . Следует получить клинические и 
инструментальные доказательства поражения со-
судов, учитывая данные анамнеза, клинического 
обследования, ангиографии, ангиосканирования, 
допплерографии, биомикроскопии и капилляро-
скопии . Поражения крупных артерий характеризу-
ются ослаблением пульсации, наличием сосудистых 
шумов, аневризм, формированием коллатералей, 
асимметрией пульса и артериального давления (АД), 
данными ультразвуковых методов исследования . 
Вовлечение средних артерий включает ослабление 
или исчезновение пульсации, наличие тромбозов, 
аневризм, результаты ангиосканирования . Патоло-
гия мелких артерий определяется синдромом капил-
ляротрофической недостаточности и изменениями 
микроциркуляторного русла при биомикроскопии . 
Наличие флебитов и тромбозов служит доказатель-
ством вовлечения в патологический процесс вен .

V этап — определение специфических маркеров 
поражения сосудистой стенки и проведение лабора-
торной диагностики васкулита . Лабораторное обсле-
дование больных СВ включает выявление иммунных 
комплексов, аутоантител, клеточных иммунных ре-
акций, показателей повреждения эндотелия и пред-



14	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2018, № 1      

Питання ревматології. СимПозіум

полагает определение антиэндотелиальных антител 
(АТ) — АТ класса IgG к эндотелиальной клетке, АТ 
к сосудистому эндотелиальному клеточно-специфи-
ческому антигену, АТ к эластину, АТ к фосфолипи-
дам, АНЦА, маркеров повреждения эндотелия типа 
фактора Виллебранда (ФВ), тромбомодулина и анги-
отензинпревращающего фермента . Безусловно, вы-
явление всех перечисленных факторов практически 
недоступно, но определение АТ к фосфолипидам, 
АНЦА и ФВ следует считать обязательным . По уров-
ню СОЭ и С-реактивного белка (СРБ) уточняют ак-
тивность иммуновоспалительного процесса .

VI этап — морфологическое исследование биоп-
сийного материала как диагностический критерий 
с применением гистохимических и иммуноморфо-
логических методов . Определяют тип васкулита и 
состав воспалительного клеточного инфильтрата . 
Описано несколько основных гистологических ти-
пов васкулита: некротизирующий или гранулематоз-
ный с различным количеством гигантских клеток, со 
смешанным клеточным составом, преобладанием 
нейтрофилов, наличием эозинофилов, лейкоцито-
кластический, лимфоцитарный, лимфоплазмоци-
тарный васкулит, склерозирующий фиброз со скуд-
ным инфильтратом . Уточняют наличие особых при-
знаков в виде одновременного наличия острых и 
затухающих сосудистых поражений, нормальных 
и пораженных сосудов, аневризм, микроаневризм, 
внесосудистых некротизирующих гранулем .

VII этап — выделение основных патогенетиче-
ских звеньев сосудистого повреждения: васкулиты, 
ассоциирующиеся с иммунными комплексами (ге-
моррагический васкулит, васкулит при РА и СКВ, 
болезнь Бехчета, криоглобулинемический васкулит); 
органоспецифическими АТ (синдром Гудпасчера — 
АТ к базальной мембране клубочков почек, болезнь 
Кавасаки — АТ к эндотелию); васкулиты, ассоцииру-
ющиеся с АНЦА (гранулематоз Вегенера, микроско-
пический полиартериит, узелковый полиартериит, 
гранулематоз Вегенера); клеточно-опосредованные 
васкулиты с образованием гранулем (височный ар-
териит, болезнь Такаясу) .

VIII этап — определение возможной этиологии 
васкулита . Хотя этиология большинства первичных 
васкулитов неизвестна, не исключается роль вирусов 
(цитомегаловируса, вируса гепатитов В и С, ВИЧ, 
парвовируса, вируса Эпштейна—Барр) и ряда бак-
терий, чаще грамположительных . По возможности 
предпринимаются попытки определения АТ к пере-
численным вирусам и характеристики микробного 
спектра содержимого носоглотки, мокроты . Предпо-
лагается выявление иммуногенетических маркеров 
васкулита .

IX этап — использование классификационных 
критериев АКР для уточнения формы васкулита .

В зависимости от клинической активности васку-
лита предложено выделять следующие фазы заболе-
вания:

 • полная ремиссия — отсутствие признаков актив-
ности патологического процесса и необходимости в 
лечении при нормальном содержании СРБ;

•  частичная ремиссия — существенное уменьше-
ние активности;

•  неактивная фаза — полная ремиссия заболева-
ния, не требующая проведения поддерживающего 
лечения;

 • «большое» обострение — вовлечение в патологи-
ческий процесс жизненно важных органов и систем 
(легких, почек, ЦНС, сердечно-сосудистой системы), 
вызывающее необходимость назначения полноцен-
ного лечения (глюкокортикоидов, цитостатических 
препаратов и плазмафереза);

 • «малое» обострение — возвращение нерезко вы-
раженных симптомов .

 СВ характеризуются хроническим течением с че-
редованием периодов обострения и ремиссий . Обо-
стрения возникают под влиянием неспецифических 
факторов (инсоляция, переохлаждение, неспецифи-
ческая инфекция, вакцинация) .

Лабораторная диагностика СВ . Так как для боль-
шинства форм СВ нет специфических лабораторных 
тестов, обычно отмечается повышение неспецифи-
ческих воспалительных показателей и активация ау-
тоиммунных реакций [3, 4] .

Определение фракций иммуноглобулинов не име-
ет большого практического значения — у большин-
ства больных определяются неспецифическое по-
вышение IgМ и/или IgG; приблизительно половина 
пациентов с пурпурой Шенлейна—Геноха имеют по-
вышенный уровень сывороточного IgA . Более важ-
ную роль в дифференциальной диагностики васку-
литов играет определение ревматоидного фактора 
(РФ) . Ревматоидный фактор всегда (в 100% случаев) 
определяется при криоглобулинемическом и ревма-
тоидном васкулите, часто (более 70%) при первичной 
синдроме Шегрена . Васкулиты при этих состояниях 
по своему патогенезу относятся к иммунокомплекс-
ным, в связи с чем, после определения ревматоидно-
го фактора целесообразно проводить исследование 
системы комплемента: общей гемолитической ак-
тивности (CH 50) или, предпочтительнее, элементов 
ранней активации системы комплемента (C4, С3) .

Обязательным этапом современной иммуноди-
агностики системных васкулитов является опреде-
ление антинуклеарных антител с помощью имму-
нофлюоресцентного метода (предпочтительнее на 
культуре Hep-2) . В случае положительного результа-
та необходимо дальнейшее уточнение вида аутоан-
тител с помощью иммуноферментного анализа или 
иммуноблотинга: антитела к двухспиральной ДНК, 
анти-Smith, анти-Ro/SS-A, анти-La/SS-B, анти-Scl-70, 
анти-Jo-1 и анти-U1-RNP . Данный алгоритм с одной 
стороны исключает вторичные васкулиты в рамках 
различных аутоммунных заболеваний, с другой сто-
роны, известно, что наличие данных аутоантител 
при первичном системном васкулите как правило 
свидетельствует о более тяжелом течение васкулита 
(«перекрестный аутоиммунный синдром») .

Настоящим прорывом в диагностике первичных 
системных васкулитов явилось открытие антител к 
цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) и их подвидов, 
главным образом, антител к протеиназе 3 и миело-



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2018, № 1 15

Питання ревматології. СимПозіум

пероксидазе . Данные антитела характерны для так 
называемых АНЦА-ассоциированых васкулитов и 
малоиммунного быстропрогрессирующего гломе-
рулонефрита (табл . 3) . Определение антител к цито-
плазме нейтрофилов в сыворотке крови помогает не 
только диагностировать васкулит, но и предсказыва-
ет возможных рецидивов заболевания (увеличение 
титра в четыре и более раза) .

 Наиболее часто в клинической практике для скри-
нингового обследования на СВ используют опреде-
ление уровня антинейтрофильных цитоплазмати-
ческих антител (АНЦА), криоглобулинов, антител к 
базальной мембране клубочка (анти-БМК) и к фак-
тору комплемента C1q (анти-С1q антител) (табл . 3) .

Таблица 3 
Наличие различных аутоантител при системных 

васкулитах
Вид васкулита Основные аутоантитела

Артериит Такаясу Антитела к клеткам сосудистого 
эндотелия, к аорте

Антитела к ферритину
Антитела к аннексину V

Антитела к поверхностным антиге-
нам моноцитов

Гигантоклеточный 
артериит

Антитела к клеткам сосудистого 
эндотелия

Антитела к ферритину

Узелковый полиар-
териит

Антитела к клеткам сосудистого 
эндотелия

Болезнь Кавасаки Антитела к клеткам сосудистого 
эндотелия

АНЦА-ассоцииро-
ванный васкулит

Антитела к клеткам сосудистого 
эндотелия

Аутоантитела к миелопероксидазе 
(MPO-АНЦА)

Аутоантитела к протеиназе-3 (РR3-
АНЦА)

Антитела к гликопротеинам 2-го 
типа лизосомальной мембраны 

(LAMP-2, lysosome associated
membrane protein-2)

Иммунокомплекс-
ный васкулит

Анти-БМК
Криоглобулины

Ревматоидный фактор
Анти-С1q антитела

АНЦА класса IgA

Однако в связи с большим числом случаев сероне-
гативных вариантов СВ сохраняется актуальность 
биопсии с патоморфологической характеристикой 
биоптата, а также необходимость использования 
современных неинвазивных или малоинвазивных 
методов диагностики . Например, для выявления 
гигантоклеточного артериита, особенно поражений 
экстракраниальных артерий, рекомендуется вы-
полнение не только ультразвуковой доплерографии 
артерий (чувствительность метода — 67 %, спец-
ифичность — 95 %) [5], но и магнитно-резонансной 
томографии (чувствительность — 78,4 %, специфич-
ность — 90,4 %) [6], позитронно-эмиссионной томо-
графии [7] и компьютерной томографической анги-
ографии [8] .

Важно отметить, что приблизительно в 10% слу-
чаев антитела к цитоплазме нейтрофилов, не выяв-
ленные с помощью иммунофлюоресценции, опре-
деляются благодаря иммуноферментному анализу . 
В то же время иммунофлюоресценция уменьшает 
количество ложноположительных результатов, по-
лученных с помощью иммуноферментного анализа . 
В связи с этим в качестве скрининга предпочтение 
отдается методу иммуноферментного анализа, в слу-
чае положительного результата дальнейшее уточне-
ние типа цитоплазматической окраски проводится 
с помощью иммунофлюоресценции, что повышает 
специфичность выявления антител . Необходимо 
помнить, что ложноположительный результат опре-
деления P-АНЦА часто встречается при наличии 
антинуклеарных антител; в подобной ситуации для 
дифференциальной диагностики вида антител ис-
пользуются нейтрофилы, фиксированные в фор-
мальдегиде . Несмотря на дороговизну использова-
ния двух вышеперечисленных методик определения 
антител к цитоплазме нейтрофилов, международная 
ассоциация по исследованию системных васкулитов 
настойчиво рекомендует именно такой подход к их 
выявлению .

Довольно часто диагностика  системных васкули-
тов занимает длительное время, так как клиниче-
ские проявления  могут медленно развиваться или 
быть стертыми . В тоже время ранняя диагностика 
системных васкулитов с возможным установлением 
этиологического фактора, а также патогенетических 
звеньев заболеваний позволит усовершенствовать 
методы терапии, тем самым повлиять на качество 
жизни больных . 
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В роботі розглянуті питання етіопатогенезу та діагностики системних васкулітів; наведені клінічні 
класифікації та етапи діагностичного пошуку. Надана характеристика генетичних маркерів окремих 
системних васкулітів.
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В последние десятилетия в мире во всех возрастных 
группах наблюдается увеличение заболеваемос-

ти расстройствами психики и поведения за счет не-
психотических, так называемых пограничных рас-
стройств, в клинической картине которых отмеча-
ется значительное увеличение соматовегетативных 
и неврологических компонентов при одновременном 
уменьшении собственно психической симптопатики 
[1, 2] . Эти заболевания названы соматоформными 
расстройствами, и отнесены в МКБ-10 [3] к разделу 
F 45, в котором они объединяются в одну группу с 
невротическими и стрессовыми расстройствами, ис-
ходя из общей «психогенной» этиологии .

Соматоформные расстройства (СР)
Сегодня СР — это группа психических расстройств 

невротической природы, отличительным признаком 
которых является появление разнообразных симпто-
мов, встречающихся при различных соматических 
заболеваниях, наличие которых не подтверждающи-
еся объективными клиническими исследованиями . 
Таким образом, на первый план выступают «сома-
тические», «висцеральные» жалобы, а собственно 
психические нарушения скрываются за «соматиче-
скими» проявлениями и долгое время не замечаются 
ни больными, ни врачами . Специалисты сравнивают 
иногда СР с хамелеоном, т .к . они скрываются под ма-
ской кардиологических, неврологических, гастроэн-
терологических, урологических или иныхзаболева-
ний, что представляет большие сложности в диффе-
ренциальной диагностике . Главным признаком СР 
является «повторяющееся возникновение физиче-
ских симптомов наряду с постоянными требовани-

ями больных повторных медицинских обследований 
вопреки отрицательным результатам и заверениям 
врачей об отсутствии физической основы» . Если фи-
зические расстройства и имеют место, то они не объ-
ясняют природу и выраженность симптоматики и не 
соответствуют страхам и озабоченности больных . 
При этом вопреки очевидной психической природе 
симптомов пациенты продолжают упорно посещать 
врачей-интернистов, сопротивляясь психиатриче-
скому и психотерапевтическому вмешательству .

По данным Американской психиатрической ас-
социации СР наблюдаются примерно у 1% населе-
ния, женщины болеют значительно чаще мужчин, 
заболевание более распространено среди бедных и 
малообразованных слоев населения . Согласно ВОЗ 
не менее чем у 25% пациентов общесоматических 
клиник выявляются СР . Начало болезни приходит-
ся, как правило, на молодой возраст (между 15 и 25 
годами), однако болеют люди всех возрастов, вклю-
чая маленьких детей и лиц пожилого и старческого 
возраста [4] .

В связи с большой распространенностью и относи-
тельно недавним выделением в группу психогенных 
расстройств, больные СР наблюдаются не только 
врачами-психиатрами, но и составляют значитель-
ную часть контингента больных у врачей общей 
практики, интернистов, неврологов, а также являют-
ся частыми пациентами на приеме врачей-реабили-
тологов, курортологов, физиотерапевтов . Высокий 
уровень медицинской, социальной и экономической 
значимости СР определяет необходимость повы-
шения знаний врачей разного профиля о диффе-
ренциальной диагностике СР, особенностях их кли-
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нического течения и возможностях эффективной 
терапии . В число СР в МКБ-10 включаются сомати-
зированное расстройство (F 45 .0), недифференциро-
ванное соматоформное расстройство (F 45 .1), ипо-
хондрическое (небредовое) расстройство (F 45 .2), 
соматоформная дисфункция вегетативной нервной 
системы («органные неврозы») (F 45 .3), устойчивое 
соматоформное болевое расстройство (F 45 .4), дру-
гие соматоформные расстройства (F 45 .8) исомато-
формное расстройство неуточненное (F 45 .9) .

Соматоформная вегетативная дисфункция  
(СВД) — классификация, этиопатогенез, клиника, 

особенности течения
Наиболее частой формой СР является СВД, ко-

торая объединяет группу состояний, прежде назы-
ваемых термином «органные неврозы» . Согласно 
МКБ-10 клиническая картина СВД складывается 
из отчетливого вовлечения вегетативной нервной 
системы (ВНС), дополнительных неспецифических 
субъективных жалоб и постоянных ссылок больного 
на определенный орган или систему в качестве при-
чины своего расстройства . Для достоверного диа-
гноза СВД требуются все следующие признаки:

а) симптомы вегетативного возбуждения, такие, 
как сердцебиение, повышенная потливость, интен-
ционный тремор пальцев рук, яркий дермографизм, 
которые имеют хронический характер и причиняют 
беспокойство;

б) дополнительные субъективные симптомы, от-
носящиеся к определенному органу или системе;

в) озабоченность и огорчения по поводу возмож-
ного серьезного (но часто неопределенного) заболе-
вания этого органа или системы, причем повторные 
объяснения и разуверения на этот счет врачей оста-
ются бесплодными;

г) отсутствие данных о существенном структур-
ном или функциональном нарушении данного орга-
на или системы .

СВД имеет длительную историю изучения, а так-
же большое количество предшествующих названий . 
Так, история диагноза, связанная преимущественно 
с преобладанием симптомов со стороны сердечно-
сосудистой системы, началась в конце 19-го века во 
время Гражданской войны в США, когда врач Да Ко-
ста впервые описал у солдат-новобранцев жалобы на 
боли в сердце и одышку (отсюда и названия «солдат-
ское сердце», «окопное сердце», «снарядный шок»), 
слабость, усталость, однако объективных изменений 
со стороны внутренних органов не определялось . 
Так появился синдром Да Коста .

Немецкий врач Б . Оппенгеймер в 1918 г . ввел по-
нятие «нейроциркуляторная астения», выдвинув на 
первый план симптомы похудания, слабости, ипо-
хондрии . Г .Ф . Ланг в 1950-х гг . назвал заболевание 
«нейроциркуляторной дистонией», отдав приоритет 
регуляторным расстройствам сердечно-сосудистой 
системы, Н .Н . Савицкий разделил патологию в зави-
симости от вида нарушений на три типа: гипотони-
ческий, кардиальный и гипертонический . А . М . Вейн 
предложил термин «синдром вегетативной дисто-

нии», подчеркивая, что недуг определяется типом 
вегетативного тонуса .

В настоящее время на смену всем предшествую-
щим диагнозам в МКБ-10 внесен диагноз «сомато-
формная вегетативная дисфункция», которая рас-
сматривается как самостоятельное заболевание и 
относится к классу СР . 

Единой этиопатогенетической концепции СВД 
в настоящее времянет . Это связано, с одной сто-
роны, с отсутствием строгих научных концепций, 
описывающих процесс соматизации, т .е . «процесс 
вовлечения соматических (вегетативных, обмен-
ных, нейроэндокринных, иммунных, трофических) 
функций (дисфункций) в ту или иную психическую 
патологию и в психические реакции на грани нор-
мы и патологии» [5] . С другой стороны, большое 
значение имеет клиническая неоднородность СВД . 
Поэтому сегодня рассматриваются различные фак-
торы, могущие играть важную роль в развитии СВД . 
Так, пристально изучается роль генетических факто-
ров в развитии заболевания, однако в большинстве 
случаев исследователи сходятся во мнении, что су-
ществуют только косвенные свидетельства влияния 
генетических механизмов и выражены они в значи-
тельно меньшей степени, чем у других психических 
расстройств, в частности, у шизофрении . 

Рассматривается роль физиологических особен-
ностей больных и, по общему мнению, можно пред-
положительно говорить о повышенном психофи-
зиологическом уровне активности, что определяет 
искаженную интерпретацию мозгом нормальных 
соматических сигналов и их ошибочную идентифи-
кацию в качестве болезненных, однако конкретные 
механизмы этого процесса неизвестны . Существен-
ная роль отводится средовым факторам, т .к . описа-
ны семейные случаи СВД, а родители детей с явлени-
ями соматизации сами часто сверх меры озабочены 
здоровьем .

Большое значение придается личностным особен-
ностям, т .к . пациенты с СВД демонстрируют особый 
склад личности, склонной даже в минимальных не-
домоганиях видеть признаки грозной болезни . Они 
считают себя физически ослабленными, «берегут 
силы» и здоровье, очень тяжело (в эмоциональном 
плане) переносят боль и усталость . Получено много 
данных, подтверждающих большое значение стрес-
совых факторов для формирования соматизации . 

При наличии множества концепций и теорий 
оправданным является стремление объединить их в 
рамках одного направления . Таковым является «па-
тогенетический круг» В . Рифа [6], предполагающего, 
что в основе СР лежит усиленное восприятие непри-
ятных физических ощущений, что ведет к фокусиро-
ванию на них внимания и повышении возбуждения, 
а это позволяет субъективно оценивать ощущения 
как болезненные и определяет щадящее и уклоняю-
щееся поведение, снова стимулирующее восприятие 
негативных ощущений (эффект маховика) . Наибо-
лее детально проработанной универсальной инте-
гративной концепцией невротических расстройств 
является гипотеза Ю . А . Александровского [1] о «ба-
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рьере психической адаптации» как о балансе психо-
протективных и психотравмирующих факторов .

В патогенезе СВД ведущая роль придается дезин-
теграции деятельности надсегментарных вегета-
тивных структур, в первую очередь, лимбико- ре-
тикулярной и гипоталамо-гипофизарной систем, 
дисфункция которых проявляется комплексом веге-
тативных, эмоциональных, эндокринно-висцераль-
ных, сенсорно-моторных и др . расстройств .

В зависимости от характера преобладающих жа-
лоб выделяют различные варианты СВД, наиболее 
частым из которых является вегетативная дисфунк-
ция сердечно-сосудистой системы (подраздел F 
45 .30) . Ведущим в ее клинической картине выступа-
ет кардиалгический синдром . Он характеризуется 
определенной полиморфностью симптомов, их из-
менчивостью и непостоянством . Как правило, боли 
в сердце возникают в покое после перенесенного 
психоэмоционального напряжения или стресса, по 
длительности могут продолжаться от нескольких 
часов до суток, физическая нагрузка не провоцирует 
возникновение кардиалгии, а, наоборот, способству-
ет ее уменьшению или исчезновению . Боли в области 
сердца могут сопровождаться общим возбуждением, 
возникновением тахикардии в покое и повышением 
артериального давления . Однако органические из-
менения со стороны сердечно-сосудистой системы 
по данным физикальных, электрокардиографиче-
ских и ультразвуковых исследований отсутствуют 
или не соответствуют клинической картине .

При нарушениях со стороны дыхательной систе-
мы (подраздел F 45 .33 МКБ 10) наиболее частым и 
клинически значимым проявлением вегетативной 
дисфункции является гипервентиляционный син-
дром . Он характеризуется наличием дыхательного 
дискомфорта как ощущения нехватки воздуха и «не-
полноты» вдоха . Могут также наблюдаться симпто-
мы ларингоспазма и поперхивания, а также кашель 
нейрогенного характера, который усиливается при 
эмоциональном напряжении, имеет сухой и навяз-
чивый характер . Гиперреактивность бронхов при-
водит к возникновению приступов удушья, которые 
связаны с изменением настроения или атмосферны-
ми факторами . Физикальные и рентгенологические 
признаки поражения органов грудной клетки отсут-
ствуют . Медикаментозное лечение, назначаемое по 
поводу ошибочно диагностированных заболеваний 
дыхательной системы (бронхиальной астмы, хрони-
ческого бронхита и т .п .), как правило, оказывается 
неэффективным .

Вегетативная дисфункция пищеварительной си-
стемы характеризуется диспепсическими и диски-
нетическими нарушениями органов пищеварения 
без признаков органической патологии . В МКБ-10 
выделяют подразделы F 45 .31 (верхние отделы желу-
дочно-кишечного тракта) и F 45 .32 (нижнийотдел-
желудочно-кишечноготракта) . Дисфункция вегета-
тивной нервной системы верхнего отдела желудоч-
но-кишечного тракта проявляется в виде дисфагии, 
желудочного невроза, пилороспазма или рефлюкс-
синдрома . Симптомы гастралгии могут возникать в 

покое, они не связаны с приемом пищи или жидко-
сти . Проявлением СВД нижних отделов желудочно-
кишечного тракта являются синдром раздраженного 
кишечника, метеоризм, психогенная диарея («медве-
жья болезнь») и др .

СВД мочеполовой системы(подраздел F 45 .34) 
характеризуется появлением поллакиурии (повы-
шения частоты мочеиспускания) и дизурических 
явлений . Иногда может возникнуть задержка мо-
чеиспускания («мочевое заикание») в присутствии 
незнакомых людей или после психотравмирующей 
ситуации . Однако при объективном обследовании 
урологическая патология не выявляется . 

Нарушения терморегуляции у больных СВД могут 
проявляться в виде длительного (более 2—3 недель) 
повышения температуры до субфебрильных цифр, 
не связанного с инфекционными заболеваниями или 
наличием хронических очагов инфекции . У пациен-
тов возникают периодические «ознобы», диффузный 
или дистальный гипергидроз . Во время клиническо-
го, биохимического, иммунологического исследова-
ния крови патологические изменения не обнаружи-
ваются, больные, как правило, удовлетворительно 
переносят свое состояние и отмечают повышение 
температуры тела во время эмоционального напря-
жения .

Хронический болевой синдром, в настоящее вре-
мя, является одним из часто встречающихся в кли-
нической картине СВД . Он проявляется головными 
болями напряжения, характеризующимися ощуще-
нием сдавливания головы, тесного головного убо-
ра, болезненностью кожи головы и усиливается при 
эмоциональном напряжении, а также частыми боля-
ми в области позвоночника и конечностей .

С учетом особенностей клинических проявлений 
выделяют пароксизмальный и перманентный типы 
течения СВД . Пароксизмальные состояния протека-
ют преимущественно по типу симпатодреналовых, 
вагоинсулярных или, реже, смешанных пароксизмов . 

При симпатоадреналовых кризах в структуре па-
роксизма преобладает симптоматика дисфункции 
симпатической нервной системы, которая включает 
кардиалгию и цефалгию, тахикардию итахиарит-
мию, артериальную гипертензию, а также психоген-
ную одышку, симптомы общего возбуждения, озноб, 
учащенный диурез . 

Вагоинсулярные кризы возникают при повыше-
нии тону сапарасимпатической нервной системы и 
проявляются снижением артериального давления, 
брадисистолией или брадиаритмией, брадипноэ, 
бледностью кожных покровови разлитым красным 
дермографизмом, общей слабостью, желудочно-ки-
шечными дискинезиями . Иногда при выраженной 
ваготонии развиваются синкопальные состояния, 
которые характеризуются кратковременной (до 1 
мин) потерей сознания с нарушением постурального 
тонуса, дыхательной и сердечно-сосудистой деятель-
ности . 

Смешанные вегетативные пароксизмы либо соче-
тают в себе симпатоадреналовые и вагоинсулярные 
симптомы, либо протекают с их чередованием .
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Перманентный тип течения характеризуется по-
стоянным или частым наличием вегетативных про-
явлений со стороны тех органов и систем, которые 
составляют основу заболевания . 

Мультидисциплинарное лечение и реабилитация 
больных СВД

Начало эффективного лечения СВД возможно 
только при полной уверенности в отсутствии реаль-
ного соматического заболевания, что подтверждает-
ся данными специалистов-интернистов, квалифи-
цированно обследовавших больного с применением 
всех необходимых методов верификации . Совре-
менные технологии терапии СВД предусматривают 
использование многопрофессиональных групп спе-
циалистов, осуществляющих ндивидуальный под-
ход к больному с учетом данных об этиопатогенезе 
и клинических особенностях заболевания . Лечение 
должно носить комплексный характер, включать 
медикаментозные и немедикаментозные методы, 
позволяющие воздействовать на патогенетические 
механизмы развития заболевания, а также на комор-
бидные психические, неврологические и соматиче-
ские расстройства . Кроме того, существенное значе-
ние придается стимуляции личностных, психологи-
ческих ресурсов больных . 

Необходимо учитывать негативно-оппозиционное 
отношение больных к  попыткам обсуждения воз-
можности психогенной обусловленности симпто-
мов даже при  наличии выраженных пароксизмаль-
ных соматовегетативных проявлений, в  том числе 
и с депрессивными или тревожными проявлениями . 
Вследствие этого базисным направлением в лечении 
больных СВД в настоящее время является психоте-
рапия[7] .

Психотерапия. У больных СВД используется прак-
тически весь спектр современных форм и  методов 
психотерапии . Широко применяется рациональная 
психотерапия, аутогенная тренировка, гипнотера-
пия, групповая, аналитическая, бихевиоральная, 
позитивная, клиент-центрированная терапия и  др . 
Ведущим методом психотерапии у больных СВД 
на  начальном этапе является когнитивно-поведен-
ческая психотерапия (когнитивно-бихевиоральная 
терапия), направленная на разъяснение механизмов 
имеющихся нарушений, способствующая модифи-
кации характера восприятия больным своих теле-
сных ощущений и  совместную выработку тактики 
преодоления психотравмирующей ситуации . Успех 
данной методики определяется воздействием на ос-
новной, по мнению авторов, механизм формирова-
ния соматоформных расстройств — повышенную 
возбудимость вегетативной нервной системы с из-
бирательным вниманием к телесным функциям и 
избегающим поведением . 

В  обязательном порядке с  больными отрабаты-
ваются приемы, восстанавливающие нормальный 
соматосенсорный чувственный спектр . Для этого 
проводится концентрация внимания на спокойных, 
желательно статичных, эмоционально позитивных 
представлениях (любимая картина, фотография 

и т .д .) . Эффект в отношении редукции вегетативно-
висцеральной симптоматики достигается при  ау-
тогенной тренировке, в  различных модификациях 
используется также групповая психотерапия с обя-
зательным включением семейной психотерапии .

Однако, несмотря на  приоритетность психоте-
рапевтической коррекции, совокупность в  клини-
ческой картине СВД психоэмоциональных, вегета-
тивных и вегетативно-висцеральных компонентов 
обусловливает необходимость проведения базисной 
медикаментозной терапии .

Фармакотерапия . При выборе медикаментозных 
препаратов следует ориентироваться на длитель-
ность и выраженность СВД, результаты предшеству-
ющего лечения, личностные особенности пациента, 
его общественный, социальный, культурный и про-
фессиональный статус, характер и степень дезадап-
тации . 

Фармакотерапия больных направлена на  основ-
ные группы симптомов-мишеней: аффективные 
и  соматовегетативные . Это определяет выбор пре-
паратов соответствующих фармакологических груп-
пи предполагает использование широкого спектра 
психотропных препаратов  — анксиолитиков, анти-
депрессантов, атипичных нейролептиков, антипа-
роксизмальных и тимолептических препаратов . Од-
нако применение психотропных средств у больных 
СВД имеет свои особенности . Так, наиболее эффек-
тивна  монотерапия с  использованием комфортных 
в употреблении для больных лекарственных препа-
ратов . Кроме того, учитывая возможность повышен-
ной чувствительности и наличие побочных эффек-
тов, психотропные средства назначаются в  малых 
и  средних дозировках . К  требованиям относятся 
также минимальное влияние на соматические функ-
ции и массу тела, низкая поведенческая токсичность 
и минимальный тератогенный эффект, малая веро-
ятность взаимодействия с  соматотропными препа-
ратами [8, 9] .

В современных клинических руководствах по фар-
макотерапии СР рекомендуется использовать анкси-
олитики — кратковременными или прерывистыми 
курсами (алпразолам в средних суточных дозах 1—2 
мг, буспирон в средних суточных дозах 20—30 мг, фе-
назепам в дозе 2—3 мг в сутки, реже — клоназепам 
по 4—8 мг в сутки) . Существенная роль в лечении 
принадлежит антидепрессантам, при этом особое 
место отводится применению селективных инги-
биторов обратного захвата серотонина  (СИОЗС) 
(флувоксамин, суточная доза 100—200 мг, тразодон, 
суточная доза 150 мг) — в комбинации с анксиоли-
тиками, адреноблокаторами или в качестве моноте-
рапии . Преимуществами длительного применения 
СИОЗС является их хорошая переносимость и от-
сутствие противопоказаний для лиц старшего воз-
раста с множественной соматической патологией . 

В ряде случаев целесообразным является примене-
ние нейролептиков, особенно при тревоге с ажитаци-
ей или при неэффективности анксиолитиков — тио-
ридазин, суточные дозы 75—200 мг, хлорпротиксен, 
как правило, перед сном, 100—200 мг, сульпирид — 
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суточная доза 100—200 мг . При хроническом и ре-
цидивирующем течении рекомендуют использовать 
карбамазепин . При выраженной депрессии и отсут-
ствии эффекта предыдущей терапии назначают три-
циклические (амитриптилин) или четырехцикличе-
ские (ремерон) антидепрессанты .

При назначении психотропных препаратов выбор 
их во многом зависит от выраженности психоэмо-
циональных нарушений . В случае их нестойкости, 
незавершенности (субсиндромальные состояния), 
как правило, достаточным оказывается назначение 
фитотерапии (трава пустырника, корневища вале-
рианы, листья мяты перечной, корни солодки и др .) 
или комбинированных препаратов (персен, белозен, 
новопассит и др .) . Следует учитывать, что, согласно 
данным ВОЗ, предпочтение лекарственным сред-
ствам растительного происхождения отдают до 80% 
населения планеты .

 Нередко назначаются транквилизаторы бензо-
диазепиновой группы (диазепам, сибазон) . В то же 
время, длительный их прием ведет к развитию син-
дрома привыкания, в привычных дозировках они 
перестают действовать, отмена их может приводить 
к феномену отдачи и, соответственно, прогресси-
рованию заболевания . В связи с этим, в настоящее 
время в литературе имеются данные о целесообраз-
ности применения транквилизаторов бензодиазепи-
новой группы преимущественно для купирования 
вегетативных пароксизмов . При необходимости 
пролонгированного применения транквилизаторов 
предпочтение отдается стрезаму и афобазолу, как 
правило, не вызывающим привыкания и синдрома 
отмены даже в случае длительного использования .

Помимо этого, механизм действия беннзодиа-
зепинов, связанный с потенцированием системы 
главного медиатора торможения — ГАМК, наряду с 
терапевтическим эффектом в виде уменьшения тре-
вожно-фобических проявлений, нередко вызывает 
развитие побочных эффектов, таких, как седация, 
снижение внимания, мнестических способностей и 
обучаемости . Для купирования подобных побочных 
эффектов препаратов и при преобладании в струк-
туре психоэмоциональных нарушений астенических 
расстройств показано назначение препаратов ноо-
тропного действия в средних терапевтических дозах 
(ноотропил, пикамилон, энцефабол и др .) . Комбина-
ции препаратов и дозировка подбираются индиви-
дуально с учетом коморбидной симптоматики .

Среди средств соматотропной терапии ведущее 
место принадлежит адреноблокаторам и гипотен-
зивным препаратам (пропранололу, атенололу, ни-
федипину, верапамилу и др .), способствующим нор-
мализации деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы и уменьшению выраженности вегетативных 
расстройств . 

Физиотерапия и санаторно-курортная реабили-
тация. К большому сожалению, врачи-психиатры и 
интернисты в качестве немедикаментозных мето-
дов рассматривают только методы психотерапии, 
либо сомневаясь в эффективности применения у 
больных СВД методов физиотерапии, либо полно-

стью отрицая их целесообразность, в связи, с якобы, 
абсолютной недоказанностью их лечебного влия-
ния . И действительно, многие методы классической 
физиотерапии недостаточно исследованыc исполь-
зованием современных протоколов доказательной 
физиотерапии, что вполне объяснимо их возникно-
вением и доскональным изучением в то время, когда 
доказательной медицины просто не существовало . 
Тем не менее, принципы доказательной медицины 
внедряются в физиотерапию все шире. Сегодня 
среди более 5 тысяч рандомизированных контро-
лируемых исследований и более 400 мета-анализов 
по физиотерапии наибольший удельный вес зани-
мают испытания наиболее распространенных мето-
дов — магнито-, ультразвуковой и лазеротерапии, 
электростимуляции, массажа, акупунктуры, тепло 
— и бальнеолечения. Преобладающая часть иссле-
дований проведена у больных психо-неврологиче-
ского, травматологического, дерматологического и 
гинекологического профилей [10] .

Более того, в последние десятилетия отмечается 
бурное развитие за рубежом инновационных физио-
терапевтических технологий, включающих высоко-
интенсивную магнитотерапию, сверхнизкотемпера-
турную воздушную криотерапию, высокоинтенсив-
ную лазеротерапию и светодиодную хромотерапию, 
а также аудио-визуальную стимуляцию и др . Харак-
терно, что внедрение этих методов в клиническую 
практику осуществляется с использованием всех 
постулатов доказательной медицины . Это позволяет 
создавать четкие рекомендации (guideline) к приме-
нению современных методов физиотерапии для ле-
чения и реабилитации разных категорий пациентов .

В связи с этим, учитывая большой объем знаний, 
накопленных зарубежными и отечественными фи-
зиотерапевтами и курортологами, представляется 
абсолютно необходимым включение методов физио-
терапии в практику лечения и реабилитации боль-
ных СВД с целью достижения более высоких резуль-
татов . 

Важное основание для этого дают результаты экс-
периментальных и клинических исследований, в 
которых установлено, что при совместном примене-
нии с лекарственными препаратами лечебные физи-
ческие факторы (ЛФФ) усиливают эффект влияния 
большинства из них, в частности, антидепрессантов 
и ненаркотических аналгетиков . Кроме того, ЛФФ 
улучшают переносимость медикаментозной тера-
пии, снижая вероятность развития аллергических 
реакций, токсического действия препаратов, мета-
болических нарушений и др . [11] .

Назначение физиотерапии осуществляется с уче-
том степени вегетативных расстройств и психоэ-
моциональных нарушений, т .е . чем больше их вы-
раженность, тем более взвешенным и дифференци-
рованным должен быть выбор ЛФФ и их сочетаний, 
меньшими — дозы . Значительно более эффектив-
ным является комплексное применение физиотера-
певтических методов в сравнении с монотерапией . 
В то же время, количество методов в комплексе не 
должно превышать двух-трех процедур местного и 
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одной-двух — генерализованного влияния, чтобы не 
вызвать перенапряжения ВНС[12] .

В 80-х гг . 20-го века было установлено, что яркий 
полихромный видимый свет у человека подавляет 
секрецию мелатонина, ведущим механизмом дей-
ствия которого является снотворный («сопорифи-
ческий») эффект . Позже исследованиями Lambert 
G .W . etal [13], было определено, что под влиянием 
солнечного света значительно увеличивается синтез 
и метаболизм серотонина . Эти данные послужили 
основой для использования светотерапии для лече-
ния зимней депрессии [14] . Сегодня применение яр-
кого полихромного видимого света у таких больных 
признано методом выбора с позиций доказательной 
медицины, т .к . приводит к быстрому и значительно-
му улучшению состояния с минимумом побочных 
эффектов . 

Более того, проведены методологически коррект-
ные клинические исследования эффективности при-
менения полихромного видимого света у больных с 
депрессиями, в рамках которых из числа участников 
исследования были специально исключены больные 
с любой степенью сезонности депрессии . Убедитель-
но показано, что неселективная хромотерапия эф-
фективна и у больных с несезонными депрессиями и 
биполярными аффективными расстройствами, что 
связано с усилением синтеза дофамина и снижением 
уровня мелатонина у больных при его воздействии . 
Сегодня неселективная хромотерапия является при-
знанным и обладающим доказанной эффективно-
стью (IА) методом лечения любых видов депрессий, 
независимо от наличия или отсутствия сезонного 
компонента . Установлено, что для получения тера-
певтического эффекта при использовании светового 
потока 2 500 лк ежедневно требуется 2 часа облуче-
ния, при 5 000 лк — 1 час, при 10 000 лк — 30 минут .

Одним из важных преимуществ метода является 
то, что его антидепрессивный эффект наступает зна-
чительно быстрее, чем эффект лекарственных пре-
паратов . Эффективность комплексного применения 
видимого полихромного света и фармакотерапии 
значительно выше по сравнению с их изолирован-
ным назначением . 

В настоящее время многие производители предла-
гают очень компактные лампы (размером со смарт-
фон) для домашнего применения, которые одобрены 
FDA именно в качестве медицинских, а не бытовых 
устройств и имеют доказанную эффективность в 
терапии депрессий, сравнимую с эффективностью 
фототерапии в световых кабинках в клиниках . Эти 
лампы обычно имеют несколько режимов облуче-
ния, и способны генерировать световой поток пол-
носпектрового видимого излучения 10 000, 5 000 или 
2 500 лк .

Наряду с полихромным видимым светом у боль-
ных СВД используется селективная монохромати-
ческая светотерапия, в которой объединяются оку-
лярные и экстраокулярные методы . При назначении 
экстраокулярных методов наиболее изучено приме-
нение красного, зеленого и синего цветов, каждый 
из которых обладает специфичностью воздействия . 

Это разрешает использовать синий цвет преиму-
щественно при лечении болевых синдромов, зеле-
ный — для оказания гармонизирующего влияния на 
процессы возбуждения и торможения в ЦНС, крас-
ныйи оранжевый — для активизации нервной систе-
мы и ускорения репаративной регенерации . 

В создании экстраокулярной селективной хромо-
терапии заметную роль сыграл украинский ученый-
психиатр А . Чуприков, которым было зарегистри-
ровано новое направление, объединяющее методы 
физиотерапевтического воздействия с учетом меж-
полушарных различий в развитии патологических 
состояний — физиотерапия латеральная (ФИЛАТ)
[15] . В 1987 г . им были созданы очки “ФИЛАТ”, в 
которых в качестве латерализованного агента ис-
пользуется свет с различной длиной волны — длин-
новолновый (красный, оранжевый, желтый цвета) 
и коротковолновый (зеленый, синий, фиолетовый 
цвета) . В настоящее время многие известные в мире 
фирмы выпускают очки, в которых предусмотрена 
возможность выбора стекол 20 различных цветов, в 
том числе разных для каждого глаза . Кроме того, во 
многих странах производятся аппараты аудиовизу-
альной стимуляции (АВС), в которых используется 
сочетание световой стимуляции со звуковыми рит-
мами . При их назначении отмечается значительное 
восстановление функционального состояния ЦНС и 
вегетокорригирующий эффект [16] .

В качестве примера, подтверждающего эффектив-
ность АВС, считаю нужным привести слова не со-
всем обычного пациента: «В силу своей профессии 
(работаю психотерапевтом в одной ведомственной 
организации), давно интересуюсь возможностью из-
менения сознания с помощью света и звука . Где-то 
полгода назад один мой коллега дал мне на 2 недели 
попользоваться американским прибором NovaPro 
100 с цветными очками . Возможно впервые в жизни 
я достиг состояния очень глубокой релаксации, аб-
солютно не чувствовал своего тела, хотя находился в 
полном сознании, изменился сон в лучшую сторону, 
за 6 дней я отдохнул настолько, что даже засомне-
вался, удавалось ли ТАК мне себя чувствовать за по-
следние лет эдак 15» .

С конца ХХ века для лечения депрессии исполь-
зуется трансцеребральная магнитная стимуляция с 
индукцией высокоинтенсивного импульсного маг-
нитного поля 1,5—2,5 Тл и длительностью импульсов 
от 100 до 500 мкс . Метод был разработан в Велико-
британии и сегодня используется во многих странах . 
Он относится к методам с доказанной эффективно-
стью при лечении больных с различными депрессив-
ными расстройствами, в том числе резистентными к 
антидепрессантам [17, 18, 19, 20] . Более того, сегодня 
получены хорошие результаты при использовании 
транскраниальной магнитной стимуляции для лече-
ния не только депрессивных расстройств, но и цере-
броваскулярной патологии, паркинсонизма, эпилеп-
сии и др . Эффективность локальных воздействий 
высокоинтенсивным магнитным полем с индукцией 
1,0—1,5 Тл на рефлексогенные и болевые зоны по 
степени выраженности болеутоляющего, противо-
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воспалительного и миостимулирующего влияния 
существенно превосходит результаты всех извест-
ных методов низкочастотной магнитотерапии .

В 80-ых гг . ХХ века исследованиями японского 
ревматолога Т . Yamauchi была открыта эра высоко-
эффективных криомедицинских технологий с ис-
пользованием сверхнизких температур (до минус 
180oС) . Воздействие общей низкотемпературной 
криотерапии основано на восстановлении гомеоста-
тических возможностей организма за счет мощной 
стимуляции нервной, эндокринной и иммунной си-
стемы, что способствует повышению устойчивости 
организма к стрессам и перегрузкам, нормализации 
вегетативного тонуса и уменьшению невротических 
расстройств [21] .

Наряду с названными инновационными метода-
ми для коррекции психоэмоциональных нарушений 
у больных СВД используются методы классической 
физиотерапии, эффективность которых доказана 
многолетней клинической практикой . К их числу 
относится транскраниальная микрополяризация 
(ТКМП) (Transcranial Direct Current Stimulation) —в 
которой используется ток малой силы (не более 1 
мА), при этом электроды располагаются на голове в 
проекциях корковых зон, отвечающих за определен-
ные функции . ТКМП позволяет не только направ-
ленно воздействовать на корковые структуры в под-
электродном пространстве, но и через систему кор-
тикофугальных и транссинаптических связей влиять 
на состояние глубоко расположенных структур [22, 
23, 24, 25] .

К классическим методам центральной электро-
аналгезии относится метод электросонтерапии, в 
котором по глазнично-сосцевидной или лобно-со-
сцевидной методике проводится воздействие пря-
моугольным импульсным током частотой 1—150 Гц, 
что способствует усилению процессов торможения 
в коре головного мозга, вызывает усиление синтеза 
опиатоподобных нейромедиаторов (эндорфинов и 
энкефалинов), оказывает выраженный седативный и 
даже снотворный эффект . Более того, метод вызыва-
ет очень важное для больных СВД вегетокорригиру-
ющее влияние за счет воздействия как на симпатиче-
ский, так и на парасимпатический отделы, при этом 
больным с преобладанием эрготропных тенденций 
целесообразно использовать частоту импульсов тока 
90—120 Гц, трофотропных — 10—20 Гц [26] .

Не потерял своего значения в реабилитации 
больных СВД и метод лекарственного электрофо-
реза, основные достоинства которых установлены 
многочисленными клиническими и эксперимен-
тальными исследованиями . Наиболее значимыми 
преимуществами лекарственного электрофореза с 
практической точки зрения являются следующие: 
1) пролонгированный эффект лекарства за счет его 
депонирования в коже; 2) возможность доставки ле-
карственного вещества в нужную область организ-
ма, где достигается концентрация препарата в 3—10 
раз большая, чем после введения егопероральным 
или парентеральным путем; 3) медленное высво-
бождение лекарственного средства из кожного депо 

в кровоток; 4) низкий риск развития побочных эф-
фектов; 5) доставка лекарственного препарата в ак-
тивированной форме .

Сегодня у больных СВД изучена возможность при-
менения для электрофореза 1% раствора аминазина, 
0,5%раствора диазепама,0,5%раствора седуксена, 
1% раствора элениума, 5% раствора пирацетама, 
1% раствора фенибута, 0,5% раствора анаприлина, 
1—2%раствора кофеина, 1—2% раствора мезатона, 
2% раствора трентала, 0,5% раствора кавинтона, 
1—2% раствора но—шпы . Все эти препараты вво-
дятся с анода, тогда как с катода проводится элек-
трофорез 2% раствора пикамилона, 2—5% раствора 
бромистого калия или натрия . С обоих полюсов на-
значается электрофорез 2—5% раствора природного 
бишофита, при этом с анода вводится преимуще-
ственно магний, с катода — бром .

Для лекарственного электрофореза у больных СВД, 
как правило, используются глазнично-затылочная, 
лобно-затылочная или воротниковая методики . В 
то же время для ряда лекарственных средств несо-
мненно более эффективным является применение 
эндоназального электрофореза, при котором лекар-
ственное вещество вводится через слизистую носа 
в значительно большем количестве, чем через кожу, 
и, минуя гематоэнцефалический барьер, поступает 
непосредственно в ликвори доставляется, прежде 
всего, к близко расположенным структурам гипота-
ламо-гипофизарной зоны и лимбико-ретикулярной 
системы . Следует отметить, что при эндоназальном 
электрофорезе на процедуру требуется всего 1—2 мл 
препарата, что особенно важнопри назначении до-
рогостоящих медикаментов . Именно эндоназально 
вводятсяс анода 0,5% нейромидин, кортексин (1 ам-
пула препарата разводится в 10 мл дистиллирован-
ной воды, на процедуру достаточно — 1—2 мл) .

Исследованиями В .С . Улащика [27] научно обо-
снован метод внутритканевого (внутриорганного) 
электрофореза, базирующийся на электроэлимина-
ции (выведении) введенных обычным путем (вну-
тривенно, перорально и др .) лекарств из кровотока в 
ткани патологического очага или какого-либо орга-
на . Высокая клиническая эффективность внутритка-
невого электрофореза антибиотиков была впервые 
установлена при лечении абсцесса легких и позже 
стала использоваться при лечении различных забо-
леваний . Для ее осуществления у больных СВД на 
пике концентрации принимаемых, как правило, пе-
рорально психотропных и ноотропных препаратов 
ежедневно проводятся 10—15 процедур гальваниза-
ции по глазнично-затылочной методике, что позво-
ляет концентрировать и накапливать лекарственное 
вещество в межэлектродной зоне, т .е . в структурах 
головного мозга . 

Важным направлением восстановительного лече-
ния пациентов с СВД является воздействие на ос-
новные механизмы формирования заболевания  — 
дезинтеграцию деятельности надсегментарных 
вегетативных структур, ведущую к дизрегуляции 
эффекторных систем (сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, пищеварительной и др .) . Терапевтические 
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мероприятия у данного контингента больных долж-
ны быть направлены в первую очередь на восстанов-
ление нормального функционирования регулятор-
ных систем, что приводит к исчезновению псевдосо-
матических симптомов . 

Для коррекции вегетативных расстройств воз-
действие ЛФФ чаще проводится на определенные 
структуры ВНС или рефлексогенные зоны . Выбор 
метода физиотерапии и параметров его воздействия 
зависит от исходного тонуса симпатического и па-
расимпатического отделов ВНС . Так, импульсные 
токи низкой частоты по методике электросна, ока-
зывающие нормализующее действие на ВНС за счет 
влияния как на симпатический, так и на парасим-
патический отделы, целесообразно использовать с 
индивидуальным подбором наиболее эффективной 
частоты . Как правило, у больных симпатикотонией 
она находится в диапазоне 90—120 Гц, парасимпа-
тикотонией — 10—20 Гц . 

Выраженное вегетомодулирующее влияние ока-
зывают также акупунктурная терапия и пунктурная 
физиотерапия . Для проведения последней наиболее 
часто используются токи (постоянные и импульс-
ные), ультразвук, низкоинтенсивное лазерное излу-
чение . Пунктурные воздействия позволяют повы-
шать или снижать тонус как симпатического, так и 
парасимпатического отделов ВНС, при этом эффект 
влияния связан преимущественно с рецептурой ис-
пользуемых точек акупунктуры .

Больным с повышением тонуса симпатического 
звена ВНС, наличием симпато-адреналовых парок-
сизмов назначают воздействие на воротниковую 
зону микроволн санти- и дециметрового диапазо-
нов, переменных низкоитенсивных магнитных по-
лей, которые применяются также для магнитофо-
резабишофита(10% раствор) или брома (5%раствор 
бромида калия или натрия) [28] . Снижение высоко-
го тонуса симпатического звена, отчетливый гипо-
тензивный эффект достигается также при назначе-
нии магнитолазеротерапии, которая представляет 
сочетание в одном методе постоянного магнитного 
поля с низкоинтенсивным лазерным излучением . 
Не потеряли своего значения применение ампли-
пульстерапии на воротниковую зону и область про-
екции почек, анодной гальванизации по воротни-
ковой методике Щербака или электрофореза диба-
зола или магния сульфата . 

Учитывая, что головная боль у пациентов с СВД, 
как правило, обусловлена нарушениями сосудисто-
го тонуса, для ее уменьшения целесообразным яв-
ляется включение в комплекс лечения физических 
методов, обладающих вазоактивным действием . 
При преобладании явлений ангиоспазма, наличии 
артериальной гипертензии назначают ультратоноте-
рапию волосистой части головы или воротниковой 
зоны . У пациентов с затрудненным венозным от-
током, ликворно-венозной дистензией используют 
дарсонвализацию, которая способствует не только 
снижению повышенного тонуса артерий, но и улуч-
шению венозного оттока, особенно при использова-
нии в сочетании с низкоинтенсивной магнитотера-

пией или магнитофорезом 10% раствора бишофита 
или 5% раствора брома .

Пациентам с болевым синдромом в области жи-
вота, который при СВД обусловлен, как правило, 
спастическими явлениями со стороны гладкой му-
скулатуры органов брюшной полости, назначают 
физиотерапевтические методы, обладающие анти-
спастическим действием: электрофорез папаверина 
или дибазола, ультратонотерапию, аппликации па-
рафина или озокерита на область проекции желудка 
или кишечника . 

При симпаталгиях целесообразным является при-
менение на болевую область или рефлексогенную 
зону амплипульстерапии или короткоимпульсной 
электроаналгезии . Следует отметить, что создание 
короткоимпульсной электроаналгезии, иначе назы-
ваемой в Украине «чрескожной электронейрости-
муляцией» (ЧЕНС), а в странах Западной Европы и 
Америки «тranscutaneou selectrical nerve stimulation» 
(TENS), проводилось с использованием принципов 
доказательной медицины и основано на блокаде во-
ротного контроля болей и стимуляции синтеза опи-
оидных нейромедиаторов [29] .

Учитывая важную роль острого и хронического 
стресса в возникновении и поддержании СВД, а так-
же ее развитие как заболевания-дезадаптоза, целе-
сообразно назначение больным методов антистрес-
сорного, адаптогенного, антиоксидантного воздей-
ствия . В связи с этим применяется аэроионотерапия, 
которая обладает выраженным антистрессорным 
действием . Установлено, что отрицательные ионы не 
только стабилизируют процессы вегетативной регу-
ляции, повышают уровень адаптационных реакций 
организма, но и оказывают антидепрессивное влия-
ние за счет повышения уровня серотонина . В свою 
очередь, применение различных методов газовой 
терапии у больных СВД — нормобарической гипок-
сической терапии, озонотерапии, гиперкапнотера-
пии — благоприятно влияет на различные механиз-
мы перекисного окисления липидов и стимулируют 
разные звенья антиоксидантной системы .Стимуля-
ция антиоксидантной системы лежит в основе при-
менения и синглетно-кислородной терапии . 

В настоящее время в мировой практике широко 
используется аромафитотерапия, в которой позици-
онируется применение большого количества эфир-
ных масел, имеющих сложный состав и содержащих 
до 500 компонентов, что определяет многогранность 
их влияния . В то же время, все эфирные масла си-
стематизируются по механизмам основного влия-
ния в несколько групп, позволяющих использовать 
ароматерапию с лечебными, реабилитационными 
и профилактическими целями . Наиболее часто для 
ароматерапии используются эфирные масла мяты, 
ромашки, бергамота для оказания анальгезирующе-
го действия . Седативный эффект оказывает аромате-
рапия эфирными масламибергамота, мандарина, ла-
ванды, кипариса, герани, тонизирующий — лимона, 
сандала, мелиссы . Спазмолитическое влияние дости-
гается при использовании эфирных масел ромашки, 
апельсина, каяпута, гипертензивное — розмарина, 
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гипотензивное-мелиссы, герани, лаванды . При этом 
выделяют естественную (природную) и искусствен-
ную аэрофитотерапию, проводимую с использова-
нием специальных аэрофитогенераторов, в которых 
используется принудительное испарение летучих 
компонентов эфирных масел безнагрева, вызываю-
щего их разрушение . 

Высокоэффективными методами тренинга физио-
логических резервов организма являются сауны, в 
том числе инфракрасные,а также лечебные ванны . 
Больным с наличием астенических, астено-ипохон-
дрических, депрессивных проявлений показаны 
жемчужные, вихревые и вибрационные ванны, воз-
буждающие механорецепторы кожи, восходящие 
афферентные потоки с которых способствуют акти-
вации подкорковых центров ВНС и коры головного 
мозга . Тонизирующим эффектом обладают также 
некоторые ароматические ванны (цитрусовые, ба-
зиликовые, розмариновые, рябиновые, тополевые 
и др .) . В свою очередь, некоторые ароматические 
(хвойные, гераниевые, лавандовые, пустырниковые, 
ромашковые, хмелевые, розовые и др .) ванны ведут 
к ограничению потока афферентной импульсации в 
стволовые центры головного мозга и способствуют 
снижению выраженности эмоционально-аффектив-
ных реакций .

В стадии ремиссии больным СВД показана сана-
торно-курортная реабилитация, основой которой 
являются отдых, лечебное питание, климатические 
и ландшафтные воздействия, психотерапия, тер-
ренкур и лечебная физкультура, минеральные воды, 
морские купания, а также бальнео- и физиолечение .

Заключение
Развитие СВД в подавляющем большинстве слу-

чаев не вызывает угрозы для жизни пациентов, од-
нако в значительной мере ухудшает ее качество и 
осложняет жизнь окружающих, а такжеприводитк 
существенным экономическим потерям . Современ-
ные представления об СВД как психогенном рас-
стройстве с комплексом невротической, вегетатив-
ной и соматоформной симптоматикиопределяет ее 
важное мультидисциплинарное значение и делает 
необходимым участие врачей разного профиля в ле-
чении и реабилитации больных . Сегодня эффектив-
ная терапия СВД включает комплексное применение 
медикаментозных и немедикаментозных методов, 
среди которых важную роль играют хорошо зареко-
мендовавшие себя методы классической и современ-
ной физиотерапии, многие из которых имеют дока-
зательную базу успешного использования у больных 
СВД .
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Соматоформна вегетативна дисфункція: еволюція діагнозу та під-
ходів до лікування, традиційна і сучасна фізіотерапія
Проф. Л.Я.Васильєва-Лінецька
Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті надана сучасна класифікація соматоформних розладів, а також основні клінічні варіанти 
соматоформної вегетативної дисфункції, її етіопатогенез і типи перебігу. Обґрунтовано значен-
ня мультидисциплінарного лікування і реабілітації, викладені основні принципи психотерапії та 
фармакотерапії. Проведено аналіз диференційованого впливу основних методів класичної і сучасної 
фізіотерапії, показана висока ефективність застосування сучасної фізіотерапії для лікування та 
реабілітації хворих з соматоформною вегетативноюдисфункцією з позицій доказової медицини. Викла-
дено диференційовані покази для використання методів класичної фізіотерапії при реабілітації хворих. 
Ключові слова: соматоформні розлади, соматоформна вегетативна дисфункція, психотерапія, медика-
ментозна терапія, класична та сучасна фізіотерапія.
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Доктор Фауст: история и предания

Одной из наиболее известных и одновременно 
легендарных фигур эпохи Возрождения и Ре-

формации, оказавший большое влияние и на фор-
мирование парамедицины, был Иоганн Фауст [9, 11, 
19] . Примечательно, что наше время, характеризую-
щееся с одной стороны выдающимися открытиями 
в области медицинской науки, стало одновременно, 
временем расцвета самых различных суеверий в виде 
экстрасенсорики, хилерства, натуропатии и других 
парамедицинских направлений . Основная причина 
этого расцвета обусловлена духовным кризисом об-
щества, в котором все более и более стираются грани 
«что такое хорошо и что такое плохо» . Философия 
постмодерна учит каждого человека вырабатывать 
свою систему ценностей в зависимости то того, ког-
да и что выгодно или нет на данном этапе . Этот ци-
низм и секуляризм ведет к духовному опустошению 
и человек начинает искать выхода из этого вакуума, 
чтобы найти ответы на волнующие его духовные 
вопросы, которые оказывают самое непосредствен-
ное влияние и на состояние физического и психи-
ческого здоровья человека . И потому, парамедицина 
с ее претензией лечить и воздействовать не только 
на физический, но и на психический и духовный 
компонент здоровья привлекает все большее и боль-
шее число последователей, особенно в условиях со-
циального кризиса и недоступности значительному 
проценту лиц необходимой медицинской помощи . 
Что бы разобраться в набирающей сегодня популяр-
ности парамедицине необходимо проанализировать 
сами истоки ее возникновения и формирования ее 
философии [4-8, 13] . И вот именно у этих истоков и 
стоит  фигура доктора Иоганна Фауста . Информа-
ция об этом человеке уже с XVI века носила крайне 
противоречивый, а порой просто фантастический 
характер [3, 9, 10, 11, 19], что привело к тому, что 
некоторые исследователи стали вообще ставить под 
сомнение само его существование . Безусловно, се-
годня мы не можем четко проследить основные вехи 
жизни этого человека, его деятельности и воззрений, 

но и имеющиеся в наших руках исторические данные 
позволяют составить весьма четкое представление 
об этой личности, проповедуемого им учению и его 
влиянию, как на современников, так и на многие на-
правления парамедицины сегодня . 

Цель исследования изучить на основании анализа 
исторических источников жизнь и учение доктора 
Фауста и его роль в формировании парамедицины .

Исторические известия о докторе Фаусте
Известия о Фаусте оставлены его многочисленны-

ми современниками: реформаторами Мартином Лю-
тером и Филиппом Меланхтоном, алхимиками того 
времени Корнелием Агриппой и аббатом Тритгей-
мом, гуманистом   Иоахимом  Камерарийским и Кон-
радом Муцианом Руфом,  конкистадором Филиппом 
фон Гуттеном, многими священниками, а также в го-
родских хрониках того времени [11; 1 . с . 94] . 

«Известия о Фаусте, дошедшие до нас от его со-
временников настолько обстоятельны, что не только 
делают несомненным реальное существование этой 
личности, но дают некоторые подробности его жиз-
ни и довольно живо рисуют перед нами его образ» 
[9, ч . 11, с . 273] .

В 1480 году «Фауст родился в местечке Книтлинг, 
что лежит в Вюртембергской земле на границе 
Пфальца . Одно время при Франце фон Зиккингене 
он был школьным учителем под Крейценахом . От-
туда ему пришлось бежать из-за того, что он преда-
вался содомии . После этого он разъезжал со своим 
дьяволом по разным странам, изучал чернокнижие 
в Краковском университете» [Августин Лерхеймер . 
цит по 11,  с . 27] . 

Один из крупнейших лидеров Реформации, ко-
торый был его современником и видел его лично, 
Филипп Меланхтон, передает о Фаусте следующее 
известие Иоганна Манлиса . «Знавал я человека по 
имени Фауст, из Кундлинга, маленького городка 
по соседству с местом моего рождения . В бытность 
свою студентом в Кракове он изучил магию, которой 
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там прежде усердно занимались и о которой публич-
но читали лекции . Он много странствовал по свету 
и всюду разглагольствовал о тайных науках» [11,  
с . 15] . Меланхтон лично знал Фауста, о чем мы под-
робно будем говорить ниже . Меланхтон считал чу-
деса, творимые Фаустом дьявольским наваждением 
[10, с . 164-165] .

Эти известия полностью подтверждает Филипп 
Камерариус, который в 1602 году пишет следующее . 
«Доныне еще известно нам, что среди шарлатанов и 
магов, запечатлевшихся в памяти наших отцов, боль-
шую славу стяжал своими необычайными проделка-
ми и бесовскими чарами Иоганн Фауст из Кундлин-
гена, который изучил магию в Кракове, где ее раньше 
публично преподавали . В народе нет почти человека, 
который не мог бы привести какого-либо примера, 
свидетельствующего о его искусстве» [11, с . 29] .

Даже весьма, скептически настроенный к из-
вестиям о Фаусте К .Ф . Заттлер в своем «Истори-
ческом описании Вюртенберга» пишет следую-
щее . «Городок этот [Knittlingen] примечателен тем, 
что, по преданию, там был растерзан дьяволом 
знаменитый чернокнижник доктор Иоганн Фа-
уст, о чем с уверенностью говорит доктор Дитрих .  
Хотя нынче и полагают, что история этого колду-
на — досужий вымысел, однако не следует начисто 
отрицать все то, что говорят о пресловутом докторе 
Фаусте . Ибо хотя сведений о нем не так уж много, 
но все же известно, что он родился (а, следователь-
но, существовал на самом деле) в Книтлингене, что 
настоятель Маульброннского монастыря Иоганн Эн-
тенфус был земляком и приятелем некоего доктора 
Фауста, и последний, по достоверным сведениям, го-
стил у него в монастыре примерно в 1516 году, так 
что нет ничего невероятного в том, что спустя неко-
торое время Фауст этот умер в Книтлингене от не-
счастного случая» [11, с . 30] .

Итак, Фауст в Германии, учился в Краковском уни-
верситете, где увлекся изучением магии . «Иоганнес 
Фауст, родом из городка Кундлинг, научился магии 
в Кракове, где ее в то время преподавали открыто, и 
незадолго до 1540 года лживым и обманным образом 
практиковал ее в разных местностях Германии» [11, 
с . 29] .

 Затем он некоторое время учился в Гейдельберг-
ском университете о чем в частности свидетельству-
ет тот факт, что «в списках философского факультета 
Гейдельбергского университета за 1509 год числится 
среди учащихся Иоганн Фауст, получивший степень 
бакалавра теологии [9, ч . 11, с . 273] . Бакалавр тео-
логии Иоганн Фауст упоминается в 1509 году в Acta 
philosoph . Heidelb ., Tom . III, Fol» . Кстати, в средневе-
ковых университетах изучение астрологии и алхи-
мии вообще входило в обязательную программу об-
учения . И потому немудрено, что многие студенты 
после изучения таких «наук» переходили непосред-
ственно к самой магии . 

Имя Фауста четко засвидетельствовано и Про-
токолах постановлений магистрата города Ин-
гольштадта, где в частности, значиться следующая 
запись . «Сегодня в среду после Вита, 1528 . Предпи-
сать прорицателю, чтобы он покинул город и искал 
себе пропитание в другом месте» [Протокол о вы-
сылках из Ингольштадта . цит . по кн . Легенда о док-
торе Фаусте . Указ . соч ., с . 11] . «В среду после Вита 
1528 года приказано некоему человеку, называвше-
му себя доктором Георгом Фаустом из Гейдельбер-
га, искать себе пропитания в другом месте и взято 
с него обещание властям за этот приказ не мстить и 
никаких неприятностей им не учинять» . [Протокол 
постановлений магистрата города Ингольштадта . 
цит . по 11, с . 11] . 

О Фаусте упоминает под 1513 годом, современник 
Конрад Муциан Руф (1471—1526), известный немец-
кий гуманист, возглавлявший кружок гуманистов 
города Эрфурта . «Восемь дней тому назад в Эрфурт 
прибыл некий хиромант по имени Георгий Фауст, 
гейдельбергский полубог, истинный хвастун и глу-
пец . Искусство его, как и всех прочих прорицателей, 
дело пустое, и такая физиогномика легковеснее, чем 
мыльный пузырь . Невежды восторгаются им . Вот на 
кого следует обрушиться богословам вместо того, 
чтобы стараться уничтожить философа Рейхлина . Я 
сам слышал в харчевне его вздорные россказни, но 
не наказал его за дерзость, ибо что мне за дело до чу-
жого безумия!» [цит . по 11, с . 10] . 

Особый период жизни Фауста был связан и с Пра-
гой, где до сих пор сохранился дом, в котором он жил 
и который до сих пор носит его имя . Этот дом рас-
положен на Карловой площади . История этого дома 
весьма интересна . Первоначально на его месте стоял 
в XIV веке Опаевский дом, бывший дворцом одной 
из ветвей правящей в Чехии династии Пржемысло-
вичей, один их которых по имени Вацлав очень ув-
лекался алхимией . В 1420 году дом был передан Но-
воместскому бурмистру Петру Каменику, а спустя 14 
лет стал собственностью городского совета Нового 
места Праги . Кстати после Фауста, в этом доме будет 

Доктор Фауст



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2018, № 2 29

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

жить еще два известных мага и оккультиста Якуб Ку-
цинка и Эдвард Келли .

Смерть Фауста окружена многими преданиями и 
сообщениями, но практически все они сходятся к 
следующему .

 «В вюртембергскую деревню он приехал под ве-
чер в какой-то праздник . Был он удручен и совсем 
болен, ибо пришел уже час, назначенный ему дьяво-
лом в договоре . Видит он, что на постоялом дворе 
шумят пирующие крестьяне, просит поэтому хозя-
ина отвести ему отдельную каморку . Крестьяне же 
кричат все сильней, и просит тогда Фауст, чтобы 
они уважили его, как больного, и были потише . А 
они давай шуметь еще пуще, как это всегда быва-
ет, если мужика о чем попросишь . Тогда Фауст в 
последний раз применил свои чары и всем им так 
раздвинул челюсти, что они сидят и пялят глаза 
друг на друга, а слова вымолвить никто из них не 
может . Знаками указывают на комнату постояльца, 
чтобы хозяин попросил его снова закрыть им рты . 
Фауст соглашается при условии, что они впредь шу-
меть не будут . После этого они поспешно уходят .  
В полночь хозяин услыхал грохот в комнате посто-
яльца, а наутро он увидел, что у Фауста шея сверну-
та, а голова свисает с кровати» [цит . по 11, с . 28] . Это 
место идентифицируется сегодня, как Штауфен-им-
Брайсгау (земля Баден-Вюртенберг) . Точный год его 
смерти не известен . Но большинство исследователей 
относят ее примерно к 1540 году . Таковы основные 
вехи жизни Фауста . Но что же представлял собой 
Фауст, как человек . 

• Иоганн Фауст, как человек
Исходя из имеющихся известий о жизни Фауста, 

мы можем себе нарисовать портрет этого человека, 
выделив его несколько основных черт .

— Во-первых, он был мошенником. Вот, что об 
этом писал еще при жизни самого Фауста в 1539 году 
доктор Филипп Бегарди . «Был еще один знаменитый 
и отчаянный человек . Не стал бы я называть его име-
ни, да сам он не желал скрываться и жить в неизвест-
ности . Несколько лет тому назад он странствовал по 
всем землям, княжествам и королевствам, похваля-
ясь своим великим искусством не только во врачева-
нии, но и в хиромантии, некромантии, физиогноми-
ке, в гадании на кристалле и в прочих таких вещах . 
И не только похвалялся он всем этим, но именовал 
себя устно и письменно знаменитым и искусным ма-
стером . Он не отрицал, а открыто заявлял, что имя 
его Фауст и, расписываясь, прибавлял — «философ 
философов» . Однако нередко мне жаловались на 
его мошенничества, и таких людей было множество . 
Ведь на обещания был он щедр, как Фессал, слава его 
была не меньше, чем Теофраста Парацельса; а вот 
дела его, как я слышал, были весьма ничтожны и бес-
славны . Зато он хорошо умел получать или, точнее, 
выманивать деньги, а затем удирать, так что только 
и видели, говорят, как его пятки сверкали» [9, ч . 11, 
с . 274; 11, с . 12] .

— Во-вторых, он был содомитом и некромантом. 
Так, в 1532 году жители Нюрнберга официально за-
претили ему въезд в город, как содомиту и некро-
манту .

Аббат Тритемий, лично видевший Фауста, в 1507 
году, когда Фаусту было около 30 лет, писал своему 
знакомому, что в городе Гельнгаузене ему «была дана 
должность школьного учителя, которую он и полу-
чил, так как ему покровительствовал Франц фон 
Зиккинген, наместник твоего князя, человек, весьма 
склонный ко всему мистическому; но вскоре после 
этого он стал развращать своих учеников, предаваясь 
гнуснейшему пороку, и, будучи изобличен, скрылся 
от угрожавшего ему строгого наказания . Таков по 
достоверным свидетельствам человек, которого ты 
ждешь с таким нетерпением» [11, с . 10] .

— В-третьих, он был постоянным участником 
попоек и разнузданных кутежей.

В хрониках того времени Фауст упоминается мно-
гократно, как участник многочисленных и разнуз-
данных попоек и кутежей [9, ч . 11, с . 276] .

В 1587 году во Франкфурте на Майне выходит кни-
га типографа Иоганна Шписа, в которой были со-
браны практически все сведения и воспоминания 
современников о Фаусте . К моменту издания книги 
были живы очень многие из тех, которые знали Фау-
ста лично, а само его имя еще не успело стать леген-
дарным и обрасти различными небылицами и пре-
увеличениями . Там четко указывается, что чувствен-
ность (или как говорят сейчас сексуальность) была 
одной из главных черт Фауста . «Черт соблазняет 
Фауста к чувственной жизни, чтобы преградить ему 
возврат к Богу, и Фауст поддается соблазну только 
тогда, когда отчаивается в спасении» [9, ч . 12, с . 716] .Дом Фауста. Вестибюль. Прага, Чехия. Фото автора 
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— В-четвертых, он был жестоким человеком. В 
жизни Фауста было немало задокументированных 
случаев, когда он проявлял жестокость, в том числе 
к людям, которые хорошо относились к нему . Так, во 
«прибытия в Баттенберг на Маасе, Фауст был аресто-
ван, и надзор за ним был поручен капеллану Дорсте-
нию, который обходился с ним очень мягко; желая 
научиться тайным наукам, капеллан доставлял Фа-
усту вино, до которого тот был большой охотник . 
Когда однажды они допили бочонок  и капеллан хо-
тел идти бриться, то Фауст обещал научить его об-
ходиться без помощи цирюльника, если Дорстений 
даст ему еще вина . Капеллан согласился . Тогда Фауст 
велел ему намазать подбородок арсеником, отчего у 
бедного капеллана сошла кожа» [9, ч . 11, с . 277] .

— В-пятых, он был очень хвастливым и амбици-
озным человеком. Уже цитированный нами, Аббат 
Тритемий писал об этой черте характера Фауста сле-
дующее . «В присутствии многих он хвастался таким 
знанием всех наук и такой памятью, что если бы все 
труды Платона и Аристотеля и вся их философия 
были начисто забыты, то он, как новый Ездра Иу-
дейский, по памяти полностью восстановил бы их и 
даже в более изящном виде . После этого, когда я на-
ходился в Шпейере, он явился в Вюрцбург, где не ме-
нее самонадеянно говорил в большом собрании, что 
ничего достойного удивления в чудесах Христовых 
нет и что он сам берется в любое время и сколько 
угодно раз совершить все то, что совершал Спаси-
тель . В нынешнем году он приехал в конце великого 
поста в Крейценах и столь же нелепо чванился там 
своим искусством, называя себя величайшим из всех 
доныне живших алхимиков и уверяя, что он может и 
готов выполнить все, что угодно» [цит . по 11, с . 9-10] .

Таковы черты Фауста, как человека . Примечатель-
но, что в ряде работ, особенно советского времени, 
Фауста любили представлять, как символ, пусть и 
легендарный, как некоего борца за науку, смелого 
ученого и новатора, попирающего, якобы отжившее 
христианство . И в этом нет ничего удивительного, 
ибо любая атеистическая секулярная философия 
вправе видеть в Фаусте одного из своих адептов . 
Единственно только ни о каком Фаусте ученом не 

может идти речи и в принципе, что четко прослежи-
вается из его учения и деятельности . 
• Учение и деятельность Иоганна Фауста
Основу его учения без сомнения составляли спи-

ритизм, магия и астрология, которые ему и принесли 
широкую известность практически во всех странах 
западной Европы . Причем далеко ни все деяния Фа-
уста мы можем объяснить, базируясь на чисто ма-
териалистических позициях . Только анализируя его 
деятельность в контексте Библии, с которой, кстати, 
он вел войну, мы сможем понять природу и проис-
хождение его деяний .

— Фауст-спиритист. Известия о необычайных 
спиритических сеансах, проводимых Фаустом сохра-
нились во многих хрониках того времени . 

 «В хронике рассказывается еще много подробно-
стей о пребывании д-ра Фауста в Эрфурте . Вот одна 
из них . Поселившись в Большой коллегии, доктор 
Фауст своим хвастовством добился позволения чи-
тать публичные лекции в университете . Объясняя 
Гомера, он так подробно описывал, как выглядели 
его герои, что студенты возымели желание увидеть 
их воочию и обратились к нему с просьбой вызвать 
их силою своих чар . Когда студенты собрались в на-
значенный Фаустом день, в аудиторию один за дру-
гим стали входить герои, упомянутые в лекции, и 
под конец явился одноглазый великан Полифем с 
длинной огненно-рыжей бородой, пожирая на ходу 
человека, ноги которого еще торчали из его пасти . 
Он навел ужас на всех, кто там был, и, не желая ухо-
дить обратно, с такой силой ударял своим железным 
копьем об пол, что стены аудитории сотрясались, 
причем он даже пытался вцепиться зубами то в од-
ного, то в другого студента» [11, с . 32] .

«И в наше время люди, встречавшиеся с Фаустом, 
немецким чернокнижником, утверждают, что од-
нажды, по просьбе нюрнбержцев, он выставил за 
воротами крепостного вала на лицезрение всем вос-
седавших на конях Энея, Ахилла, Гектора, Геркулеса 
и других героев, точно таких же по облику, какими 
они были при жизни, и в той одежде, какую они тог-
да носили» [11, с . 26, 20] .

Странные тени, вызываемые Фаустом из преиспод-
ней и выдававшие себя за древнегреческих ученых, 
производили зловещее впечатление и способство-
вали росту популярности Фауста . Сегодня спирити-
ческие учения набирают особую популярность, осо-
бенно на Западе, являясь частью парамедицинских 
учений . Кстати, в медицине фашистской Германии, 
проводившей зверские опыты на людях спиритизм и 
оккультизм играли видную роль .

— Фауст-астролог. В эпоху средневековья и в эпо-
ху Возрождения астрология занимала одно из цен-
тральных мест, как в жизни человека в целом, так и 
в медицинских воззрениях, где без составления го-
роскопов не осуществлялись медицинские манипу-
ляции [6, 14-18, 20, 21] . Фауст составлял гороскопы 
многим видным деятелям того времени . «Годовой 
отчет камермейстера Ганса Мюллера от Вальпур-
гиева дня года тысяча пятьсот девятнадцатого до 
следующего Вальпургиева дня года тысяча пятьсот Книтленген. Дом, в котором родился И. Фауст
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двадцатого: Назначено и пожаловано философу док-
тору Фаусту 10 гульденов за составление гороскопа 
или предсказания судьбы милостивому моему го-
сподину . Уплачено в воскресенье после Схоластики 
по распоряжению его преосвященства» . [Из прихо-
до-расходной книги епископа Бамбергского . цит . по 
11, с . 10] . Составление гороскопов сегодня занимает 
видное место в парамедицине .

— Фауст-маг. Став учителем, Фауст, вскоре стал 
выдавать себя за великого ученого, а главное, — вол-
шебника . Известный английский писатель конца 
XVI века Кристофер Марло, много изучавший дея-
тельность Фауста не случайно вкладывает в его уста, 
следующие слова: «Мой полон ум мечтой о колдов-
стве . Постылы мне обманы философий; Лишь магия 
одна меня пленяет» [Марло К . Трагическая история 
доктора Фауста . цит . по 11, с . 273] .

В 1546 году Конрад Гесснер писал: «из школы магов 
вышли те, которых называли странствующими схо-
ластами, между которыми особенно славится некто 
Фауст, недавно умерший» [9, ч . 11, с . 274] .

Фауст уверял, что может повторить все чудеса 
Христа [9, ч . 1, с . 272] . В этом ему помогали таин-
ственные духи и тени,  с которыми он общался во 
время особых сеансов, и которым он продал свою 
душу в обмен на получение от них силы и знаний .  
Чудеса, совершаемые им, не могут быть объяснены 
только с помощью обмана, да и его популярность не 
могла бы продержаться столь многие годы на одном 
пустом шарлатанстве . Не только народные сказа-
ния, но и хроники того времени передают сведения 
о необычных и сверхъестественных деяниях Фауста . 
И хотя, некоторые из них и обросли небылицами, 
однако, многие зафиксированные в хрониках того 
времени не могут не вызывать внимания . Приведем 
некоторые из них . «Когда погребщикам в Ауэрбахов-
ском винном погребе никак не удавалось выкатить 
непочатую бочку с вином, знаменитый чернокниж-
ник доктор Фауст сел на нее верхом и силою его чар 
бочка сама поскакала на улицу» [Из «Лейпцигской 
хроники» Фогеля . цит . по 11] .

Один из крупнейших книгоиздателей XVI века 
«Опоринус из Базеля был некогда учеником и дру-
гом Теофраста (Парацельса) и рассказывает чудеса 
о его общении с демонами . Они занимаются пустой 
астрологией, геомантией, некромантией и другими 
запретными науками» [Кондрад Гесснер . цит . по 11] .

«А что упражнения в таком искусстве — дело не 
только богопротивное, но и весьма пагубное, никто 
отрицать не может . Это доказано опытом, а также 
примером судьбы широко известного чернокнижни-
ка Фауста . Этот Фауст за свою жизнь совершил так 
много чудесных дел, что их хватило бы на сочинение 
целого трактата, но в конце концов нечистый все же 
удушил его во владении Штауфен, в Брейсгау» [цит . 
по 11] .

В своей непомерной гордыне Фауст доходит до 
того, что заявляет, что он скоро будет повелевать 
князем мира сего, т .е . сатаной [9, ч . 11, с . 716] . 

Для популяризации своего учения, Фауст пишет и 
книги, известия о которых сохранились в письмах 

того времени . «Его высокородию господину Вольфу 
Эрнсту, графу Штольбергскому, Кеннигштейнскому, 
Рутцшефуртскому и Вернигеродскому, милостивому 
моему государю в Вернигероде . Брауншвейг 30 октя-
бря 1587 года . Высокородный милостивый господин 
мой, по милостивому соизволению и повелению Ва-
шей милости ювелир Гедеон Хельдинг лично обещал 
мне, что он всенепременно прибудет в Вернигероду 
ко 2 ноября . Посылаю Вашей милости Платина и 
сообщаю, что на прошлой Франкфуртской ярмарке 
впервые появилась история доктора Иоганна Фауста, 
полсотни экземпляров которой привез один книго-
продавец . Однако прежде чем я об этом узнал, книга 
оказалась распроданной, кроме одного экземпляра, 
который хотя уже и продан в Вольфенбюттель, но 
еще не отправлен . В уважение Вашей милости кни-
гопродавец готов вернуть людям из Вольфенбюттеля 
деньги, 9 добрых грошей, или же при первой возмож-
ности доставить им другой экземпляр, а этот предо-
ставить Вашей милости, так что книга эта в распо-
ряжении Вашей милости . . . Призываю благословение 
Божие на Вашу милость, желаю Вашей милости Го-
споднего благоволения и всяческого благополучия в 
правлении и заверяю Вашу милость в своей готовно-
сти служить верой и правдой . Брауншвейг . 30 октя-
бря 1587 года по х .э . Покорный слуга Вашей милости  

Титульный лист первого издания книги Шписа о Фаусте. 
1587 г.
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Лудольф Людерс, регент церкви св . Власия в Браунш-
вейге» [цит . по 11, с . 26-27] . Парамедицина практиче-
ски вся пропитана магическими идеями и ритуала-
ми, начиная от заговоров и заканчивая учениями об 
экстрасенсорике и биополях, которые хотя и носят 
современные «научные» названия, по сути, пред-
ставляют собой типичные средневековые колдов-
ские учения представления .

— Фауст-целитель. Иоганн Фауст говорил о себе 
и как о великом целителе . Его современники, под-
тверждают это, говоря, что Фауст свидетельствовал 
о себе, что «он может скреплять или разрушать узы 
брака и любви и даже излечивать стигийскими сна-
добьями все неизлечимые недуги, далеко зашедшую 
чахотку, сильную водянку и застарелую дурную бо-
лезнь» [Агриппа Неттесгеймский . цит . по 11, с . 11] . 

В своих методах лечения Фауст прибегает к закли-
наниям и другим парамедицинским методам «лече-
ния» и одновременно в своих трудах критикует ме-
дицину, как науку . Для него излечение от болезней 
возможно только при помощи магических обрядов 
и заклинаний . Поэтому никакая анатомия, физиоло-
гия, терапия и хирургия не нужны в принципе .
• Фауст, как противник Реформации 
Примечательно, так же, что несколько лет горо-

дом для своей деятельности Фауст избирает именно 
немецкий город Виттенберг, где в это же время ра-
ботают великие реформаторы Лютер и Меланхтон, 
которых Фауст знал лично [9, ч . 11, с . 272-273] . «При 
жизни доктора Лютера и Филиппа чернокнижник 
Фауст, проживал некоторое время в Виттенберге; это 
допустили в надежде, что, приобщившись к учению, 
процветавшему там, он раскается и исправится» [11, 
с . 23] .

В 1595 году «еще сохранились развалины его дома 
неподалеку от дома Меланхтона, как все уверяют, на 
краю города Виттенберга, противоположном уни-
верситету» [11] .

Но Фауст, преследовал свои коварные цели . Фауст 
прямо критикует Библию . Так, в частности, он «со-
поставляет два текста Нового Завета и приходит к 
выводу, что, по Библии, человек по необходимости 

грешит, а затем Бог наказывает его за это смертью» . 
[10, с . 165-166] . Через свою критику Библии он пыта-
ется вызвать у людей недоверие к этой Книге только 
что переведенной Лютером на немецкий язык .

Так же,  для того, чтобы отвлечь внимание лю-
дей от учения Реформации, Фауст начинает прово-
дить в Виттенберге спиритические сеансы, которые 
объяснить с чисто материалистических позиций не 
представляется возможным в виду того, что многие 
из них проводились прилюдно при скоплении боль-
шого числа людей, «Фауст показывал в Виттенберге 
студентам и одному знатному лицу N . Гектора, Улис-
са, Геркулеса, Энея, Самсона, Давида и других, како-
вые появились с недовольным видом, всех устрашив 
своей грозной осанкой, и снова исчезли . Говорят, что 
среди присутствовавших и глядевших на все это лиц 
были и владетельные особы (о чем Лютер отозвался 
весьма неодобрительно)» [11, с . 20—21] .

Более того Фауст лично встречался с ближайшим 
помощником Лютера Филиппом Меланхтоном . «Рас-
путный слуга дьявола Фауст проживал одно время 
в Виттенберге и как-то пришел к господину Филип-
пу . Тот отчитал его как следует и стал призывать его 
отступиться от нечестивых дел, говоря, что они не 
доведут его до добра, как это позднее и случилось . 
Но Фауст все это пропустил мимо ушей . Как-то раз 
господин Филипп сошел в 10 часов из своей учебной 
комнаты вниз, чтобы сесть за стол, и видит: при-
шел к нему Фауст, которому тогда так досталось от 
него . Тот повел такую речь: «Вы всегда поносите 
меня бранными словами, за это я сделаю так, что все 
горшки на кухне вылетят в трубу, как только вы ся-
дете за трапезу, и ничего ни вам, ни вашим гостям 
не останется» . На это господин Филипп ответил ему: 
«Советую тебе отказаться от этого . Плевать мне на 
твою магию» . И тот действительно отказался от сво-
ей затеи» [Вольфганг Бютнер . цит . по 11, с . 22—23] .

Филипп Меланхтон писал о Фаусте . «Дьявол уди-
вительный мастер: может он творить такие художе-
ства, которые кажутся натуральными, так что мы и 
не знаем . Повествуют о многих чудесах магии, о чем 
я уже сказал в другом месте . . . Так и Фауст-маг по-
жрал в Вене другого мага, которого спустя немного 
дней нашли в каком-то месте . Дьявол может творить 
много удивительного . Однако и церковь имеет свои 
чудеса» [Филипп Меланхтон . цит . по 11, с . 14] .

 Меланхтон прямо называл Фауста вместилищем 
многих бесов . [Филипп Меланхтон . цит . по кн . Ле-
генда о докторе Фаусте . Указ . соч .] .

Упоминает о Фаусте и Мартин Лютер . «Когда еще 
был жив реальный Фауст, Лютер выступил с первы-
ми заявлениями, в которых маг Фауст был объявлен 
пособником дьявола» [2, с . 153] . В книге «Застольные 
беседы Мартина Лютера» упоминается несколько 
раз о Фаусте . Когда однажды за ужином зашла речь 
о некоем чернокнижнике Фаусте, доктор Лютер ска-
зал внушительно: «Противоборствуя мне, дьявол не 
прибегает к помощи колдунов . Если бы он мог этим 
нанести мне вред, он бы давно уже сделал это . Не раз 
уже он хватал меня за глотку, но приходилось ему 
все-таки отпускать меня . Я-то уж по опыту знаю, ка-Дом Фауста. Прага, Чехия. Фото автора



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2018, № 2 33

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

ково иметь с ним дело . Он часто так донимал меня, 
что я уже не ведал, жив я или мертв . Бывало, доводил 
он меня до такого смятения, что я вопрошал себя, 
есть ли на свете бог, и совсем отчаивался в господе-
боге нашем . Но, словом Божиим я отгонял наваж-
дение» . «Зашла речь об обманщиках и об искусстве 
магии, каким образом сатана ослепляет людей . Мно-
го говорилось о Фаусте, который называл черта сво-
им куманьком и говаривал, что если бы я, Мартин 
Лютер, протянул ему только руку, он бы меня сумел 
погубить . Но я не хотел его видеть и руку протянул 
бы ему во имя Господа, так что Бог был бы моим за-
ступником . Думается мне, немало против меня зате-
валось всяких чародейств» [цит . по 11, с . 16] .

И Лютер, и Меланхтон пытались со своей стороны 
отвратить Фауста от занятий магией, но это не уда-
лось, он продолжал соблазнять людей своими кол-
довскими занятиями [9, ч . 11, с . 273] . Однако, видя, 
что все его старания встречают отпор, а власти Вит-
тенберга стали на сторону реформаторов, приказав 
посадить Фауста в тюрьму за его развратную жизнь 
и порчу нравов, Фауст бежит из тюрьмы и начинает 
свои скитания, которые продолжаться вплоть до са-
мой его смерти [9, ч . 11, с . 273] .

На сегодняшний день сохранилось много преда-
ний, повествующих о заключении договора между 
Фаустом и сатаной, однако, выявить среди всех этих 
известий историческое зерно сегодня практически 
невозможно [9, ч . 11, с . 284-286] . Но главное, не в 
самой форме договора, а в том, что Фауст действи-
тельно пошел на поводу злой силы, что привело его 
к страшному финалу . Уже современники Фауста, хо-
рошо знавшие его лично, анализируя его жизнь и де-
яния, отмечали следующее . «Страшный пример Фа-
уста и ужасный исход его занятий волшебством по-
казывает, что бы все христиане и все разумные люди 
лучше узнали дьявола и его приемы и таким образом 
научились бы его остерегаться . История Фауста по-
учительна тем, что она есть замечательный и страш-
ный пример, в котором не только можно видеть за-
висть, обман и жестокость дьявола по отношению 

к роду человеческому, но можно с очевидностью 
последить, куда приводит человека беспечность, 
дерзость и заносчивость . Так окончилась истинная 
история и чародейство доктора Фауста . Всякий хри-
стианин, а особенно с надменной, гордой, дерзкой и 
упрямой головой должны научиться из нее бояться 
Бога, избегать колдовства, заклинаний и других бе-
совских дел, запрещенных Богом . Никогда не при-
глашать к себе в гости дьявола и не давать ему у себя 
места, как это сделал Фауст» [9, ч . 11, с . 283, 284] .

Типограф Шпис в 1587 году в этом же своем труде, 
посвященном описанию жизни Фауста отмечает в ка-
честве назидания читающим его, что бесы корыстно 
используют людей, потакают им в их наклонностям, 
а затем доведя их до полного духовного разложения 
и падения, бросают на смерть, как никому ненужную 
вещь . Это мысль образно передана Шписом в об-
ращении беса к Фаусту: «ты пренебрег искусством, 
которое дал тебе Бог и пригласил к себе дьявола . Ты 
24 года думал, что все то золото, что блестит, и ве-
рил в то, чему учил тебя дьявол . Посмотри ты был 
прекрасным созданием Божьим . а теперь принужден 
плясать под дудку черта, хлеб которого ел . Ты вы-
учился дурному искусству, от которого не можешь 
отстать, как кошка от охоты за мышами . Пока ложка 
нова, ею пользуется повар, когда же она состариться, 
то ее бросят; те тоже ли самое с тобою? Ты был ку-
хонной ложкой дьявола, и теперь он не нуждается в 
тебе» [9, ч . 12, с . 718] .

Однако, несмотря на страшный финал жизни са-
мого Фауста, немало людей, в том числе и врачей, 
пошли его путем изучения оккультизма и магии и 
попыток внести их в медицину под самыми различ-
ными видами и формами . Таким образом, Иоганн 
Фауст выступает в истории медицины, с одной сто-
роны, как один из ярых противников Реформации, 
которая сбросив средневековые цепи схоластики и 
суеверий, опутывавших медицину на протяжении 
многих столетий, создала тем самым возможности 
для развития медицинской науки, а с другой, как 
один из основателей парамедицины .
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Доктор Фауст: історія і віддання
Проф. А.А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра терапії, ревматології і клінічної фармакології

У статті приведені і проаналізовані усі доступні історичні відомості про життя і діяльність доктора 
Іоганн Фауста, які з повним правом дозволяють говорити про нього, як про реальну історичну фігуру, 
що лише згодом обросла рядом легенд і віддань. Показано, що основу вчення Фауста складав спіритизм, 
магія, астрологія на яких, і базувалися його медичні переконання. Показано, що Іоганн Фауст виступає в 
історії медицини, з одного боку, як один з ярих супротивників Реформації, яка скинувши середньовічні 
ланцюги схоластики і забобонів, що обвивали медицину упродовж багатьох століть, створила тим самим 
можливості для розвитку медичної науки, а з іншою, як один із засновників парамедицины.

Ключові слова: Фауст, парамедицина, Реформація. 

Doctor Faust: the history and the legend
Professor A.A. Oparin
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Department of therapy, rheumatology and clinical pharmacology

The article reveals and analyzes all the available historical information about the life and work of Dr . 
Johann Faust that are fully entitled to consider him a real historical person, which later became a hero of 
a number of legends and fables . It is described that the basis of Faust's teaching were spiritism, magic and 
astrology, on which his medical beliefs were also based . The article shows that Johann Faust in the history 
of medicine, on the one hand, is the one of the great opponents of the Reformation (which has dropped the 
medieval chains of scholasticism and prejudices that surrounded medicine for many centuries and created 
opportunities for the development of medical science) and on the other – is the one of the founders of 
paramedicine .

Key Words: Faust, paramedicine, Reformation .
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Пациент с гипергликемией на приеме 
семейного врача

Синдром гипергликемии обусловлен повышением 
концентрации сахара в крови, которая у 

здоровых людей составляет 3,3—5,5  ммоль/л . Его 
появление может быть как физиологическим, 
обусловленным значительной перегрузкой в пище-
вом рационе продуктами, богатыми углеводами, так 
и патологическим, как проявление ряда заболеваний 
внутренних органов с изменением углеводного об-
мена . 

Появление глюкозурии зависит от трех причин: 
концентрации глюкозы в крови, количества филь-
трата почечных клубочков за 1 мин и количества ре-
абсорбированной в канальцах глюкозы в 1 мл . При 
условии нормального функционирования почек, 
глюкозурия возникает только в том случае, когда уро-
вень глюкозы в крови превышает 8,8—9,9  ммоль/л 
(«почечный порог», или гломерулярний клиренс 
глюкози) . Однако для пациентов с длительными на-
рушениями углеводного обмена эти значения могут 
несколько изменяться [1, 4] . Статистических выкла-
док, касающихся распространенности синдрома ги-
пергликемии, не существует . Это связано с тем, что 
учет по данному синдрому идет только по сахарному 
диабету, хотя нозологических форм, сопровождаю-
щихся повышением сахара в крови довольно много . 
Так, гипергликемия возникает при следующих забо-
леваниях и синдромах, обусловленных различными 
причинами:

1) Гормонально-обусловленная гипергликемия:
− сахарный диабет;
− болезнь Иценко—Кушинга;
− гипертиреоз;
− феохромоцитома;
− при проведении АКТГ- кортикоидной терапии .
− акромегалия .

2) Гипергликемия центрального происхождения:
− энцефалит;
− травмы головного мозга;
− кровоизлияния (чаще в ІV желудочек мозга);
− опухоли;
− отравления .
3) Алиментарно-обусловленная гипергликемия:
− липодистрофия Сайпа—Лоренса (выраженная 

предрасположенность к развитию инсулинрези-
стентного СД, липодистрофия, появляющаяся на 
1—2-м году жизни, акромегалоидный высокий рост, 
гепатоспленомегалии, кардиомегалия и макрогени-
тосомия);

− синдром Прадера—Вилли (предрасположен-
ность к развитию инсулинрезистентного СД в позд-
нем детском возрасте на фоне ожирения; маленькие 
руки и ноги, гипогенитализм и олигофрения); 

− синдром Видеманна—Беквита (синдром пупоч-
ной грыжи) — большой язык, вялая брюшная стен-
ка, гепато- и нефромегалия, снижение глюкозотоле-
рантности, далее СД); 

− синдром Урбаха—Вите (склонность к гипер-
гликемии натощак, патологическая кривая глюко-
зотолерантности) и другие нарушения белкового и 
жирового обмена . Синдром диагностируют уже в 
грудном возрасте в связи с охриплостью голоса, на-
личием желтых узелковых или пластинчатых липом 
в коже и слизистых оболочках .

Отдельным примером гипергликемии можно рас-
сматривать больных с ВИЧ и СПИДом, когда кли-
нические проявления заболевания, обусловленные 
подавлением иммунной системы (часто вторичная 
инфекция) могут дополняться нарушением углевод-
ного обмена [6, 12] .  Из представленных заболеваний, 
которые могут сопровождаться гипергликемией, на 
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первичном уровне медицинской помощи (семейные 
врачи и врачи общей практики) с наибольшей часто-
той встречается сахарный диабет (с греческого «диа-
бет» переводится как «истечение», а «сахарный диа-
бет» (diabetes melitus) — «теряющий сахар») .

 Сахарный диабет (СД) определяют как систем-
ное гетерогенное заболевание, обусловленное абсо-
лютным (1 тип) или относительным (2 тип) дефици-
том инсулина, который вначале вызывает нарушение 
углеводного обмена, а затем — всех видов обмена 
(белкового, жирового, водного и минерального), 
что, в конечном итоге, приводит к поражению всех 
функциональных систем организма . Подавляющее 
большинство случаев сахарного диабета у детей и 
подростков относится к 1 типу, у лиц старших воз-
растных групп — 2 типу [9, 11] .

Согласно данным Международной Федерации 
Диабета (IDF), во всем мире число людей с диабетом 
возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 мил-
лионов в 2014 году . IDF предсказывает, что, если ны-
нешние темпы роста продолжатся, к 2030 году общее 
количество превысит 435 миллионов — это гораздо 
больше, чем нынешнее население Северной Амери-
ки .

Глобальная распространенность диабета среди лю-
дей старше 18 лет возросла с 4,7% в 1980 г . до 8,5% 
в 2014 году . В США данный процент максимален — 
15—20% населения страны . До настоящего времени 
количество больных сахарным диабетом в мире уве-
личивалось вдвое каждые 10—12 лет . Каждые 5 се-
кунд в мире кто-то заболевает сахарным диабетом, 
а каждые 7 секунд кто-то умирает от этой болезни, 
которая получила статус неинфекционной эпиде-
мии XXI века . Последние данные указывают на то, 
что основную тяжесть эпидемии несут на себе люди 
в странах с низким и средним уровнем дохода, и что 
эта болезнь затрагивает гораздо больше людей тру-
доспособного возраста, чем считалось ранее [14] . По 
прогнозам ВОЗ диабет будет занимать седьмое место 
среди причин смертности в 2030 году .

Области с самым высоким распространением СД — 
Северная Америка (10 .2% взрослого населения), 
Ближний Восток и Северная Африка — по 9,3% .

Рейтинг стран по числу больных СД: 
1 . Китай — почти 100 миллионов человек;
2 . Индии — 65 миллионов;
3 . США — 24,4 миллиона населения;
4 . Бразилия — почти 12 миллионов;
5 . России — почти 11 миллионов;
6 . Мексика и Индонезия — по 8,5 миллиона;
7 . Германия и Египет — по 7,5 миллиона;
8 . Япония — 7,0 миллионов .
Необходимо отметить, что данные значения весь-

ма занижены: не диагностированы случаи заболе-
вания примерно у 50% больных диабетом, считают 
эксперты ВОЗ . 

Одной из негативных тенденций является то, что 
раньше практически не встречались случаи СД 2-го 
типа у детей . На сегодняшний день медицинские спе-
циалисты отмечают данную патологию и в детском 
возрасте [3, 8] .

В начале 2014 года в России диагноз СД был по-
ставлен 3,96 млн человек, при этом реальная циф-
ра значительно выше . Только по неофициальным 
оценкам, количество больных составляет более 11 
млн . По данным директора Института диабета ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» Марины 
Шестаковой с 2013 по 2015 г . сахарный диабет II типа 
выявлен у каждого 20-го участника исследования в 
России, а стадия преддиабета — у каждого 5-го [5,10] . 
343 тыс . больных диабетом было зарегистрировано в 
Москве в начале 2016 года, из них — 21 тыс . — это 
диабет первого типа, остальные 322 тыс .  — диабет 
второго типа . Распространённость сахарного диабе-
та в Москве составляет 5,8%, при этом диагностиро-
ванный СД выявлен у 3,9% населения, а не диагно-
стированный — у 1,9% (М .Анциферов,2017) . Около 
25-27% находятся в группе риска по развитию диа-
бета . Предиабет имеют 23,1% населения . Таким об-
разом, 29% населения Москвы уже больны СД или 
входят в группу высокого риска его развития [7,10] . 
К наиболее значимым факторам риска СД 2-ого типа 
относится ожирение, которое диагностировано у 
27% взрослого населения Москвы (Анциферов М ., 
2017) .

В Украине статистика относительно людей, стра-
дающих сахарным диабетом, довольно печальная — 
это около 1,5 миллиона человек, однако эти цифры 
серьезно занижены, а количество заболевших уже 
превысило 2 миллиона и продолжает ежегодно стре-
мительно расти .

Почему же проявления заболевания приводят к 
таким необратимым последствиям, которые влияют 
не только на качество жизни пациентов, но и на ее 
продолжительность? Остановимся на роли инсулина 
в организме человека (табл .1) .

Повышение уровня сахара в крови при СД имеет 
различные механизмы при заболевании 1 и 2 типа . 
Так, в первом случае определяется абсолютная недо-
статочность образования инсулина тканью поджелу-
дочной железы, как результат врожденной недоста-
точности островков Лангерганса или при различных 
заболеваниях железы . При СД 2 типа синтез инсули-
на происходит в полном объеме или даже несколько 
большем, однако периферические ткани (скелетная 
мускулатура и др .) не могут использовать глюкозу, 
как энергетический материал в связи с уменьшением 
количества рецепторов к инсулину на самой клетке .

Принятая в настоящее время классификация СД 
выделяет 4 группы заболеваний:

1 . СД 1 типа, как результат аутоиммунного по-
ражения в-клеток, что приводит к абсолютному де-
фициту инсулина;

2 . СД 2 типа — при прогрессивном снижении 
использования инсулина периферическими тканя-
ми, часто на фоне инсулинорезистентности;

3 . Гестационный СД — диагностируется во 2-3 три-
местре беременности при отсутствии явного диабе-
та до беременности;

4 . Особые варианты диабета, которые возникают 
по другим причинам, такие как: моногенные диа-
бетические синдромы (неонатальный диабет и СД 
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взрослого типа у молодых (MODY — maturity-onset 
diabetes of the young), экзокринная патология подже-
лудочной железы (например, муковисцедоз), лекар-
ственно- или химически-индуцированный диабет 
(в результате приема ГКС, при лечении ВИЧ/СПИД 
или после трансплантации органов) . 

Кроме того, в последние годы разговор идет о так 
называемом медленно прогрессирующем аутоим-
мунном диабете взрослых, особенностью которого 
является возраст дебюта заболевания (32-35 лет), 
преобладание мужчин, развитие СД 1 типа, генети-
ческая детерминанта развития .

Классическими симптомами манифестации и де-
компенсации заболевания являются полидипсия 
(желание пить в течение всех суток, в том числе но-
чью, вплоть до нарушений сна), полиурия (у некото-
рых детей — возобновление энуреза), полифагия на 
фоне прогрессирующей потери массы тела (до 5—10 
кг за относительно короткий срок) . Помимо этого, 
могут иметь место общая слабость, утомляемость, 
ощущение сердцебиения, гиперемия лица, боли в 
конечностях, одышка при минимальной физической 
нагрузке, боли в животе, диспепсические явления . 

При объективном обследовании, во время мани-
фестации или декомпенсации СД почти постоянны-
ми симптомами являются сухость кожи и слизистых, 
диабетический румянец на щеках, лбу, подбородке, 
«заеды» в углах рта (ангулярный хейлит), сухой, 
«ветчинного» цвета, язык . Нередко имеется раздра-
жение кожи в области половых органов и появление 
вульвита у девочек и баланита у мальчиков, что об-
условлено постоянным выделением сахара с мочой, 
возможным присоединением вторичной инфекции 

и, нередко, — явлениями кандидоза . При значи-
тельной декомпенсации заболевания и выраженном 
кетоацидозе появляются изменения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (тахикардия, приглушен-
ность тонов сердца, функциональный систоличе-
ский шум), гепатомегалия, прогрессирующая инток-
сикация и нарушения сознания [1, 6, 13] . 

Одна из основных особенностей СД у детей состо-
ит в частом появлении первых клинических симпто-
мов болезни после перенесенных ОРВИ или иных 
инфекционных заболеваний . Иногда манифестация 
болезни связана с различными стрессовыми ситуа-
циями, значение которых, как причины возможных 
психосоматических нарушений, часто недооценива-
ется [3] .

В настоящее время довольно часто начало СД, 
особенно его 2 типа, диагностируется случайно, при 
обращении пациентов к специалистам другого про-
филя . У таких лиц заболевание может протекать бес-
симптомно, либо легкие симптомы гипергликемии 
не привлекают внимание больного . Это связано с 
тем, что приведенные клинические симптомы много-
образны; часто дебютирует один из перечисленных 
симптомов, что вынуждает обратиться пациента к 
специалистам узкого профиля . Так, у женщин диа-
гностика СД 2 типа довольно часто осуществляется 
после посещения гинеколога, в связи с появивши-
мися жалобами на зуд в половых органах . Мужская 
часть населения обращает внимание на выраженную 
потерю веса, в основном за счет мышечной массы, 
общую слабость . Дебют заболевания может быть 
«прерогативой» стоматологов при обращении паци-
ентов с частым развитием пародонтоза, афтозного 

Таблица 1
Роль инсулина в организме в норме и при патологии

Физиологическая роль инсулина Дефицит инсулина
Клинические симптомы при 

дефиците инсулина 

Углеводный обмен

Обеспечивает транспорт глюкозы в мышечной и 
жировой ткани, что снижает уровень гликемии и 
повышает образование энергии в цикле Кребса. 
Усиливает синтез гликогена в печени, подавляет 

гликогенолиз и глюконеогенез

 Снижает утилизацию глюкозы, 
что приводит к повышению 

гликогенолиза, глюконеогенеза, 
гипергликемии и глюкозурии

Полиурия
Жажда

Зуд
Сухость кожи

Жировий обмен

Пригнічує ліполіз і кетогенез, активує синтез жиру Подавляет липогенез в жировом 
депо, мобилизирует жир из 

депо, что приводит к усилению 
кетогенеза в печени, т.е. к 

кетонемии, кетонурии

Рвота
Снижение веса
Запах ацетона

Белковый обмен

Повышает транспорт аминокислот к клеткам, синтез 
белка

Усиливает распад белка, что 
приводит к аминоацидурии, ги-

перазотурии

Уменьшение мышечной массы
Отставание в росте

Склонность к инфекциям 

Водно-электролитный обмен

Повышает транспорт в клетки ионов Na+, K+, Mg+, 
фосфатов

Приводит к утрате организмом 
ионов Na+, K+, Mg+ 

Жажда
Сухость кожи

Общая слабость
Гипотония

Снижение кровотока в почках
Анурия
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стоматита, кровоточивости десен, выпадении зу-
бов . Заболевание может выявляться при подготовке 
больного к оперативному вмешательству, ежегодном 
диспансерном осмотре работников предприятий, 
установлении туберкулеза . 

Одним из факторов появления гипергликемии мо-
жет быть длительный (или постоянный) прием глю-
кокортикоидов при ряде заболеваний -системной 
красной волчанке, ревматоидном артрите, васкули-
тах и других .

В мировой практике широко используются раз-
личные программы скрининга СД . Критериями от-
бора пациентов [4], которые подлежат обследованию 
на СД при отсутствии симптомов, являются:

— возраст старше 45 лет;
— избыточный вес;
— СД в семейном анамнезе (родители, сестры, бра-

тья);
— принадлежность к этнической группе высоко-

го риска (афроамериканцы, латиноамериканцы, ин-
дийцы, выходцы из Азии, население тихоокеанских 
островов);

— диабет беременных в анамнезе или рождение 
ребенка весом более 4 кг;

— малоподвижный образ жизни;
— наличие АГ и/или дислипидемии;
— выявленное ранее повышениеи глюкозы натощак; 
— синдром поликистозных яичников;
— наличие сосудистых заболеваний . 

Диагностика. Задача семейного врача должна 
быть направлена, в первую очередь, на раннюю диа-
гностику СД и, тем самым, снижение риска поздних 
осложнений этого недуга. При обнаружении глюко-
зурии и гипергликемии, прежде всего, необходимо 
исключить СД, даже при отсутствии классических 
ранних симптомов . Для заболевания характерна 

хроническая гипергликемия, которая персистирует 
независимо от состояния пациента . 

Наиболее простыми методами диагностики СД 
врачом первичного звена является исследова-
ние уровня глюкозы в крови натощак и после еды, 
определение экскреции глюкозы с мочой . Также для 
диагностики СД или нарушения толерантности к 
углеводам используется стандартный глюкозотоле-
рантный тест (ГТТ) (пероральная нагрузка глюкозой 
1,75 г/кг массы тела, но не более 75 г, с последующим 
исследованием гликемии через 1 и 2 часа) . В соответ-
ствии с установленными критериями, диагноз СД 
может быть поставлен на основании гипергликемии 
натощак более 6,1 ммоль/л в капиллярной крови и 
гипергликемии после нагрузки глюкозой более 11,1 
ммоль/л [14,15] .

При отсутствии типичной клинической картины 
СД, диагноз заболевания может быть поставлен на 
основании двукратно выявленной гипергликемии в 
течение суток более 11,1 ммоль/л .

Первичное выявление СД требует консультации 
эндокринолога, при которой определяется стратегия 
лечения пациента: диета, инсулин (доза, время вве-
дения, вид) или назначение сахароснижающих пре-
паратов .

Несмотря на то, что человечество живет в эпоху 
высоких технологий, различных мировых открытий 
в генетике и молекулярной биологии, сахарный диа-
бет остается проблемой века с неуклонным ростом 
пациентов во всем мире . Осложнения, возникающие 
при СД, как вследствие основного заболевания, так и 
проявления метаболического синдрома, определяют 
качество жизни больных . Поэтому ранняя диагно-
стика заболевания, своевременно назначенная адек-
ватная терапия, позволяют помочь таким пациентам 
провести достойную, полноценную, максимально 
активную жизнь .
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В роботі розглянуті питання розповсюдженості, передумов на перебігу цукрового діабету. Визначена 
роль інсуліну в організмі. Представлені нозології, при яких виникає гіперглікемія. Надані групи ризику 
захворювання та оговорені питання ранньої діагностики сімейним лікарем.
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Issues of prevalence, preconditions for the course of diabetes mellitus are considered in the paper. The role 
of insulin in the body is determined. Nosologies in which hyperglycemia occurs are presented. Provided risk 
groups and discussed the issues of early diagnosis by a family doctor.
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Роль мелатонина в развитии 
функциональных расстройств  
желудочно-кишечного тракта

В последнее время уделяется большое внимание 
изучению мелатонина, гормона шишковидной 

железы, в связи с участием его во многих физиоло-
гических процессах, особенно при функциональных 
расстройствах желудочно-кишечного тракта и их 
сочетанных проявлений в виде оверлап-синдромов .

Мелатонин обнаруживается абсолютно во всех от-
делах ЖКТ от полости рта до сигмовидной кишки, 
с максимумом в слизистом слое и в меньшем коли-
честве в подслизистом и мышечном слоях, а также в 
поджелудочной железе и гепато-билиарной системе .

Общее содержание мелатонина в ЖКТ в 400 раз 
больше, чем в эпифизе и в 10—100 раз больше, чем 
в плазме крови . 

Мелатонин вырабатывается энтерохромаффин-
ными (ЕС) клетками слизистой оболочки ЖКТ, в 
которых обнаружены как ферменты для синтеза се-
ротонина, так и специфические ферменты для син-
теза мелатонина (серотонин-N-ацетилтрансфераза 
и гидроксииндол-О-метилтрансфераза) . Кроме того, 
было показано, что в ЖКТ может аккумулироваться 
мелатонин, поступающий из крови .

Выработка энтерального мелатонина, в отличие 
от эпифизарного, не зависит от режима освещенно-
сти, но она достоверно усиливается во время приема 
пищи, особенно если она богата триптофаном . Од-
нако значительное возрастание концентрации мела-
тонина в крови происходит только в воротной вене, 
т .к . 90% поступающего в печень мелатонина в ней же 
и метаболизируется и возвращается в кишечник с 
желчью или выводится с мочой . 

Считается, все же, что постоянный «базовый» уро-
вень дневного мелатонина в крови задается в основ-
ном именно энтеральным мелатонином, потому что 
синтез эпифизарного мелатонина блокируется све-
том .

 Мелатонин в ЖКТ выполняет широкий спектр 
функций, но среди его эффектов можно выделить 
эндокринные и паракринные, а также люминальные . 
К последним относятся эффекты, осуществляемые 
через просвет пищеварительной трубки; считается, 
что мелатонин, выделяющийся в верхних отделах 
ЖКТ при поступлении пищи, вместе с содержимым 
кишечника проходит в нижние отделы, где воздей-
ствует на свои рецепторы и таким образом синхро-
низирует работу всех частей ЖКТ . 

У человека  мелатонин синтезируется из незаме-
нимой аминокислоты l-триптофана в четыре эта-
па. Сначала под действием триптофангидроксилазы 
и декарбоксилазы ароматических L-аминокислот 
триптофан превращается в 5-гидрокситриптамин 
(серотонин) — второй гормон эпифиза, а затем 
при участии серотонин-N-ацетилтрансферазы и 
гидроксииндол-О-метилтрансферазы из серотонина 
образуется мелатонин . 

Уникальность мелатонина как гормона состоит в 
том, что для него существуют рецепторы двух прин-
ципиально разных типов: мембранные и ядерные . 
Широкий спектр эффектов мелатонина обуславли-
вается наличием как мембранных рецепторов, со-
пряженных с G-белком, так и ядерных рецепторов, 
опосредующих его долговременные эффекты .

Мембранные рецепторы представлены тремя раз-
новидностями (MT1R, MT2R и MT3R), они сопряже-
ны с G-белками, и их активация влияет на внутри-
клеточный уровень цАМФ, Са2+ и других вторичных 
посредников, обуславливая быстрые и краткосроч-
ные эффекты мелатонина . Ядерные рецепторы от-
носятся к семейству ретиноидных рецепторов RZR/
ROR, они обнаружены в сетчатке и эпифизе .

Основная функция мелатонина, заключается в об-
щей регуляции биологических ритмов организма — 
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суточных (циркадианных) и сезонных, а также в ре-
гуляции хода онтогенеза (пубертата и старения) .

Основные функции мелатонина, осуществляе-
мые в ЖКТ:

1. Антиоксидантная 
Мелатонин является  мощнейшим  эндогенным 

антиоксидантом (ловушка свободных радикалов), 
который действует внутри- и внеклеточно, а также 
внутриядерно . В экспериментах in vitro и in vivo было 
показано, что мелатонин непосредственно предот-
вращает свободнорадикальное повреждение ну-
клеиновых кислот, белков и липидов . Активность 
мелатонина в отношении радикалов ОН сравнима 
с активностью такого сильного внутриклеточного 
антиоксиданта, как глутатион, а в отношении перок-
сильного радикала ROO· мелатонин значительно эф-
фективнее токоферола (витамина Е) .

 Особое значение имеет участие мелатонина в 
предотвращении процесса перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), который является основным факто-
ром гибели клеток при оксидативном стрессе . Так-
же было показано in vitro, что один из метаболитов 
мелатонина, 6-гидроксимелатонин, обладает гораздо 
большим антиоксидантным эффектом в отношении 
ПОЛ, чем сам мелатонин . 

Помимо прямой инактивации свободных радика-
лов обнаружено стимулирующее влияние мелато-
нина на глутатионпероксидазу, которая участвует 
в обмене глутатиона . Кроме того, мелатонин пода-
вляет активность индуцибельной NO-синтазы, что 
приводит к уменьшению количества нитроксильных 
радикалов NO·, которые тоже могут вызывать по-
вреждение клеток . 

Антиоксидантное действие мелатонина играет 
важную роль в защите слизистой ЖКТ от постоян-
ных экзогенных воздействий, а также от свободных 
радикалов, образующихся в процессе пищеварения . 
Мелатонин является важным фактором поддержа-
ния клеточного и тканевого гомеостаза в соответ-
ствии с изменяющимися воздействиями окружаю-
щей среды .

2. Иммуномодулирующая
Рецепторы к мелатонину обнаружены на лимфо-

цитах и нейтрофилах человека, а также на иммуно-
компетентных клетках . Показано, что мелатонин 
вызывает усиление лимфопоэза, активирует лимфо-
циты, стимулирует выработку различных цитокинов 
периферическими иммунокомпетентными клетка-
ми . Участие мелатонина в иммунных процессах до-
казывает и тот факт, что интерферон- γ стимулирует 
продукцию мелатонина в эпифизе, то есть существу-
ет как минимум один механизм обратной связи в си-
стеме мелатонин — иммунитет .

3 . Биоритмическая
Нарушение ритма и количественной продукции 

мелатонина является пусковым моментом, приво-
дящим на начальных этапах к возникновению де-
синхроноза, приводящему к патологическим состо-
яниям . Любые изменения продукции мелатонина, 
выходящие за рамки нормальных физиологических 
колебаний, ведут к рассогласованию как собствен-

но биологических ритмов организма между собой 
(внутренний десинхроноз), так и ритмов организма 
с ритмами окружающей среды (внешний десинхро-
ноз) .

С биоритмологических позиций сезонные обо-
стрения хронических болезней внутренних органов 
представляют собой клиническую реализацию де-
задаптации организма в условиях, требующих по-
вышенной активности его адаптивной системы при 
изменении условий окружающей среды . Следова-
тельно, даже сам факт нарушения ритма продукции 
мелатонина может стать причиной различных забо-
леваний .

 4. Регулирующая моторику, секрецию и всасывание 
в ЖКТ в соответствии с биоритмами приема пищи 
и пищеварительной функции.

Мелатонин оказывает прямое регулирующее дей-
ствие на перистальтику желудка и кишечника, сти-
мулируя (высокие дозы) или ингибируя (низкие 
дозы) гладкую мускулатуру ЖКТ, блокирует дей-
ствие холецистокинина, активирующего сократи-
тельную способность ЖКТ . Аналогичное действие 
он оказывает на гладкую мускулатуру кровеносных 
сосудов, изменяя их проницаемость . 

Мелатонин регулирует процессы всасывания в ки-
шечнике, транспорт воды, электролитов, действует 
на Са2+-, К+-, Nа+-каналы, участвует в регуляции ак-
тивности различных гормонов и биогенных аминов, 
вырабатываемых в ЖКТ . По данным эксперимента 
на морских свинках было установлено, что мелато-
нин наряду с прямым действием на мембраны мы-
шечных клеток способен оказывать ингибирующее 
действие на холинергические никотиновые каналы 
клеток подслизистых нерв ных сплетений ЖКТ, под-
тверждая тем самым наличие нейрокринного пути 
воздействия мелатонина на моторику ЖКТ .

Известно, что механизм действия мелатонина 
включает связывание с собственными рецепторами 
на мембране мышечной клетки, а также с серотони-
нингибирующими рецепторами, регуляцию актив-
ности Ca2+-каналов и Ca2+-зависимых K+-каналов .

Доказано взаимодействие между мелатонином и 
серотонином, который является его природным ан-
тагонистом . 

Было показано, что между мелатонином и серото-
нином как на уровне взаимной регуляции синтеза и 
секреции этих гормонов, так и на уровне взаиморе-
гулирования их эффектов имеется тесная взаимос-
вязь . Эта сбалансированная система «мелатонин  — 
серотонин» определяется как в ЦНС, так и в ЖКТ, 
и, подобно системе «ацетилхолин — норадреналин», 
оказывает существенное влияние на моторику ЖКТ 
на паракринном уровне .

Мелатонин обладает ингибирующим влиянием на 
моторику ЖКТ, он снижает тонус гладкой муску-
латуры . Серотонин же, наоборот, повышает тонус 
мускулатуры, но вызывает снижение амплитуды со-
кращений .

Мелатонин также ингибирует эффекты гастрина, 
связываясь с рецепторами к гастрину и блокирует 
их .
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 Мелатонин ингибирует холинэргические ни-
котиновые каналы клеток нервных сплетений под-
слизистой кишки, что свидетельствует не только о 
прямом (пара- и аутокринном), но и о нейрокрин-
ном пути его воздействия на моторику ЖКТ .

Мелатонин восстанавливает местный гормональ-
ный баланс гастроинтестинальных гормонов,

5 . Микроциркуляторная
Расслабляющее влияние мелатонина на гладкие 

мышцы отражается и на кровеносных сосудах . Под 
действием мелатонина увеличивается микроцирку-
ляция в слизистой ЖКТ, что способствует протек-
ции слизистой оболочки пищеварительного тракта в 
случае его повреждения .

6 . Влияющая на пролиферацию клеток слизистой 
ЖКТ

В экспериментальных исследованиях отмечается, 
что при различных физиологических дозах мелато-
нин оказывает противоположное действие на кле-
точную пролиферацию: в дозах, соответствующих 
дневному уровню в кровотоке, мелатонин подавляет 
пролиферацию клеток, а при концентрациях, харак-
терных для ночного времени — стимулирует . Од-
нако, в слизистой ЖКТ концентрация мелатонина 
больше, чем в кровотоке, поэтому мелатонин поло-
жительно влияет на пролиферативную активность 
окружающих клеток .

Мелатонин является важнейшим регулятором 
пролиферации и апоптоза клеток слизистой оболоч-
ки ЖКТ .

7 . Противомикробная
Мелатонин ингибируя рост бактерий и других ми-

кроорганизмов, предупреждает их чрезмерное раз-
витие .

8. Антиульцерогенный эффект 
Мелатонин оказывает прямое и опосредованное 

воздействие на свободные радикалы, улучшает ми-
кроциркуляцию в слизистой ЖКТ, провляет цито-
протекторное действие благодаря участию его в ре-
гуляции метаболизма арахидоновой кислоты . 

Показано, что мелатонин стимулирует выработку 
простагландина Е2 и простациклина, и предполага-
ют, что он активирует циклооксигеназу СОХ-2 . Про-
стагландин E2 подавляет синтез кислоты и пепсина в 
желудке и стимулирует выработку бикарбоната, что 
благоприятно сказывается на процессе восстановле-
ния поврежденной слизистой .

Мелатонин обладает онкостатическим действием 
и проявляет себя как эффективное средство при ле-
чении новообразований в ЖКТ .

9.Эндокринная
Эндокринные эффекты интестинального мелато-

нина проявляются прежде всего его участием в кон-
троле потребления пищи . Прием пищи стимулирует 
синтез мелатонина, а тот по механизму отрицатель-
ной обратной связи контролирует гипоталамиче-
ский центр насыщения . Предполагается, что роль 
мелатонина в этой системе заключается в подавле-
нии секреции грелина .

Мелатонин напрямую связан с приемом пищи, 
синхронизирует работу всех отделов ЖКТ и участву-

ет в объединении их в единую пищеварительную си-
стему .

Нарушения синтеза мелатонина могут быть ответ-
ственными за возникновение ведущих клинических 
проявлений функциональных заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта (ФЗ ЖКТ) . 

СРК представляет собой функциональное заболе-
вание ЖКТ, которое является одним из самых рас-
пространенных в развитых странах мира .

Современные исследования позволили выявить 
ведущие патофизиологические аспекты, ассоцииро-
ванные с развитием СРК: нарушения бактериаль-
ной колонизации кишечника, синдром избыточного 
бактериального роста в тонкой кишке, диетические 
погрешности в виде злоупотребления фастфудом, 
жареной пищей, пищевыми раздражающими веще-
ствами . 

Важную роль в патогенезе заболевания играют на-
рушения в оси головной мозг — кишечник, приво-
дящие к изменению в энтеральной нервной системе 
и развитию феномена висцеральной гипералгезии  . 

В последние годы было выявлено участие туч-
ных клеток в высвобождении медиаторов вос-
паления, приводящих в свою очередь к по-
вышению проницаемости стенки кишечника . 
 На данном этапе развития гастроэнтерологии про-
блема сочетанной функциональной патологии и на-
личие у больного синдрома перекреста приобретает 
важный медико-социальный аспект . 66,7% больных 
с функциональной диспепсией (ФД) предъявляют 
жалобы, связанные с наличием СРК  . В последние 
годы появились указания на частое сочетание функ-
циональной изжоги и СРК . Данный патологический 
процесс верифицируется у 59% пациентов c CРК . 

Существуют этиопатогенетические механизмы 
перекреста ФД и СРК .  К общим факторам мани-
фестации данных синдромов можно отнести нали-
чие минимального воспаления, изменения в тучных 
клетках слизистой оболочки, моторно-эвакуаторных 
нарушений и висцеральной гиперчувствительности 
пищеварительного тракта, нарушения кишечной 
микробиоты, питания . 

У больных Ф3 ЖКТ имеются нарушения 
нейроryморальной реryляции и цитокинового 
статyса . Сниженный уровень мелатонина и серо-
тонина у этих больных демонстрирует возможное 
участие указанных нейротрансмиттеров в форми-
ровании клинических проявлений ФД и СРК . В ряде 
исследований показано, что лечение препаратами 
мелатонина уменьшает выраженность абдоминаль-
ной боли функционального генеза и способствует 
купированию симптомов ФЗ ЖКТ .

Определенную роль в возникновении той или 
иной формы ФД отводят мелатонину . Так, при пост-
прандиальном дистресс-синдроме отмечено уве-
личение концентрации мелатонина в крови, а при 
эпигастральной боли — ее снижение, что может ис-
пользоваться в дифференциации различных форм 
ФД . В манифестации СРК принимает активное уча-
стие продукция мелатонина, влияющая на моторику 
кишечника, что может обеспечить формирование 
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комбинированной патологии . Снижение уровня ме-
латонина выступает важным фактором наличия де-
прессии и тревоги у данного контингента больных .

Возможны цитокинопосредованные механиз-
мы развития синдрома раздраженного кишечника 
(СРК), так как именно медиаторы межклеточного 
взаимодействия осуществляют связь между иммун-
ной и серотонин-мелатониновой системами .

В исследованиях отдельных авторов у больных 
СРК, преимущественно с постинфекционной фор-
мой заболевания, выявлена увеличенная продукция 
провоспалительных цитокинов (ФНО- a , ИЛ-1, ИЛ-
6), а при исследовании биоптатов слизистой оболоч-
ки толстой кишки у таких пациентов обнаружена 
их повышенная продукция . Установлено снижение 
секреции отдельных противоспалительных цитоки-
нов (ИЛ-10, ИЛ-12) у больных СРК по сравнению со 
здоровыми лицами .

У больных с ФД отмечаются гиперплазия и гипер-
функция клеток, продуцирующих мелатонин, в сли-
зистой оболочке желудка . Висцеральная гиперчув-
ствительность пищеварительного тракта является 
общей основой при СРК и ФД .

 При ФД и СРК обнаруживается достоверное сни-
жение уровня эндогенного мелатонина, сопровожда-
емое увеличением продукции провоспалительных 
цитокинов . Степень указанных сдвигов в значитель-
ной мере коррелирует с выраженностью органных и 
системных нарушений .

Формирование той или иной формы СРК и ее пере-
креста с ФД зависит от функциональной морфологии 
эндокринных клеток (ЭК) слизистой оболочки сигмо-
видной кишки и антрального отдела желудка, секре-
тирующих мотилин, вазоинтестинальный пептид и 
соматостатин . При этом изменения в количественной 
характеристике ЭК в слизистой оболочке желудка и 
кишечника могут носить разнонаправленный харак-
тер . Многообразие клинических проявлений ком-
бинированной патологии пищеварительного тракта 
является результатом функционирования нейроэндо-
кринной системы пищеварительного тракта и ее тес-
ной связи с центральной нервной системой .

Несмотря на отсутствие патогномоничных мор-
фологических отклонений, у пациентов с СРК опре-
деляются воспалительные изменения, нарушение 
слизеобразования, дистрофические изменения и 
разрушение щеточной каемки призматических кле-
ток, возможны кровоизлияния, истончение или 
утолщение сосудистых клеток, набухание эндотелия, 
усиливаются процессы пролиферации и апоптоза 
колоноцитов .

Сочетанные заболевания (ФД и СРК) часто воз-
никают после перенесенной инфекции . Так, после 
перенесенной сальмонеллезной инфекции через 3, 6 
и 12 мес . перекрест симптомов ФД с СРК отмечался 
соответственно у 35, 33 и 46% больных . У лиц с по-
стинфекционным СРК в эти же сроки наблюдения 
перекрест симптомов с ФД регистрировался соот-
ветственно у 70, 54 и 62% пациентов  .

Генетические предпосылки развития ФЗ ЖКТ обу-
словлены связью между полиморфизмом гена C825T 

и возникновением ФД и СРК, отмечается увеличение 
распространенности полиморфизма данного гена у 
больных с ФД и СРК  .

В ряде работ подчеркивается наличие ассоциации 
между длительным приемом ингибиторы протонной 
помпы (ИПП) и развитием СРК, основным патоге-
нетическим моментом которого выступает синдром 
избыточного бактериального роста (СИБР) в кишеч-
нике . Известно, что микрофлора кишечника явля-
ется высокоорганизованным сообществом и играет 
важную роль в обеспечении клеточного иммунитета 
и протекании основных процессов метаболизма . Не-
сбалансированная кишечная микрофлора предрас-
полагает к возникновению СРК и воспалительных 
заболеваний кишечника . Она вовлечена в патогенез 
аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической 
усталости, ожирения и даже некоторых нейропси-
хических . .расстройств . СРК и ФД часто сочетаются 
с наличием функциональных соматических синдро-
мов, включая фибромиалгию, синдром хронической 
усталости, интерстициальный цистит и гиперактив-
ный мочевой пузырь .

 Применение мелатонина у этих больных суще-
ственно повышает качество их жизни за счет улуч-
шения психического статуса, снижает клинические и 
морфологические проявления заболевания . 

 Выраженный клинический эффект, оказываемый 
мелатонином при лечении больных с функциональ-
ными заболеваниями ЖКТ, связывают с антиноци-
цептивным действием препарата .

Родионова О .Н ., Н .В . Трубина и др .( 2008) сообща-
ют об обследовании 67 больных с функциональными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, у ко-
торых исследовано состояние нейроryморальной си-
стемы и цитокинового звена иммунитета как факто-
ров развития ФД (31 пациент) и СРК (36 пациентов) . 

Авторы делают вывод о том, что сниженный уро-
вень серотонина и мелатонина у больных Ф3 ЖКТ 
демонстрирует возможное участие указанных ней-
ротрансмиттеров в формировании клинических 
проявлений ФД и СРК . Обнаруженные нарушения 
в системе медиаторов воспаления при ФД и СРК не 
исключают участия иммунной системы в патогенезе 
указанных функциональных нарушений ЖКТ . Та-
ким образом, наличие у больных ГЭРБ, ФД и СРК 
создает огромные трудности в выборе эффективной 
лекарственной терапии .

Лечение ФД было пересмотрено в последние годы . 
ИПП и Н2 —блокаторы рассматриваются как эф-
фективное лечение ФД, что основано на контролиру-
емых исследованиях с превышением эффективности 
в сравнении с плацебо на 10—15% . Фармакоэконо-
мические исследования показали целесообразность 
проведе ния эрадикации НР при ФД в сравнении с 
длительной альтернативной тера пией . У пациента, 
который раньше получал одну из основных схем 
антибиотикотерапиии, должна определяться рези-
стентность НР к антибиотикам, несмотря на низкий 
уровень резистентности в данной популяции . 

ИПП занимают лидирующее место среди препа-
ратов, используемых в лечении кислотозависимых 
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заболеваний . В настоящее время эта фармакологиче-
ская группа включает омепразол, лансопразол, пан-
топразол, рабепразол, эзомепразол .

ИПП (омепразол, эзомепразол и др .) показаны, 
главным образом, больным с ЭБС при ФД, а также 
при сочетании с ГЭРБ, функциональной изжогой . При 
изолированно протекающем ПДС ИПП недостаточно 
эффективны . При ФД назначаются стандартные дозы 
ИПП — 40 мг в сутки сроком на 4 недели . 

При лечении ФД с ПДС наиболее эффективными 
оказываются прокинетики — препараты, стимули-
рующие моторику желудочно-кишечного тракта . 

Метаанализ 14 исследований, включавших 1053 
больных с ФД, свидетельствовал о том, что эффек-
тивность прокинетиков в лечении этого заболевания 
составила 61%, что значительно превышало эффек-
тивность плацебо (41%)  . 

Несмотря на лекарственные препараты различ-
ных фармакологических групп, обладающих проки-
нетическим действием: антагонисты допаминовых 
рецепторов, агонисты мотилиновых рецепторов и 
другие . В настоящее время в качестве прокинетиков 
в клинической практике в основном используются 
лишь антагонисты допаминовых рецепторов (дом-
перидон, мосид МТ), прокинетический препарат с 
комбинированным механизмом действия - итопри-
да гидрохлорид (итомед,ганатон) и агонисты опио-
идных рецепторов (тримебутин) .

При смешанном варианте ФД рекомендуется сразу 
назначать комбинированные препараты, сочетаю-
щие в себе ИПП и прокинетики ( омез ДСР) .

 Неэффективность фармакотерапии предполагает 
углубленное обследование, включая гистологическое 
исследование биоптатов слизистой оболочки, оцен-
ку функциональных гастродуоденальных характери-
стик и последующее экспериментальное лечение . 

 При отсутствии адекватного ответа на лечение ФД 
качестве второй линии рекомендуется использовать 
антидепрессанты, а также и адаптогены (мелаксен, ви-
та-мелатонин, мелатонин 10), при достижении поло-
жительного эффекта лечение проводят длительно . С 
учетом генетической детерменированности продук-
ции мелатонина нарушение его секреции в стадию 
обострения позволяет с большой долей вероятности 
говорить об участии мелатонина в патогенетических 
механизмах возникновения ФД . Следовательно, 
факт нарушения продукции мелатонина влечет за 
собой целый спектр нарушений, каждый из которых 
способен привести к потенцированию образования 
ФЗ ЖКТ . 

Мелатонин оказывает свои позитивные эффекты, 
в том числе на эффект синхронизации эндогенных 
биологических ритмов, только в условиях отличных 
от нормы, то есть по сути является адаптогеном . 
Комплексное применение антихеликобактерной те-
рапии с мелатонином у больных с ФД способствует 
морфологическому и функциональному восстанов-
лению СО, которое определяет целесообразность их 
приложения при упомянутой патологии . 

Лечение СРК должно быть комплексным и вклю-
чать общие мероприятия, направленные на кор-

рекцию психоневрологического статуса, отказ от 
«вредных» привычек, нормализацию режима и ка-
чества питания, коррекцию . .моторных . .расстройств .  
 Лечебное питание в каждой конкретной ситуации 
определяется характером кишечных расстройств: 
при СРК-3 следует увеличение количества пищевых 
волокон; при СРК-Д назначается химически, меха-
нически щадящее питание .

При сочетании перекрестного синдрома с депрес-
сией, тревогой и бессонницей в качестве препаратов 
первой линии используются антидепрессанты или 
психотерапия .

С учетом общности основных патогенетических 
звеньев развития перекрестного синдрома (висце-
ральная гиперчувствительность, минимальное вос-
паление, моторно-эвакуаторные нарушения), необ-
ходимости длительной терапии ИПП, значительного 
увеличения контингента больных, принимающих 
НПВП, представляется целесообразным включение 
в схему терапии данной патологии препаратов мела-
тонина . 

Мелатонин используется в комплексной терапии 
СРК, что привело к более выраженному купирова-
нию симптомов заболевания, редукции морфологи-
ческих изменений слизистой кишки по сравнению с 
группой пациентов, не принимавших Мелатонин .

Авторы сообщают о лечении 21 пациента с СРК 
Мелатонином . Мелатонин принимался в дозе 3 мг на 
ночь в течение 1 месяца . Клинический эффект базис-
ной терапии в сочетании с Мелатонином в купиро-
вании болевого синдрома был сопоставим с базис-
ной терапией в сочетании с психотропной терапией, 
а в нормализации стула превосходил как базисную 
терапию в комплексе с психотропной, так и только 
базисную терапию .

После проведенного лечения у большинства боль-
ных с СРК в слизистой оболочке толстой кишки 
восстанавливалось количество тубулярных желез, 
снижалась воспалительная реакция, в т .ч . и в под-
слизистом слое . В слизистой оболочке увеличива-
лось количество эндокринных клеток и наблюдались 
отдельные тучные клетки . Нормализовался баланс 
пролиферативных процессов и апоптоза . В стадии 
ремиссии, непосредственно после окончания лече-
ния в слизистой оболочке толстой кишки наблюда-
ются процессы восстановления ее ультраструктур-
ного и гистологического строения, но выраженные 
в зависимости от способа лечения в разной степени .

 У пациентов, лечившихся Мелатонином слизи-
стая оболочка имела строение, наиболее близкое 
к нормальному . Именно в этой группе в слизистой 
оболочке встречалось наибольшее количество пол-
ноценных бокаловидных, призматических, эндо-
кринных клеток, кровеносных сосудов, снижалось 
число тучных клеток, были ограничены или отсут-
ствовали кровоизлияния и воспалительная реакция, 
нормализовались процессы пролиферации клеток и 
апоптоза . Делается ввод о том, что базисная терапия 
в сочетании с Мелатонином более эффективна в пла-
не нормализации стула и улучшения сна у больных 
СРК . 
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Следовательно, комплексное лечение СРК с приме-
нением Мелатонина оказалось более эффективным, 
чем другие схемы терапии, что нашло свое подтверж-
дение при гистологическом и электронно-микроско-
пическом исследовании слизистой оболочки толстой 
кишки . Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что у больных ФЗ ЖКТ имеются нарушения нейро-
гуморальной регуляции, в основе которой лежит из-

менения содержания мелатонина . Сниженный уро-
вень мелатонина у больных ФЗ ЖКТ демонстрирует 
возможное участие указанного нейротрансмиттера в 
формировании клинических проявлений ФД и СРК, 
что диктует необходимость дальнейшего изучения 
нейрогуморальной системы для уточнения механиз-
мов развития ФЗ ЖКТ, занимающих ведущее место в 
структуре патологии органов пищеварения .
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Роль мелатонина в розвитку функціональних розладів  шлунко-
во-кишкового тракту
Проф. Т. Д.Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко

Встановлено, що у хворих з функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ФЗ 
ШКТ) є порушення нейрогуморальної регуляції в основі якої лежить зміни вмісту мелатонина. Пониже-
ний рівень мелатонина у хворих функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту  (ФЗ 
ШКТ) демонструє можливу участь  нейротрансмітера у формуванні клінічних проявів фунціональної 
диспепсії і синдрому подразненого кишечника (СРК). Лікування СРК  із застосуванням мелатонина ви-
явилося ефективнішим, ніж інші схеми терапії, що знайшло своє підтвердження при гістологічному і 
електронно-мікроскопічному дослідженні слизової оболонки товстої кишки.

Ключові слова: мелатонін, шлунково-кишковий тракт, функціональні розлади.

The role of melatonin in the development of functional disorders of 
the gastrointestinal tract
Prof. Zvyagintseva T.D., as. Gamanenko Ya. K.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

It has been established that in patients with functional diseases of the gastrointestinal tract (FD GIT) there 
are violations of neurohumoral regulation based on changes in the content of melatonin. The reduced level 
of melatonin in patients with functional diseases of the gastrointestinal tract (FD GIT) shows the possible 
participation of this neurotransmitter in the formation of clinical manifestations of functional dyspepsia and 
irritable bowel syndrome. 

Treatment of irritable bowel syndrome with the use of Melatonin proved to be more effective than other 
regimens, which was confirmed by histological and electron microscopic examination of the mucous membrane 
of the colon.

Key Words:  melatonin, gastrointestinal tract, functional disorders.
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Первый этап деятельности Общества 
историков медицины Харьковского 
научного медицинского общества  
(1958 – 1987 гг.)

17 апреля 2018 г . произошло событие, которое те, 
кому небезразлична история медицины, расцени-

вают как знаменательное . В этот день состоялась на-
учно-практическая конференция, на которой было 
объявлено воссоздание Общества истории медици-
ны в составе Харьковского научного медицинского 
общества . Наибольшая заслуга в реализации идеи 
восстановления самостоятельной историко-меди-
цинской секции среди других научных медицинских 
обществ принадлежит д .м .н ., профессору Алексею 
Анатольевичу Опарину и к .м .н ., доценту Борису 
Анатольевичу Рогожину . Оба они уже заявили о пре-
данности истории медицины своими серьёзными, 
добротными, содержательными книгами по разным 
вопросам историко-медицинской науки . Именно 
они взяли на себя немалые организационные хло-
поты по продвижению по инстанциям документов, 
которые позволили претворить в жизнь идею вос-
создания историко-медицинской ячейки ХНМО . 

Эта идея нашла одобрение и поддержку со сто-
роны администрации Харьковской медицинской 
академии последипломного образования, Харьков-
ского национального медицинского университета 
и Харьковского национального университета им .  
В .Н . Каразина . Руководители Медицинского обще-
ства активно поддержали эту инициативу и приняли 
положительное решение, позволившее ее реализо-
вать .

Неслучайно речь идёт не об организации, а о вос-
создании Общества историков медицины, ибо 60 лет 
назад в составе Харьковского медицинского обще-
ства уже была учреждена такая секция при Обществе 
гигиенистов . Инициаторами ее создания выступили 

доцент Пётр Тимофеевич Петров (который заведо-
вал с 1948 по 1957 г . кафедрой истории медицины 
в Харьковском медицинском институте, а после её 
слияния с кафедрой организации здравоохранения 
вёл отдельный курс истории медицины на этой ка-
федре), Фёдор Фёдорович Исаев, Александр Иоси-
фович Мошкович (оба полковники медицинской 
службы в отставке), Иван Дмитриевич Хорош (до-
цент кафедры организации здравоохранения ХМИ), 
профессора — гигиенисты Василий Михайлович 
Жаботинский (зав . кафедрой коммунальной гигие-
ны ХМИ), Моисей Львович Кошкин (зав . кафедрой 
общей гигиены), Владимир Александрович Сиворо-
нов (зав . кафедрой гигиены питания) и др .

27 ноября 1958 г . состоялось организационное со-
брание, которое постановило создать Секцию исто-
рии медицины при Обществе гигиенистов ХНМО . 
Тогда же был избран президиум: доц . П .Т . Петров — 
председатель, Ф .Ф . Исаев — заместитель председа-
теля, секретарём вскоре стал А .И . Мошкович . Коли-
чество членов секции колебалось в рамках 12 — 22 
человек, активных членов — 9 . Секция работала ре-
гулярно, проводя 9-10 заседаний в год . 

Научная тематика докладов была достаточно раз-
нообразной . Так, П .Т . Петров выступил с докладами 
«Столетие Харьковского медицинского общества», 
«Материалы к истории Женского медицинского ин-
ститута ХМО», «Научная ассоциация при Харьков-
ском губернском отделе Медсантруд», «Развитие вра-
чебной общественности в России и место в ХМО сре-
ди других медицинских обществ» . Эта тематика тогда 
была актуальной потому, что Харьковское медицин-
ское общество готовилось праздновать свой столет-
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ний юбилей . В связи с подготов-
кой к юбилею Правление ХНМО 
поручило П .Т . Петрову, как главе 
уверенно заявившей о себе науч-
ной группы, немногочисленной, но 
активной, собрать разрозненные 
материалы (со времени создания 
ХМО Харьков пережил три войны: 
Первую мировую, Гражданскую и 
Великую Отечественную — а вой-
ны для документов особенно губи-
тельны) об истории Харьковского 
медицинского общества и подгото-
вить к изданию книгу о 100-летней 
его истории . П .Т . Петров отнёсся 
к поручению очень добросовест-
но, углублённо изучал материалы 
в архивах Харькова и Ленинграда 
(в Петербург как столицу Российской империи от-
сылались отчёты о деятельности всех организаций, 
в том числе и общественных, подавались ходатай-
ства о разрешении на проведение каких — либо ме-
роприятий, например, ходатайства о разрешении на 
создание Женского медицинского института и др .), в 
научной библиотеке им . Салтыкова — Щедрина, им . 
Короленко . Для полноты сведений П .Т . Петров об-
ратился к журнальным («Харьковский медицинский 
журнал») и газетным публикациям (харьковские га-
зеты «Южный край», «Утро», «Харьковские губерн-
ские ведомости») .

Результатом этой трудоёмкой работы стала моно-
графия П .Т . Петрова «К истории Харьковского науч-
ного медицинского общества (1861 — 1961)», кото-
рая была включена в сборник, посвящённый 100-ле-
тию ХНМО (сборник вышел в Киеве в издательстве 
«Здоров’я» в 1965 г .) . Эта монография и сейчас яв-
ляется наиболее востребованной и полной книгой 
об истории Харьковского научного медицинского 
общества за первые 100 лет его деятельности . 

Среди членов секции значительную прослойку со-
ставляли военные врачи, что обусловило появление 
докладов по военной медицине . Причём речь шла не 
только о событиях недавней войны, но и о медицин-
ской службе периода Первой мировой и Граждан-
ской войн . Полковники медслужбы в отставке Ф .Ф . 
Исаев и А .И . Мошкович были участниками трёх 
войн, их доклады базировались на архивных матери-
алах и собственных воспоминаниях . О медицинском 
обслуживании Советской армии в период Великой 
Отечественной войны рассказывали Ф .Ф . Исаев, 
А .И . Мошкович, П .Т . Петров, Б .Я . Тойбис . 

Доклад Ф .Ф . Исаева «Лубянская полевая аптека» 
(XVIII в .) основывался на материалах никем ранее не 
разрабатывавшегося архивного фонда . Углублённое 
исследование аптечного дела было представлено в 
докладах проф . Валентина Дмитриевича Отаманов-
ского (зав . кафедрой латинского языка ХМИ) «Ап-
течное дело на Правобережной Украине в XIV - XVII 
столетиях» и «Аптеки на Украине в XVIII веке» . 

Среди интересных докладов следует отметить та-
кие: «Чехов — врач» Е .Г . Меве, автора книг о меди-

цине в творчестве А .П . Чехова; 
«Из деятельности Харьковской 
лекарской управы XVIII ст .» Ф .Ф . 
Исаева; «И .П . Котляревский и ме-
дицина» И .В . Молявки и др . 

Горячее обсуждение вопросов 
историографии состоялось после 
докладов проф . В .Д . Отамановско-
го «Краткий очерк историографии 
и источников изучения древней 
украинской медицины» и доц . П .Т . 
Петрова «Ошибки в историко-ме-
дицинских работах и их проис-
хождение» . 

Энтузиасты истории медици-
ны, а именно они составляли ак-
тив секции, не могли оставить без 
внимания юбилейные даты . Со-

стоялись заседания, посвящённые 100-летию Харь-
ковского медицинского общества, юбилеям Н .И . 
Пирогова, М .В . Ломоносова, Р . Коха, Л .С . Ценков-
ского, Ф .Ф . Эрисмана, Ф .Г . Яновского . Было отме-
чено 70-летие председателя Всесоюзного общества 
историков медицины проф . Михаила Ивановича 
Барсукова (он в годы Гражданской войны возглавлял 
«Всеукраинскую техническую комиссию по охране 
народного здоровья», которая работала в январе — 
феврале 1920 г . и должна была подготовить воссозда-
ние Наркомздрава УССР, созданного 21 января 1919 
г ., но в период деникинского наступления прекра-
тившего существование) . Секция откликнулась так-
же на юбилей одного из старейших историков меди-
цины проф . Ильи Давидовича Страшуна (он создал 
первую в СССР самостоятельную кафедру истории 
медицины в I Московском медицинском институте в 
1935г .) . М .И . Барсуков был избран почётным предсе-
дателем секции, И .Д . Страшун — почётным членом; 
избранники ответили взволнованными письмами и 
согласились принять почётные звания .

Почётными членами были избраны позднее 
член—корреспондент АМН СССР Борис Дмитрие-
вич Петров, возглавлявший отдел истории медици-
ны в Московском институте социальной гигиены и 
организации здравоохранения им . Н .А . Семашко, 
и проф . Павел Ефимович Заблудовский, зав . кафе-
дрой истории медицины в Центральном институте 
усовершенствования врачей (Москва), учитель прак-
тически всех историков медицины Союза . Почётны-
ми членами секции стали харьковские учёные акад . 
АМН СССР проф . Михаил Николаевич Соловьёв 
(зав . каф . эпидемиологии ХМИ) и проф . Василий 
Михайлович Жаботинский, чьи юбилейные даты 
также были отмечены . 

Секция истории медицины практиковала такую 
форму работы, как рецензирование монографий и 
учебников: критические замечания по поводу пере-
водов трудов классиков мировой медицины (П .Т . 
Петров); рецензия на книгу Н .А . Богоявленского 
«Медицина в Древней Руси» (В .Д . Отамановский); 
книгу Б .Н . Палкина «Русские госпитальные школы 
18-го века и их воспитаники» (Ф .Ф . Исаев); книгу 

Доцент П.Т. Петров
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А .Г . Лушникова «Клиника внутренних болезней в 
России в первой половине XIX века» (А .И . Мошко-
вич); рецензия на раздел советской медицины в учеб-
нике М .П . Мультановского «История медицины»  
(Б .Я . Тойбис) . Были заслушаны критические обзоры 
историко—медицинских статей в журналах «Совет-
ское здравоохранение» и «Врачебное дело» .

В ведущих журналах П .Т . Петров пропагандиро-
вал работу секции: «О работе Секции историков 
медицины Харьковского областного гигиенического 
общества» (1963 г .), «В Харькове отмечаются истори-
ко-медицинские даты» (1967 г .) . 

С глубокой печалью встретили члены секции изве-
стие о внезапной смерти в 1962 г . Заместителя пред-
седателя секции Фёдора Фёдоровича Исаева . Секция 
утвердила предложения по увековечению памяти 
учёного: проводить «Исаевские чтения» в февра-
ле — месяце его рождения; сохранить его имя в спи-
сках секции «навечно»; рассмотреть его рукописи и 
подготовить их к публикации; обратиться в архив 
(ХОГА), чтобы передать для сохранения его рукопи-
си и научные материалы . 

Члены секции приняли участие в организации и 
проведении II Украинской конференции по исто-
рии гигиены, сделали на её заседаниях 6 докладов .  
П .Т . Петров выступил с докладами на историко ме-
дицинской конференции в Минске, на III Украин-
ской конференции по истории высшего медицинско-
го образования в Киеве и др .

В секции работали настоящие рыцари истории 
медицины, настоящие исследователи, поднимавшие 
глубокие пласты хранившихся в архивах материалов 
и делавшие их достоянием современников . Секция 
завоевала себе заслуженный авторитет в Харьков-
ском научном медицинском обществе (не случай-
но её председателю поручили изучить источники и 
обобщить материал о славной 100-летней его исто-
рии) . Секция была среди наиболее активных состав-
ляющих Украинского общества историков медици-
ны . Во Всесоюзном обществе историков медицины 
харьковская секция тоже была на хорошем счету . 
П .Т . Петров как представитель украинских истори-
ков медицины (причём единственный) стал членом 

делегации на XIV Международном конгрессе исто-
риков медицины в 1954 г . в Италии (Рим — Салер-
но), посвящённом 1000-летию Салернской медицин-
ской школы . Этот конгресс примечателен тем, что на 
него впервые были приглашены советские историки 
медицины . Тогда, после смерти И .В . Сталина, же-
лезный занавес начал понемногу приподниматься, 
и люди науки получили возможность не только по-
знакомиться со своими зарубежными коллегами и 
их трудами, но и достойно представить собственные 
достижения . Появление членов советской делегации 
стало подлинной сенсацией конгресса, а представ-
ленные доклады принесли им признание и уваже-
ние . На конгрессе прозвучали доклады Б .Д . Петрова 
«Роль русских учёных в медицине», Н .А . Виноградо-
ва «Роль русского врача в охране здоровья народа», 
В .Н . Терновского «Медицина эпохи Возрождения и 
её изучение в Советском Союзе» . Доклады были от-
печатаны в Москве в издательстве «Медгиз» в виде 
брошюр на русском, английском и, кажется, фран-
цузском языках . На все последующие международ-
ные конгрессы Всесоюзное общество историков ме-
дицины уже получало приглашения в обязательном 
порядке . 

В июне 1966 г . секцию постигла ещё одна утрата — 
умер доцент, заведующий кафедрой истории меди-

Международный XIV съезд Историков медицины,  
Рим-Салерно, 1954 г.

Члены правления общества историков медицины:1 ряд — 
В.М. Жаботинский, Н.А. Галичева, А.Н. Горяинова
2 ряд — М.П. Воронцов, Н.Ф. Бизюкин
28 февраля 1980 г.

Ст. преподаватель З.П. Петрова (вторая справа) среди деле-
гатов I Всесоюзного съезда историков медицины (1973 г.)
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цины (1948 — 1957 гг .) Харьковского медицинского 
института Пётр Тимофеевич Петров, один из глав-
ных инициаторов создания секции и бессменный её 
председатель, сделавший на её заседаниях наиболь-
шее количество докладов, пропагандировавший её 
работу на страницах ведущих журналов . Почти год 
после такого удара секция не работала . 

В марте 1967 г . состоялось заседание, на котором 
было принято решение о возобновлении работы 
Секции истории медицины . Её председателем избра-
ли Тамару Константиновну Егурнову, которая после 
смерти П .Т . Петрова стала доцентом курса истории 
медицины, секретарём — З .П . Петрову . Основную 
нагрузку в чтении докладов взяли на себя Т .К . Егур-
нова, В .М . Жаботинский, З .П . Петрова . Т .К . Егурно-
ва, организатор здравоохранения с большим стажем, 
сосредоточила внимание на тематике, освещавшей 
развитие и достижения системы здравоохранения в 
связи с юбилейными датами в истории СССР . Проф . 
В .М . Жаботинский касался деятельности известных 
гигиенистов З .Г . Френкеля, Л .К . Церетели, М .В . Ев-
меньева, вопросов развития санитарной службы в 
Украине и Харькове . Особенно заинтересовывало 
слушателей в его докладах то, что они основывались 
не только на литературных источниках, но были 
пронизаны собственными воспоминаниями автора . 
На первый план в докладах З .П . Петровой, начиная 
с 1971 г ., выдвинулась история социальной гигиены 
в Украине . 

В это время Секция истории медицины начала 
активно практиковать совместные заседания с про-
фильными обществами . Чаще всего такие заседания 
проводились с Обществом гигиенистов, составной 
частью которого секция была . Так, были заслушаны 
доклады проф . Михаила Петровича Воронцова «Па-
мяти Моисея Львовича Кошкина, проф . В .М . Жабо-
тинского «Санитарное дело в первые годы советской 
власти», акад . М .Н . Соловьёва «Роль Харьковского 
медицинского общества в борьбе с эпидемиями в 
первые годы советской власти», доц . Василия Ива-
новича Кудинцева «Медики — герои Великой От-
ечественной войны» и др . Совместно с Обществом 
окулистов проведено заседание, посвящённое 130—
летию со дня рождения Леонарда Леопольдовича 

Гиршмана, европейски известного, легендарного 
врача — бессребреника, отличавшегося высочай-
шим пониманием врачебного долга перед народом .

Секция приняла участие в создании в 1968 г . Му-
зея истории Харьковского медицинского института 
(В .М . Жаботинский входил в состав музейного со-
вета) . З .П . Петрова передала в музей значительное 
количество монографий и учебников, авторами ко-
торых были профессора медицинского факультета 
Харьковского университета и Медицинского инсти-
тута , и также собранные П .Т . Петровым материалы, 
среди которых наиболее ценным был оригинал ди-
плома доктора медицины Николая Петровича Трин-
клера (почитаемого в Харькове хирурга, чьё имя но-
сит улица рядом с Облклинбольницей) .

В 1972 г . В .М . Жаботинский и З .П . Петрова были 
докладчиками на V семинаре — симпозиуме по ак-
туальным вопросам истории медицины в Виннице . 
З .П . Петрова выступила также на конференции в Ле-
нинграде (1972г .), посвящённой 100-летию высшего 
женского медицинского образования в России, с до-
кладом о Харьковском женском медицинском инсти-
туте и в Ереване (1972 г .) с общим с профессором З .А . 
Гуревичем докладом о развитии социальной гигиены 
как науки в Харьковском медицинском институте .

Доцент Т .К . Егурнова руководила секцией до свое-
го ухода на пенсию, до середины 1973 г .

Тогда же председателем Секции истории медици-
ны был избран профессор Зиновий Анатольевич Гу-
ревич (заведующий кафедрой социальной гигиены и 
организации здравоохранения), секретарём осталась 
З .П . Петрова . Под руководством З .А . Гуревича сек-
ция работала до 1976 г . Главной тематикой докладов 
в этот период была история социальной гигиены в 
Украине . На I Всесоюзном съезде историков медици-
ны в Кишиневе (1973 г .) З .П . Петрова выступила с со-
вместно с З .А . Гуревичем подготовленным докладом 
«50 лет развития социальной гигиены в Харьковском 
медицинском институте» .

В конце 1976 г . председателем секции стала к .б .н . 
Зоя Петровна Петрова . В это время секция продол-
жала проведение совместных заседаний с профиль-
ными обществами ХНМО . С Обществом гигиени-
стов секция приняла участие в заседании, посвящён-
ном 80-летию со дня рождения академика Василия 
Корнеевича Навроцкого (В .М . Жаботинский), в засе-
дании по случаю 100-летия со дня рождения Сергея 
Аркадьевича Томилина (З .П . Петрова) и др . Секция 
активно участвовала в заседании Общества акуше-
ров —гинекологов и правления ХНМО, на котором 
отмечался 80-летний юбилей со дня рождения и 
55-летие деятельности заслуженного деятеля науки 
профессора Ивана Ивановича Грищенко, патриарха 
украинских акушеров—гинекологов .

В 1978 г . временно исполняла обязанности предсе-
дателя секции к .м .н . Алла Никифоровна Горяинова, 
тогда ассистент кафедры социальной гигиены и ор-
ганизации здравоохранения, позднее доцент .

В 1979 г . возвратилась на место председателя З .П . 
Петрова . Этот год был отмечен подготовкой к празд-
нованию 175-летнего юбилея Харьковского меди-Второй Всесоюзный съезд Историков медицины 
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цинского института, поэтому история его основа-
ния и развития, начиная с медицинского факультета 
Харьковского университета, созданного в 1805 г ., 
стала основной тематикой докладов (З .П . Петрова — 
2, В .А . Сиворонов — 1) . Совместно с Обществом 
терапевтов было отмечено 110—летие со дня рожде-
ния профессора Петра Ивановича Шатилова (акад . 
Л .Т . Малая) . С Харьковским городским и областным 
отделами здравоохранения и Обществом акушеров-
гинекологов была проведена конференция, посвя-
щённая 150-летию со дня рождения харьковского 
профессора Ивана Павловича Лазаревича (И .И . Гри-
щенко) .

21 декабря 1979 г . состоялось расширенное за-
седание секции, на котором заместитель председа-
теля Правления ХНМО по связям с профильными 
обществами проф . И .И . Грищенко выступил с пред-
ложением о выделении Секции истории медици-
ны из состава Общества гигиенистов и создании 
самостоятельного Общества историков медицины . 
Предложение было поддержано и утверждено, тог-
да же избрано правление нового общества: З .П . Пе-
трова — председатель, проф . И .И . Грищенко, проф . 
В .М . Жаботинский, доц . В .И . Кудинцев, доц . Самуил 
Зиновьевич Гуткин, проф . В .А . Сиворонов — члены 
правления . Дополнительные выборы секретаря со-
стоялись на январском заседании 1980 г . — им стала 
доцент Людмила Александровна Зайченко .

Для привлечения новых членов в Общество исто-
риков медицины члены его правления провели боль-
шую организаторскую работу, в частности во все 
профильные общества было направлено обращение, 
которое предлагало выявить людей, которые интере-
суются и занимаются изучением истории своих дис-
циплин, с тем, чтобы они могли стать одновременно 
и членами нашего общества . Проводилась также не-
посредственная агитация членами правления на за-
седаниях профильных обществ . 

Всё это позволило привлечь к вступлению в Обще-
ство историков медицины новых членов, в том числе 
и клиницистов, которых предыдущая принадлеж-
ность секции к Обществу гигиенистов отталкивала 
от участия в её работе . Число членов общества воз-
росло к концу 1979 г . до 53 особ (более чем вдвое) . 
Эта дата стала началом нового подъёма в работе 
харьковских историков медицины .

У Зинаиды Гиппиус, поэтессы «Серебряного век», 
есть воспоминания о её встречах с пожилыми людь-
ми под названием «Благоухание седин» . Именно 
такая ассоциация возникла при более близком зна-
комстве с людьми, пришедшими на собрание по 
учреждению Общества историков медицины . Это 
были уже очень не молодые люди, обременённые бо-
лезнями, но одарённые большим энтузиазмом, ши-
рокой эрудицией, желанием поделиться своими зна-
ниями, опытом, воспоминаниями и чувствами своей 
молодости . Такие люди составили большую часть 
активных членов Общества историков медицины . 
Это подтвердило слова И .И . Грищенко: когда человек 
достигает почтенного возраста, он начинает остро 
интересоваться историей своей специальности . 

Проф. П.Е. Заблудовский

Проф. Ф.Ф. Исаев
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Члены Общества историков медицины приняли 
активное участие в подготовке, по заданию Минз-
драва УССР, материалов для издания «Историко — 
медицинские памятники Украины» (акад . Л .Т . Ма-
лая, проф . А .З . Цейтлин, З .П . Петрова и др .) . Были 
подготовлены данные по истории социальной гиги-
ены для исследования развития медицинской науки 
и здравоохранения, проводившегося Минздравом 
УССР (З .П . Петрова) .

Основным направлением работы общества исто-
риков медицины стало изучение истории Харьков-
ского медицинского института за 175—летний пе-
риод (1805 — 1980 гг .), истории кафедр ХМИ, вклада 
учёных Харьковской высшей медицинской школы в 
развитие медицинской науки . 

1980 год был также ознаменован проведением II 
Всесоюзного съезда историков медицины (Ташкент) . 
Его делегатами от нашего общества были проф . И .И . 
Грищенко, З .П . Петрова и зав . Облздравотделом В .С . 
Яворский . На съезде с докладом об истории соци-
альной гигиены в Украине выступила З .П . Петро-
ва . Председателя харьковского общества избрали в 
Правление Всесоюзного общества историков меди-
цины .

В октябре 1982 г . в Ленинграде состоялась конфе-
ренция Военно—медицинской академии им . С .М . 
Кирова, посвящённая 100—летию со дня рождения 
акад . Владимира Николаевича Шамова . На конфе-
ренцию были приглашены харьковские хирурги, ко-
торые представили доклад «Деятельность проф . В .Н . 
Шамова в Харькове (1923 — 1939)», авторами кото-
рого были проф . А .З . Цейтлин, проф . В .Т . Зайцев, 
доц . В .И . Кудинцев, с .н .с . М .П . Брусницына (двое из 
них члены нашего общества) . Появление в зале па-
триархов харьковской хирургии было встречено тё-
плыми приветствиями собравшихся . 

Общество историков медицины активно участво-
вало в чествовании его представителей в связи с 
юбилейными датами . В 1980 г . вместе с Обществом 
гигиенистов отмечали 85 — летие проф . В .М . Жа-
ботинского . В марте 1984 г . Общество историков 
медицины приняло участие в заседании ХНМО, 
Общества хирургов и Учёного совета ХМИ, посвя-
щённом 90 — летнему юбилею проф . Александра 

Захаровича Цейтлина, с сердечным приветствием к 
нему обратился доц . В .И . Кудинцев, юбиляру был пе-
редан адрес и редкая книга по истории хирургии — 
«Наставление для изучающих хирургию» Николая 
Бидлоо . В сентябре 1984 г . наше общество вместе с 
Обществом хирургов отметило 80—летний юбилей 
В .И . Кудинцева, одного из активнейших наших до-
кладчиков .

По поручению Правления ХНМО наше общество 
в лице своего председателя З .П . Петровой составило 
рекомендации по присуждению именных премий за 
лучшие доклады, сделанные на заседаниях профиль-
ных обществ; были представлены обоснованные 
предложения с оценкой заслуг учёных Харькова, чьи 
кандидатуры выдвигались на учреждение премии их 
имени; были даны рекомендации по 18 обществам 
(все они были приняты) . Профильные общества 
тоже выдвигали предложения по именным премиям, 
иногда они не совпадали с предложениями Обще-
ства историков медицины, но Правление ХНМО от-
давало предпочтение нашим кандидатурам, считая 
их более обоснованными и весомыми .

З .П . Петрова как глава общества участвовала в 
подготовке пленарного заседания Харьковского на-
учного медицинского общества, посвящённого его 
125—летию (1986), она готовила историческую часть 
юбилейного доклада .

В ноябре 1986 г . состоялся III (и последний) Все-
союзный съезд историков медицины (г . Кобулети), 
делегатом которого была З .П . Петрова, где её снова 
избрали в Правление Всесоюзного общества истори-
ков медицины .

В течении 1980-х годов Общество историков меди-
цины понесло невосполнимые потери: оно лишилось 
таких основных членов, как акад . Михаил Николае-
вич Соловьёв, проф . Рафаил Давидович Синельни-
ков, проф . Илья Захарович Вельвовский, доц . Роман 
Александрович Гешвантнер и др .

В 1983 г . умер член нашего правления Иван Ива-
нович Грищенко . Его интерес к истории медицины, 
доброжелательность, привлекавшая к нему сердца 
людей, человечность и простота в общении, умение 
вести себя так, что никто не ощущал огромную раз-
ницу между ним, известным учёным, заслуженным 

Первый Всесоюзный съезд Историков медицины.  
Кишинев, 1973 г.

Участники симпозиума по истории медицины в Виннице
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деятелем науки, и теми, кто делал первые шаги в на-
уке, — всё это сделало утрату особенно болезненной .

В том же, 1983, году нас оставил Василий Михай-
лович Жаботинский, тоже член правления и один 
из активнейших докладчиков, автор вместе с акад . 
А .Н . Марзеевым учебника «Коммунальная гигиена», 
большой знаток общей истории, искусства, литера-
туры, основатель Общества книголюбов в Харькове .

В 1984 г . Общество историков медицины лишилось 
ещё одного члена правления Самуила Зиновьевича 
Гуткина, энтузиаста истории стоматологии, доклады 
которого привлекали на совместные с Обществом сто-
матологов заседания наибольшее число слушателей .

В 1985 г . ушёл от нас Александр Захарович Цейт-
лин, который олицетворяла связи харьковской хи-
рургической школы с ведущими научными школами 
всей страны; за ним прочно утвердилась репутация 
джентльмена, он держался несколько чопорно и от-
странённо, но всегда безукоризненно . 

В этом же, 1985, году мы утратили Зиновия Ана-
тольевича Гуревича, который несколько лет (1973—
1976) был председателем общества и воодушевлял 

разработку одной из главных тем, которые рассма-
тривались на заседаниях, — истории социальной ги-
гиены в Украине .

В 1986 г . умер Владимир Александрович Сиворо-
нов, который был среди инициаторов создания Сек-
ции истории медицины ещё в 1958 г ., добросовестной 
исполнял обязанности члена правления Общества 
историков медицины почти до конца предыдущего 
этапа его существования .

Все эти люди не были бесстрастными сторонними 
наблюдателями, они были душой Общества истори-
ков медицины, ради них стоило работать . И когда их 
не стало, работа в обществе многое утратила в своей 
привлекательности . Последней каплей стала личная 
трагедия председателя общества, после чего она ото-
шла от работы . В то время не нашлось никого, кто бы 
согласился взять на свои плечи нелёгкие организа-
ционные и научные обязанности .

Тогдашние надежды на то, что в рядах новой гене-
рации научных работников найдутся люди, которым 
хватит сил и упорства возродить работу Общества 
историков медицины, полностью оправдались .  

Перший етап діяльності Товариства істориків медицини  
Харківського наукового медичного товариства (1958—1987 рр.)
Доц. З.П. Петрова
Харківський національний медичний університет

У статті представлена і проаналізована історія Товариства істориків медицини Харківського наукового 
медичного товариства. Показані досягнення його вчених та їх вклад у вивчення питань історії медицини. 

Ключові слова: історія медицини, Харків, дослідження.
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Сімейна медицина в Україні і за кордоном: 
відмінності і подібності 

У розвинених країнах сімейна медицина давно 
знайшла свою нішу і визнана однією з найефек-

тивніших з існуючих систем . На жаль, в Україні по-
дібна система знаходиться в самому зародку і бага-
то пацієнтів не зовсім розуміють, про що йде мова 
[1, 2] .

Важливо правильно позначити таке поняття, як 
«сімейна медицина» . Визначень різних багато, але 
найбільш цінним і сучасним є визначення Всесвіт-
ньої організації сімейних лікарів WONCA — про-
відною в світі громадської організації, яка об’єднує 
близько 500 000 сімейних лікарів у всьому світі [3] .

  WONCA використовує наступне визначення «сі-
мейного лікаря»:

— Лікар, який може вирішувати всі проблеми зі 
здоров’ям з моменту першого контакту з пацієнтом . 
Пропонуючи комплексну і доступну медичну послу-
гу пацієнтові він забезпечує безперервність надання 
медичної допомоги і зосереджується на проблемі па-
цієнта цілком, а не на конкретній його частини тіла 
або хвороби .

Іншими словами, сімейний лікар — це той лікар, 
який може не тільки лікувати, але і проводити про-
філактику більшості хвороб сучасного пацієнта, які 
не вимагають госпіталізації . При цьому сучасний 
сімейний лікар не ділить пацієнта по медичними на-
прямками і нозологіями, а підходить до лікування 
організму пацієнта цілісно і системно .

В результаті реформ, які успішно були проведені 
протягом останніх 30 років у всьому світі, сімейна 
медицина лягла в основу охорони здоров’я таких 
країн, як Канада, Франція, Німеччина, Італія, а та-
кож країн Скандинавії [4-6] .

В даний час в країнах не тільки Західної Європи, а 
й Центральної на рівні сімейної медицини вирішу-
ється близько 80% всіх випадків звернень до лікаря .  
І тільки 20% випадків вимагають звернення до «вузь-

ких» фахівців і госпіталізації в стаціонари . Лідирую-
чі місця цих країн в рейтингу Всесвітньої організації 
охорони здоров’я наочно підтверджують ефектив-
ність такої організації медичної допомоги .

Сімейний лікар — це лікар загальної практики . 
Він спочатку володіє всім необхідним обсягом знань 
базових предметів не тільки як лікар-інтерніст, але 
і здатний розпізнати хірургічну і травматологічну 
патологію, надати первинну допомогу . Цей фахівець 
орієнтований на всю сім’ю: він лікує і дитину, і літніх 
представників родини, обізнаний про спосіб життя 
кожного члена сім’ї, про їхні звички, спадковість . Він 
також може обстежити жінку, спостерігати її під час 
вагітності [1, 5, 7] .

Для цього сімейному лікарю необхідно володі-
ти навичками і знаннями як в області внутрішніх 
хвороб, так і в численних суміжних областях, серед 
яких неврологія, офтальмологія, дерматологія, ото-
риноларингологія, кардіологія та інші . У той же час 
важливо розуміти, що сімейний лікар не буде у себе 
в кабінеті лікувати пацієнтів, у яких є показання для 
консультації профільними фахівцями або на госпі-
талізацію в стаціонар .

В цьому випадку відмінно підійде таке визначен-
ня, як ергономічність лікування . Тобто мова йде про 
зручність, комфорт, економії часу і грошей пацієнта . 
Наприклад, в поліклініку приходить людина з за-
боєм голови . Його приймає терапевт, який, швидше 
за все, виписує направлення до невропатолога, щоб 
виключити струс головного мозку, до хірурга, який 
зашиє пошкодження шкірних покривів, до фахівця 
з вакцинації, щоб зробити щеплення, скажімо, від 
правця . Нескладно уявити, скільки таке лікування 
потребує часу і скільки буде коштувати пацієнту . Те 
ж саме може вирішити один сімейний лікар і дуже 
легко . І це значно вигідніше для системи охорони 
здоров’я [6, 7] .
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  Таким чином, сімейний лікар допомагає зберег-
ти загальне здоров’я цілої сім’ї, підтримувати його і 
довготривало проводити профілактичні заходи, які 
будуть спрямовані на поліпшення здоров’я сім’ї в ці-
лому .

Важливо розуміти, що повсюдно в Європі і цивілі-
зованому світі триває процес вдосконалення та зміц-
нення первинної медичної допомоги . Демографічна 
структура в більшості європейських країн зміню-
ється, спостерігається різке збільшення процентної 
частки людей похилого віку . У зв’язку з цим систе-
ми охорони здоров’я практично всіх європейських 
країн, маючи сильне бажання гарантувати доступ до 
медичного обслуговування, стурбовані зростанням 
витрат при незмінній якості медичних послуг . Так 
що ситуація виглядає такою, що роботи у сімейного 
лікаря буде попереду ще більше [2, 8] .

В останні роки зарплата сімейного лікаря часто пе-
ревищує зарплати лікарів-спеціалістів . І пояснення 
цьому — затребуваність таких лікарів в суспільстві .

Кваліфікація «сімейний лікар» дає лікарю право 
консультувати всіх членів сім’ї в будь-якій області 
медицини, залучаючи вузьких фахівців для консуль-
тацій і координації лікування тільки у виняткових 
випадках . Наприклад, в Нідерландах за сімейним 
лікарем закріплюються в середньому 2300 пацієн-
тів . Мінімум — 1000 осіб (інакше не буде вистача-
ти практичного досвіду) і не більше 2700 (починає 
страждати якість) . Статус сімейних лікарів в Нідер-
ландах — приватний (кожен — юридична особа), 
але прийом пацієнтів — безкоштовний, як і медика-
менти з переліку життєво необхідних для всіх груп 
населення, включаючи антибіотики, гіпотензивні 
препарати і т .д . Всі жителі Голландії реєструються у 
лікаря загальної практики — на свій вибір . Важли-
ва вимога — територіальна наближеність до лікаря: 
при невідкладному візит той повинен мати можли-
вість доїхати до хворого за 15 хвилин . Пацієнт не 
може змінювати обраного лікаря частіше, ніж 1 раз в 
півроку . Доктор також може стати ініціатором при-
пинення роботи з пацієнтом, якщо не складаються 
довірчі відносини . Це дисциплінує: сімейні лікарі не 
вітають тих, хто дуже часто змінює свого доктора  
[3, 8, 9] .

Як вивчитися на сімейного лікаря? На Заході про-
грама навчання таких кадрів кардинально відрізня-
ється від тієї, яку пропонують наші ВНЗ — і цьому 
є пояснення, оскільки і завдання ставляться зовсім 
різні .

Як це відбувається в США? Американські сімейні 
лікарі спочатку проходять чотирирічне навчання на 
звання бакалавра, потім ще чотири роки здобувають 
загальну професійну освіту в медичному вузі, і, на-
решті, протягом трьох років опановують секретами 
своєї спеціальності . На цьому останньому етапі мета 
викладання полягає в підготовці майбутнього сімей-
ного лікаря до лікування будь-яких людей із широ-
ким колом захворювань . Його вчать розпізнавати 
хвороби на ранніх стадіях, до їх переходу в більш 
важкі форми . Студенти вивчають різноманітні діа-
гностичні методики, включаючи і ті, які раніше вва-

жалися надбанням лише вузьких фахівців . І нарешті, 
найважливіше: майбутні сімейні лікарі вчаться ви-
значати сферу своєї компетенції — що вони можуть 
або не можуть робити, і в яких випадках повинні 
звертатися за консультацією до відповідного фахів-
ця [5, 7] .

В результаті такого навчання американські сімейні 
лікарі добре підготовлені до допомоги більшості па-
цієнтів і, в певних ситуаціях, до своєчасної консуль-
тації у колег .

Як працюється американському сімейному лікарю?
Типовий день американських лікарів загальної 

практики починається з обходів пацієнтів в лікар-
нях; але більшість з них все ж основну увагу приді-
ляють амбулаторній практиці .

Офіс сімейного доктора іноді знаходиться в самій 
будівлі лікарні або на прилеглій території, частіше в 
деякому віддаленні від неї . Лікар зазвичай оглядає 
пацієнтів з ранку до полудня — більшу частину за 
попереднім записом, але іноді доводиться займатися 
і невідкладними випадками .

У своєму офісі сімейний лікар приймає чоловіків 
і жінок різного віку з різними типами захворювань . 
Він здійснює профілактичні огляди дітей і стежить 
за їх ростом, розвитком і загальним станом . Робота з 
ними включає імунізацію проти таких захворювань, 
як правець, дифтерія та поліомієліт . Сімейний лікар 
лікує гострі захворювання у маленьких пацієнтів — 
не тільки з легким перебігом, а й важкі, крім того, 
він надає майже всю необхідну допомогу дітям з 
хронічною патологією, наприклад з діабетом . В його 
обов’язки входить ведення жінок дітородного віку з 
приводу гінекологічних, акушерських та інших про-
блем . Багато сімейних лікарів приймають нормальні 
пологи, вони ведуть майбутніх матерів від моменту 
визначення термінів вагітності до пологів і розро-
дження, а потім піклуються про них і про їхніх дітей 
в післяпологовому періоді .

Черг до лікарів в США немає, так як прийом ве-
деться тільки за попереднім записом: ви призначаєте 
візит і приходите точно у свій часу . Якщо ви пропус-
тили свій час, лікар не зможе вас прийняти — він у 
нього розписаний по хвилинах . Скасовувати візит 
прийнято хоча б за один день . Якщо ви просто не 
з’явилися на прийом без попередження, доктор має 
право послати вам повний рахунок за візит, так як 
він за ці ваші 30 хвилин не заробив нічого .

Сімейний лікар, крім того, лікує дорослих молодо-
го, середнього та похилого віку, а також проводить їх 
регулярні профілактичні обстеження . При цьому він 
виявляє такі фактори ризику важких захворювань, 
як артеріальна гіпертензія, високі рівні холестерину, 
ожиріння і куріння, і рекомендує хворим відповідну 
профілактику і терапію .

Сімейні лікарі також забезпечують тривале ліку-
вання хворих з хронічними захворюваннями — не 
тільки з такими поширеними, як гіпертонія, артрит, 
емфізема або діабет, а й з відносно рідкісними — з 
розсіяним склерозом, захворюваннями щитовидної 
залози, гепатитом і раком . У літніх людей, як прави-
ло, спостерігаються кілька патологічних станів, і сі-
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мейний лікар контролює їх в комплексі (тим самим 
запобігаючи ситуації, коли лікування однієї хвороби 
посилює іншу), спостерігає таких пацієнтів і амбула-
торно, і в стаціонарі, а також продовжує вести їх в 
будинках медсестринського догляду .

Сімейних лікарів, як правило, намагаються не мі-
няти протягом життя . Більш того, страховкою од-
ного працюючого як правило покриваються і члени 
сім’ї . Тому у вашого особистого лікаря зазвичай спо-
стерігаються і вони . І вираз «сімейний лікар» в дано-
му випадку абсолютно виправданий .

Сімейний доктор, постійно перебуваючи поруч зі 
своїми пацієнтами, надає послуги, що виходять за 
традиційні рамки медичної практики . Наприклад, 
він може працювати лікарем шкільних спортивних 
команд (оскільки володіє основами ортопедії та 
спортивної медицини), головним лікарем будинків 
медсестринського догляду (такий доктор грунтовно 
підготовлений по геріатрії) або членом / консультан-
том комітету охорони здоров’я (добре обізнаний в 
основних питаннях епідеміології, соціальної гігієни 
та організації охорони здоров’я) .

Хворі часто приходять до свого лікаря з проблема-
ми, які, здавалося б, не входять до сфери його компе-
тенції — наприклад, при депресії, втоми, тривожних 
станах або стресах . Завдяки різнобічної підготовки 
та отриманим навичкам він здійснює ранню діагнос-
тику захворювань, коли їх прояви ще неспецифічні, 
і своєчасний початок ефективного лікування . Аме-
риканські сімейні лікарі також володіють основами 
психологічних знань, що допомагає їм у боротьбі з 
курінням, алкоголізмом і наркоманією .

Таким чином, сімейні лікарі в США отримують 
підготовку для ведення різноманітних хворих з ши-
роким колом захворювань .

Як організована робота сімейних лікарів?
Існують три основні моделі сімейної медицини в 

усьому світі:
— Один практикуючий лікар зі списком пацієнтів, 

які переважно живуть на певній території . При цьо-
му може бути ще співробітник, що допомагає ліка-
реві .

— Групова практика з декількома лікарями, яка 
часто включає також медсестер .

— «Відділення» або інші установи в лікарні поряд з 
іншими спеціалізованими службами .

Для українських лікарів, що залежать від держа-
ви  — це новинка, але, якщо прибрати зарегульова-
ність в системі, то життя протягом короткого часу 
покаже, яка форма приживеться в країні .

У Великій Британії сімейний лікар, його ще нази-
вають лікарем загальної практики, — це основна фі-
гура в наданні населенню медичної допомоги . Сімей-
ний лікар лікує пацієнтів будь-якого віку, не буває 
так, що він лікує тільки дітей або тільки дорослих . 
Кожен може зареєструватися у сімейного лікаря, і 
якщо кілька поколінь однієї родини проживають ра-
зом, то зазвичай у них один сімейний лікар на всіх, 
хоча бувають і винятки .

Більшість сімейних лікарів працюють групами по 
два-чотири людини . Лікарі, що працюють поодинці, 

— рідкість . За кожним з них закріплено 1500-2000 
осіб . Лікаря / лікарів з пацієнтами і будівлею, де вони 
працюють, називають «практикою» . На кожного па-
цієнта в практиці ведуться медичні записи, в т . ч . іс-
торія пологів, щеплення в дитинстві, всі консультації 
сімейного лікаря, результати всіх досліджень протя-
гом життя, а також всі консультації інших фахівців 
протягом життя . У разі переїзду всі ці записи пере-
силаються за новим місцем проживання .

В цілому, сімейний лікар — перший, до кого звер-
тається пацієнт з будь-якої медичної проблеми . 
Оскільки такий фахівець має достатньо знань, він 
може впоратися в більшості випадків самостійно, 
вдаючись до допомоги вузького фахівця лише в осо-
бливо складних випадках . Іноді, у важких випадках 
або в невідкладній ситуації, пацієнта безпосередньо 
госпіталізують . У міру того як сімейний лікар вдо-
сконалюється в професії, звернень до вузьких спеці-
алістів стає менше .

Основою всієї амбулаторної допомоги в Німеччині 
є саме сімейні лікарі (der Hausarzt), саме вони стають 
відправною точкою, а найчастіше і головним цен-
тром, в рішенні медичних проблем населення . Понад 
60 000 сімейних лікарів по всій Німеччині працюють 
в своїх приватних кабінетах (die Praxis) . Німці спо-
стерігаються у таких лікарів з самого народження, а 
найчастіше і в декількох поколіннях . Сімейний лікар 
надає не тільки лікувальну допомогу в усіх напрям-
ках, але і активно виконує профілактику захворю-
вань серед населення, допомагає у вирішенні соці-
альних проблем, збирає інформацію від усіх вузьких 
лікарів, що беруть участь в терапії пацієнта, коригує 
і відповідає за лист призначень хворого . До відвід-
ування вузького спеціаліста або отримання ліків, 
лікарняних листів — пацієнти зобов’язані відвідати 
свого домашнього лікаря, який має право вирішува-
ти подальший шлях хворого самостійно .

Сімейні лікарі виконують свою медичну діяльність 
в приватних кабінетах або в складі медичних цен-
трів . Приватні кабінети можуть бути як в приватній 
власності, так і в оренді, а також можуть знаходить-
ся в житловому приміщенні або в окремій будівлі . 
Як правило, представляють собою велику кімнату з 
реєстраційної стійкою, кімнату очікування, лабора-
торію, кілька кімнат для діагностики, кімнати для 
персоналу та кілька головних кімнат для проведення 
співбесід з пацієнтами [2, 4] .

Лікар веде прийом хворих переходячи з однієї кім-
нати для співбесіди в іншу, де на нього вже чекають 
пацієнти, попередньо підготовлені медсестрами або 
медичними помічниками (знятий вуличній одяг, 
виміряні основні параметри, зібраний мінімально-
необхідний анамнез) . Таким чином значно еконо-
миться дорогоцінний час прийому . Всі приміщення 
оснащені кушетками, столами і стільцями, а головне 
комп’ютерами . Завдяки єдиній комп’ютерній мережі 
лікар може переглянути всю інформацію про пацієн-
та за кілька років, прочитати заздалегідь відсканова-
ні виписки від інших лікарів, виконати запит доку-
ментів online, уточнити дозування ліків і наявність 
їх в аптеці .
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Власники приватних кабінетів, сімейні лікарі, крім 
своєї основної лікувальної діяльності, є підприєм-
цями . Так як вони повинні фінансово вести свою 
справу . За всі медичні послуги, роботу з пацієнтами, 
відвідування на дому лікарняні каси платять лікарю, 
отриману суму лікар повинен витратити на зарплати 
співробітникам, розвиток кабінету, оплату оренди 
та звичайно ж свій прибуток . З огляду на те, що на 
одного лікаря припадає в середньому три — чоти-
ри людини з середнього медперсоналу, лікарю до-
водиться бути дуже мудрим економістом, щоб про-
годувати всіх працівників відповідно до їх трудових 
контрактах . Так само, лікар має право надавати по-
слуги, оплачувані тільки приватною страховкою або 
з кишені пацієнта (в основному, це фізіотерапія, пре-
парати гомеопатії або послуги нетрадиційної меди-
цини) . Такий підхід до ведення приватного кабінету 
призводить до якісної селекційному відбору лікарів . 
Якщо лікар надає неякісні послуги, він просто втра-
чає своїх пацієнтів [4, 9] .

Сімейний лікар може лікувати будь-яку патологію 
в межах своєї компетенції, а це практично вся тера-
пія, консервативна ортопедія, прості випадки ЛОР 
патології, найбільш часті захворювання в неврології 
і психіатрії, широке коло шкірних хвороб, консер-
вативна гінекологія та урологія, дрібні хірургічні 
втручання (лікування ран, врослий ніготь, вида-
лення дрібних новоутворень, внутрішньосуглобові 
ін’єкції), лабораторна і функціональна діагностика . 

До популяризації сімейної медицини в Україні є 
тенденція, оскільки зростає нове покоління ліка-
рів  — амбітних, які вільно володіють іноземними 
мовами, швидко орієнтуються в західних спеціалізо-
ваних онлайн ресурсах . Сучасні сімейні лікарі — це 
громадяни світу, які можуть собі дозволити подо-
рожувати, відвідувати різноманітні школи, конфе-
ренції, проходити навчальні програми . І такі фахівці 
з’являються в країні [6] . 

Також важливо констатувати, що реформа систе-
ми охорони здоров’я, яка хоч і повільно, але рухаєть-
ся в Україні, при цьому викликаючи настільки різ-
нополярну реакцію, спрямована саме на унифікацію 
знань лікарів, стандартизацію підходів до лікування 
пацієнтів та організацію найбільш раціональної до-
помоги пацієнту . Так що перспективи сімейної меди-
цини в Україні, безумовно, є . 

До того ж, для сучасних пацієнтів стає все важли-
вішим часовий чинник: в умовах сучасного життя 
пацієнт не може дозволити собі, зіштовхнувшись з 
медичною проблемою, проходити ланцюжок різних 
фахівців, чекаючи аналізи і діагноз від кожного . Час 
стає все дорожче, і така універсальна людина, як сі-
мейний лікар, вже зараз дуже і дуже потрібен для 
пацієнтів на первинному рівні, а згодом стане про-
сто необхідний . Адже кожному з нас хочеться спіл-
куватися з одним лікарем, який захищає конкретно 
мої інтереси перед непростою і недружньої системою 
охорони здоров’я, що існує в нашій країні .
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Семейная медицина в украине и за рубежом: различия и сходства
Проф. А.Н. Корж
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Кафедра общей практики — семейной медицины

В развитых странах семейная медицина давно нашла свою нишу и признана одной из самых эффек-
тивных из существующих систем. Семейный врач обладает всем необходимым объемом знаний базовых 
предметов не только как врач-интернист, но и способен распознать хирургическую и травматологиче-
ской патологией, оказать первичную помощь. Этот специалист ориентирован на всю семью: он лечит и 
ребенка, и пожилых представителей семьи, знаком об образе жизни каждого члена семьи, об их привыч-
ках, наследственность. Он также может обследовать женщину, наблюдать ее во время беременности. Для 
этого семейному врачу необходимо обладать навыками и знаниями как в области внутренних болезней, 
так и в многочисленных смежных областях. Повсеместно в Европе и цивилизованном мире идет про-
цесс совершенствования и укрепления первичной медицинской помощи. Демографическая структура в 
большинстве европейских стран меняется, наблюдается резкое увеличение процентной доли пожилых 
людей. К популяризации семейной медицины в Украине есть тенденция, поскольку растет новое поко-
ление врачей — амбициозных, свободно владеющих иностранными языками, быстро ориентируются в 
западных специализированных онлайн ресурсах.

Ключевые слова: семейная медицина, первичная медицинская помощь, семейный врач.

Family medicine in ukraine and abroad: differences and similarities
Prof. O.M. Korzh
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Department of General Practice — Family Medicine

In developed countries family medicine has long found its niche and recognized as one of the most effective of 
existing systems. The family doctor has all the necessary knowledge of basic subjects not only as an internist, but 
also able to recognize surgical and traumatic pathology, provide primary care. This specialist is focused on the 
whole family: he treats both the child and the elderly family members, is aware of the lifestyle of each member 
of the family, their habits, heredity. He can also inspect a woman to watch her during pregnancy. For this 
family doctor it is necessary to have skills and knowledge both in the field of internal diseases and in numerous 
adjacent areas. Everywhere in Europe and in the civilized world, the process of improving and strengthening 
primary health care continues. The demographic structure in most European countries is changing, there is a 
sharp increase in the percentage of elderly people. The promotion of family medicine in Ukraine has a tendency, 
as a new generation of doctors — ambitious, fluent in foreign languages, rapidly oriented in Western specialized 
online resources.

Key Words: family medicine, primary healthcare, family doctor.
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Зважаючи на важливу роль дослідження історич-
ного досвіду для розбудови нової системи охоро-

ни здоров’я України, патріотичного виховання  май-
бутніх медиків, пропаганди здобутків української 
медицини в світі  доцільним вбачається звернути 
увагу на стан і перспективи історії медицини в су-
часному вітчизняному науковому просторі . 

Мета даної статті — проаналізувати причини не-
вигідного становища, в якому опинилася сьогодні 
українська історія медицини, та  окреслити можливі 
шляхи їхнього подолання .

Умови розвитку, в які поставлена наразі вітчизня-
на історія медицини як наука, є вкрай несприятливи-
ми та викликають глибоке занепокоєння .

Наразі в Україні діє система, де чи не визначаль-
ним чинником поступу науки є написання і захист 
дисертацій . Саме вони містять нові обґрунтовані ре-
зультати, що є суттєвими для розвитку певної науко-
вої дисципліни, саме з їх підготовкою тісно пов’язані 
наукові заходи та публікації . Історія медицини прак-
тично позбавлена можливості розвиватися через 
дисертаційний чинник . Чому і як це сталося? 

Наказом МОН України №1462 від 21 .12 .2012 року 
«Про внесення змін до Переліку наукових спеціаль-
ностей» у групі спеціальностей 14 .02 .00 «Профілак-
тична медицина» галузі «Медичні науки» виклю-
чено спеціальність 14 .02 .04 — «Історія медицини» 
[8] . Втім, так само, як вилучені  спеціальності з іс-
торії інших наук: фізико-математичних, хімії, біо-
логії, геології, техніки, сільськогосподарських наук, 
географії, фармації, ветеринарії . Всі вони об’єднані 
спеціальністю 07 .00 .07 . — «Історія науки й техніки» 
галузі «Історичні науки» і здобувачам присвоюють-

Проф. І. Ю. Робак
Харківський національний медичний університет
Кафедра суспільних наук

Актуальні проблеми розвитку історії 
медицини в сучасному вітчизняному 
науковому просторі та шляхи їх 
розв’язання

ся відповідно наукові ступені кандидата або доктора 
історичних наук [8] . Тобто для медиків такий шлях 
практично закритий .

По-перше, тому що, згідно з новою нормативно-
правовою базою, підготовка докторів філософії (в 
минулому кандидатів наук) здійснюється майже ви-
нятково аспірантурою, інститут пошукачів скасова-
ний [6; 7] . А до аспірантури з історичної спеціаль-
ності може вступити тільки магістр історії . Отже, 
медикові потрібно спочатку отримати таку освіту . 
Це малоймовірно . 

По-друге, тому що МОЗ не сплачує науковцям-
медикам надбавки за вчений ступінь кандидата 
або доктора історичних наук . Наприклад, захистив 
асистент кафедри урології кандидатську дисертацію 
з історії медицини за спеціальністю 07 .00 .07 . — «Іс-
торія науки й техніки» . Дисертація пов’язана з удо-
сконаленням методів лікування урологічних хвороб 
у XVIII—XX ст . Тобто, тема така, яку потягне тільки 
фаховий уролог . Отримав ступінь кандидата істо-
ричних наук . І надбавки за науковий ступінь йому 
годі й чекати . Так само, як і вчене звання доцента по 
кафедрі урології . Або ще один реальний приклад . 
Три роки тому я виступав офіційним опонентом на 
захисті кандидатської дисертації асистентки Дніпро-
петровської медичної академії . Вона за фахом лікар, 
а дисертація була присвячена становленню медичної 
рентгенології Лівобережної України [3] . Стала кан-
дидатом історичних наук . І сидить собі так само, бі-
долашна, асистентом у своїй ДМА, і надбавки за на-
уковий ступінь не отримує, і перспектив кар’єрного 
зростання не бачить . У системі МОН, до речі, це 
питання не стоїть . Там історики науки й техніки зі 
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ступенями отримують вчені звання по своїх неісто-
ричних кафедрах і відповідні грошові надбавки . Так, 
наприклад, В . С . Савчук, ставши доктором історич-
них наук [11], отримав вчене звання професора по 
кафедрі квантової макрофізики, электроніки та ком-
пьютерних систем . Випускники аспірантури з історії 
науки й техніки НТУ «ХПІ» спокійно розійшлися по 
своїх «політехнічних» кафедрах, отримали надбавки 
й доцентські звання . А Н . І . Коцур — лікарка за пер-
шою освітою, захистила докторську дисертацію чи-
сто з історії медицини (про розвиток гігієнічної на-
уки в Україні), але за спеціальністю  «Історія науки й 
техніки», працює в «монівському» університеті, про-
фесорка, завідувачка кафедри, отримує всі належні 
надбавки і горя не знає [4] . 

 До речі, в наших «запеклих друзів» із сусідньої 
держави це питання вирішено й по медиках . Я осо-
бисто знаю кандидата історичних наук, яка викладає 
на кафедрі внутрішніх хвороб № 2 медичного фа-
культету Бєлгородського державного національного 
дослідницького університету і отримує надбавку за 
науковий ступінь [10, 2, 13] .  

Щоправда, деякі історико-медичні дисертації вда-
ється «протаскувати» через спецради із групи спеці-
альностей «Профілактична медицина» . Так, 2015 р . 
в НМУ ім . О . О . Богомольця доцент А . М . Гринзов-
ський захистив близьку до історії медицини доктор-
ську дисертацію «Санітарне законодавство України: 
генезис та тенденції розвитку» (як ви бачите, тема 
близька і до спеціальності «Теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових учень» галузі 
«Юридичні науки») [1] . Проте це, по-перше, мізерна 
кількість . По-друге, це стосується тільки дисертацій 
з історії організації охорони здоров’я, і не стосуєть-
ся історії окремих наукових дисциплін . І по-третє, 
ризиковано . Тому що не зовсім відповідає паспорту 
спеціальності, і на цій підставі дисертація може бути 
опротестована атестаційною колегією МОН .   

Українські дипломовані історики медицини при-
родно, за віком вже відходять від активної діяльнос-
ті . Наразі в Україні залишився тільки один доктор 
наук за спеціальністю «Історія медицини» — профе-
сор К .К . Васильєв . Хто прийде їм на зміну? В ХНМУ, в 
зв’язку із значним скороченням курсу «Історія Укра-
їни» пішли шляхом залучення до викладання історії 
медицини викладачів з кафедри суспільних наук . 
Щодо викладання предмету, та ще й малообізнаним 
з медициною студентам-першокурсникам, то може в 
цьому і є певний сенс . Ба більше, враховуючи соці-
альний аспект — збереження роботи для викладачів . 
Проте, якщо йдеться про науку — то категорично ні! 
Адже наука «Історія медицини» вимагає від дослід-
ника суто медичних знань, медичної освіти . Не мож-
на досліджувати вдосконалення медичних знань, 
самому їх не маючи! Не можна досліджувати мето-
ди боротьби з різними хворобами впродовж історії 
людства, не розуміючи процесів патогенезу, не буду-
чи обізнаним з проявами цих хвороб, їх перебігом і 
результатами! Що дійсно можливо, так це складати 
життєписи видатних медиків, не заглиблюючись у 
їхню теоретичну спадщину і практичний доробок .  

Я хочу, щоб ви зрозуміли, ми — фахові історики, не 
зможемо вас — медиків повноцінно замінити в ца-
рині історії медицини . На якісному рівні ми можемо 
досліджувати не історію медицини, а історію охоро-
ни здоров’я . Вони мають різні об’єкти дослідження .  
Тому що, всупереч розповсюдженим серед медиків 
хибним уявленням, охорона здоров’я і медицина — 
це різні речі . І різниця між означеними поняттями 
суттєва . Під охороною здоров’я ми розуміємо сферу 
суспільної діяльності, яка складається з державних і 
громадських заходів, спрямованих на збереження та 
поліпшення здоров’я населення . Можливі заходи різ-
ного характеру: економічні, політичні, юридичні, ад-
міністративні, медичні тощо . Медицина є системою 
наукових знань і практичних заходів, об’єднаних 
тією ж спрямованістю, що й охорона здоров’я . Тоб-
то охорона здоров’я — це суспільна практика, а ме-
дицина — це і наука, і практика . Отже, семантично 
поняття «охорона здоров’я» і «медицина» перетина-
ються лише в площині медичної практики . До того 
ж, історія охорони здоров’я — це соціальна історія, а 
історія медицини — це, перш за все, історія науки . І 
вони мають різні методи дослідження .

Як я особисто бачу шляхи виходу вітчизняної іс-
торії медицини з «дисертаційної кризи»? На мій по-
гляд, їх два .

Перший — це створення спеціальності в галузі 
«Медичні науки» . Адже, у Переліку наукових спеці-
альностей залишилися:

08 .00 .01 . — економічна теорія та історія економіч-
ної думки (галузь науки, за якою присуджується на-
уковий ступінь — «Економічні науки»);

09 .00 .05 . — історія філософії (галузі — «Філософ-
ські, історичні науки»);

12 .00 .01 . — теорія та історія держави і права,  іс-
торія політичних і правових учень (галузь — «Юри-
дичні науки»);

13 .00 .01 . — загальна педагогіка та історія педагогі-
ки (галузь — «Педагогічні науки»);

19 .00 .01 . — загальна психологія, історія психології 
(галузь — «Психологічні науки»);

22 .00 .01 . — теорія та історія соціології (галузь — 
«Соціологічні науки»);

23 .00 .01 . — теорія та історія політичної думки (га-
лузі — «Політичні, історичні науки»);

25 .00 .01 — теорія ті історія державного управління 
(галузь — «Державне управління»);

26 .00 .01 . — теорія та історія культури (галузі — «Іс-
торичні, філософські науки, мистецтвознавство»);

27 .00 .01 . — теорія та історія соціальних комуніка-
цій (галузь — «Соціальні комунікації»);

27 .00 .04 — теорія та історія журналістики (галузь 
— «Соціальні комунікації») [9] .

Бачимо, що в перелічених спеціальностях історія 
науки здебільшого (крім історії філософії) зберіга-
ється тільки разом з теорією або іншим аспектом 
означеної науки . Тому відстояти чисто спеціальність 
«Історія медицини» навряд чи вдасться . Проте мож-
на запропонувати об’єднати «історію медицини», 
скажімо, із «соціальною медициною» і відкрити спе-
ціальність «соціальна медицина та історія медици-
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ни» (оскільки історично склалося так, що «Історія 
медицини» викладається на кафедрах соціальної ме-
дицини) . При цьому галузь, за якою присуджується 
науковий ступінь, буде «Медичні науки» .

Таким чином, все повернеться «на круги своя»: 
будуть створені відповідні спецради (або існуючим 
додасться нова спеціальність), відкриті аспірантури 
для магістрів медицини та стоматології, з’являться 
фахові видання тощо . Начебто все пречудово . За ви-
нятком одного — якості дисертацій . Справа в тому, 
що на підставі знайомства з десятками дисертацій з 
історії медицини, захищених у 1960-х — 2000-х ро-
ках, можу впевнено стверджувати: для історичної 
науки за «гамбурзьким рахунком», ці дослідження 
малоцінні, адже вони невисокі за якістю . Здебіль-
шого їх автори поверхнево знайомі з методами іс-
торичного дослідження; не мають уявлення, що таке 
критика історичних джерел, а подекуди просто не 
вміють працювати з джерелами; уникають архівів; 
постійно плутають історіографію проблеми з її дже-
рельною базою, а їхній аналіз в цих працях просто 
відсутній . Достатньо часто історико-медичні опуси 
медиків стають компіляцією, «переспівом» праць 
попередників . Причому самі автори їх плагіатом не 
вважають, тому що створювали їх, скажімо, на базі 
студій ХІХ століття, не розуміючи, що для історичної 
науки від того, що робота написана двісті років тому, 
а не вчора, вона автоматично не стає історичним 
джерелом, і залишається об’єктом плагіату .   

Винятків тут небагато . І все ж медикові значно 
простіше стати істориком ніж навпаки . Достатньо 
опанувати декілька базових дисциплін — історію 
України або всесвітню історію, джерелознавство, іс-
торіографію, архівознавство, пройти архівну практи-
ку, щоб навчитися впевнено оперувати історичним 
інструментарієм . Ці предмети обов’язково мають 
увійти до програми навчання істориків медицини в 
аспірантурі .

Другий шлях — захист історико-медичних дисер-
тацій у спецрадах з «Історії науки й техніки» з при-
своєнням наукових ступенів докторів філософії та 
докторів історичних наук . Але до аспірантури з цієї 
спеціальності медикам без відповідної освіти не по-
трапити . А як без аспірантури підготувати та за-
хистити кандидатську дисертацію? Є одна лазівка в 
сучасній нормативно-правовій базі . Відповідно до 
п . 2 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та докторів наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)» «підго-
товка здобувачів вищої освіти ступеня доктора фі-
лософії здійснюється… поза аспірантурою (для осіб, 
які професійно провадять наукову, науково-технічну 

або науково-педагогічну діяльність за основним міс-
цем роботи у відповідному вищому навчальному за-
кладі (науковій установі)» . Процедура для таких здо-
бувачів ще не прописана . Так от, потрібно, щоб у ній 
в майбутньому були закладені можливості для за-
хисту дисертацій істориками медицини . Щоправда, 
такий шлях має сенс тільки за умови, якщо МОЗ на-
дасть медичним університетам й установам НАМН 
України право виплачувати історикам медицини 
грошові надбавки за науковий ступінь і можливість 
таким фахівцям отримувати вчені звання .

Найоптимальнішим, з моєї точки зору, було б 
комплексне поєднання обох шляхів . Тоді б персона-
лії переважно захищалися дисертаціями в спецрадах 
з «Історії науки й техніки», а історія методів лікуван-
ня різних хвороб — у спецрадах  із «Соціальної меди-
цини та історії медицини» .

Наприкінці хочу наголосити на тому, що сьогодні 
по ланах нашої медичної спадщини нахабно товчуть-
ся росіяни, начебто ми самі неспроможні знімати свій 
врожай . На відміну від нас у північно-східного сусіда 
активно розробляються проблеми історії медицини . 
Цими проблемами займаються навіть не одна, а дві 
академічні установи: Національний НДІ громадсько-
го здоров’я ім . М .О . Семашка РАМН і Наукова рада 
з історії та філософських проблем медицини РАМН . 
Щорічно вони проводять наукові конференції «Меди-
цинская профессура Российской империи» та «Меди-
цинская професура СССР», на підставі їх матеріалів 
публікують не тільки збірники, а й енциклопедичні 
видання, друкують численні історико-біографічні 
довідники про дорадянських і радянських медиків, 
зокрема українських [5; 12] . Таким чином підкреслю-
ється, що вони-де єдині спадкоємці великих традицій 
медицини Російської імперії та Радянського Союзу . 
Це ще один прозорий натяк на нашу меншовартість та 
інтелектуальну залежність від «старшого брата» . Існує 
Європейська асоціація історії медицини та здоров’я, 
до якої не входить жоден український вчений . Має-
мо розуміти, що це теж частина наукового престижу 
України в світі .

Якщо не буде дисертацій, то такий напрям істо-
ричного знання, як «Історія медицини» в Україні 
остаточно помре (наразі вона ледь животіє) . Отже 
конче потрібно гуртування істориків медицини та 
охорони здоров’я для подолання кризового стано-
вища і розв’язання існуючих проблем . І нещодавнє 
відновлення секції історії медицини ХМТ стає нам у 
нагоді . Саме секція має виступити ініціатором звер-
нення авторитетних членів товариства (обов’язково 
включаючи ректорів ХНМУ і ХМАПО) до міністрів 
обох профільних міністерств з цього приводу . 
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Актуальные проблемы развития истории медицины в современ-
ном отечественном научном пространстве и пути их разрешения
Проф. И. Ю. Робак
Харьковский национальный медицинский университет

В статье рассматриваются неблагоприятные условия, в которые поставлена современная отечествен-
ная история медицины. Показано, что главным фактором, тормозящим её развитие, является сложивша-
яся de facto невозможность защиты диссертаций по истории медицины медиками. Очерчены два пути 
выхода из «диссертационного кризиса»: возрождение научной специальности, связанной с историей 
медицины, в отрасли «Медицинские науки»; в отношении историков медицины, защитивших диссерта-
ции по специальности «История науки и техники», предоставление права медицинским университетам 
и учреждениям НАМН Украины выплачивать денежные надбавки за научную степень, а Министерству 
образования и науки присваивать таким специалистам ученые звания по медицинским кафедрам.
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Topical Problems of History of Medicine Development in the Modern 
Domestic Scientific Space and Ways of Its Resolving
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Kharkiv National Medical University

Unfavorable conditions at which the modern domestic history of medicine is put were considered in the 
article. It is shown that the main factor of hampering its development is the de facto inability to defend the 
theses on the History of Medicine by medics. Two ways out of the “dissertation crisis” were outlined. Firstly, the 
revival of the scientific specialty related to the History of Medicine in the field of «Medical Sciences». Secondly, 
in respect of historians of Medicine who defended theses on the specialty “History of Science and Technology”, 
granting the right to medical universities and institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine to pay 
financial allowance for a scientific degree, and to the Ministry of Education and Science to confer academic ranks 
of such specialists in medical departments.
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Ультразвуковое исследование селезенки  
в норме и патологии

Метод ультразвуковой диагностики сегодня с од-
ной стороны стал весьма распространенным, 

входя в практически во все протоколы диагности-
ки того или иного заболевания . а с другой осведом-
ленность врачей, как общей практики — семейной 
медицины, так и узких специальностей о его воз-
можностях и критериях, продолжает оставаться до-
вольно низкой [1, 2, 4, 6—7, 16—18] . В свою очередь 
среди органов, которые исследуются при ультразву-

ке, весьма незначительную роль уделяют селезенке, 
диагностика заболеваний которой вообще является 
часто весьма отсроченной, что обусловлено, в пер-
вую очередь о низкой осведомленности докторов о 
патологии данного органа вообще [3, 5, 8—15] . При-
нимая это во внимание целью данной работы явля-
ется комплексный анализ возможностей ультразву-
кового исследования селезенки в норме и патологии . 

Все приводимые в статье эхограммы взяты из на-
шего кафедрального архива, а рисунки выполнены 
сотрудниками кафедры .

УЗИ селезенки в норме
Селезенка принадлежит к числу тех органов, 

которые, как правило, хорошо визуализируются при 
ультразвуковом исследовании . Паренхима селезенки 

Рис. 1. Измерения селезенки
1. Длина селезенки, в норме не более 13,0 см;

2. Толщина селезенки, в норме не более 4,5 см. Эхограмма 1. Селезенка в норме
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обычно более эхогенна, чем прилегающая почка, и 
приблизи тельно одинакова по эхогенности с тканью 
печени . В норме длина селезенки составляет от 8 до 
13 см ., толщина до 4,5, максимум 5 см . 

Относительно часто встречаются при УЗИ 
добавочные доли селезенки, которые клинически 
себя, в подавляющем большинстве случаев никак не 
проявляют .

Эхограмма 2. Добавочная доля селезенки

Рис. 2. Скелетотопия селезенки

Значительно реже выявляются добавочные селе-
зенки, чаще всего располагаются вдали от основной 
селезенки в сальнике, брюшном пространстве и тд .

Также весьма редко выявляется микроспления, 
при которой форма селезенки сохранена, но размеры 
обычно не превышают 4×3 см . еще реже врожденное 
отсутствие селезенки . 

УЗ-КРИТЕРИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ 
• Спленомегалия

Спленомегалия наиболее часто встречается при 
заболеваниях печени, крови, малярии .

Спленомегалию можно опреде лить сонографичес-
ки еще до клинических проявлений . Увеличенная 
селезенка может смещаться книзу за левую почку, 
улучшая ее визуализа цию . 

Эхограмма 3. Спленомегалия и резко уширенная  
селезеночная вена

При этом, любая селезенка длиной более 13 см 
должна расцени ваться как увеличенная .

Эхограмма 4. Грубый рубец (в средней трети) после травмы 
селезенки

• ТРАВМА СЕЛЕЗЕНКИ
Травмы селезенки делятся на закрытые (подкож-

ные) и открытые .
Чаще возникают закрытые травмы селезенки, при 

закрытой травме брюшной полости, сопровождаю-
щиеся одномоментным или двухмоментным разры-
вом селезенки . 

При одномоментном разрыве селезенки имеет 
место одновременное повреждение капсулы и па-
ренхимы, что ведет к кровотечению в брюшную по-
лость из разорванной селезенки сразу после травмы .

При двухмоментном разрыве селезенки внача-
ле травмируется только паренхима, с образованием 
субкапсулярной гематомы, а затем (при втором мо-
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менте) обычно вследствии кашля, перемены положе-
ния тела — происходит разрыв капсулы селезенки и 
прорыв гематомы в свободную брюшную полость . 

 Сонографическое исследование эффективно 
для определения гематом и разрывов селезенки, а 
также для выявления возможных сопутствующих 
поврежде ний со стороны почек и печени . Определе-
ние небольших объемов жидко сти в брюшной поло-
сти при травме брюшной полости следует с большой 
долей вероятности расценивать как наличие крови .

Ультразвуковая картина разрыва селезенки
Часто определение затруднено, так как пациент 

может испытывать резкую боль в месте приложения 
датчика . Определяется в виде анэхоген ного дефекта 
в крае селезенки и паренхиме . Картина обусловлена 
наличи ем крови в разрыве . По мере организации 
сгустка разрыв может приобре тать гиперэхогенный 
характер .

Селезенка — орган с обильной васкуляризацией, и 
разрыв ее может вы звать трудно остановимое кро-
вотечение . Разрыв может возникнуть от минималь-
ной травмы, особенно если орган болезненно изме-
нен, напри мер, при инфекционном мононуклеозе . 
При невозможности остановки кровотечения кон-
сервативно показано ее удаление . Задача соногра-
фиста отличить раннюю субкапсулярную гематому 
от нарастающего кровотече ния, проявляющегося 
скоплением крови в брюшной полости . После спле-
нэктомии скопление жидкости может еще некото-
рое время определяться в левом верхнем квадранте, 
возможно также смещение петель кишечника в ложе 
селезенки, заставляющее исключать возникновение 
постоперацион ного абсцесса .

Ультразвуковая картина гематомы селезенки
Определяется в виде анэхогенного образования, 

которое может по ме ре организации сгустка приоб-
ретать гиперэхогенный характер . Повторные кро-
воизлияния в гематому могут имитировать картину 
кист . Субкапсулярные гематомы, прилегая к поверх-
ности селезенки, могут разрываться через несколь-
ко дней после травмы, вызывая поздние сильные 
кровоте чения .
• АБСЦЕСС СЕЛЕЗЕНКИ
Встречается достаточно редко . 75% абсцессов воз-

никают при гематогенном распростране нии инфек-
ции, 15% сопровождают травму, 10% при распро-
странении инфекции из прилежащих органов, чаще 
из кишечника или околопочечно го абсцесса . Абсцес-
сы могут быть единичными и множественными . Ча-
сто абсцессы сливаются, образуя громадные гнойни-
ки, содержащие порой до 3 и более литров гноя .

Ультразвуковая картина
Абсцессы определяется в виде анэхогенного или 

гипоэхогенного фоку са, тяжело определяемого до тех 
пор, пока не образуется стенка . Может быть видна 
внутренняя структура или даже пузырьки газа, ско-
пление ко торых даст высокий уровень эхогенности .

В диагностике помогает уточнение истории болез-
ни . Дифференциро вать приходится прежде всего с 
гематомой и геморрагическим инфарктом селезенки .

• ИНФАРКТ СЕЛЕЗЕНКИ
Встречается редко . Чаше возникает на фоне си-

стемных заболеваний, таких как лейкозы, системная 
красная волчанка, бактериальный эндокар дит и т .д . 
Селезенка обычно резко болезненна, что может за-
труднить об следование . 

Ультразвуковая картина
Вначале эхокартина не изменяется, но потом об-

разуется гипоэхогенная область, представляющая 
собственно инфаркт . Позже она может стать ги-
перэхогенной и уменьшиться, оставив небольшой 
гиперэхогенный участок . Кровоизлияние в зону 
инфаркта может изменить кар тину, опять придав 
гипоэхогенный характер или сочетание гипо— и ги-
перэхогенных участков . Повторные инфаркты могут 
привести к умень шению селезенки с сохранением 
множественных гиперэхогенных узлов от старых 
инфарктов .
• КИСТЫ СЕЛЕЗЕНКИ
Кисты селезенки могут быть непаразитарными и 

паразитарными .
— Непаразитарные кисты селезенки
Делятся на истинные (врожденные), стенка кото-

рых состоит из соединительной ткани, выстланной 
изнутри эпителием или эндотелием и ложные (воз-
никающие, как правило, вследствии травмы) стенка 
которых не выстлана эпителием . 

Врожденные кисты имеют такой же внешний вид, 
как простые кисты в любой другой части тела . Они 
четко отграниче ны, но не имеют резко выделяющих-
ся стенок или капсулы . Чаще всего они дают акусти-
ческую тень и, если не осложнены инфекцией или 
крово излиянием, не имеют внутреннего эха . 

Простые кисты селезенки встреча ются гораздо 
реже, чем в печени или почках . Гематомы могут об-
разовывать кисты, если осумковываются, хотя часто 
обследуемые не могут вспомнить эпизод соответ-
ствующей травмы . 

Кисты селезенки нередко имеют тенденцию к бы-
строму росту, что обуславливает необходимость 
их динамического ультразвукового наблюдения  
(1 раз в 2—3 месяца) с последующим решением во-
проса об оперативном вмешательсте .

Эхограмма 5. Киста селезенки
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Протокол ультразвукового исследования непа-
разитарной кисты селезенки

Селезенка: расположена типично, контур ровный 
четкий, размерами 10,4×4,3 см . В средней трети по-
люса визуализируется округлое анэхогенное образо-
вание с четким ровным контуром . 1,6 см . в диаметре 
и акустической дорожкой . 

Рис. 3. Непаразитарная киста селезенки

— Паразитарные кисты селезенки
Они представлены в основном эхинококком и на-

много реже цистицерком . Эхинококковые кисты на-
иболее значимые инфекционные кисты, встречаю-
щиеся в селезенке . Их эхокартина не отличается от 
кист печени . 

• ОПУХОЛИ СЕЛЕЗЕНКИ
— Доброкачественные опухоли селезенки
Встречаются редко . К ним относятся гемангиомы, 

лимфангиом, фибромы, хондромы и остеомы . Уль-
тразвуковая картина гемангиомы, такая же как и у 
капиллярной гемангиомы печени, представляя со-
бой гиперэхогенное образование с четким, как пра-
вило, ровным контуром . Клинически себя они в по-
давляющем большинстве случаев не проявляют .

— Злокачественные опухоли селезенки
Встречаются крайне редко . Они представлены ан-

гиосаркомами, лимфосаркомами и фибросаркомами . 
Относительно чаще селезенка становится мише-

нью метастазов . При этом метастазы карциномы 
печени обычно дают гиперэхогенную картину, а ме-
тастазы меланомы — смешан ную: гипо— и гиперэ-
хогенную .

При диффузном распространении лимфома и лей-
коз могут дать спленомегалию, неотличимую от дру-
гих причин . Спленомегалия может быть реактивной 
на различные патологиче ские процессы и не всегда 
означает поражение селезенки . Учитывая большое 
разнообразие в индивидуальных размерах селе-
зенки, оценка спленомегалии не всегда может быть 
достоверной, хотя ультразвуковое исследование и 
предоставляет большие возможности, чем традици-
онная пальпация . 

Рис. 4. Опухоль кишечника в воротах селезенки

Также частым расположением опухоли кишечника 
является селезеночный угол .

Эхограмма 6. Опухоль в воротах селезенки

Также в проекции селезенки хорошо просматрива-
ется гидроторакс слева .

Рис. 5. Гидроторакс слева
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• КАЛЬЦИНАТЫ В СЕЛЕЗЕНКЕ
Кальцинаты селезенки встречаются довольно ча-

сто . Они, как правило возникают после перенесен-
ных гепатитов и малярии . Могут быть, как единич-
ными, так и множественными, представляя собой 
яркие гиперэхогенные включения с акустической 
дорожкой . 

Рис. 5. Кальцинаты в селезенке

Эхограмма 7. Кальцинаты в селезенке

Таким образом, проведение ультразвукового ис-
следования селезенки помогает не только в поста-
новке диагноза данного заболевания, но и в целом 
ряде случаев помогает проведению дифференциро-
ванной диагностики, позволяя, в частности, своев-
ременно заподозрить целый ряд заболеваний крови 
и печени .
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Проф. А.А. Опарін, проф. А.Г. Опарін, доц. Л.О. Хоменко, доц. А. Є. Новохатня, ас. І.П. Ко-
реновський
Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті представлені сучасні дані про можливості ультразвукового дослідження селезенкі в нормі і 
патології. Приведені конкретні ультразвукові описи основної патології селезенкі, представлені питання 
їх диференціальної діагностики.

Ключові слова: селезенка, ультразвукове дослідження, хвороби селезенкі.

Ultrasonic research of селезенкі is in norm and pathology
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Korenovskiy
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In the articles presented modern data are about possibilities of ultrasonic research of селезенкі in a norm 
and pathology. Concrete ultrasonic descriptions over of basic pathology of селезенкі are brought, presented 
questions them differential diagnostics.

Key Words: lien, ultrasonic research, illnesses of lien.
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ХАРКІВСьКА МЕДИчНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОї ОСВІТИ  
МОЗ УКРАїНИ

НАУКОВО-ПРАКТИчНА КОНФЕРЕНцІЯ З МІжНАРОДНОЮ УчАСТЮ  
«ПЕРВИННА МЕДИчНА ДОПОМОГА: СУчАСНІ ТЕХНОЛОГІї ДІАГНОСТИКИ, 

ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ», 
04—05 жОВТНЯ 2018 РОКУ

РОЛЬ І МІСЦЕ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В УМОВАХ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Корж О.М., Цодікова О.А. 

Харківська медична академія післядипломної освіти

В Україні знову очікуються реформи . І знову вони оберта-
ються навколо сімейної медицини, яка є найбільш пошире-
ною формою організації первинної медичної допомоги, що 
надається лікарем загальної практики (сімейним лікарем) . 
І якщо для України ця концепція ще остаточно не сформу-
валася, то весь цивілізований медичний світ давно зупи-
нився на цій перевіреної формі організації початкової фази 
спілкування лікаря і пацієнта .

Завдання сімейного лікаря — це забезпечити індивідуальне 
первинне і безперервне медичне обслуговування окремих 
осіб, сімей і населення в цілому, незалежно від віку, статі або 
виду захворювання .

Міжнародний досвід свідчить, що найбільш ефективною 
система надання допомоги є в системах охорони здоров’я, 
орієнтованих саме на первинну медичну допомогу, яку вони 
надають силами висококваліфікованих і максимально набли-
жених до пацієнта сімейних лікарів .

У відповідності з рекомендаціями Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ) дуже важливо, щоб медичні 
працівники, організатори охорони здоров’я, економісти, 
політики і суспільство в цілому в достатній мірі усвідомили 
ключову роль сімейного лікаря в системі охорони здоров’я 
і складність завдань, які нею . Важливо домогтися такого 
розвитку сімейної медицини, щоб забезпечити більш повну 
спроможність системи охорони здоров’я у відповідності до 
потреб і сподіваннями пацієнтів .

Міжнародне співтовариство сімейних лікарів (WONCA) 
виділяє основні компетенції відповідно до основних вимог, 
якими повинен опанувати кожен сімейний лікар . Складна 
взаємозв’язок вимог до лікаря сімейної медицини повин-
на бути основою процесів навчання, наукових досліджень і 
підвищення якості їх роботи .

Кваліфікований сімейний лікар може самостійно 
діагностувати і ефективно лікувати до 80% захворювань, 
які зазвичай служать причиною первинного звернення в 
амбулаторію . Іншими словами, чотирьом з п’яти звернулися 
до лікаря не знадобляться ніякі інші фахівці, не кажучи про 
необхідність госпіталізації .

Кваліфікований сімейний лікар на етапі первинної допо-
моги може самостійно вирішити безліч проблем, позбавити 
пацієнта від різноманітних «дрібних» напастей (отиту, ангіни, 
циститу і т .д .) і від необхідності безпричинно звертатися до 
вузького спеціаліста .

Саме тому реформи в системі охорони здоров’я задумані 
для того, щоб зменшити навантаження на спеціалізоване лан-
ка медичної допомоги, але не за рахунок того, що пацієнта 
«не пустять» на прийом до фахівця, а за рахунок того, що 
«маленькі» проблеми зі здоров’ям він може відразу вирішити 
у сімейного лікаря . І хоча багато хто сьогодні обурюються 
тим, що один лікар буде лікувати «від усього», насправді ж 
сімейний лікар зобов’язаний надавати первинну допомогу 

при сотні простих захворювань, тоді як часто можна зустріти 
на практиці набагато менше — всього близько 30 .

Втім, не варто забувати і про те, що запорука здоров’я — 
профілактика, а якщо говорити про профілактичну робо-
ту, то, як показує світовий досвід, сімейний лікар тут поза 
всякою конкуренцією . Адже саме слово «сімейний» діє на 
підсвідомість пацієнта, змушує прислухатися і слідувати по-
радам лікаря . І — як результат — зберігати своє здоров’я .

Важливо розуміти, що сімейна медицина є клінічною 
спеціальністю, яка розглядає людину як єдине ціле . І 
професійний обов’язок сімейного лікаря — надання 
первинної медичної допомоги будь-якому хворому, незалеж-
но від віку і статі . Всебічний підхід сімейного лікаря до хво-
рого нерідко може стати основою для висновків, які значно 
відрізняються від висновків, отриманих при односторонньо-
му, вузькоспеціалізованому медичному підході .

Також важливо відзначити той факт, що якщо буде 
реалізована і фінансова складова реформи первинної лан-
ки, то сімейний лікар, керуючий здоров’ям близько 2000 
пацієнтів, які уклали з ним річні договору, стає офіційно ви-
сокооплачуваним фахівцем . Якщо вірити планам, то кожен 
сімейний лікар будуть управляти фінансовим потоком близь-
ко 420 000 грн на рік .

Нова модель фінансування створює стимули для лікарів у 
сільській місцевості активно обслуговувати якомога більшу 
кількість пацієнтів, в тому числі з інших громад . Дохід не буде 
розподілятися на витрати за кошторисом, заклад або лікар з 
приватною практикою зможуть самі вирішувати, куди витра-
чати свої кошти .

Як показує світовий досвід, більшість проблем зі здоров’ям 
можуть бути вирішені на рівні первинної ланки, особливо в 
разі своєчасного звернення . Крім безпосереднього обстежен-
ня і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності 
будуть також видавати направлення до вузькопрофільних 
спеціалістів, виписувати рецепти на ліки, в т .ч . що підпадають 
під програму «Доступні ліки» (безкоштовні ліки в аптеці, за 
які платить держава), і будь-які медичні довідки, наприклад, 
в басейн і т .д . Тому з цих міркувань краще вибирати лікаря, 
який практикує поруч з пацінтом — це скоротить витрати 
часу на дорогу .

Реформа посприяє вирішенню ще однієї проблеми — не-
бажання українців звертатися до лікарів первинної ланки . 
Вважається, що 80% звернень повинні доводитися на частку 
первинки . У реальності до цих докторів йдуть від сили 40% 
пацієнтів . 

Решта відразу шукають допомоги у вторинної ланки, по-
милково вважаючи, що дільничний терапевт, педіатр або 
сімейний лікар вміють тільки виписувати напрямки і довідки . 
Виходить, що профільні фахівці та стаціонари перевантажені, 
тому що змушені займатися випадками, з якими цілком впо-
рався б сімейний лікар . 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 
РОЗЛАДАМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ ТА БІЛІАРНОГО ТРАКТУ

Бєлоусова О.Ю., Павленко Н.В., Шутова О.В., Бабаджанян О.М., Солодовниченко І.Г., Ганзій О.Б.,  
Савицька К.В., Каафарані А.М.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Значний інтерес до дитячої гастроентерології, що спосте-
рігається в останні десятиліття, обумовлений зростанням 
хвороб органів травлення серед дитячого населення, зміною 
структури і морфогенезу багатьох «старих», появою нових 
нозологій . За даними МОЗ України частота захворювань ор-
ганів травлення становить 148,8 на 1000 дітей і має тенденцію 
до зростання . Серед гастроентерологічних захворювань пер-
ше місце належить патології верхніх відділів ШКТ, функціо-
нальним розладам . Відомо, що для дитячого віку характерний 
поєднаний (коморбідний) характер патології, найчастіше га-
стродуоденальної зони і біліарного тракту .

Останнім часом активно дискутується питання функціо-
нальних розладів ШКТ у дітей . Існуючі рекомендації (Римські 
Критерії ІV) створювались для дорослих пацієнтів і викорис-
тання їх в дитячому віці викликає справедливі питання з боку 
педіатрів . Глибоке вивчення цих питань, розуміння фізіоло-
гічних особливостей регуляції діяльності ШКТ в дитячому 
віці викликають необхідність відпрацювання терапевтичних 
заходів корекції коморбідних функціональних порушень 
саме для педіатричного контингенту хворих . Однією з най-
важливіших причин виникнення функціональної диспепсії 
та функціональних розладів біліарного тракту у дітей є недо-
сконалість механізмів регуляції, вегетативні дисфункції, що 
викликають минущій характер цих змін . Саме тому, приорі-
тетним для педіатрії на різних етапах лікування і реабілітації 
дітей з поєднаною функціональною патологією є використан-

ня комплексних препаратів на рослинній основі з багатовек-
торними ефектами разом з немедикаментозними (перш за все 
психотерапією) видами корекції . Рекомендації щодо віднов-
лювального лікування повинні враховувати спільні механіз-
ми розвитку функціональних порушень гастродуоденальної 
зони та біліарного тракту та необхідність всебічного віднов-
лення на етапах реабілітації . 

Такі рекомендації (переглянуті і доповнені у Наказі МОЗ 
№ 59, 2013 р .)) стосуються режимних підходів, корекції хар-
чування з урахуванням секреторних і моторно-евакуаторних 
порушень, фітотерапії та бальнеолікування . Широко застосо-
вуються на етапі амбулаторно-поліклінічної і санаторно-ку-
рортної реабілітації можливості фізіотерапії, ЛФК та масажу . 
На етапі відновлення дітей з поєднаною функціональною 
патологією гастродуоденальної зони та біліарного тракту ре-
комендуємо використовувати групи комплексних рослинних 
препаратів і заходи, що не мають побічних ефектів, «м’якої» 
дії, які сприяють відновленню та дозріванню регуляторних 
систем дитини та усувають основні клінічні прояви . 

Таким чином, лікування та реабілітацію дітей з поєднаною 
функціональною патологєю гастродуоденальної зони 
та біліарного тракту можливо проводити одночасно чи 
послідовно, використовуючи мінімальну кількість меди-
каментозних препаратів, віддаючи перевагу комплексним 
рослинним препаратам багатовекторної дії, а також широкі 
можливості сучасних методів немедикаментозної корекції .

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ДИТЯЧИХ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ
Бєлоусова О.Ю., Бабаджанян О.М., Павленко Н.В., Волошина Л.Г., Шутова О.В., Ганзій О.Б.,  

Солодовниченко І.Г., Савицька К.В., Каафарані Аббас
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Процеси інтеграції Європейських країн, в тому чис-
лі і України, в єдину спільноту в останні десятиріччя поши-
рились і на науку та освіту, без розвитку яких неможливий 
прогрес в охороні здоров`я . В Україні створена Концепція 
додипломної та післядипломної освіти у відповідності з ви-
могами Всесвітньої федерації медичної освіти та основних 
положень Болонського процесу, яка дозволить суттєво покра-
щити якість підготовки як студентів, так і лікарів, сприятиме 
зростанню конкурентоздібності українських фахівців в Зоні 
Європейської вищої освіти . Одним з положень цієї Концеп-
ції є триступенева післядипломна підготовка фахівців, третім 
етапом якої визнано безперервний професійний розвиток .

Основна частина. Кафедра педіатричної гастроентерології 
і нутріціології ХМАПО, яка призначена опорною в Україні за 
фахом «Дитяча гастроентерологія», неодноразово виступала 
з пропозиціями щодо поліпшення післядипломної підготов-
ки фахівців — дитячих гастроентерологів . Однією з особли-
востей підготовки лікарів за фахом «дитяча гастроентероло-
гія» є відсутність у Європейській номенклатурі лікарських 
спеціальностей такого фаху, існує тільки загальна педіатрія . 
Але статистичні дані свідчать про те, що не тільки в Україні, 
але й у багатьох розвинених країнах світу захворювання ор-
ганів травлення у дітей займають провідне місце серед хро-
нічних захворювань та мають чітку тенденцію до постійного 
зростання . Тому освідченість щодо питань дитячої гастроен-
терології повинна бути у всіх лікарів, які надають допомогу 
дітям . Головним у рішенні цієї проблеми ми вважаємо єдиний 
підхід до оцінки стану дитини, трактування результатів до-
слідження та, в першу чергу, стандартів лікування . Науковця-
ми кафедри розроблено план та програма циклів спеціалізації 
та передатестаційного циклу за фахом «дитяча гастроентеро-
логія», які затверджені МОЗ України та застосовуються при 

підготовці фахівців у всіх закладах післядипломної освіти, 
розроблена атестаційна тестова програма за фахом, опублі-
ковано ціла низка методичних посібників, методичних ре-
комендацій, національний підручник, розроблені стандарти 
діагностики та лікування захворювань органів травлення у 
дітей, які стали до основи «Протоколів лікування захворю-
вань органів травлення у дітей», затверджених МОЗ України . 
Всі ці методичні розробки базуються на досягненнях україн-
ської та міжнародної, в тому числі і європейської, гастроен-
терологічної спільноти та особистому багаторічному досвіді 
співробітників кафедри . 

Для поглиблення знань педіатрів та сімейних лікарів з пи-
тань дитячої гастроентерології розроблені та впроваджені у 
практику цикли тематичного удосконалення, в тому числі і 
відповідно вимогам Болонського процесу . Для забезпечення 
високої якості навчального процесу та поліпшення підготов-
ки слухачів на кафедрі впроваджуються в учбовий процес 
інноваційні технології (електронні посібники, комп`ютерне 
тестування та контроль знань, новітні засоби мультимедіа), 
навчання в малих групах, робота в режимі самостійного по-
шуку знань, високий рівень самостійності, елементи дистан-
ційної освіти . 

Але на сьогодні лишається невирішеною ціла низка про-
блем щодо підготовки лікарів за означеним фахом: спеціа-
лізацію дитячих гастроентерологів доволі часто проводять 
непрофільні кафедри, що призводить до неоднозначного під-
ходу до рішення проблем; доволі часто керівники медичних 
закладів заперечують щодо підготовки на курсах тематич-
ного удосконалення за фахом «дитяча гастроентерологія» 
педіатрів та сімейних лікарів, у штатному розкладі значної 
кількості педіатричних лікувальних закладів посада дитячого 
гастроентеролога взагалі відсутня .
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Крім того, слід пам`ятати, що досягнення світової науки пе-
редують встановленим в нашій країні термінам підвищення 
кваліфікації на курсах . 

Висновки. 
— Підготовку дитячих гастроентерологів необхідно прово-

дити тільки на 
 профільній кафедрі .

 — Навчання з метою підвищення професійної майстернос-
ті варто проводити постійно (у вигляді роботи з літературою, 
дистанційна освіта та інш .), через певні інтервали часу — на 
циклах тематичного удосконалення, які дадуть змогу впрова-
дити у повсякденну роботу найсучасніші досягнення науки .

 — Акцентувати увагу на етичних принципах визначення та 
коректування обсягу обстеження та лікування хворого .

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО СТАТУСУ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ  
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Березняків В.І., Кочуєв Г.І., Корж О.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти 

Мета: порівняти рівні циркулюючих маркерів дисфункції 
ендотелію ендотеліну 1, фактора фон Віллебранда, ендотелі-
альної NO-синтази у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та 
цукровим діабетом .

Методи: в дослідження були включені 20 пацієнтів з арте-
ріальною гіпертензією і 22 пацієнта з цукровим діабетом 1 і 
2 типу, контрольну групу склали 20 пацієнтів без артеріаль-
ної гіпертензії та цукрового діабету, еквівалентні за статтю 
та віком з групами порівняння . Рівні ендотеліну 1, фактора 
фон Віллебранда, ендотеліальної NO-синтази визначали в 
сироватці крові методом твердофазного імуноферментного 
аналізу .

Результати: в ході проведеного дослідження було встанов-
лено підвищення рівнів вазоконстрикторного пептиду ендо-
теліну 1 у групах пацієнтів з артеріальною гіпертензією 4,13 
± 1,7 fmol / ml) (1 fмоль = 1015 моль) і цукровий діабет (9,56 
± 2,01 fmol / ml), що перевищило відповідні величини і до-
стовірно відрізнялося від показників контрольної групи (1,05 

± 0,3 fmol / ml, р <0,05) . Фактор фон Віллебранда як маркер 
тромбогенної активації судинної стінки був достовірно вище 
у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (6,1 ± 0,7 од / мл) і 
цукровий діабет (8,09 ± 3,8 од / мл), перевищуючи показни-
ки в групі контролю (1,2 ± 0,09 од / мл) . Зміст в плазмі крові 
ендотеліальної NO-синтази в основних групах складав 224,07 
± 19,3пг / мл і 308,0 ± 20,25пг / мл відповідно, контрольної 
197,13 ± 12,07пг / мл, причому достовірно розрізнялися по-
казники пацієнтів з на цукровий діабет та контрольної групи 
(р <0,05 .)

Висновки: артеріальна гіпертензія і цукровий діабет ха-
рактеризуються підвищенням рівнів циркулюючих маркерів 
ендотеліальної дисфункції ендотеліну-1 і фактора фон Ві-
ллебранда, а також тенденцією до наростання ендотеліальної 
NO-синтази . Порушення ендотеліального статусу відображає 
наявність системного ураження судинного русла і схожість 
патогенетичних механізмів ангіопатий у даних груп пацієнтів 
і може бути використано в діагностичних цілях .

ІНОВАЦІЙНА ЗАХОПЛЕНІСТЬ БЕЗПЕРЕРВНОЮ ОСВІТОЮ ТА ПІДВИЩЕННЯМ ПРОФЕСІЙНИХ 
НАВИЧОК СЕРЕД ЛІКАРІВ ПЕРВИНОЇ ТА ВТОРИНОЇ ЛАНОК НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Більченко А.В., Браславська А.П., Власенко О.М., Самбург Я.Ю., Кравцова В.І., Родіонова Ю.В., Смоляник К.Ю.,  

Бутікова О.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Кафедра терапії, нефрології та загальної практики-сімейної медицини, м. Харків, Україна

Вступ. XXI століття — це епоха, яка стрімко змінюється,коли 
технології швидше, ніж у минулому . Щоб впоратися з зміна-
миу навколишньому середовищі медична галузь потребує 
зростаюче споживче знання, підтримку відмінних переваг 
при зміні навколишнього середовища та розуміння успіхуін-
новації, що є надзвичайно важливим у організації даної галу-
зі . Тим не менш, необхідно враховувати, чи може організація 
забезпечити добре середовище особам, що розвивають свій 
творчий потенціал та прагнуть залучати цифрові технології 
не тільки у роботі лікаря але й у процессі отримання про-
фесійних знань та вмінь . Інноваційний клімат в організації є 
ключовим фактором удосягнення цілей організації . Медична 
промисловість відноситься до організацій, що прагнуть на-
давати медичні послуги, які є процесом високого рівня знань 
(Hansen et al ., 1998), вякі знання, пов’язані з медичним ліку-
ванням, сестринством, адміністрацією та іншим медичним 
маніпуляціями є інтегрованими . Для медичної промисловос-
ті вищі прибутки можуть бути отримані шляхом ефективної 
інтеграції різнихпрофесійних знаннь для подальшого ство-
рення економіки, основаної на знаннях .Після вступу в наці-
ональний розвиток з економікою, що базується на знаннях, 
медична галузь знаходиться в високому ступені у конкурент-
ноздатному економічному ринку, заснованому на знаннях . За 
такої ділової складової середовища лікарня може ефективно 
посилити економічну адаптацію та конкурентоспроможність, 
ефективно інтегруючи різні професійні знання та активувати 
організацію інновацій . Хоча організація інноваційної спро-
можністі є ключовим фактором розвитку та продуктивності 
організацій, ці ключові фактори інноваційної спроможності-
організації в медичній промисловості рідко обговорюються 
глибоко .

Огляд літератури. Людський капітал. Мішель [10] розгля-
дав людський капітал як навчання, досвід та міжособистісні 
відносиниспівробітники компанії . Chaudhary et al . [3] зазна-
чив джерело інновацій та оновлень якважливість людського 
капіталу, що підприємство стикається з труднощами, щоб 
отримати більше людського капіталу та інвестувати в нього-
цінність медичноїгалузі . Durmusoglu et al . [5] далі визначив 
людський капітал як здатність працівників, тобтоздатність 
працівників створювати матеріальні та нематеріальні активи, 
включаючи явні знання, навички, досвід, цінністьсудження 
та соціальну мережу в різних ситуаціях . Парк та ін . [12] під-
креслив, що людський капітал бувтехнічною спроможністю 
працівників в організації та вартість людського капіталу по-
лягала у забезпеченні потенціалу, внесок у конкурентні пере-
ваги або основні компетенції організації . 

Відповідно, людський капітал слід розглядати як ресурси 
підприємства, що інвестують та вкоринюються в індивіду-
алі, який би перемістився з людьми(Bhaskar & Mishra) [1] . 
Kanten et al . [7] охоплювали особисті здібності, знання, на-
вички, навчання, спільну роботу, навчання та досвід усіх 
співробітників компанії, а також цінності, культури та фі-
лософіїкомпанії . 

Інноваційна здатність. Підприємство має постійно вдо-
сконалювати інноваційні можливості постійно створювати 
цінність [8] . Robinson & Minikin [13] виступили за нововве-
дення, необхідні для сучаснихорганізації як:

1 . постійно розробляти або вдосконалювати поточні робочі 
процеси для вдосконалення продуктів або послуг . Після вдо-
сконалення такі нові продукти або послуги постійно відобра-
жатимуть конкурентоспроможність у галузіпротягом 2—3 
років;
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2 . організації повинні мати можливість або використовува-
ти внутрішнє навчання, або отримувати зовнішні новізнання 
для розробки нових послуг, заснованих на існуючих продук-
тах або навичках, для наступного генерування;

3 . організації представляють системи інноваційного про-
цесу, виявляють процес постійних інновацій, але не дотри-
муються конвенції про базові знання, що може призвести до 
того, що найближчим часом нові знання будуть «застаріли», 
втрачаючи сенс використовувати нове інноваційне знання . У 
цьому випадку інноваційна спроможність може бути факто-
рами індивідів, груповим виходом і структурою в організа-
ційному виконанні в основі процеса оновлення знань . 

Осман [11] визначив інноваційні можливості як здатність: 
1 . розробляти нові продуктищоб задовольнити вимоги 

ринку;
2 . застосовувати належні процеси та технології для вироб-

ництва нових продуктів;
3 . розробляти та впроваджувати нові продукти, процеси і 

технології для задоволення майбутніх потреб;
4 . відповідати несподіваним технологіям, прийнятим кон-

курентами, і створення несподіваних можливостей . 
Організаційне навчання. Відповідно до точок зору різних 

учених щодо організаційного навчання, Caruth [2] вказував 
на це як організаційний процес реструктуризації, що впли-
вають на зовнішні технології та політичні умови, тобто без-
перервні процеси успішного розуміння тамислення, коли 
організаційні члени вирішують проблеми, пов’язані з орга-
нізаційними моделями та результатами .Мансор і співавт . [9] 
розглядають організаторське навчання як процес виявлення 
та виправлення помилок, тобто організація активно виявляє 
та виправляє розрив між фактичним результатом та очікува-
ним результатом . Criu &Цеобану [4] розглядав індивідуальне 
навчання як основу організаційного навчання . Хоча індиві-
дуальне навчання не могло гарантувати всю організацію-
навчання, організаторське навчання не буде працювати без 
індивідуального навчання . Хілл та ін . [6] зазначив, що орга-
нізаційні навчання підкреслюють динамічні відносини між-
організація та середовище виживання; мета організаційного 
навчання зосереджена на реструктуризаціїі вдосконалення 
організаційної структури, а також корекції організаційної 
поведінки абодосягнення організаційної ефективності; зміст 
організаційного навчання базувався на минулому досвіді; ор-
ганізаційне навчання охоплює загальне вивчення людей, груп 
та організації; організаційне навчання було процесом управ-
ління знаннями .

Взаємозв’язок між організаторським навчанням та люд-
ським капіталом. Criu&Ceobanu[4] зазначив, що в економіч-
ній науці, основаній на знаннях, як на нематеріальних активах, 
підприємство підвищило цінність через знання, а організа-
торське навчання могло б розширюватипотік знанняі погли-
блювати інтелектуальний капітал для сталого управління під-
приємством . Інтелектуальні столи можутьвикористовуватись 
для створення конкурентних переваг, інформації, досвіду та 
трудових ресурсів, структури . Навчальна організація,з спон-
танною активністю, продовжує трансформацію через адап-
тивне навчання та інноваційне навчання . У цьомувипадку, 
успішна навчальна організація повинна представити безпе-
рервну освіту та забезпечити працівників середовищем для 
навчання, а також для подальшого вдосконалення навчальних 
відносин працівників та прискорення всіх навчальних проце-
сів, щоб постійно зміцнювати організаційний людський ка-
пітал та організаційне навчальне середовище для підтримки 
працівників, що ділилися знаннями Захур [14] також зазна-
чив, щоб розвиватилюдський капітал, необхідно заохочувати 
на постійне навчання або участь уприйняття рішень співро-
бітників з метою підвищення кваліфікації знань та організа-
ційної відповідальності . В цьому випадку,співробітники під-
приємства, після організаційного навчання, підвищать свої 
здібності та матимуть незміннуі знання з високою доданою 
вартістю, щоб стати найважливішим людським капіталом на 
підприємстві .Організаційне навчання дає значний вплив на 

підготовку персоналу у медичній організації . Тобто, корисна 
навчальна організація могла б сприяти завершенню належно-
го навчання персоналупрограми та розвивати унікальність 
працівників та професійні здібності для подальшого накопи-
чення людського капіталу .

Метою дослідження було визначення ступеня іноваційної 
захопленості для безперервної освіти та контролю знань, під-
вищення професійних навичок серед лікарів первинної та 
вторинної ланок медичної допомоги 

Результати дослідження:у дослідженні прийняли участь 
10 лікарів первинної ланки надання медичної допомоги та 7 
лікарів вторинної ланки надання медичної допомоги . Опрос 
проводився методом анкетування . Питання в анкеті були 
запропоновані міжнародними дослідниками . Після запо-
внення анкета обговорювалась з т’ютором та дослідником 
усно . Відповідно, анкета містиланаступні пункти: організа-
ційне навчання,людський капітал та інноваційні спромож-
ності; перевірялися загальні причинно-наслідкові зв’язки з 
лінійними структурними відносинами . Під організаційним 
навчанням мався за увазі курс дистанційної освіти, роз-
роблений співробітниками профільних кафедр ХМАПО на 
базі програми Moodle, яка впроваджена на офіційному сайті 
ХМАПО . Під людським капіталом вважалися лікарі, які пра-
цюють на первінній та вторинній ланках надання медичної 
допомоги . Під іноваційними здібностями дослідники мали 
на увазі використання та доступність у процесі навчання та 
безперервної освіти новітнього технічного обладнання, яке 
використовується у ХМАПО . Такою технічною іновацією є 
унікальний апаратно-програмний комплекс фірми Sectra — 
3D-візуалізаційний стол, який надає революційні можливості 
наддетальної 3D-візуалізації органів та тканин людини .Ста-
тистична модель базувалась на матриці коефіцієнта кореля-
ції rxyспостережуваних змінних . Лінійний результат аналізу 
структурних зв’язків показував загальну модель, придатну 
для досягнення раціонального діапазону . Дані, отримані в 
ході дослідження, представленні у таблиці 1 .

Таблиця 1
Взаємозв’язок направлень безперервної освіти та захо-

пленості іноваціями в медичній галузі лікарів первинної 
та вторинної ланок надання медичної допомоги

направлення

rxy
(17 лікарів 

первинної та 
вторинної ланок 

надання медичної 
допомоги)

організаційні 
навчання

зобов’язання до 
навчання 

0.663 *

спільне бачення 0.675 *

відкритість 0.692 *

людського капіталу значення 0,702 **

унікальність 0.713 **

інноваційні 
здібності

здатність до 
технологічних 

інновацій
0.726 **

здатність 
інноваційних 

управлінських 
кадрів

0.719**

Примітка: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
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З таблиці 1, три виміри організаційного навчання (праг-
нення до навчання, спільне бачення, відкритість)можна 
пояснити організаційне навчання, два виміри людського 
капіталу(цінність, унікальність) пояснюють людський ка-
пітал і два виміри інноваційної здатності (здатність до тех-
нологічних інновацій, здатність інноваційних управлін-
ських кадрів) пояснює здатність інновацій(t> 1,96, p <0,05) . 
Придатність та включенність індивідів до організаційного 
навчання та людського капіталу мали позитивні та значні 
кореляції (0,847, p <0 .001), людський капітал та інноваційна 
спроможність мають позитивні та сильні кореляції(0,863, p 
<0,001), а організаційна освіта та інноваційна здатність вияв-
ляють позитивні помітні кореляції (0,834, р<0,001) .

Висновок. Результати дослідженя показують, що більш 
сильна організаційна здатність до навчання може краще 
акумулювати людський капітал у медичній галузі . Завдяки 
сильнішим організаторським здібностям, медична індустрія 
адаптується до змінсередовища та передуює інноваціям . Тим 
часом, знання кожного індивідуума можуть бути покращені 
за рахунок посилення здатності до навчання, використо-
вуючи новітні технічні іновації у прямому доступі та мати 
змогу безперервно отримувати знання . Відповідно корисне 
навчанняорганізація може сприяти завершенню належних 
програм підготовки персоналу та вихованню працівників, що 
дозволить далі накопичувати людський капітал . 

ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИКВОРА В СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕНИНГИТОВ
Бойко Л.Т., Короп А.Г., Журова Т.Э. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Вступление. Современный уровень развития неврологии, 
благодаря использованию информативных методов, позво-
лил значительно улучшить диагностику многих заболеваний 
нервной системы . Однако, диагностическое значение ре-
зультатов исследования ликвора при ряде заболеваний цен-
тральной нервной системы (ЦНС) продолжает оставаться 
ведущим . Для современного этапа развития ликворологии 
характерно углубление биохимических исследований, цито-
логического анализа клеток ликвора, выделение возбудителя 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) либо бакпосе-
вом (1, 2, 3, 4, 5), что позволяет судить о локализации и харак-
тере патологического процесса, в частности менингита .

Цель. Целью написания наших тезисов было объединить 
информацию об анатомии и физиологии ликворной системы, 
определении физико-химических свойств ликвора с трак-
товкой полученных результатов, определении клеточного 
состава спинномозговой жидкости и его изучение, морфоло-
гической характеристики клеток ликвора в норме и при па-
тологии . Также приведена характеристика спинномозговой 
жидкости при некоторых заболеваниях и опухолях ЦНС, а 
также менингитах .

Материалы и методы. Спинномозговая жидкость 
(СМЖ) — это жидкая среда, циркулирующая между оболоч-
ками мозга, в его желудочках, цистернах и в спинномозговом 
канале . Основным путем образования ликвора является его 
секреция сосудистыми сплетениями при помощи механизма 
активного транспорта .

Исследование физико-химических свойств СМЖ включа-
ет в себя определение количества, реакции (рН), цвета, про-
зрачности и наличия фибриновой сетки . Из биохимических 
компонентов наиболее важными и востребованными для 
клиницистов являются определение общего белка ликвора, 
глюкозы и электролитов (натрий, кальций, калий, магний) .

Одновременно с этими исследованиями врачей интересует 
клеточный состав СМЖ с морфологической характеристи-
кой клеток . ри диагностике таких грозных заболеваний ЦНС 
как менингиты, ведущее значение имеет исследование СМЖ 

— определение содержания белка, глюкозы и плеоцитоза с 
последующим выделением возбудителя методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) либо бакпосевом (1, 2, 3, 4, 5) .

К сожалению в последние годы в Украине отмечается рост 
заболеваемости вирусными и бактериальными менингитами . 
Нередки и летальные исходы от этих заболеваний .

Результаты. Ликвор при воспалительных заболеваниях 
мозговых оболочек имеет ряд особенностей . Так, при гной-
ных менингитах на второй-третий день заболевания появля-
ется плеоцитоз . В разгаре заболевания преобладают нейтро-
фильные гранулоциты, при выздоровлении появляются лим-
фоциты и плазмоциты . Резко повышается содержание белка 
(иногда до 2,5—3,0 г/л), глобулиновые реакции положитель-
ны . Наблюдается снижение глюкозы и хлоридов в СМЖ . В 
большинстве случаев обнаруживают менингококки . Гнойные 
вторичные менингиты могут быть вызваны пневмококком, 
стрептококком и очень редко дрожжевыми грибами .

При серозных менингитах (негнойное, преимущественно 
вирусное воспаление оболочек головного мозга) . При заболе-
ваниях жидкость обычно бесцветна, плеоцитоз невысокий за 
счет лимфоцитов, содержание белка повышено умеренно (до 
0,6 г/л), уровень сахара нормальный или незначительно по-
нижен, фиброзная пленка выпадает редко .

При туберкулезном менингите СМЖ чаще прозрачная, 
бесцветная, иногда опалесцирует . При стоянии в прохладном 
месте образуется тонкая пленка фибрина . Цитоз в начале за-
болевания может быть небольшой, в разгаре болезни увели-
чивается до 200 и больше клеток в 1 мкл ликвора . Из клеток 
вначале преобладают нейтрофилы, в дальнейшем плеоцитоз 
носит лимфоцитарный характер . Реакции Ноне-Апельта и 
Панди положительны . Патогномотичным является обнару-
жение в фибринозной пленке микробактерий туберкулеза  
(в 60—90% случаев) .

Выводы. Итак, применяя вышеперечисленные методики 
при исследовании СМЖ, имеем возможность наиболее полно 
описать доставленные образцы, что поможет клиницистам в 
постановке диагноза .

УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИВ ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЮ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Вовк В.А., Ліца К.О., Тищенко К.В. 
КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вовчанського району», Харківська область,

КЗОЗ «Вовчанська центральна районна лікарня», Харківська область

Вступ. Реформування системи організації охорони 
здоров’я в Україні на сучасному етапі диктує необхідність 
удосконалення хірургічної допомоги на первинній ланці . 

Слід відзначити, що медична допомога, за вимогами ВООЗ, 
повинна бути:
• безпечною — уникати завдання шкоди пацієнтам під час 

надання допомоги;

• ефективною — надавати послуги, що базуються на наукових 
знаннях, всім, хто може отримати користь від них, та утриму-
ватись від надання послуг тим, хто не отримає від них користь;
• орієнтованою на пацієнта — надавати допомогу, яка вра-

ховує та відповідає особистим вимогам, потребам та ціннос-
тям пацієнта, забезпечувати відповідність всіх клінічних рі-
шень до цінностей пацієнта;
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• вчасною — скорочувати час очікування та уникати затри-
мок як для тих, хто надає, так і для тих, хто отримує допомогу;
• раціональною — уникати нераціонального використання 

обладнання, ресурсів, ідей, та досягати взаємодії в системі;
• справедливою — надавати якісну медичну допомогу, не-

залежно від особових характеристик, географічного розташу-
вання та соціально-економічного статусу .

Усі вказані аспекти рівнозначні за своєю важливістю і ма-
ють бути реалізовані починаючи з рівня надання первинної 
медичної допомоги .

Метою запропонованої публікації стало визначення 
шляхів удосконалення організації надання медичної допомо-
ги населенню, що потребує хірургічного лікування, на рівні 
первинної ланки сфери охорони здоров’я .

Матеріали та методи.Шляхи розвитку допомоги 
пацієнтам з хірургічними захворюваннями можна розділити 
на два напрямки:

1 . Сучасні організаційні заходи щодо пацієнтів хірургічного 
профілю .

2 . Впровадження сучасних технологій та методик лікування 
пацієнтів з захворюваннями, що вимагають хірургічної 
корекції .

Обговорення. Організаційні заходи включають бага-
то різноманітних аспектів . Приймаючи до уваги останні 
законодавчі тенденції, на сучасному етапі найважливішу роль в 
організації хірургічної допомоги відіграватиме сімейний лікар 
як організатор та диспетчер медичного маршруту пацієнта .
Пропонується система, на підставі якої, організації первинної 
медико-санітарної допомоги виступають як «посередники» для 
вторинної и третинної медичної допомоги, з метою запобігання 
недоцільного звернення до будь-яких лікарень .

Однак, при організації допомоги хірургічним хворим, осо-
бливо в плановому порядку, існують декілька проблемних і 
дискусійних моментів, що потребують вирішення як в си-
стемному плані, так і в кожному конкретному випадку .
• Взаємозв’язок між спеціалістами, що надають первин-

ну медичну допомогу та хірургами, що надають вторинну 

та третинну медичну допомогу не можна визнати цілком 
задовільним . Наприклад, серед кількості пацієнтів, що 
госпіталізуються для планового хірургічного лікування, пи-
тома вага направлених сімейними лікарями становить 3—5% . 
Можливо, має місце недостатня увага на проблеми пацієнта 
хірургічного характеру .
• Дотепер залишається дискусійним питанням, чи потрібне 

обов’язкове документальне направлення на стаціонарне 
хірургічне лікування?
• Недосконалість системи оплати хірургічних послуг та ви-

тратних матеріалів для проведення оперативного лікування .
Розвиток сучасних медичних технологій пропонує більше 

можливостей стосовно надання медичних послуг та змен-
шення інвазивності хірургічнихвтручань . На теперішній час 
серед послуг в секторі охорони здоров’я ЄС особливої ваги 
набувають: 

• базова амбулаторна хірургія;
• послуги денного стаціонару для проведення діагностичних 

тестів, а також оперативних втручань;
• медичні послуги вдома за місцем проживання.
Розвиток таких підходів до надання хірургічної допомо-

ги потребує необхідного додаткового навчання персона-
лу первинної ланки як у відношенні правильного ведення 
дохірургічного етапу, так і набуття навичок для виконання 
нескладних хірургічних маніпуляцій на дому . 

Висновки.Для удосконалення хірургічної допомоги 
необхідна тісна взаємодія спеціалістів, що надають первинну 
медичну допомогу та фахівців вторинної та третинної її ла-
нок . Вказані відповідні форми хірургічної допомоги можуть 
існувати в амбулаторно-поліклінічних закладах із залучен-
ням профільних лікарів вторинного та третинного рівнів .

Усі зазначені сучасні тенденції мають важливе значення якв 
підвищенні ефективності системи надання хірургічної допо-
моги населенню, так і в аспекті раціонального використання 
коштів та механізму контролю видатків, і мають бути широко 
впроваджені в сферу охорони здоров’я України та Харківської 
області .

РОЗВИТОК ЛІКАРСЬКОГО МИСЛЕННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Водолазька Л.П. 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Сучасним змістом якісної безперервної медичної освіти є 
завдання виявлення і передачі сучасних засобів організації 
розумової роботи лікаря . Ідеологія передачі «готових знань» 
поступово змінюється ідеологією формування компетенцій, а 
на зміну парадигмі просто передачі знань приходить парадиг-
ма професійної дієздатності .

Організація медичних знань — це відбір, систематизація 
та представлення необхідних лікарю даних в такому вигляді, 
щоб він зміг прийняти авторитетне рішення для постановки 
діагнозу .

Саме для цього були створені медичні електронні бібліотеки, 
комп’ютерні та інші інноваційні технології . Кінцевою метою 
функціонування медичної освітньої програми є формуван-
ня у лікарів клінічного мислення, заснованого на успішному 
оволодінні ними сучасними професійними компетенція ми .

Ставити перед медичним вузом завдання навчити студента 
клінічному мисленню несвоєчасно . ВУЗ дає знання . А ось на 
післядипломному етапі навчити лікаря, який вже попрацю-
вав, пов’язувати воєдино знання і накопичений досвід, вміти 
на основі цього розпізнати не тільки типове, а й атипове, 
орієнтуватися в клінічній ситуації, з якою ніколи раніше не 
стикався, — це своєчасно і можливо .

Клінічне (лікарське) мислення — специфічна розумо-
ва діяльність практичного лікаря, спрямована на найбільш 
ефективне використання теоретичних наукових знань, 
практичних навичок і особистого досвіду при вирішенні 
професійних (діагностичних, лікувальних, прогностичних та 
профілактичних) задач для збереження здоров’я конкретного 
пацієнта .

У поняття клінічного мислення включені наступні еле-
менти: осмислення виявлених симптомів; висування гіпотез 
щодо діагнозу захворювання; ланцюг міркувань, які ведуть 
лікаря до діагностичного висновку; уявне відтворення мож-
ливої послідовності факторів і ситуацій, що утворюють еті-
ологію і патогенез хвороби; складання лікарського прогнозу; 
складання плану лікування; оцінка результатів лікування і 
планування профілактичних і реабілітаційних заходів .

У кожному конкретному випадку питома вага різних видів 
мислення відрізняється, що і зумовлює неповторність і склад-
ність лікарського мислення . У кожного фахівця повинен бути 
чіткий алгоритм діагностичних заходів . Основний метод діа-
гностики — це клінічне мислення .

Інформація, що видобувається сучасними високотехно-
логічними методами дослідження, це така ж діагностична 
інформація, як і одержувана за допомогою анамнезу та паль-
пації з аускультацією . 

Разом ці інформації включаються в часто складний інтелек-
туальний процес, яким є клінічне мислення . Клінічне мислен-
ня не може обмежуватися рамками діагностичного мислення, 
так як виконує значно більше багатофункціональне завдання . 
Важливо, що клінічне мислення — це не тільки форма пізнан-
ня, а й форма визначення практичної дії .

Для розвитку і контролю не тільки знань, а й клінічного 
мислення лікарів — курсантів (акушерів — гінекологів, он-
кологів, лікарів сімейної медицини) на кафедрі акушерства, 
гінекології та онкогінекології розроблений і впроваджений 
метод ситуаційних завдань (СЗ) із свідомо вкладеними лікар-
ськими помилками .
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Основу методу проблемного навчання складають СЗ трьох 
типів, що являють собою опис закінченого клінічного ви-
падку, де свідомо допущені лікарські помилки різних етапів 
лікарського процесу . Проблемне завдання полягає в вияв-
ленні відсутніх або надлишкових елементів; встановленні 
причинно-наслідкових зв’язків між елементами, а також між 
елементами і цілим . Логіка вирішення завдань максимально 
наближена до структури клінічного мислення . Послідов-
не виконання етапів завдання формує специфічні розумові 
вміння фахівця .

Розроблені 3 типи ситуаційних завдань:
Завдання I типу включають помилки різних етапів лікар-

ського процесу . В даному типі завдань використовуються 
принципи звітуючого навчання, за допомогою уявлення алго-
ритмів розпитування і обстеження пацієнта з конкретним за-
хворюванням, критеріїв встановлення правильного діагнозу .

Основою проблемної ситуації є помилки лікування при 
правильно встановленому діагнозі, нераціональне викорис-
тання ресурсів діагностики і лікування, помилки формулю-
вання або змісту діагнозу, що не мають впливу на лікування 
пацієнтів .

Завдання II типу містять комплекси логічно пов’язаних по-
милок 2—х етапів лікарського процесу . Основою проблемних 
ситуацій є хибне встановлення діагнозу внаслідок помилок 
збору інформації; невірне призначення лікування внаслідок 
помилково встановленого діагнозу .

Завдання III типу є найбільш складними з точки зору екс-
пертного аналізу . Основою проблемної ситуації є комплекс 
логічно пов’язаних помилок 3—4 етапів лікарського процесу, 
коли внаслідок хибно зібраної інформації допускається по-
милка діагнозу, яка стає причиною неправильного призна-
чення лікування .

За результатами рішення ситуаційних завдань і заповнення 
експертних протоколів розраховуються кількісні показники, 
що дозволяють оцінити ефективність навчання: правильність 
виявлення лікарських помилок в СЗ та по кожному з етапів 
надання допомоги, зрозуміти причини незнання лікарями 
(акушерами — гінекологами, онкологами, лікарями сімейної 
медицини) конкретних питань діагностики, формулювання 
діагнозу, лікування, профілактики, що дозволяє зробити ви-
сновок про досконалість логічного мислення лікарів — кур-
сантів .

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Гірка В.Д., Потапова Л.М. 
Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти

Лекція (від лат . lectio — читання) у сучасній дидактиці роз-
глядається як одна з основних і провідних форм викладан-
ня у вищій школі . Ця форма являє собою найбільш ємне й 
оперативне подання науково-професійної інформації . Лекція 
покликана формувати і розвивати методологічне, науково-
професійне мислення студентів і їхню загальну культуру . 
При цьому лекція має професійно орієнтований характер, що 
опосередковано впливає на формування ставлення студентів 
до майбутньої практичної діяльності, виробляє синтетичний 
спосіб освоєння системи знань з філософсько-гносеологічни-
ми можливостями самостійного пізнання професійних явищ . 
Високий рівень проведення лекцій у вищому навчальному за-
кладі є фактором активізації самостійної творчо-пошукової 
діяльності студента, формування його світоглядних позицій і 
прагнення до високого професіоналізму .

Значення лекції в навчальному процесі дуже велике і віді-
грає провідну роль, хоча має, на нашу думку, свої переваги і 
свої недоліки . До переваг лекції можна віднести те, що за її до-
помогою можна отримати нову інформацію, причому без об-
меженості аудиторії . Велике значення при цьому відіграє кон-
такт з аудиторією, по очах яких видно, засвоюється матеріал 
чи ні, зрозумілий він чи ні . Для кращого засвоєння матеріалу 
лекція передбачає використання допоміжних засобів . Лекція 
допомагає систематизувати знання, які були раніше отримані 
з даного предмету, крім того, лекція має виховне значення і в 
якійсь мірі економію коштів на навчання .

До недоліків лекції ми могли б віднести наступні моменти: 
по-перше, це пасивна форма передачі та отримання інфор-
мації, при цьому може бути низька ефективність засвоєння 
матеріалу, так як викладачеві неможливо адаптувати темп ви-
кладання матеріалу, щоб було зручно кожному присутньому 
на лекції студенту . Крім того, на лекції неможливо управляти 
пізнавальною діяльністю кожного студента, тобто неможли-
во контролювати ступінь засвоєння, так як контингент в ау-
диторії буває дуже різний . До недоліків лекції також можна 
віднести, в якійсь мірі, дублювання книжкового матеріалу, 
що в результаті швидко втомлює студентів і ми втрачаємо 
його увагу . Відомо, що найбільш активне сприйняття інфор-
мації відбувається протягом перших 30 хвилин, а потім увага 
слабшає, розсіюється, тому завдання викладача забезпечити 
ефективність засвоєння лекційної інформації . Виходячи з на-
шого досвіду, для того, щоб лекції в повній мірі були засвоєні 
студентами треба дотримуватися наступних прийомів які до-
поможуть у досягненні поставленої задачі . Щоб налаштувати 

студентів на робочий лад і зацікавити їх, дуже добре почати 
лекцію з короткого опису того, що ми збираємося їм викласти 
і, найголовніше, пояснити їм для чого це їм потрібно і де стане 
в нагоді . Важливо при цьому нагадати студентам про ту ін-
формацію, яка їм вже відома і на основі якої буде будуватися 
наша лекція .

У процесі лекції ми широко використовуємо роздатковий 
матеріал з неповною інформацією, але в якійсь мірі відомої 
для студентів . Найчастіше для цього використовуються «німі 
малюнки» або таблиці, які студенти можуть заповнювати в 
процесі нашого пояснення — це дуже підвищує їх активність .

Дуже допомагає студентам відокремити головне від друго-
рядного — інтонація голосу викладача, а також введення в 
поясненні таких фраз як: «Отже, це найбільш важливе питан-
ня» або «Повторюю — запишіть», або «Постарайтеся зрозумі-
ти і запам’ятати» і т .д .

Викликає великий інтерес студентів приклади, якими на-
сичує викладач лекцію, або спогади близькі і зрозумілі сту-
дентам по темі лекції .

Для того щоб студенти протягом лекції добре засвої-
ли нову термінологію, ми ключові слова пишемо на дошці, 
вони служать протягом всієї лекції «опорним сигналом» для 
запам’ятовування нової інформації — наприклад: інфекція, 
інфекційний процес, інфекційна хвороба і д .т . Активізує 
сприйняття на лекції невелика дискусія, яку організовує ви-
кладач поставленим питанням, що починається словами: «А 
як Вам здається  . . ., чому  . . . .?

Дуже часто ми включаємо в лекцію елементи бесіди: «ви-
кладач-студент», «студент-студент», при цьому відбувається 
своєрідний обмін досвідом, це збагачує лекцію, підвищує ак-
тивність студентів .

Іноді ми використовуємо в лекції прийом «мниме затруд-
нення», задаємо студентам питання, начебто не знаємо на 
нього відповідь . Це змушує студентів задуматися про почуте 
на лекції, згадати і підказати викладачеві .

Великий інтерес студентів викликає використання під час 
лекцій різних технічних прийомів: слайди, муляжі, колекції, 
малюнки, таблиці, графіки, а також використання засобів за 
принципом «bring your own devices» — комп’ютер, ноутбук, 
планшет, смартфон, мобільний телефон тощо .

Вважаємо, що за скорочення традиційних лекційних годин 
мають бути альтернативні лекції — у вигляді вебінарів . Мето-
ди коучингу дозволяють швидко і якісно розвивати і посилю-
вати нові навички та компетенції людини . Лектор може вико-
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ристовувати фото, відео, слайди . А студент, слухаючи лекцію, 
зможе самостійно записати лекцію, зберегти її у вигляді елек-
тронного ресурсу, зупинитися на цікавому, повторно прослу-
хати (продивитися) той матеріал, що найбільше зацікавив . 
Тобто, коучинг підтримує активне прагнення студента на 
шляху до успіху . При всьому при цьому хочеться нагадати, що 
викладач впродовж лекції повинен говорити чітко, ясно, до-

сить голосно, щоб чули, але досить тихо, щоб слухали . Необ-
хідно також, щоб у викладача було вироблено «почуття часу», 
тобто чітко робити перерви і закінчувати лекцію вчасно .

Все вище зазначене підвищує активність студентів під час 
лекції, активізує сприйняття, мислення, пам’ять, а головне, 
забезпечує ефективність засвоєння інформації та головних її 
положень .

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФІЛЮ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З 
ВІКОЗАЛЕЖНИМИ ДЕМЕНЦІЯМИ 

Дубенко О.Є.1, Чиняк О.С.2,  Неволіна Т.В.3
Харківськамедичнаакадеміяпіслядипломної освіти1,

Сумський державний університет, м.Суми2,Харківська міська клінічна лікарня №73

Вступ. Хвороба Альцгеймера (ХА) та судинна деменція 
(СД) є найбільш поширеними формами деменції у світі де-
менції та, незважаючи на існуючі діагностичні критерії дифе-
ренційна діагностика цих форм досить складна . Це зумовлено 
відсутністю лабораторних діагностичних маркерів та спіль-
ністю факторів ризику розвитку ХА і СД .

Мета. Провести порівняльний аналіз профілюкогнітивних 
порушень у пацієнтів з віковозалежними деменціями, зокре-
ма з ХА, СД та помірними когнітивними розладами (ПКР) .

Матеріали та методи дослідження. Обстежено65 хворих 
зкогнітивнимипорушеннями різного ступеняу віцівід 50 до 
85років, середній вік 68,5±2,5 років, чоловіків 30 (46,15%), 
жінок 35(53,84%) . Критеріями виключення були:важка сома-
тична патологія, наявність в анамнезі інших психічних захво-
рювань, черепно-мозкових травм та пухлин головного мозку, 
нейроінфекції, зловживання алкоголем, прийом препаратів, 
що знижують когнітивні функції, неможливість достатнього 
вербального контакту та ін .

Усім хворимбуло виконано нейровізуалізаційне досліджен-
ня головного мозку, ультразвукове дослідження мозкових 
судин, повне клінічне та лабораторне обстеження .При вста-
новлені діагнозу «вірогідна хвороба Альцгеймера» керува-
лися критеріями NINCDS-ADRDA, при встановлені діагнозу 
«вірогідна судинна деменція» керувалися критеріями NINDS-
AIREN . Діагноз «помірні когнітивні розлади» встановлював-
ся на основі діагностичних критеріїв (J .Touchon і R .Petersen, 
2005) .

Всім пацієнтам було проведено комплексне нейропсихо-
логічне обстеження з використанням наступних тестів та 
шкал:коротка шкала оцінки психічного статусу (MMSE), 
Монреальска шкала оцінки когнітивних функцій (MoCA), ба-
тарея лобної дисфункції(БЛД), шкалаAlzheimerdiseaseassessm
entscale-cognitive (ADAScog)тагеріатрична шкала депресії з 30 
питань (ГШД)(LovenstoneS . etal ., 2001) . 

Результати досліджень . За результатами обстеження кри-
теріям «вірогідної хвороби Альцгеймера» (ХА) відповідали 
20 пацієнтів, критеріям «вірогідної судинної деменції» (СД) 
25 пацієнтів, «помірні когнітивні розлади» (ПКР) виявлені у 
20 хворих .

В групі хворих з ПКР середній бал за шкалою MMSE скла-
дав 24—26, за результатами МоСАтесту — 24—25 балів . У 
хворих на СД середній балза MMSE становив 20,4 ±0,8, за 
МоСА— 13,2±0,7 . У хворих на ХА показники за цими шка-
лами були дещо нижчими — за MMSE становив 19,5 ±0,7, за 
МоСа— 10,2±0,6 (р<0,05) . 

При зіставленні данних проведених нейропсихологічних 
методів обстеження, виявлені відмінності у когнітивних про-
філях між хворими на ХА, СД та ПКР .За результатами тесту-
вання за МоСА у хворих на ХА та СД за однакового ступе-

ня важкості деменції тапацієнтівз ПКР,найбільш виражений 
ступінь порушення когнітивних функцій був виявлений у 
хворих на ХА .За окремими розділами шкали, а саме в тесті 
на «зорово-конструктивні навички»ступінь їх порушення був 
вищийупацієнтів на ХА та спостерігався у 95% обстежених, 
у хворих на СД реєструвався у 88%, найнижчий у хворих з 
ПКР − у 65% . За розділом «називання тварин» у хворих на ХА 
порушення виявлялись у 35%, у пацієнтів з СД −20%,з ПКР — 
у 15% . У домені «увага» у хворих з ХА порушення уваги та 
рахунку виявлено у 80%, з СД — у 68%, з ПКР — у 60%, «по-
вторення фрази»було порушено у 85%хворих на ХА, у 80% 
на СД, у 70% на ПК . «Вербальна швидкість» була знижена 
у 88%пацієнтів з СД,у 80%хворих на ХА та у 70% з ПКР . За 
пунктом»абстракція» та здатність до узагальненнявідзначені 
значно нижчі результати у хворих з СД- у 72%хворих,у порів-
нянні серед пацієнтівна ХА − у 60%,та більш високі з ПКР−у 
25% обстежених осіб .У тесті на «відстрочене відтворення» 
більш виражені порушення були зареєстровані у хворих на 
ХА — у 95% обстежених, серед пацієнтів з СДу 88%,з ПКР у 
65% .За результатами тестування на»орієнтацію у часі та міс-
ці» переважали значно нижчі показники зафіксовані у хворих 
на ХА — у 80%обстежених, у порівнянні з СД− у 65% та хво-
рими з ПКР, де порушення відмічалисялише у 15% .

Тест БЛД виявив більш високі бали у хворих з ПКР, в се-
редньому показник за тестом склав 16,5 бала, у пацієнтів на 
ХА — 15,5,з СД — 14,4 бали .

В обстежених пацієнтів на ХА шкалою ADAScogвідзначено 
також більш виражені порушення в завданні на «конструк-
тивний праксис»у 80% обстежених, у хворих на СД у 68%. 

При оцінці емоційного стану за ГШДу хворих на СД були 
діагностовані значно більш високі показникидепресіїта спо-
стерігалися у 18 (72%) хворих, у порівнянні з пацієнтами з 
ХА — у 13(65%), у хворих з ПКРдепресія легкого ступенюбула 
виявлена тільки у 7 (35%) . Перевага вираженості симптомів 
депресії у хворих на СДу порівнянні із хворими на ХА вияв-
лялися як на початкових, так і на помірних стадіях деменції .

Висновки . Використання різних когнітивних тестів та 
шкал дозволило виявити відмінності в порушенні різних ког-
нітивних доменів у хворих на СД та ХА . У хворих на ХА най-
більш часто страждали зорово-конструктивні навички, увага, 
орієнтування, відстрочене повторювання, конструктивний 
праксис . Тоді,як у хворих на СД найчастіше були порушені 
абстрактне мислення та вербальна швидкість . Ступінь де-
пресивних розладів зростала паралельно з поглибленням ког-
нітивного дефіциту та була найбільш виражена у хворих на 
СД . В цілому, диференційна діагностика трьох найбільш роз-
повсюджених форм когнітивних порушень може бути більш 
повноцінно проведена на легкій та помірній стадії деменції, 
що необхідно для вибору лікувальної тактики .
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РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА РАКУ ЕНДОМЕТРІЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Єгоров О.О. 

Харківська медична академія післядипломної освіти,  
Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, м. Харків

Щороку близько 142 тисяч жінок в світі захворюють на рак 
ендометрія (РЕ) і приблизно 42 тисячі з числа раніше захво-
рілих помирають від цієї хвороби . В Україні РЕ займає друге 
місце серед онкологічних хвороб жінок, поступаючись лише 
раку молочної залози, і перше місце серед пухлин жіночої ста-
тевої сфери . Слід відзначити збільшення питомої ваги жінок 
молодого віку серед хворих на РЕ, що відзначається в останнє 
десятиліття в Україні . Частка жінок, хворих на РЕ в репро-
дуктивному і в перименопаузальному періодах, становить 
майже 40% від загального числа хворих . Стрімке зростання 
захворюваності РЕ у жінок визначає проблему вивчення фак-
торів ризику та скринінгу як одну з актуальних в системі його 
раннього розпізнавання . Необхідно пам’ятати, що саме лікар 
амбулаторної ланки медичної допомоги може реально впли-
нути на виживання пацієнтів при розвитку онкологічних за-
хворювань . Це досягається шляхом інформування населення 
про чинники ризику розвитку злоякісних пухлин і впрова-
дження принципів первинної профілактики, організації регу-
лярних скринінгів населення, що відносяться до групи ризику 
і підтримки у цій категорії осіб певної онкологічної насторо-
женості . Лікарі первинної ланки охорони здоров’я повинні 
володіти навичками своєчасного розпізнавання онкологіч-
них захворювань, мотивувати пацієнтів до своєчасного вико-
ристання активних методів лікування . Сімейний лікар віді-
грає важливу роль як в організації виявлення передпухлинної 
патології репродуктивного тракту, так і в підвищенні освіти 
населення щодо профілактики РЕ . Це полягає, насамперед, у 
виявленні факторів ризику розвитку РЕ, до яких відносять: 
ендокринно-обмінні порушення (ожиріння, цукровий діабет, 
гіпертонічна хвороба), гормонально активні пухлини яєч-
ників (гранульозотекаклітинна пухлина і пухлина Бреннера 
в 20% випадків супроводжуються РЕ), синдром Штейна-Ле-
венталя (у молодих жінок (до 45 років) поєднання з РЕ від-
значається більш ніж в 30% випадків), генетичну схильність, 
обтяжену спадковість по раку молочної залози, яєчників, тіла 
матки, відсутність статевого життя, вагітностей, пологів, піз-
нє настання менопаузи (у віці старше 55 років), гормональну 
терапію (тамоксифеном з приводу лікування раку молочної 

залози) . З огляду на тенденцію до зростання РЕ, сімейному 
лікарю на кожному візиті пацієнтки в повсякденній практи-
ці слід проводити збір та оцінку сімейного анамнезу з метою 
визначення ризику спадкового раку . Оцінка даних сімейного 
анамнезу щодо раку у всіх жінок повинна стати стандартом, 
як скринінговий метод визначення спадкового раку . Збір да-
них щодо випадків сімейного раку у всіх пацієнток при кож-
ному візиті повинен вноситися до єдиного реєстру . Оцінка і 
перегляд сімейного анамнезу з урахуванням факторів ризику 
повинні регулярно переглядатися і оновлюватися у випадках 
значних змін сімейної історії . При виявленні обтяженого он-
кологічного випадку сімейного захворювання пацієнтка по-
винна бути направлена   до гінеколога-онколога для подальшо-
го дообстеження щодо виключення генетичних синдромів . 
Ідентифікація осіб груп високого ризику, використовуючи 
генетичні тести, сприяє зниженню ступеня ризику розвитку 
раку і раннього його виявлення . Лікар сімейної медицини є 
важливою сполучною ланкою між пацієнтом і вузьким фахів-
цем . При наявності у жінок аномальних маткових кровотеч, 
маткових кровотеч в пери- та постменопаузі, ультразвукових 
ознаках патології ендометрію, пацієнтки повинні бути спря-
мовані до гінеколога в територіальну жіночу консультацію 
для розширеного дообстеження і в разі потреби лікування . 
Якщо підозрюється злоякісне захворювання, пацієнтку слід 
відправити в медичні заклади онкологічного профілю: онко-
логічні диспансери, центри з лікування раку, університетські 
клініки, науково-дослідні інститути . При відсутності обтяже-
ного онкологічно сімейного анамнезу профілактичні заходи 
мають бути направлені сімейним лікарем на усунення гіпере-
строгенії як чинника, що сприяє розвитку РЕ: зниження маси 
тіла, компенсацію цукрового діабету, відновлення репродук-
тивної функції, нормалізацію менструальної функції, усунен-
ня причин ановуляції, своєчасне направлення на оперативне 
лікування при фемінізуючих пухлинах, лікування гіперплас-
тичних процесів ендометрія . 

Таким чином, підвищення якості підготовки та професій-
ного рівня сімейних лікарів допоможе ранній діагностиці, 
своєчасному лікуванню та профілактиці РЕ .

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРИТ В ПОЄДНАННІ З КАРДІОВАСКУЛЯРНОЮ 
ПАТОЛОГІЄЮ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Ждан В.М., Лебідь В.Г., Бабаніна М.Ю.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Вступ . Актуальність проблеми остеоартриту (ОА) зумовле-
на його широкою розповсюдженістю, складністю в лікуванні 
та ранньою інвалідизацією хворих працездатного віку . Вста-
новлено, що ОА відноситься до хвороб з високою коморбід-
ністю і поєднується з артеріальною гіпертензією, атерескле-
розом, ішемічною хворобою серця .

 Мета: вивчити ефективність комбінованої терапії, її аналь-
гезуючий, протизапальний ефект і безпеку одночасного за-
стосування: хондропротекторів, кардіопротекторів, нейро-
протекторів, сартанів, статинів у хворих на ОА в поєднанні з 
карідоваскулярною патологією  .

Матеріали і методи . В дослідження включені 60 хворих 
на ОА віком 57—78 років,середній вік, яких склав 63,4±3,2 
роки . Хворих жіночої статті було 38 осіб (63,3%) і чоловіків 
22 особи (36,7%) з гонартрозом І-ІІ стадії . Під час проведен-
ня дослідження пацієнти розподіленні по групам : 1 група-
(n=30пацієнтів), яка отримувала хондропротектори (хондро-
їтину сульфат 200 мг внутрішньом’язево № 25 ін’єкцій через 
день; глюкозаміну сульфат 400мг внутрішньом’язево № 25 
ін’єкцій через день); сартан (вазар 80—320 мг на добу перо-
рально, постійно); статин (розувастатин 10—20 мг на добу 

перорально, постійно), кардіопротектор (тризипин 1000мг 
внутрішньовенно 1 раз на добу, 2 тижні, потім тризипин лонг 
750 мг перорально 1 раз на добу, 1 місяць), нейропротектор 
(армадин 2мл внутрішньом’язево 1 раз на добу, 2 тижні, по-
тім армадин лонг 500 мг перорально 1 раз на добу, 1 місяць); 2 
група — (n=30пацієнтів), яка отримувала хондропротектори 
(хондроїтину сульфат 200 мг внутрішньом’язево № 25 ін’єкцій 
через день; глюкозаміну сульфат 400 мг внутрішньом’язево № 
25 ін’єкцій через день, а потім глюкозамін гідрохлорид 500 мг 
з хондроїтин сульфатом 500 мг перорально по 1 табл . 3 рази 
на добу,1,5 місяці ) на фоні прийому вазару, розувастатину, 
тризипину та армадину . 

Всім хворим були проведені наступні дослідження: загаль-
ноклінічні обстеження крові, сечі, ліпідограма, рентгеногра-
фія і УЗД колінних суглобів,визначення індексу Лекена, шка-
ли WOMAC, ВАШ, Лісхолма і критерії активності хворих по 
шкалі Тегнера  . 

Результати . Спостереження за хворими проводилися про-
тягом 6 місяців . Відмічена позитивна динаміка функціональ-
ного стану опорно-рухового апарату в обох групах пацієнтів : 
1 група — 23 хворих(76,6%), 2 група- 27 хворих(90%) . Спосте-
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рігався більш виражений позитивний ефект в 2 групі пацієн-
тів: більш виражене зниження індексу Лекена, швидкість по-
яви та стійкість анальгезуючого ефекту згідно шкал WOMAC, 
ВАШ; відновлення функціональної здатності колінних су-
глобів за шкалою Лісхолма і підвищення рухової активності 
хворих за шкалою Тегнера, збільшення термінів ремісії, по-
кращення якості життя у хворих на ОА в поєднанні з кардіо-
васкулярною патологією . 

Висновки . Під час дослідження не було зафіксовано жод-
них побічних ефектів використання ступеневого підходу 
застосування хондропротекторів (ін’єнційна та таблетовані 
форми) на фоні прийому сартана, статина, нейропротектора 
і кардіопротектора, показало більш високу ефективність в 
плані зменшення больового синдрому і покращення функці-
ональної здатності суглобів,збільшення термінів ремісії, а та-
кож безпеку використання даної схеми лікування у хворих на 
ОА в поєднанні з кардіоваскулярною патологією .

НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИНЦИПАМ СОРТУВАННЯ 
ПОСТРАЖДАЛИХ В СИМУЛЯЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ.
Загуровський В.М., Яцина Г.С., Огієнко Л.Ф., Кулік В.С. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 

Вступ . Основним чинником успішності надання екстреної 
медичної допомоги одночасно великій кількості постражда-
лих є правильно проведене їх сортування, чим займається, як 
правило, бригада або медичний працівник, що першим при-
був на місце події . Від універсальності їх дій та адекватності 
заходів в величезній мірі залежать успішність надання допо-
моги на місці випадку, так продовж на подальших етапах ева-
куації і надання допомоги .

Мета дослідження . Відпрацювати експериментально най-
більш вірогідні сценарії розвитку подій при проведенні ме-
дичного сортування постраждалих при екстремальних ситу-
аціях .

Матеріали та методи дослідження . Дослідження проводи-
лось шляхом спостереження, експериментального відпрацю-
вання та узагальнення одержаних результатів у співставленні 
з загально прийнятими нормативами та положеннями .

Результати дослідження . Діючі принципи та основи сорту-
вання постраждалих несуть на собі чіткий відбиток періоду 
глобального протистояння епохи холодної війни та розрахо-
вані на одночасне виникнення великих масивів постражда-
лих . Вони відповідно формувалися для «ідеальних» умов, що 
були розроблені та сплановані для умов застосування засобів 
масового враження . В реаліях сьогодення такі умови відсут-
ні, а багато з тих старих принципів та засад стають перешко-
дами в розвитку процесу сортування в теперішніх динаміч-
них умовах та відносно малій кількості постраждалих . Нами 
зроблена спроба пристосування та адаптація старих основ з 
урахуванням сучасних умов та стану, працюючої в вогнищі 
надзвичайної ситуації, бригади екстреної медичної допомоги . 
Основний принцип сортування — оцінка соматичного ста-
ну на час огляду — ліг основою, на тлі якого були застосо-
вані інші, додаткові критерії . До цього спонукало розуміння 
того, що процес сортування є не тільки розподілом на по-

токи постраждалих, але і необхідність одночасного надання 
екстреної медичної допомоги за вітальними показниками та 
прогнозування (формування) подальшого маршруту прохо-
дження кожного постраждалого . Це зумовлено а) можливіс-
тю приділення більшого часу кожному постраждалому при 
первинному сортуванні, та б) розширення можливості на-
дання медичної допомоги на вторинному етапі . Перш за все, 
ми відійшли від статичної картини враження і доповнили її 
динамікою — появою нових локусів ураження та ускладнень з 
боку наявних . Це приводило до зміни стереотипів дій та плас-
тичності в роботі бригади, її адекватності . Наступним чинни-
ком було встановлення преморбідного стану постраждалих, 
що давало можливість оцінити компенсаторні можливості та 
вразливі місця в механізмах регуляції й виникнення усклад-
нень, які можуть бути більш загрозливими, ніж основне вра-
ження . 

Наступною була спроба спрогнозування можливих усклад-
нень та необхідність, нагальність додаткових дій та втручань 
для їх попередження або послаблення . На основі одержаної 
інформації формується план негайних та відстрочених за-
ходів, невідкладність, напрям та шляхи евакуації та заходи 
в процесі її проведення, супровід і таке інше . Запропонована 
схема значно покращує якість та прогноз надання екстреної 
медичної допомоги при сортуванні в умовах роботи бригад 
екстреної медичної допомоги .

Висновки . Відпрацювання принципів сортування та по-
казань для надання екстреної медичної допомоги на вторин-
ному етапі в умовах симуляції дозволяє вирішити питан-
ня командної роботи, швидкість огляду та діагностування, 
комплексну оцінку стану постраждалого та її прогноз на най-
ближчий період . Тренування дозволяє відпрацювати швид-
кість реагування, перспективи та результати як патологічного 
процесу, так і наслідки екстреного медичного втручання .

СУЧАСНІ ФОРМИ САМООСВІТИ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Каук1 О.І., Крупеня2В.І., Просоленко2Н.В. 

1 Харківський національний медичний університет, м. Харків
2 Харківська академія післядипломної освіти, м. Харків

Вступ. В умовах реформи охорони здоров’я, яка зараз про-
ходить в Україні діяльність сімейного лікаря, як соціального 
агента надання медичних послуг в більшій мірі визначається 
його прагненням постійно підвищувати свій професійний 
рівень шляхом вивчення в спеціалізованій літературі і на ме-
дичних Інтернет сайтах новітніх тенденцій і розробок . Так як 
в сучасних умовах ринкової економіки і страхової медицини, 
коли пацієнт має реальну можливість вибору того чи іншого 
лікувального закладу, застосування сімейним лікарем новіт-
ніх розробок дозволить залучити в лікувальний заклад біль-
ше число потенційних споживачів медичних послуг .

Метою нашого дослідження було визначення впливу різ-
них форм підвищення кваліфікації в післядипломній освіті 
сімейних лікарів .

Матеріали та методи . У дослідженні взяли участь 76 лі-
карів-інтернів 2 року навчання за спеціальністю «Загальна 

практика-сімейна медицина», що проходяили навчання на 
кафедрі неврології № 2 Харківського національного медично-
го університету . Дослідження включало в себе інтерв’ювання, 
анкетування, а також метод експертних оцінок .

Результати. Дослідження показало, що основним джере-
лом для отримання нової професійної інформації опитані 
лікарі-інтерни назвали семінари і конференції, що проходять 
в своєму місті (65,4%), нормативны акти органів управлін-
ня охорони здоров’я (відомчі накази, інструкції, рекоменда-
ційні листи) — 53,7%, періодичні медичні видання — 43,4% . 
Причому, особисте спілкування з представниками медичних 
фірм при їх візитах, як метод отримання нової інформації 
відзначили тільки 26,9% респондентів . Найменше опитані 
були схильні до отримання професійної інформації з Інтер-
нет-сайтів (всього 23%) . Відповідно до цього і значимість цієї 
інформації для своєї діяльності лікарі так само оцінюють не-
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високо, про значущість для своєї професійної діяльності Ін-
тернет-сайтів повідомило менше половини опитаних (39,5%) . 
При дачі рекомендацій пацієнтам з вибору препаратів для 
лікування на інформацію, розміщену на Інтернет-сайтах, 
орієнтуються лише 12,4% опитаних лікарів-інтернів . Нечасто 
відвідують вони і бібліотеки (регулярно — 3,9%, кілька разів 
на рік — 17,2%, епізодично — 11,8%, не відвідують — 67,1%) .

 Однак, останнім часом все більш актуальним стають різні 
види дистанційної освіти, такі як: відеоконференції (обмін 
відеозображенням, яке супроводжує звук); аудіо-конференції 
(обмін звуковою інформацією на цифрових і аналогових за-
собах зв’язку); комп’ютерні телеконференції; відео-лекції; за-
няття в чаті; веб-уроки; радіозв’язок; телевізійні канали . Це 
обумовлено в першу чергу розвитком Інтернет-комунікацій і 
складнощами з відривом від виконання своїх функціональних 
обов’язків лікарів загальної практики — сімейної медицини, 
особливо у віддалених сільський районах .

 Види дистанційного навчання можуть використовувати-
ся як окремо, так і комплексно в залежності від оснащеності 

віддаленого лікувального закладу технічними засобами 
(ТСО) і специфікою окремих програми . Від вибору ТСО ба-
гато в чому залежать характер і ефективність навчання: на-
приклад, використання радіо і телебачення не передбачає 
отримання персоніфікованої інформації, а передбачає лише 
вручення загальної .

 Проведене опитування показало, що більш 56,7% 
респондентів віддають перевагу відео-конференціям, 
42,8%  — відео-лекціям і більше 67% вибрали б заняття в 
чаті і веб-уроки, так як саме ці форми навчання передбача-
ють можливість дискусії, постановки цікавих для них питань 
викладачеві .

Висновки. З кожним роком збільшується значимість 
дистанційних методів підвищення кваліфікації лікарів 
загальної практики, що обумовлено розвитком Інтернет-
комунікацій . Для викладання кожної з дисциплін можуть 
застосовуватися будь-які види дистанційного навчання, їх 
успішне поєднання дозволяє зробити процес пізнання ново-
го менш монотонним і цікавішим і продуктивним .

КОМПЕТЕНЦІЇ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ З НЕОНАТОЛОГІЇ
Клименко Т.М., Сандуляк Т.В., Закревський А.М., Карапетян О.Ю. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра неонатології

Вступ . Професійна діяльність сімейного лікаря (СЛ) є одно-
часно процесом, механізмом і результатом прояву фахово-про-
фесійної компетентності [3] та поєднує досвід, знання, вміння, 
ставлення — автономність і відповідальність (здатність само-
стійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми 
та відповідати за результати своєї діяльності), поведінкові 
реакції . Компетентність — об’єктивна оціночна категорія, 
суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, що дозво-
ляє особистості виконувати певні дії через власне ставлення . 
Компетентність — сукупність компетенцій . Компетенція — 
параметр соціальної ролі лікаря, його готовність до мобілізації 
знань, умінь, зовнішніх ресурсів для ефективної діяльності в 
конкретній професійній ситуації задля якісного продуктивно-
го виконання поставленої задачі і отримання соціально закрі-
пленого результату або заданої соціальної норми [2] . В нашій 
країні термін компетенція (від лат . сompete — відповідаю, під-
хожу) сприймають як коло повноважень, наданих посадовій 
особі законом, статутом або іншим актом для виконання яких 
їй потрібні знання і досвід у певній галузі . Компетентності на-
бувають в навчанні, а компетенції регламентуються атестаці-
єю і ліцензіями на право медичної діяльності після отримання 
відповідного рівня знань, вмінь і досвіду роботи . Тобто межи і 
зміст компетенцій для спеціаліста і фахівця визначені наперед, 
а при навчанні перевіряється досягнення необхідного рівня 
компетенцій, щоб відповідати професійно-посадовим вимогам 
і бути здатним до виконання заданої роботи за фахом і займа-
ною посадою, за стандартами і протоколами профілактики, 
діагностики та лікування . Для інтегрованого ведення вагітних 
і новонароджених СЛ має також володіти міждисциплінарною 
комунікаційною компетентністю,яка формується в навчанні на 
різних кафедрах

Мета — окреслити сучасні компетенції сімейного лікаря по 
формуванню здорового початку нового життя і веденню пе-
ріоду новонародженості та запропонувати міждисциплінарні 
резерви покращення підготовки в інтернатурі .

Основна частина Формування фахової компетентності сі-
мейного лікаря після закінчення ВНЗ — процес закономірної 
послідовної і цілеспрямованої зміни в змісті, структурі після-
дипломної медичної освіти, що розпочинається в інтернату-
рі і триває упродовж усього життя згідно вимог оновлених у 
2017 році Європейської рамки кваліфікацій [4] та у 2018 році 
ключових компетентностей, рекомендованих Європейським 
парламентом і Радою (ЄС) [5,6] . Мета післядипломного на-
вчання СЛ — передбачуване застосування знань, умінь та на-
буття інтегральної компетентності на 7-8 рівні за Національ-
ною рамкою кваліфікацій (НРК) в контексті нового Закону 
України «Про вищу освіту» [1] . 

Компетенції СЛ з неонатології змінюються відповідно ви-
могам часу і рівню розвитку перинатології та медицини в сві-
ті та державі . Викладачі ВНЗ мають мати експертний (науко-
вий) рівень своєї професійної компетентності, щоб володіти, 
прописати в програмах і впроваджувати в процесі навчання 
ті компетентності спеціаліста сімейної медицини, які дозво-
лять СЛ отримати соціально гарантований результат якості 
надання медичної допомоги .

При направленні інтернів на кафедру неонатології передба-
чається, що вони вже володіють базовими компетентностя-
ми з педіатрії та неонатології на 5-7 рівні за НРК — здатність 
розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі про-
фесійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає за-
стосування положень і методів відповідної науки і характери-
зується певною невизначеністю умов, а після навчання зможе 
розв’язувати також і складні задачі, до яких відносяться про-
блеми надання допомоги вагітним і новонародженим . Але на 
практиці це не так, викладачам приходиться формувати еле-
ментарні і базові знання та вміння, а вже на їх базі — навча-
ти розв’язувати типові і складні завдання . Звісно, що за 3-4 
тижні навчання на кафедрі неонатології справитись з таким 
завданням на заданому рівні якості складно, не всі слухачі 
здатні до такої інформаційної нагрузки і подальшого навчан-
ня та розвитку . 

Оскільки програма навчання і фахова кваліфікація СЛ охо-
плюють кілька галузей медицини, жодна з яких не домінує, 
а відносяться до категорії міждисциплінарних, вважаємо за 
потрібне на методичній нараді кафедр сімейної медицини, 
педіатрії, неонатології та перинатальної медицини описати 
інтегральну компетентність — узагальнений опис кваліфіка-
ційного рівня СЛ, який виражає основні компетентності та 
характеристики рівня щодо навчання та професійної діяль-
ності, а вже потім обрати методи інтерактивного навчання 
спеціаліста і фахівця та переглядати їх кожні 5 років . 

Інноваційні освітянські технології в підготовці сімейних 
лікарів на кафедрі неонатології передбачають набуття таких 
фахових компетенцій: здатність від початку професійної ді-
яльності розуміти та оцінювати вікові (гестаційні і кален-
дарні) особливості адаптації та патології новонароджених; 
бути готовим надати їм необхідну екстрену, невідкладну та 
планову медичну допомогу за прийнятими в державі новими 
стандартами і протоколами; організувати соціальну допомогу 
нужденним і навчати батьків дитини методам розвиваючого 
догляду, контролю за розвитком малюка, забезпечення раціо-
нального харчування та ефективного імунного захисту, ство-
рення безпечного середовища зростання і виховання здоро-
вого способу життя .
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Компетентнісний підхід і результатна парадигма в освіті 
розглядають початок нового життя не з першого подиху ново-
народженого, а з усвідомленого бажання батьків мати здорову 
дитину і планування вагітності під контролем СЛ за їх станом 
здоров’я . Для оздоровлення майбутніх батьків потрібна по-
стійна співпраця зі спеціалістами задля інтегрованого ведення 
жінок і чоловіків репродуктивного віку з обтяженим анамне-
зом, генетичною схильністю та проявами соматичної, психіч-
ної, гінекологічної та іншої патології . Планування вагітності 
потребує догравідарної підготовки та сумісне ведення подруж-
жя з гінекологом, андрологом, генетиком, репродуктологом . 
Для спостереження за вагітною — співпраця і тісна професій-
на комунікація з гінекологом, терапевтом, ендокринологом, 
кардіологом, нефрологом та ін . згідно протоколів . Скерування 
до спеціалістів, динамічна оцінка та аналіз результатів спосте-
реження, попередня підготовка до пологів, також компетенція 
СЛ, бо за ним кінцевий результат якісної, ефективної медичної 
допомоги — народження здорової дитини .

Огляд немовляти після виписки з пологового стаціона-
ру або домашніх родів, ведення періоду новонародженості 
описані і вивчаються за відповідними наказами МОЗ Укра-
їни (здорова новонароджена дитина, №149 та ін .), але з точ-
ки зору нової парадигми організації охорони громадського 
здоров’я — предиктивна, превентивна та персоналізована 
медицина (4Р), слід уточними і конкретизувати роль СЛ і на-

вчити його методикам оцінки стану здоров’я дітей раннього 
віку і новонароджених .

Диспансеризація новонароджених та передчасно народже-
них дітей раннього віку з вродженою та перинатальною пато-
логією та подальше їх катамнестичне спостереження, також 
потребує пояснення суті та структури нових компетенцій СЛ 
і ретельної підготовки з патології новонароджених . Таким чи-
ном, формування компетентностей СЛ з неонатології, зважа-
ючи на важливість для суспільства його фахових компетенцій 
та результатів діяльності, слід проводити на циклі «Адаптація 
та патологія новонароджених» тривалістю не менше 1 міс .

Висновки 1 . Формування освітніх програм спеціалізації 
СЛ є колективною справою різних кафедр і викладачів на-
вчального закладу післядипломної підготовки . Рекомендуємо 
переглянути і доповнити зміст і структуру навчання сімей-
ного лікаря з неонатології для досягнення компетенцій за ви-
могами НРК . 2 . На міждисциплінарній нараді викладачів ка-
федр, що навчають СЛ в інтернатурі та на курсах підвищення 
кваліфікації, необхідно узгодити зміст і структуру навчання 
за сучасними вимогами 4Р медицини . 3 . Кафедра неонатології 
має відповідну матеріально-технічну базу, учбово-методичне 
забезпечення, сучасні посібники для детального навчання сі-
мейних лікарів і суміжних спеціалістів як в інтернатурі, так 
і на циклах тематичної підготовки за окремими програмами, 
створеними на основі технологій 4Р медицини .

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ 
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 

Короп О.А. 
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Реформування охорони здоров’я, а фактично ство-
рення її нової системи, адаптованої до сучасних вимог та 
суспільних потреб, є єдиним шляхом для забезпечення на-
лежного рівня медичного обслуговування населення Украї-
ни . Головними напрямами сучасних змін в охороні здоров’я 
є автономізація діяльності закладів охорони здоров’я (Закон 
України від 06 .04 .2017 р . № 2002—VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення за-
конодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»), 
подальший розвиток загальної практики — сімейної меди-
цини, що в сучасних умовах доцільно реалізовувати двома 
шляхами — роботою сімейних лікарів в центрах первинної 
медичної допомоги, які можуть переходити на нову форму 
господарської діяльності — комунальні неприбуткові підпри-
ємства та їх діяльністю у якості фізичних осіб — підприємців 
(ФОП) і нова система фінансування галузі охорони здоров’я в 
Україні, яка передбачає виплати за медичні послуги за кожно-
го пацієнта від Національної служба здоров’я (НСЗ) .

Мета — оптимізація та удосконалення організації позалі-
карняної хірургічної допомоги в практиці сімейного лікаря 
в умовах сучасних системних змін в галузі охорони здоров’я 
України .

Матеріали і методи. Для проведення дослідження вико-
ристано нормативно-директивні документи МОЗ України, 
літературні джерела та результати власних досліджень щодо 
організації позалікарняної хірургічної допомоги населенню 
в умовах пріоритетного розвитку первинної медичної допо-
моги (ПМД) . Об’єктом дослідження визначена система ПМД, 
предметом дослідження — організаційні аспекти позалікар-
няної хірургічної допомоги на первинній ланці . Методи до-
слідження — бібліосемантичний, аналітичний, експертний, 
системного аналізу та системного підходу .

Результати. ПМД як основа системи медичної допомоги є 
головною у формуванні громадського здоров’я, несе найбіль-
шу відповідальність за його втрату, визначає раціональне та 
ефективне використання ресурсів охорони здоров’я та задо-
волення населення станом медичного обслуговування . 

Пріоритетний розвиток ПМД (про що свідчить заявлене 
Урядом збільшення фінансування її діяльності майже у 1,5 
рази), спрямовано на збільшення обсягів загально лікарської 
та спеціалізованої медичної допомоги саме на первинному 
рівні, де лікарі загальної практики забезпечують надання ква-

ліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги 
в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціаль-
ності «загальна практика — сімейна медицина», тобто про-
водить профілактичну роботу серед населення, діагностику 
хвороб і надають першу лікарську допомогу при невідклад-
них станах, гострих хірургічних хворобах і травмах, забезпе-
чують лікування і реабілітацію хворих хірургічного профілю, 
здійснюють хірургічні маніпуляції і операції згідно обсягам, 
що визначені директивними документами та науково-мето-
дичними розробками щодо цих питань 

Основними напрямами удосконалення організації надан-
ня медичної допомоги, що визначено в зарубіжній і вітчиз-
няній науковій медичній літературі, є посилення первинної 
ланки при провідній ролі в її розвитку загальної лікарської 
(сімейної) практики з одночасним проведенням реорганізації 
стаціонарної допомоги і перерозподілом частини обсягів спе-
ціалізованої медичної, зокрема хірургічної допомоги із стаці-
онарного сектора в позалякарняний, переважний обсяг якої 
представляє ПМД . 

Наказом  МОЗ України №504 від 19 .03 .2018 року «Про за-
твердження порядку надання первинної медичної допомоги» 
визначено список послуг ПМД, вартість яких буде компен-
сувати держава через НСЗ України (НСЗУ), а саме спосте-
реження за станом здоров’я дорослого і дитячого населення, 
діагностика хвороб, лікування найбільш поширених хвороб, 
травм, отруєнь, патологічних та фізіологічних станів у вагіт-
них та курація пацієнтів з хронічними хворобами . 

Важливим завданням в цих стає умовах забезпечення на-
лежної клінічної бази для підготовки кваліфікованих фахівців 
для надання позалікарняної медичної допомоги хірургічного 
профілю (підготовка сімейних лікарів на циклах тематичного 
удосконалення з загальної хірургії, ортопедії і травматології, 
онкології, урології, проктології) — що є особливо доцільним 
для закладів ПМД і сімейних лікарів ФОП сільських районів у 
відповідності до нових організаційних та клінічних техноло-
гій, які ґрунтуються на принципах доказової медицини . 

Висновок. Реалізація основних завдань сучасних змін в 
охороні здоров’я щодо спеціалізованої медичної допомоги на 
первинній ланці мають сприяти удосконаленню організації 
позалікарняної хірургічної допомоги в практиці сімейного лі-
каря і мати значні наслідки у формах господарчої діяльності 
закладів ПМД та фізичних осіб — підприємців (ФОП) .
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
Короп А.Г., Бойко Л.Т., Журова Т.Э. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования 

Вступление. Лабораторные исследования жидкостей из 
брюшной полости являются важной составляющей обследо-
вания пациентов, позволяют установить причину её появле-
ния, а также выявить инфицированность жидкости .

Цель. Обосновать необходимость и значение лаборатор-
ных исследований жидкости из брюшной полости для диа-
гностики различных заболеваний .

Материалы и методы. Экссудаты и транссудаты из брюш-
ной полости, исследованные с помощью клинических лабора-
торных методов .

 Результаты. Жидкости для исследования получают путём 
парацентеза или при лапароскопии .

Во избежание образования фибринозного сгустка (свёрт-
ка) в посуду для сбора жидкости предварительно добавляют 
антикоагулянт (лучше 5% раствор цитрата натрия, 2—5 мл на 
каждые 100,0 мл жидкости) .

Выпотные жидкости накапливаются в серозных поло-
стях при различных патологических процессах и могут быть 
транссудатами и экссудатами в зависимости от причины их 
появления .

Асцит может появиться в результате портальной гипер-
тензии, гепатоцеллюлярного рака, при метастазах опухолей в 
печень, при панкреатите, перитонеальном туберкулёзе и при 
злокачественных опухолях с метастазами по брюшине .

Основными лабораторными показателями разделения ас-
цита на экссудат и транссудат является содержание общего 
белка, альбумина, уровень холестерина и фибронектина . Для 
транссудата характерен высокий градиент альбумина между 
сывороткой и асцитом, а для экссудата — наоборот — незна-
чительный градиент . Имеют значение для дифференциации 
транссудата и экссудата такие показатели как уровень общего 
белка (значение >30 г/л характерно для экссудата), относи-
тельная плотность (>1015) и положительная реакция Риваль-
та (экссудат) .

По характеру асцитическая жидкость бывает серозной, 
гнойной, геморрагической и хилёзной . Транссудат чаще свет-
лый, иногда с желтоватым оттенком . Мутная серозная жид-
кость характерна для перитонита (как осложнения аппен-
дицита, панкреатита, кишечной непроходимости и других 
острых заболеваний органов брюшной полости) . Перфора-
ция жёлчного пузыря, луковицы 12—перстной кишки, тон-
кого кишечника, холецистит и панкреатит даёт зеленоватую 
окраску жидкости за счёт наличия в ней билирубина .

Молочный цвет жидкости является результатом повреж-
дения грудного лимфатического протока, при туберкулёзе, 
циррозе, лимфоме . Геморрагическая жидкость появляется 
при травмах живота с разрывом внутренних органов, внема-

точной беременности, диссеминации злокачественной опухо-
ли по серозной оболочке брюшной полости .

В экссудатах содержится больше нейтрофилов, туберкулёз-
ное воспаление, опухолевый процесс чаще сопровождается 
лимфоцитозом . Эозинофилия (>10%) указывает на наличие 
аллергического или паразитологического заболевания, а так-
же о злокачественных опухолях .

У женщин опухолевые клетки в асцитической жидкости 
чаще всего обнаруживаются при злокачественных опухолях 
гениталий (чаще яичников), желудочно-кишечного тракта, 
раке молочной железы . У мужчин такая клиническая картина 
наблюдается при диссеминации по брюшине опухолей орга-
нов желудочно-кишечного тракта .

Из патологических процессов, которые встречаются толь-
ко в брюшине, диагностируется псевдомиксома брюшины . 
В этом случае брюшина поражается слизепродуцирующей 
опухолью — чаще всего муцинозной опухолью яичника или 
мукоцеле аппендикса . В таких случаях в брюшной полости 
скапливается много слизи высокой плотности, её трудно 
аспирировать, а опухолевых клеток мало, но они имеют очень 
изменённую форму и для их обнаружения и дифференциа-
ции приходится просматривать несколько препаратов .

Кроме определения значения общего белка и альбумина 
считается информативным и определение концентрации 
глюкозы, которая в значении >5,0 ммоль/л почти всегда при-
сутствует в транссудате . Представляет интерес и содержание 
лактата, концентрация которого в пределах 5—22 ммоль/л 
указывает на бактериальную природу заболевания . Очень 
высокое содержание лактата указывает на наличие метаста-
зов опухолей .

Помогают в определении наличия опухолевого процес-
са и опухолевые маркеры . Однако отрицательный результат 
при определении опухолевых маркеров нельзя считать до-
казательством отсутствия злокачественного поражения . Для 
уверенного суждения о характере патологического процесса 
необходима морфологическая верификация с помощью ци-
тологического или гистологического исследования . Допол-
нительными методами выявления опухолевых процессов 
являются цитохимические0 иммуногистохимические, имму-
ноцитохимические исследования, а также определение хро-
мосомных аберраций и генетический анализ .

Выводы. Таким образом, исследование асцитической жид-
кости в каждом отдельном клиническом случае (в зависимо-
сти от причины и характера жидкости) даёт возможность 
клиницистам более точно определить причину возникнове-
ния асцита, а также наблюдать динамику заболевания с целью 
дальнейшего клинического прогноза . 

ПОЛІМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ У ПРАКТИЦІ СІЛЬСЬКОГО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Костенко О.В. ¹, Костенко І.Ф. ²

¹ Центр первинної медико-санітарної допомоги,  АЗПСМ с. Шабо, Одеська область
²Одеський національний медичний університет,

кафедра внутрішньої медицини № 3, м. Одеса

Вступ. Профілактика і лікування захворювань внутрішніх 
органів визначені ВООЗ приоритетним напрямком розвитку 
медицини у ХХІ сторіччі через збільшення кількості хворих 
на декілька хронічних захворювання . Зростання полімор-
бідності спостерігається із збільшенням тривалості життя і 
постарішанням населення . За даними наукових досліджень, 
більше 80% людей похилого віку мають 2—3 і більше захво-
рювань, які призводять до збільшення трирічної смертності 
до 82% . Наявність різнорідної групи таких хворих, відсут-
ність єдиної класифікації коморбідних захворювань і єдиного 
підходу до лікування (відсутність протоколів надання медич-
ної допомоги, велике навантаження лікарськими препара-

тами) спричиняють високий ризик ускладнень та зниження 
ефективності лікування .

Мета дослідження . Визначити можливості надання медич-
ної допомоги людям похилого і старечого віку з поліморбід-
ною патологією на сільській дільниці сімейного лікаря .

Матеріали і методи . Було обстежено 37 осіб похилого і ста-
речого віку з однієї дільниці сімейного лікаря, які мешкали 
у несприятливих соціальних умовах і нечасто зверталися по 
допомогу до медичних працівників . Серед них було 23 жінок і 
14 чоловіків . План обстеження складався із визначення скарг, 
збирання анамнезу, об’єктивного обстеження, дослідження 
медичної документації, загально клінічного лабораторного 
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та інструментального (ЕКГ, Ехо—КГ, рентгенографія органів 
грудної клітки, огляд очного дна) методів обстеження, кон-
сультацій спеціалістів (окуліст, невропатолог, ендокринолог, 
гінеколог, уролог) в умовах центральної районної лікарні . 
Також було досліджено умови праці та проживання, оцінено 
рівень санітарної культури мешканців, складено санітарний 
паспорт дільниці, умов транспортування хворих до лікарні . 

Результати дослідження. За результатами дослідження 
виявлено, що 2 хронічних захворювання, переважно іше-
мічна хвороба серця (ІХС) гіпертонічна хвороба різного 
ступеню і стадії мали місце у 13 осіб (35,1%) . Ускладнення 
перебігу гіпертонічної хвороби на фоні ІХС мали 9 хворих 
(24,3%) у вигляді порушення серцевого ритму, тимчасових 
гострих порушень мозкового кровообігу, погіршення зору; 
троє хворих (8,1%) перенесли ішемічний інсульт і отрима-
ли 1—2 групи інвалідності . Наявність ІХС та артеріальної 
гіпертензії супроводжувалася ожирінням різного ступеня у 
7 пацієнтів (18,9%), порушенням толерантності до глюкози 
у 21 пацієнта (56,1%), цукровий діабет ІІ типу під час об-
стеження вперше виявлено у 3 осіб (8,1%) . Серед уражень 
інших органів і систем мали місце сечокам’яна хвороба (14 

хворих — 37,1%), хронічна хвороба нирок (9 осіб — 24,3%), 
урологічні захворювання у чоловіків ( 14 — 60,4%) та жінок 
(10 — 43,4%) . Хронічні неспецифічні захворювання органів 
дихання мали місце більше ніж у половини обстежених па-
цієнтів серед жінок (58,3%) і 76,7% чоловіків . Три і більше 
хронічних захворювання було виявлено у 29 ( 56,7%) осіб . 
Дев’ятеро пацієнтів (24,3%) постійно потребували сторон-
ньої допомоги і медичного догляду .

Слід зазначити, що виявлені під час дослідження неналежні 
санітарно-гігієнічні і соціальні умови, віддаленість від амбу-
латорії сімейного лікаря, невелика потужність лікарняної ла-
бораторії, недостатність медичних працівників, висока вар-
тість ліків утруднює надання медичної допомоги в сільській 
місцевості, особливо хворим похилого віку .

 Висновки. Отже, наявність декількох хронічних захворю-
вань у хворого погіршує прогноз для його життя . Для осіб 
похилого і старечого віку в умовах дільниці сімейного лікаря 
є важливим індивідуальний підхід до організації профілак-
тики, діагностики і лікування поліморбідних станів . Також 
необхідно оптимізувати патронажну і волонтерську службу з 
паліативного догляду за такими хворими .

ХРОНІЧНІ НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ: ЯКІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ПОСЛУГ  
У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

Кравченко І. М. 
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ . Передумовою для створення ефективної та дієвої 
публічної системи медичного обслуговування є оптимізація 
обсягів медичної допомоги, яку забезпечують працівники 
первинної ланки . Особливої актуальності це питання набуває 
в сфері профілактики хронічних неінфекційних захворювань 
(НІЗ), при яких своєчасне виявлення та контроль факторів 
ризику є провідним механізмом в зміцненні здоров’я як на 
індивідуальному рівні, так і на рівні громади . Існують пере-
конливі докази того, що чотири найбільш поширені групи 
НІЗ (серцево-судинні захворювання, хронічна обструктивна 
хвороба легень, діабет ІІ типу та онкологічні захворювання) 
пов’язані з чотирма ключовими керованими факторами ри-
зику, а саме, з нездоровим харчування, гіподинамією, вжи-
ванням тютюну та зловживанням алкоголю . Саме працівники 
первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) — є ключо-
вими дійовими особами в виявленні та контролі зазначених 
факторів ризику НІЗ .

Мета дослідження складалася у встановленні характерних 
рис медичних послуг, що надаються працівниками ПМСД з 
метою попередження НІЗ, а також виявленні найбільш впли-
вовіших організаційно-технологічних детермінант якості ме-
дичної допомоги у сільській місцевості на основі узагальнен-
ня типових медичних маршрутів .

Матеріали та методи . Визначення типових рис надання 
профілактичних медичних послуг виконано за адаптованою 
методикою дослідження медичних маршрутів пацієнтів, які 
мешкають в сільській місцевості . Додатково проведено ви-
вчення розподілу обсягів наданої медичної допомоги між за-
кладами різного рівня до закінчення первинного випадку, що 
дозволило простежити та проаналізувати медико-соціальні 
заходи у їх системному взаємозв’язку . 

Первинні дані щодо медичних маршрутів отримано ре-
троспективно (метод викопіювання із карток амбулаторного 
пацієнта (ф 025/о)) . Експертна оцінка якості наданих профі-
лактичних послуг та дані щодо обсягів, видів та рівня наданої 
допомоги виконано у відповідності зі стандартами, що визна-
чені наказом МОЗ № 564 від 13 .06 .2016 «Про затвердження та 
впровадження медико-технологічних документів зі стандар-
тизації медичної допомоги в частині профілактики серцево-
судинних захворювань» . 

Впродовж 2017 року проаналізовано 100 амбулаторних карт 
пацієнтів, що мешкають у сільській місцевості Харківської 
області . Всім пацієнтам медична допомога первинного рівня 
надавалася лікарем амбулаторії ЗПСМ . До вибірки включено 

медичну документацію тих пацієнтів, які відвідали амбулато-
рію впродовж попереднього місяця з будь-якою метою .

Обговорення результатів. Аналіз якості медичних послуг 
з профілактики НІЗ було виконано без урахування причини 
звернення пацієнтів до амбулаторії . Встановлено, що жоден 
з пацієнтів не був обстежений в повному обсязі згідно орі-
єнтовного плану моніторингу пацієнта у лікарів первинної 
медичної допомоги . Так, вимірювання АТ проведено у 99 па-
цієнтів, визначення індексу маси тіла — у 11 пацієнтів (при 
тому, що дані про зріст і масу тіла були наявні у 82 картках), 
вимірювання обсягу талії не було проведено жодному з паці-
єнтів . Відмітку про оцінку статусу тютюнокуріння було вста-
новлено у 46 документах, при цьому оцінка рівня фізичної ак-
тивності та дотримання засад здорового харчування не була 
проведена жодному з пацієнтів . 

Необхідно звернути увагу на те, що було встановлено до-
сить високий рівень оцінки сімейного анамнезу щодо ССЗ та 
ЦД при первинному зверненні — у 83 пацієнтів є відповід-
ні дані, при цьому даних про проведення оцінки ризику за 
SCORE не виявлено в жодному випадку . 

Дані про загальний аналіз крові за попередні 12 календар-
них місяців виявлено у 92 картках, загальний аналіз сечі — у 
84 документах, випадковий рівень глюкози визначено (або рі-
вень глікемії натще ) — у 51, загальний рівень холестерину — 
у 14, креатінін — у 14 пацієнтів . Дані ЕКГ- обстеження наявні 
в 57 картках . 

Також необхідно зазначити, що у всіх 100 картках було 
встановлено наявність інформації щодо планової терапії, пе-
реліку препаратів, дози та частоти прийому, при цьому тіль-
ки у 21 картці були відповідні записи щодо рекомендацій зі 
здорового способу життя (припинення куріння, зловживання 
алкоголем, здорове харчування та адекватну фізичну актив-
ність) .

Висновки: Дані аналізу медичних маршрутів дозволяють 
зробити висновок про наявність диспропорції у наданні 
профілактичних послуг з НІЗ в закладах ПМСД мешканцям 
сільських районів . Це стосується як якості клінічного огляду 
пацієнта і визначених наказами МОЗ лабораторних і інстру-
ментальних методів обстеження, так і корекції поведінкових 
факторів ризику . 

Перспективність подальшого дослідження якості та обсягів 
медичних послуг з профілактики НІЗ, які надаються в закла-
дах ЗПСМ, полягає в тому, що узагальнені дані дозволяють 
створити передумови для керування процесами реформуван-
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ня галузі з урахуванням найбільш впливових організаційних 
детермінант . Методологічні пошуки мають бути спрямовані 
на системне вирішення проблеми з урахуванням розвитку 

кадрового потенціалу, ресурсного забезпечення галузі, ство-
рення дієвої системи комунікацій та мультисекторального 
підходу в попередженні НІЗ .

 ЭФФЕКТ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТФОРМИНА И   ФОРКСИГИ У ПАЦИЕНТОВ  
С СД 2 ТИПА

Мамасуева Л. В., Веришковская В. А., Брек В. В.
 Харьковский национальный медицинский университет г. Харьков

Сахарный диабет (СД) — тяжело прогрессирующее, соци-
ально значимое заболевание . На данный момент врачу-те-
рапевту предоставляется огромное количество сахаросни-
жающих препаратов, которые позволяют эффективно регу-
лировать уровень глюкозы в крови даже в сложных случаях . 
Однако, следует учитывать эффект препарата не только на 
сахароснижающию функцию, а и на снижение риска кардио-
васкулярных осложнений .  

Новым препаратом является Форксига, при применении 
которого было отмечено снижение кардиоваскулярных ос-
ложнений, и, рекомендовано использование сочетанного 
применения Метформина при СД и артериальной гипертен-
зии (далее — АГ) .

Форксига (дапаглифлозин) — гипогликемическое перо-
ральное средство — селективный обратимый ингибитор на-
трийзависимого котранспортера глюкозы 2—го типа (SGLT2) . 
Тормозя почечный перенос глюкозы, дапаглифлозин снижает 
ее реабсорбцию в почечных канальцах, что приводит к вы-
ведению глюкозы почками .

Цель: Оценить сочетанное применение Метформина с 
Форксигой на углеводный обмен и уровень артериального 
давления (далее — АД) у пациентов с СД 2 типа .

Разбор клинического случая: На прием обратился пациент 
Белый В .А ., 58 лет, с жалобами на общую слабость, периоди-
ческое повышение АД, увеличение массы тела . СД 2 выявлен 
3 года назад, принимает Метформин в дозе 1000 г/сут . В свя-
зи со сменой работы 6 лет назад, перестал регулярно зани-
маться спортом, стал вести малоподвижный образ жизни и 
постепенно прибавлять в массе тела . В последние годы пери-
одически повышается артериальное давление до 155\95, регу-
лярную антигипертензивную терапию не получает . Вредные 
привычки — курение (стаж 20 лет) .

Совместно с кардиологами был поставлен диагноз: Сахар-
ный диабет 2 типа, ИБС 2 степени, АГ 1 степени . Принимая 

во внимание высокий сердечно-сосудистый риск у пациента 
из-за АГ 1 степени, уровень глюкозы натощак — 7,0, уровень 
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) — 7,6, абдоми-
нальную форму ожирения (окружность талии 105 см), ИМТ 
33,9 (рост 170 вес 98) — ожирение 1 степени, атерогенную 
дислипидемию (ЛПНП — 4,88, ЛПВП — 1,65, холестерин 3,43, 
коэффициент атерогенности — 4,0), отягощенный семейный 
анамнез (у матери СД 2 типа) и наличие вредных привы-
чек — была назначена терапия: Метформин 1000 мг ( по 500 
мг 2 раза в сутки), Форксига 10 мг 1 раз в сутки, исключение 
жирной, соленой пищи, физическая нагрузка 45 минут 3 раза 
в неделю, постоянный контроль глюкозы и АД, исключение 
курения .

Через 2 месяца регулярного выполнения всех выше пере-
численных указаний, отмечается: снижение концентрации 
глюкозы натощак — 5,2 и после приема пищи — 7,3, сниже-
ние (HbA1c) — на 1,6%, кроме того, отмечалось достоверное 
снижение ИМТ — 29,9 (рост 170 вес 85 — стадия предожире-
ния), уровня систолического и диастолического АД (110\80), 
также не было зарегистрировано тяжелых гипогликемий, лег-
кая гипогликемия наблюдалась редко (после стрессовой ситу-
ации) . У пациента отмечается нормализация липидограммы 
(ЛПВП — 1,68 ЛПНП — 4,0, холестерин — 5,2, коэффициент 
атерогенности — 2,8) .

Вывод . В обсуждаемом случае наиболее целесообразно 
применение Метформина 1000 мг . в комбинации с Форсигой 
10 мг . для достижения нормализации гликемического про-
филя, HbA1c, ИМТ, липидного показателя, систолического 
и диастолического АД . Нами было доказано что сочетанное 
применение Метформина с Форксигой дает положительный 
эффект у пациентов с СД 2 типа и АГ . Комбинацию с Форкси-
гой рекомендуется использовать при недостаточном эффекте 
Метформина на уровень АД и гликемический профиль .

НЕЙРОФАРМАКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ТА МОЖЛИВОСТІ 
ЇХ ПРЕВЕНЦІЇ В ЗАГАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ ТА СІМЕЙНІЙМЕДИЦИНІ

Мисько Г.М. 
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Значне збільшення кількості важких, резонансних 
дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах 
України з великою кількістю загиблих і постраждалих людей 
свідчить про недосконалість існуючих методів контролю за 
станом водіїв транспортних засобів . Особливе занепокоєння 
у лікарів викликає прийом водіями лікарських препаратів, які 
знижують увагу та швидкість реакції і практично не можуть 
бути ідентифіковані при проведенні медичних оглядів на стан 
сп’яніння .

Отримати докладну інформацію про лікарські засоби, які 
знижують увагу та швидкість реакції у водіїв транспортних 
засобів досить складно із-за відсутності списків таких пре-
паратів як в існуючих нормативних документах, так і в мето-
дичних рекомендаціях, запропонованих МОЗ України для ви-
користання в медичній практиці при проведенні діагностики 
станів сп’яніння .Дізнатися про побічні ефекти лікарських 
засобів нині можна лише з короткої анотації в медичних до-
відниках . 

Мета.Визначити групи офіцинальних лікарських препара-
тів, які знижують увагу та швидкість реакції і протипоказані 
водіям транспортних засобів .

Матеріали і методи. Проведено аналіз побічних ефектів і 
ускладнень різних груп офіцинальних лікарських препаратів, 
які знижують увагу та швидкість реакції у водіїв транспорт-
них засобів . 

Результати. Надзвичайно небезпечними і протипоказани-
ми для вживання водіями транспортних засобів є:

Психотропні препарати, зокрема, нейролептики, анти-
депресанти, транквілізатори, седативні, снодійні препарати 
і препарати літію . Їх вживання збільшує ризик дорожньо-
транспортних пригод від 2 до 5 разів . У 

Європі 10% всіх травмованих і загиблих на дорогах людей 
сталися з вини водіїв, які знаходилися під дією психотропних 
засобів .

Нейролептичні препарати — аміназин, неулептил, егло-
ніл та ін . гальмуютьроботу центральної нервової системи, але 
не порушують свідомості і в звичайних дозах не викликають 
сонливості . Проте вони чинять седативну і особливу заспо-
кійливу дію, яка супроводжується зменшенням реакції на 
зовнішні подразники, пригнічують почуття страху, можуть 
викликати дрімотний стан . Основний їх побічний ефект — 
екстрапірамідні розлади .
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Антидепресанти — трициклічні (амітриптилін, кломіпра-
мін, іміпрамін) та тетрациклічніантидепресанти (мапроти-
лін, мансерин) несумісні з керуванням автомобілем, оскільки 
викликають порушення акомодації, координації рухів, втом-
люваність, головний біль, запаморочення, коливання артері-
ального тискуі тахікардію . Антидепресанти нового поколін-
ня — селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну 
(ципраміл, флуоксетин, сертралін) в меншій мірі викликають 
порушення координації рухів, але вони також небезпечні для 
водіїв .

Транквілізатори — сибазон, еленіум, седуксен, валіум, та-
зепам, феназепам, нозепам, рудотель, мепротан, мепробамат, 
альпразопамкупірують тривогу, неспокій та страхи, одночас-
но сповільнюють реакцію організму на зовнішні подразники, 
знижують здатність до концентрації уваги, роблять людину 
байдужою до оточуючого середовища . Більші дози виклика-
ють сонливість і розлади координації . Ці симптоми утриму-
ються ще 1—2 дні після відміни транквілізаторів . В цей період 
сідати за кермо автомобіля вкрай небезпечно .

Препарати літію — літію карбонат і літію оксибутират-
викликають сонливість, відчуття втоми, атаксію, тремор 
пальців рук, спрагу, порушення серцевого ритму . В період лі-
кування препаратами літію особливо небезпечним є прийом 
алкоголю . Керувати транспортними засобами неможна .

Препарати зі снодійним ефектом — барбітурати (барбі-
тал, фенобарбітал), бензодіазепіни (радедорм, нітразепам, 
еуноктин), препарати імован, івадалпригнічують функцію 
центральної нервової системи, викликають порушення реак-
ції людини на зовнішні подразники . Призначення цих препа-
ратів і комбінованих лікарських засобів, які їх містять, проти-
показано до і під час роботи водіям та особам, професія яких 
потребує швидкої психічної і рухової реакції . Фенобарбітал 
входить до складу знеболюючих лікарських засобів, зокре-
ма, пенталгінуі спазмовералгіну . Препарати від закачування 
також містять снодійні засоби . До і під час поїздки водію не 
можна вживати препарати від головного болю, які містять 
компоненти зі снодійним ефектом — веродон і діафен . Всі 
снодійні і заспокійливі засоби протипоказані водіям . Галь-
мівний ефект чинять аспірин, амідопірин, анальгін та фена-
цетин . Від головного болю водіям дозволяється прийом аско-
фену, цитрамону, новоцефальгіну, пірафену, новомігрофену, 
кофальгіну та фенальгіну . Від застуди — парацетамол, чистий 
аспірин, ромашка, чебрець . І тільки в лікувальних дозах .

Заспокійливі, седативні засоби — корвалол, валокор-
дин, препарати валеріани, трава пустинника, настоянка 
піону та ін . викликають загальмованість, сонливість, апатіюі 
протипоказані водіям .

Знеболювальні засоби- кеторол, кетанов, пенталгін, се-
далгін, солпафлекс, солпадеїн, анальгетики бупренорфін, 
налбуфін, спазмовералгін (містить кодеїн і фенобарбітал)
викликають сонливість, головний біль, запаморочення, пору-
шення зору, тому протипоказані водіям . Лікарський засіб від 
зубного болю лідокаїнугідрохлорид викликає головний біль, 
запаморочення, сонливість, шум у вухах, неспокій, порушен-
ня мови та зору . Сідати за кермо водію можна лише через 12 

годин після анестезії з використанням розчину лідокаїнугі-
дрохлориду . 

Опіоїди, зокрема, кодеїн міститься в препаратах, які ви-
користовуються для лікування застуди і кашлю . Це — 
кодтерпін,коделакс, кодтермопсис, солпадеїн, пенталгін, се-
далгін, ношпалгін, кафетин . Їх прийом несумісний з керуван-
ням автотранспортом . 

Засоби від застуди, які містять антиалергічні добавки, що 
викликають сонливість . Це — колдрекс, найт, нурофен плюс, 
лорейне, мигренол, фервекс, терафлю, НL-колд . Під час ліку-
вання цими препаратами керувати автотранспортом не мож-
на .

Антигістамінні препарати — димедрол, супрастін, діа-
золін, тавегіл, піпольфен, діпразин . Всі вони викликають се-
дативний ефект, відчуття втоми, сонливість, запаморочення, 
порушення координації . Виключення становлять антигіста-
мінні препарати групи лоратідину .

Гіпотензивні препарати — алкалоїди раувольфії — рау-
вазан, препарати резерпіну — адельфан, кристепін, трирезид 
К, а також лікарські засоби, що містять клонідин викликають 
підвищену втомлюваність, сонливість, брадикардію, голо-
вний біль, закладеність носу, блювоту . Водіям вони проти-
показані .

Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-
кишкового тракту,зокрема, всі М-холіноблокатори вплива-
ють на зір, викликають розширення зіниць, нечітке зображен-
ня предметів . Це препарати пірензепіну (гастрин, гастроце-
пін), препарати атропіну, що містять беладону та лікарський 
препарат метоклопрамід (церукал) . Препарати для лікування 
діареї — лоперамід та імодіум викликають головний біль, під-
вищену стомлюваність, сонливість та апатію, тому за кермо 
сідати не можна . Водіям можна призначатилише мотиліум . 

Засоби для лікування захворювань очей, які містять 
атропін.Після їх застосування водію сідати за кермоможна 
лише через 2—3 доби .

Стимулятори, які містять кофеїн чи фенамін, зокрема, 
енергетичні напої (енерготоніки, енерджайзери), які за остан-
ні 10—15 років стали популярними на споживчому ринку 
України, протипоказані водіям транспортних засобів, оскіль-
ки здатні викликати безсоння, різке підвищення артеріаль-
ного тиску, напади тахікардії на тлі виснаження центральної 
нервової системи .

Висновки.1 . На законодавчому рівні слід заборонити не-
контрольовану, безрецептурну продажу лікарських препара-
тів; а також їх рекламу в засобах масової інформації .

2 .Для лікарів загальної практики (сімейної медицини) роз-
робити спеціальні програми з наркології, зокрема, з питань 
діагностики станів сп’яніння . Сімейні лікарі повинні пройти 
ці програми, щоб давати аргументовані поради водіям тран-
спортних засобів з питань їх лікування та профілактики .

3 .Розширити програми підготовки студентів з наркології в 
медичних навчальних закладах .

4 .Через засоби масової інформації широко інформувати 
населення про небезпеку самолікування та прийому лікар-
ських засобів особам, які керують транспортними засобами .

ІНФОРМАЦІЙНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ
Мнушко З.М., Парфьонова І.І., Рогова О.Г. 
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Порівняльні результати соціологічних досліджень стосов-
но оцінки роботи лікарів загальної практики в Україні, Нор-
вегії, Данії, Германії свідчать про те, що найбільший розрив 
на користь європейських країн має місце за такими показни-
ками як «інформація і підтримка», «доступність», «взаємодія 
лікар — пацієнт» (різниця в оцінках 1 і більше балів) . Рівень 
надання медичної допомоги в Україні оцінюється дещо вище 
і становить 3,51 порівняно з 4,12—4,34 у вказаних зарубіж-
них країнах .Варто враховувати, щодо немедичних складових 
лояльності клієнтів закладу охорони здоров’я (ЗОЗ), поряд 
із іншим, відносяться ставлення лікарів, середнього медпер-

соналу та адміністрації до хворих, індивідуальний підхід до 
кожного пацієнта; серед суспільно-соціальних складових ло-
яльності відзначаються імідж, престиж ЗОЗ, поширеність ін-
формації про нього, відзиви пацієнтів .

Незважаючи на те, що в системі охорони здоров’я України 
приділяється певна увага питанням етики лікаря, правовим 
та комунікативним аспектам взаємодії з пацієнтом тощо, іс-
нує доцільність виокремлення певних складових з даних на-
прямків .

Інформаційною базою даних досліджень були нормативно-
правові документи, дані наукової літератури та сайти мережі 
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Інтернет . Використані методи — аналітичний, логічний, уза-
гальнення .

Соціально-етичні принципи взаємодії лікаря з пацієнтом 
набувають особливого значення під впливом реформи охоро-
ни здоров’я,коли до медичних закладів вперше висуваються 
сервісні вимоги . Якщо пацієнт не може оцінити категорію 
лікаря, він може оцінити ставлення до нього медичного пер-
соналу і рівень обслуговування, що впливає на конкуренцію 
між закладами охорони здоров’я, між окремими лікарями . В 
роботі сімейного лікаря актуалізується, за оцінками експер-
тів ВООЗ,проведення профілактики, яка неможлива (крім 
медичних навичок) без володіння технікою спілкування, зна-
ння прийомів етичної взаємодії, особливостей психотипів 
людей тощо . Звертається увага на те, що етичні таюридичні 
обов’язки сімейного лікаря набагато вищі в порівнянні з ін-
шими фахівцями, бо, як представники первинної ланки, саме 
вони пояснюють і відповідають на багато питань пацієнтів . Як 
наслідок, у багатьох країнах вже введена в медичні навчальні 
програми етика, спрямована на потреби сімейного лікаря в 
сфері професійної діяльності . Лікареві сімейної медицини 
також необхідно розуміти уявлення і відношення пацієнта 
до його захворювання . Домінуючою при цьому є особистість 
пацієнта зі своїми надіями, побоюваннями, очікуваннями й 
потребами .

Наразі важливими є питання узгодження автономії пацієнта 
і інформованої згоди . Поняття «інформована згода»відносно 
недавно з’явилося в медичній біоетиці і постійно оновлюєть-
ся у зв’язку з рухом про права пацієнтів . Сьогодні воно вва-
жається одним з основних принципів відносин між лікарем і 
пацієнтом . Зловживання вмедичній практиці також сприяли 
присудженню цьому принципу важливого місця . Умовами 
інформованої згоди є: компетентність (пацієнта), відповідна 
інформація, добровільне рішення .

Проводиться відмінність між медичним висновком про 
здатність пацієнта приймати рішення і правовими ви-
сновками про «компетентності», але вони часто тісно 
взаємопов’язані . Це поняття використовується і для медич-
них, і для правових компетентностей . Адекватна компетент-
ність пацієнта передбачає розуміння відповідної інформації 
для прийняття рішень, оцінку життєвої важливості даної 
ситуації, причин для використання відповідної інформації, 
можливість вибору і вираження; заснована на ефективній 
комунікації між медичним працівником і пацієнтом . Дія ін-

формованої згоди вимагає, щоб пацієнти мали адекватну ін-
формацію про хворобу, плани лікування, можливі наслідки, 
альтернативи, наслідки цих альтернатив тощо, що розумієть-
ся як вимога самостійності і відповідальності . Вона містить 
деякі моральні зобов’язання медичного працівника надава-
ти необхідну інформацію, але характер і масштаби правових 
зобов’язань залишаються різними в різних юрисдикціях . Мо-
ральна вимога стосовно адекватного інформування пацієнта 
на перший погляд здається простою, але приховує чимало не-
точностей і складнощів .

У цілому сімейний лікар відіграє три ключових ролі в за-
безпеченні здоров’я людей: лідер, впливова особа та кому-
нікатор . Оскільки сімейний лікар нерідко стикається з ве-
денням хронічних хворих, існує необхідність співробітни-
цтва сімейного лікаря з іншими фахівцями . До хворих, які 
страждають хронічними захворюваннями, і можливо мають 
і інші хвороби, що ведуться різними фахівцями, часто по-
трібно підходити мультидисциплінарно . Слід застосовувати 
і психологічний підхід, визначати тип особистості та її ре-
акцію на свою хворобу . Адже знання соціотипу споживача 
медичних послуг (екстраверт, інтраверт, сенсорик, інтуїт, 
раціонал, ірраціонал) сприяє формуванню індивідуального 
підходу, що в свою чергу є запорукою лояльності споживача 
(пацієнта, клієнта) ЗОЗ . Сімейному лікареві варто визначати,  
враховувати соціальні, економічні або культурні фактори, які 
можуть впливати на провадження лікування хворого .

Важливе значення має фармакотерапія у практиці робо-
ти сімейного лікаря,так як до 75% всіх його консультацій 
пов’язані з призначенням відповідних лікарських препара-
тів . Як свідчать дані літератури, середньостатистичний лікар 
сімейної медицини призначає за квартал близько 200 різних 
ЛЗ, а деякі лікарі — у два-три рази більше . При цьому варто 
пам’ятати, що, за оцінками ВООЗ,тільки 30—40% пацієнтів 
отримують лікування відповідно до клінічних протоколів, 
понад 50% всіх лікарських засобів призначаються або поши-
рюються нераціонально; близько 50% пацієнтів неправильно 
приймають ліки . У зв’язку з цим доцільно звертати увагу на 
необхідність дотримання пацієнтом дисципліни лікування, 
участь лікарів у здійсненні фармаконагляду .Таким чином, у 
діяльності сімейного лікаря важливе значення мають низка 
складових морально-етичного, правового, інформаційного, 
психологічного характеру .

ДИАГНОСТИКА, ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ КИСТ ЯИЧНИКОВ 
Мухтаржанова Х.Н., ХолматоваМ.Ш., Якуббекова С.С.

Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность: кисты яичников — это доброкачественные 
опухоли, среди гинекологических заболеваний кисты яич-
ников у женщин в возрасте 18—48 лет составляют 14—19% . 
Кисты яичников могут быть различных размеров, гормональ-
но активные или неактивные . Кисты яичников могут ослож-
няться перекрутом ножки кисты, нагноением, разрывом, кро-
вотечением в брюшную полость . 

Цель исследования: изучение особенности клинического 
течения, диагностика и методы лечения больных с кистами 
яичников . 

Материалы и методы исследования: нами изучено 56 жен-
щин больных с кистами яичников, всем проведены клини-
ко-лабораторные исследования . Результаты лабораторных и 
инструментальных исследований: изучалась степень чистоты 
влагалища: II ст . чистоты выявлена у 22 (39,2%), III ст . чисто-
ты у 30 женщин, что составило 53,6% IV степень чистоты у 
4(7,2%) . СОЭ у 18 больных было в переделах от 14 до 20 мм/
час . Умеренный лейкоцитоз у 13 от 8,5х10,9 до 11х10 .9, а у 
остальных в переделах нормы . Кольпоскопия проведена 47 
больным из них у 6 женщин обнаружено эрозия шейки матки . 

Результаты и их обсуждения: Фолликулярная киста яични-
ка у 36(64,2%), киста желтого тела у 2(3,6%), текалютеиновая 
киста у 1(2%), эндометриоидные кисты у 9(16%) случаях, дер-

моидные кисты у 5(8,9%) и параовариальные кисты у 3 (5,3%) 
случаях . Жительниц города было 9(16%), сельской мест-
ности  — 47(83%) . Из них домохозяйки — 17(30,3%), служа-
щие — 7 (12,5%), работницы сельского хозяйства 32(57,1%) . 
Кисты яичников чаще развивались в репродуктивном воз-
расте: от 20 до 25 лет 10 (18%), в возрасте от 26 до 30 лет 
12(21%), от 31 до 45 лет 24(43%), 46 лет и выше — 6(11%) . 
Начали половую жизнь в возрасте до 19 лет 17(30%), в воз-
расте от 20 до 25 лет — 31(55%), от 26 до 30—5(8,9%), 30 лет 
и выше — 3 (5,3%) . В анамнезе простудные заболевания вы-
явлены у 49 больных (87%), анемия легкой степени у 11 (19%), 
анемия средней тяжести — у 41 (73,2%), анемия тяжелой сте-
пени — у 4 (7,1%), аппендэктомия — у 3 (8,9%), хронический 
холецистит — у 1 (1,7%) . Частой причиной возникновения 
кист яичников является перенесенные гинекологические за-
болевания . Исходы беременностей в анамнезе у больных с 
кистами яичников распределились следующим образом, у 56 
больных общее количество беременностей было всего 96, ро-
дами закончились 56 беременностей, из них: срочные — 49, 
преждевременные — 7, абортов 37 . Первичное бесплодие у 
женщин с кистами яичников встречалось у 13 больных (23%), 
а вторичное бесплодие у 6 (11%) . Жалобы и симптомы при 
поступлении больных с кистами яичников: Боли внизу жи-
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вота 54 (96,4%), альгодисменорея 13 (23,2%), нерегульярность 
менструации 19(33,9%), гиперполименорея 17 (30,3%), олиго-
менорея 3 (5,3%), рвота, тошнота 11 (19,6%), сердцебиение 9 
(16), повышение температуры тела 7 (12,5%), общая слабость 
39 (69%), дизурические явления 4 (7,1%), увеличение живо-
та 1(1,7%), дефанс мышц 15(26%), положительный симптом 
Щеткина-Блюмбирга 8 (14%), бесплодие 18 (32%) . В 13 случа-

ях из 56 операция — резекция яичника, в 5 случаях операция 
выполнена лапороскопическим путем . Из 56 больных 26 по-
лучили консервативное лечение .

Выводы: Частота кисты яичников по данным 3—го ро-
дильного комплекса за последний год составила 2,5% в струк-
туре гинекологической заболеваемости и имеет тенденцию к 
росту .

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ
Мухтаржанова Х.Н., Урманбаева Д.А., Якуббекова С.С., Мамарасулова Д.З.

Андижанский государственный медицинский институт, кафедра онкологии

Несмотря на достигнутые успехи, ранняя диагностика и 
лечение первичного рака печени остаётся одной из актуаль-
ных и трудных задач современной онкологии . Об этом сви-
детельствует неуклонный рост заболеваемости во всем мире . 
Несмотря на единственное радикальное лечение хирургиче-
ское вмешательство, большинство больных, обращающихся 
в специализированные медицинские учреждения, приходят с 
запущенными стадиями . Кроме того, более чем в 70% случа-
ев после радикальной резекции, в течение 5 лет развивается 
рецидив заболевания . История химиотерапии первичного 
рака печени позволяет, в ряде случаев, надеяться на эффек-
тивное лечение и не рассматривает процесс как первично 
лекарственно- резистентный . В процессе клинических иссле-
дований противоопухолевых препаратов, попытки лечения 
первичного рака печени определили спектр возможностей 
химиотерапевта .

Цель исследования: Оценить эффективность монохими-
отерапии и полихимиотерапии с иммуностимулятором при 
лечении первичного рака печени .

Материалы и методы: Обследованные больные с Т4 забо-
левании, 2 клинической группой были разделены на 2 груп-
пы в зависимости от метода лечения . 1 группу составили 
24 (54,5%) больных, которым проводилась системная моно-
химиотерапия с фторурацилом по 500мг/м .кв . 1,3,5,7 дни и 
вифероном по 3 млн . МЕ 1 свеча 1 раз в день ректально в те-
чение 10 дней, 2 группу — 20 (45,5%) больных получивщихпо-

лихимиотерапию по схеме FAP 5-фторурацил по 500 мг/м .кв . 
1,5 дни, Доксорубицин 50 мг/м .кв . 1 день, Цисплатин 50мг/м .
кв . 1 день с Вифероном по тойже схеме .

В первой группе (которым проводилась монохимиоте-
рапия с фторурацилом и вифероном) не отмечалась ос-
ложнений как аллопеция, гастроинтестинальные измене-
ний и гепатотоксичность, стабилизация процесса только  
у 5(21%) больных, остальные 19(79%) имели прогрессирова-
ние заболевания . Во второй группе, наблюдались осложнений 
как аллопеция у 3(15%), гастроинтестинальные изменений у 
4(20%), гепатотоксичность у 3(15%) где проводилась полихи-
миотерапия по схеме FAP с вифероном, стабилизация опу-
холевого процесса достигнута у 11(55%) пациентов,у 8(40%) 
больных, несмотря на проводимую химиотерапию, отмечено 
прогрессирование заболевания и только у 1(5%) больного до-
стигнут частичный противоопухолевой эффект .

Вывод. Несмотря на токсичность эффективность поли-
химиотерапии несколько выше, чем монохимиотерапии с 
фторурацилом . При лекарственном лечении нерезектабель-
ного первичного рака печени в режиме полихимиотерапии 
стабилизация опухолевого процесса достигнута у 11(55%) 
пациентов, у 1(5%) больного достигнут частичный противо-
опухолевой эффект, тогда как в режиме монохимиотерапии с 
фторурацилом и вифероном, отмечалась стабилизация про-
цесса только у 5(21%) больных, остальные имели прогресси-
рование заболевания .

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  ЛІКАРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
СУПРОВОДУ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ 

Ніколаєва Л.Г., Майстат Т.В., Черкасов О.П. 
Харківська медична академія післядипломної освіти

КЗОЗ Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом, м. Харків

Вступ. В умовах нових викликів, з якими стикнулася 
Україна на порозі реформування системи охорони здоров’я 
та стабільно високими темпами поширення ВІЛ-інфекції, 
а також в рамках реалізації глобальної ініціативи Стратегії 
FastTrack «Прискорення припинення епідемії СНІДу до 2030 
року» необхідно вирішити питання покращення підготовки 
лікарів первинної медичної допомоги з питань ВІЛ-інфекції .

Заходи щодо припинення глобальної епідемії ВІЛ-інфекції/
СНІД реалізуються за стратегією «FastTrack», згідно з якою 
90% усіх людей, які живуть з ВІЛ, мають знати свій статус, 
з них 90% стабільно отримувати антиретровірусну терапію 
(АРТ) та 90% з тих, що отримують лікування, матимуть три-
вале пригнічення вірусного навантаження . Ці заходи суттєво 
зменшать ймовірність передачі ВІЛ та подальше поширення 
збудника у популяції . Задля оцінки досягнення стратегічних 
цілей 90—90—90 в країні побудований каскад послуг для лю-
дей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) . За основними даними каскаду 
послуг ЛЖВ в Україні станом на 01 .01 .2018 p . тільки 58% від 
оціночної кількості ЛЖВ знали про свій ВІЛ-позитивний ста-
тус та перебували під медичним наглядом у закладах охорони 
здоров’я (ЗОЗ) служби СНІДу .

Мета. На кафедрі дерматовенерології та ВІЛ/СНІД 
Харківської медичної академії післядипломної освіти було 
розроблено та впроваджено цикл тематичного удосконален-
ня «Супровід пацієнтів з ВІЛ-інфекцією лікарями первинної 

медичної допомоги», метою якого є удосконалення знань та 
умінь лікарів при веденні ВІЛ-інфікованих осіб .

Матеріали та методи дослідження. Забезпечити засвоєння 
принципів діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та 
відпрацювати уміння проведення консультування і тесту-
вання в різних групах населення, використовуючи досвід 
успішних практик взаємодії з неурядовими організаціями .

При навчанні на циклі лікарі знайомляться з питаннями 
етіології, епідеміології, патогенезу, клінічної картини ВІЛ-
інфекції, її діагностики та лікування . На сьогоднішній день 
викликає занепокоєння значна кількість випадків пізньої 
діагностики ВІЛ-інфекції у лікувальних закладах, коли у 
пацієнта вже розвинулась IV клінічна стадія ВІЛ-інфекції . 
У зв’язку з цим одним із завдань циклу є підвищення 
обізнаності лікарів, щодо клінічних проявів ВІЛ-інфекції на 
різних стадіях захворювання, формування настороги з метою 
своєчасного залучення пацієнта до тестування на ВІЛ .

Значну увагу приділено основним принципам консульту-
вання при тестуванні на ВІЛ-інфекцію (КіТ), протоколу та 
алгоритму КіТ, нормативним актам України, що пов’язані з 
організацією послуг КіТ . 

Навчання на даному циклі тематичного удосконален-
ня дозволяє сімейним лікарям визначити у яких випадках 
доцільно пропонувати послуги з КіТ, як доброзичливо по-
радити пацієнту пройти тестування на ВІЛ, кваліфіковано 
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проконсультувати та підтримати його . Досвідчено проведе-
не консультування відкриває пацієнту шлях до оптималь-
ного лікування, оскільки своєчасно розпочата АРТ здатна 
підвищити якість життя, суттєво збільшити його тривалість 
а також є потужним заходом профілактики ВІЛ-інфекції .

Велику увагу в програмі циклу приділено особливо-
стям консультування різних груп населення, зокрема 
представників груп ризику .

Консультантам потрібно навчитися проводити бесіди з 
особами, які споживають ін’єкційні наркотики, надавати 
інформацію, в тому числі про ризиковану поведінку, за-
охочувати пацієнтів самостійно приймати рішення про 
необхідність проведення тестування на ВІЛ-інфекцію . Кон-
сультант повинен допомогти виробити прості та доступні 
кожному моделі поведінки, які дозволяють зменшити ризик 
передачі ВІЛ, відповідно, зменшити розповсюдження епідемії .

Профілактика поширення ВІЛ-інфекції серед підлітків 
та молоді є невід’ємною складовою подолання епідемії та її 
негативних наслідків . Формування стійких мотиваційних 
установок і застосування знань щодо здорового способу 
життя допоможе боротися як із звичними проблемами (що 
виникають внаслідок куріння тютюну, вживання алкоголю 
та наркотиків), так і запобігти захворюванню на ВІЛ/СНІД . 
Саме актуалізація знань лікарів про поведінкові, психологічні 
особливості підлітків, специфічні ризики передачі ВІЛ у 
неповнолітніх, вкрай низької поінформованості підлітків про 

ВІЛ-інфекцію, покладена в основу проведення консультуван-
ня і тестування на ВІЛ-інфекцію .

В останні роки в Україні фіксується переважання статево-
го шляху інфікування ВІЛ (у 2017 році — 72,5%), що вказує 
на ризик переходу епідемії із груп ризику до загального на-
селення, у тому числі жінок дітородного віку . Ця обставина 
спричиняє поступове збільшення кількості дітей, народже-
них ВІЛ-інфікованими матерями .

Наданню консультативної допомоги батькам/іншим закон-
ним представникам дітей, народжених ВІЛ-інфікованими ма-
терями, щодо інфікування ВІЛ з урахуванням особливостей 
догляду за дитиною, присвячено розділ програми циклу .

Відмінна риса методики проведення даного циклу є 
інтерактивний підхід . Навчання передбачає практичні занят-
тя, які проходять у формі тренінгу . Тренінг передбачає групо-
ву та індивідуальну роботу слухачів, проведення презентацій, 
«мозкових штурмів», рольових ігор, зокрема при KіT, рішення 
ситуаційних задач . В учбовому процесі демонструється метод 
діагностики з використанням швидких тестів, які є оптималь-
ним методом надання всебічної допомоги .

Висновки. Застосування інтерактивної форми навчання на 
циклі тематичного удосконалення з питань супроводу ВІЛ-
інфікованих осіб буде сприяти доступу населення до якісних 
діагностичних досліджень на рівні первинної ланки та покра-
щенню підготовки лікарів сімейної медицини з питань кон-
сультування і тестування на ВІЛ . 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ У ХАРКІВСЬКІЙ  
ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ

Овчаренко І. А., Китаєнко З. А., Горянский А. С., Степаненко Г. Л. 
Харківський національний медичний університет. м. Харків

Епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу ( ТБ) в Україні 
залишається складною .Одним із індикаторів епідеміологічної 
обстановки є показник захворюваності на ТБ серед дітей, 
тобто осіб 0—17 років .

Висока захворюваність на ТБ серед дітей є показником 
неблагополучної епідеміологічної ситуації щодо цього захво-
рювання .

Мета: Аналіз епідеміологічної ситуації щодо ТБ у 
Харківській області .

Завдання . вивчити динаміку захворюваності на дитячий ТБ 
у Харківській області за останні 5 років .

Матеріали та методи . Статистичні дані ДЗ «Центр 
медичної статистики МОЗ України» — основні показники з 
ТБ за 2013—2017 роки .

Результати . Станом на кінець 2017 року захворюваність 
на ТБ у дітей загалом по Україні становила 11 на 100 тис . 
відповідного населення . По Харківській області у 2017 р . вона 
складала 12 на 100 тис . населення . З 2013 року, коли цей по-
казник був 11,8 на 100 тис . населення, зростання відбулось 
на 1,7% . Однак, у 2016 році вона складала 8,2 на 100 тис . на-

селення . За рік відбулось зростання на 46,34% . Серед дітей 
віком 0—14 років з 2013 року, коли захворюваність серед осіб 
відповідного віку складала 9,6 на 100 тис . населення, цей по-
казника зріс до 10,3 на 100 тис . населення, тобто на 7,3% . Про-
те, порівняно з 2016 роком, зростання відбулось на 63,5% (у 
2016 році — 6,3 на 100 тис . населення) . Серед підлітків (15—
17 років) за період з 2013 по 2017 роки захворюваність на ТБ 
суттєво не змінилась (22,3 та 22,7 на 100 тис . населення у 2013 
та 2017 роках відповідно) . Однак порівняно із 2016 роком, во-
назросла на 39,3% (16,3 та 22,7 на 100 тис . населення у 2016 та 
2017 рр . відповідно) .

Висновки . Таким чином, захворюваність на дитячій ту-
беркульоз у Харківській області за період 2013—2017 роки 
значно на змінилась . Динаміка зниження захворюваності, 
яка спостерігалась до 2016 року, змінила вектор до значно-
го зростання цього показника у 2017 р . Причиною такого 
явища є недостатній рівень охоплення дитячого населення 
туберкулінодіагностикою та вакцинацією/ревакцинацією 
БЦЖ, що було пов’язано із дефіцитом вакцин та туберкуліну 
у Харківській області . 

СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Огієнко Л.Ф., Кулик В.С. 

Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра медицини невідкладних станів і медицини катастроф

Вступ. У процесі реформування системи освіти на перший 
план виходить проблема вдосконалення підготовки лікарів-
слухачів на циклах підвищення кваліфікації . Під час надання 
екстреної медичної допомоги актуальним питанням залиша-
ється підвищення рівня володіння практичними навичками 
з надання невідкладної медичної допомоги постраждалим у 
надзвичайних ситуаціях . 

Мета. На сучасному етапі проблема підвищення рівня во-
лодіння практичними навичками з надання невідкладної та 
екстреної медичної допомоги постраждалим знаходиться на 
першому місці . І тільки відпрацювання на практиці алгорит-
мів проведення серцево-легеневої реанімації, надання екс-

треної медичної допомоги при політравмі, бойовій травмі та 
інших невідкладних станах для лікарів-слухачів усіх фахів, 
для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги є най-
більш прийнятним у цій ситуації .

Матеріали і методи. Симуляційна форма навчання, що пе-
редбачає підготовку в спеціальному штучно створеному імі-
тованому середовищі з використанням манекенів, є найбільш 
актуальною . 

У симуляційному центрі при Харківській медичній академії 
післядипломної освіти проводяться різні форми симуляцій-
ного навчання слухачів: бригадні заняття, спільне навчання, 
майстер-класи, семінари-тренінги, змагання . 
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При використанні симуляційної форми навчання у лікарів-
інтернів, лікарів-слухачів різних спеціальностей формуються 
та удосконалюються технічні навички невідкладної допомоги 
при різних невідкладних станах, що дає можливість навчити 
їх давати об’єктивну оцінку своїм діям, а також сформувати 
здатність приймати рішення .

На окрему увагу заслуговують навички командного спіл-
кування та командної роботи (гучні зрозумілі накази, чіткий 
розподіл обов’язків у команді під час проведення серцево-ле-
геневої реанімації, зупинки кровотечі, огляду постраждалого 
і транспортування постраждалого до лікарні) . 

Головні ознаки симуляційного навчання — це можливість 
використання муляжів, манекенів або стажистів для повно-
ти та реалістичності моделювання об’єкта, відпрацювання 

конкретних практичних навичок за чітким алгоритмом дії 
з використанням сучасної апаратури та без завдання шкоди 
здоров’ю людини, відпрацювання командної роботи в іміто-
ваній конкретній ситуації .

Висновки. Як бачимо, симуляція у підготовці медичних 
фахівців — це сучасна технологія навчання й оцінювання 
практичних навичок, умінь та знань . Симуляція ґрунтується 
на реалістичному моделюванні імітації клінічної ситуації чи 
окремо взятої фізіологічної системи, для чого можуть вико-
ристовуватися біологічні, механічні, електронні та віртуальні 
(комп’ютерні) моделі, особливо при сучасному високому тем-
пі розвитку науково-технічного прогресу в медицині . Тому 
стимуляційне навчання у медичній освіті має велике значен-
ня і потребує подальшого розвитку та впровадження .

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫИ ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Островский А.М.
УО «ГомГМУ», Гомель, Республика Беларусь

Химическая промышленность является лидером по числу 
неблагоприятных факторов, воздействующих на человека . 
Общей чертой условий труда работников химической про-
мышленности является сочетание физических и нервно-эмо-
циональных нагрузок со значительным числом одновремен-
но действующих химических факторов . В последние годы все 
большее внимание привлекает вопрос о возможном небла-
гоприятном влиянии на организм работающих длительно-
действующих химических веществ в малых концентрациях . 
Известно, что контакт человека с различными неблагопри-
ятными факторами производственной среды, в том числе 
химической природы, приводит к напряжению различных 
систем организма, что провоцирует за собой развитие раз-
личного рода преморбидных состояний, заболеваний, а так-
же усугубляет течение уже имеющейся у работника хрониче-
ской патологии . Частота и интенсивность неблагоприятных 
воздействий возрастает при нарушении технологического 
цикла,пусконаладочных и ремонтных работах, работе на обо-
рудовании, не отвечающем режимным требованиям, что при-
водит к созданию высоких концентраций вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны .

Результаты литературного анализа и собственный опыт 
работы врачом-офтальмологом лечебно-профилактического 
участка ОАО «Гомельский химический завод» свидетельству-
ют о многих проблемах в организации цеховой медицинской 
службы на предприятиях химической промышленности .

Во-первых, в период реформ в сфере здравоохранения 
1991—1995 гг . на исключительном большинстве промышлен-
ных предприятий были закрыты медико-санитарные части . В 
результате этого, медицинское обеспечение работников про-
водится медпунктом или здравпунктом с малым количеством 
должностей врачебного и среднего медицинского персонала, 
отсутствуют мероприятия по контролю за состоянием здо-
ровья работников промышленных объектов . Работники в 
основном обслуживаются в территориальных организаци-
ях здравоохранения на договорной основе .На данном эта-
пе медицинского обеспечения работников промышленных 
предприятий главной причиной низкой выявляемости про-
фессиональных заболеваний является слабая подготовка по 
профпатологии врачей(особенно «узких» специалистов), за-
нимающихся медицинскими осмотрами . При этом в основ-
ном выявляются профессиональные болезни органов дыха-
ния и сенсоневральная тугоухость .

Во-вторых, сама специфика проведения обязательных ме-
дицинских осмотров препятствует эффективному диагности-
ческому процессу: значительная доля здоровых лиц, высокий 
темп работы медперсонала, отсутствие жалоб на здоровье, 
обусловленное страхом работника перед увольнением, — все 
это усложняет работу врача и требует тщательности осмотра 
при строгом выполнении необходимого объема дополнитель-
ных исследований . Поэтому при проведении профилактиче-

ских медицинских осмотров нередки случаи первичной диа-
гностики запущенных форм профессиональных заболеваний 
и несвоевременного отстранения работников от вредных 
производственных факторов, снижающих трудовой потенци-
ал, продолжительность и качество жизни .

В-третьих, медицинские работники зачастую не следуют 
стандартному алгоритму обследования, прежде всего, из-за 
отсутствия необходимого оборудования и навыков, что, в 
свою очередь, порождает низкое качество осмотров, по ре-
зультатам которых не диагностируются ранние признаки 
профзаболеваний . Отдельной проблемой является отсут-
ствие или некачественная информация о перенесенных забо-
леваниях из организаций здравоохранения по месту житель-
ства работника (выписка из медицинской документации), а 
также несовершенство нормативно-правовой базы в части 
отсутствия регламентации отношений между нанимателем и 
работником при обнаружении ранних признаков профзабо-
леваний .

Вполне очевидно, что ситуация с профзаболеваемостью в 
республике в настоящее время усугубляется и социально-эко-
номическими предпосылками . С одной стороны, неудовлет-
ворительное финансирование оздоровительных и профилак-
тических мероприятий, включенных в коллективные догово-
ра, программы по улучшению условий труда, предписания 
органов и учреждений, осуществляющих государственный 
санитарный надзор, приводит к постепенному снижению 
общего уровня санитарного состояния предприятий . С дру-
гой стороны, финансово-экономическое положение многих 
предприятий, неритмичность их работы, вынужденные отпу-
ска и угроза безработицы снижают обращаемость работни-
ков за медицинской помощью при ухудшении их состояния 
здоровья, способствуют сокрытию симптомов и, надеясь на 
льготное пенсионное обеспечение, заставляют их обращать-
ся за медицинской помощью в организации здравоохранения 
лишь в запущенных случаях . В связи с этим, прогнозировать 
и оценивать риск профессиональной заболеваемости в насто-
ящее время представляется крайне затруднительным, истин-
ное положение с профпатологией в республике по-прежнему 
остается неясным .

Практическое здравоохранение сегодня, как никогда, ис-
пытывает острую необходимость в подготовке высококва-
лифицированных специалистов в области профпатологии, 
решение которой должно осуществляться как в процессе-
додипломной, так и последипломной подготовки медицин-
ских работников . Однако в последние несколько лет курсы 
профпатологии перестали быть подразделениями высших 
медицинских заведений и как бы «растворились» в других 
кафедрах, что в целом негативно отражается на преподава-
нии этой дисциплины . В то же время, в ходе послевузовской 
подготовки, осуществляемой на базе кафедры аллергологии 
и профпатологии Белорусской медицинской академии после-
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дипломного образования, основное внимание уделяется под-
готовке специалистов терапевтического профиля .

Безусловно, определенный недостаток или отсутствие зна-
ний по проблемам профессиональной патологии ущербны 
для специалистов-медиков, что в последующем негативно 
отражается в их практической работе, порождая низкое ка-
чество проводимых исследований и, как следствие, несвоев-
ременное выявление профессиональных и производствен-
но-обусловленных заболеваний в потенциально обратимой 
доклинической стадии .

Руководитель Гродненского областного центра профпа-
тологии Л .Н . Зеньков для решения данной проблемы в свое 
время предложил следующее:

1) С целью улучшения качества подготовки медицинских 
специалистов по профпатологии на додипломном уровне 
преподавание дисциплины «Профессиональные болезни» не-
обходимо проводить на всех факультетах высших медицин-
ских заведений .

2) Для улучшения качества последипломной подготовки 
врачей, участвующих в проведении профилактических ме-
дицинских осмотров, кроме Белорусской медицинской ака-
демии последипломного образования подготовку специали-
стов можно проводить в областных центрах профпатологии 

с привлечением профессорско-преподавательского состава 
медицинских вузов .

3) Для ранней диагностики профессиональных заболева-
ний и производственно-обусловленной патологии должен 
быть использован весь потенциал медицинских университе-
тов, включая сотрудников кафедр и диагностическое обору-
дование .

Также необходима разработка и создание механизма эконо-
мической заинтересованности нанимателя в улучшении усло-
вий и повышении безопасности труда . Существенным стиму-
лом в этом направлении явилась бы разработка методологии 
установления дифференцированных, с учетом состояния 
условий и охраны труда на предприятии, страховых взносов 
Фонду социальной защиты населения, страховых взносов по 
обязательному страхованию от несчастных случаев и профза-
болеваний .

Таким образом, подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области профпатологии является ключевым 
звеном в повышении качества проведения обязательных ме-
дицинских осмотров работающих с целью раннего выявле-
ния и своевременного лечения профессиональных и произ-
водственно-обусловленных заболеваний .

ЗАСТОСУВАННЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЛІПІВ ШЛУНКА В КОМПЛЕКСІ З ХІРУРГІЧНИМ
Пікас П. Б. 

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

Вступ. Ендоскопічна поліпектомія є основним способом 
лікування (ефективним і безпечним, діагностичним і про-
філактичним) хворих із поліпами шлунка . При поліпектомії 
існує можливість їх рецидивів . Різноманітними є дані літера-
тури про малігнізацію поліпів, час прогресії поліпа в адено-
карциному складає 3,5—11,5 років .

Нами було встановлено зміну складу жирних кислот (ЖК) 
ліпідів у сироватці крові (зростання сумарного вмісту нена-
сичених (в тому числі поліненасичених (ПНЖК)) і зниження 
сумарного вмісту насичених жирних кислот) у хворих із по-
ліпами шлунка порівняно із здоровими особами, що свідчить 
про необхідність проведення їх корекції . В якості патогене-
тично обгрунтованого засобу у комплексному лікуванні по-
ліпів шлунка нами взятий закофальк (містить масляну кис-
лоту), який відновлює метаболічний баланс і покращує тро-
фічні умови слизової оболонки . Мета дослідження — оцінити 
ефективність консервативного лікування поліпів шлунка із 
застосуванням закофальку в комплексі з хірургічним за скла-
дом жирних кислот у сироватці крові .

Матеріали та методи . Обстежено 35 здорових осіб та 63 
хворих із поліпами шлунка . Першу групу (І, порівняння) в 
кількості 35 (35,7% із 98) осіб склали здорові особи . Другу (ІІ) 
і третю (ІІІ) групи склали хворі із 1—2 поліпами шлунка . До ІІ 
групи входило 32 (32,6% із 98) особи, до ІІІ групи — 31 (31,7% 
із 98) особа . Вік обстежених — 30—75 років .

Хворим на поліпи проводили ендоскопічне дослідження 
слизової оболонки шлунка . Забір матеріалу поліпа для біопсії 
(для виключення чи підтвердження його малігнізації) прово-
дили під час ендоскопічного дослідження (зондом) або при по-
ліпектомії . Дослідження проводились на базі клініки Держав-
ної установи «Національний інститут хірургії та транспланто-
логії (ДУ НІХТ) ім . О .О . Шалімова» НАМН України, де хворі 
знаходились на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні . 
Пацієнтам ІІ групи проводилось лише традиційне хірургічне 
лікування, а пацієнтам ІІІ групи — типове хірургічне лікуван-
ня в комплексі з медикаментозною терапією (закофальк) . За-
кофальк® (Німеччина) призначали по 1 таблетці 3 рази на добу 
до їди (не розжовуючи); курс лікування — 30 днів .

До лікування і після завершення курсу прийому закофаль-
ку у хворих обох груп (ІІ і ІІІ) спостерігали за змінами складу 
жирних кислот у сироватці крові . 

Визначення складу жирних кислот фосфоліпідів у сиро-
ватці крові проводили на газовому хроматографі серії «Цвет-

500» із плазмоіонізаційним детектором в ізотермічному ре-
жимі . Кількісну оцінку складу жирних кислот ліпідів у сиро-
ватці крові проводили за методом нормування площ шляхом 
визначення піків метилових ефірів ЖК та їх частки (у%) . По-
хибка визначення показників склала ± 10% . 

Результати та їх обговорення . До лікування показники 
жирних кислот у сироватці крові у хворих із поліпами шлун-
ка ІІ групи достовірно не відрізнялися від таких показників 
жирних кислот у пацієнтів ІІІ групи, що дало можливість по-
рівнювати ці групи між собою в процесі лікування .

Після проведеного лікування швидше покращувалися по-
казники жирних кислот сироватки крові у хворих на поліпи 
шлунка ІІІ групи порівняно з хворими ІІ групи .

Кількість пальмітинової та стеаринової ЖК достовірно під-
вищувалась до (40,2 ± 1,1)% і (14,8 ± 1,0)% відповідно у хворих 
IІІ групи (при (28,6 ± 1,5)% і (5,8 ± 0,6)% відповідно до ліку-
вання, р < 0,001) . У здорових осіб кількість пальмітинової ЖК 
складала (41,9 ± 0,9)%, стеаринової — (15,1 ± 1,3)% . У пацієн-
тів ІІ групи рівень пальмітинової та стеринової ЖК не нор-
малізувався і склав відповідно (30,2 ± 0,7)% і (6,2 ± 0,4)%, що 
достовірно відрізнялось від таких показників у здорових осіб 
(р < 0,05) та не відрізнялось від показників жирних кислот до 
лікування (р > 0,05) .

В осіб ІІ групи рівень пентодеканової ЖК (С15:0) достовірно 
не відрізнявся (р > 0,05) від таких показників до лікування, в 
осіб ІІІ групи в процесі лікування пентодеканова ЖК зника-
ла (р < 0,05) . Кількість маргаринової ЖК у пацієнтів ІІ групи 
після лікування становила (0,6 ± 0,1)% (до лікування — (0,7 ± 
0,1)%), що достовірно не відрізнялось (р > 0,05) від таких по-
казників після лікування у хворих ІІІ групи . Кількість мірис-
тинової ЖК у хворих IІІ групи в процесі лікування достовір-
но зменшилась (відповідно до (2,8 ± 0,3)% при (9,5 ± 0,8)% до 
лікування, р < 0,001) . У хворих ІІ групи її рівень зменшувався 
не достовірно (до (8,6 ± 0,6)%, р > 0,05) порівняно з таким по-
казником до лікування .

У хворих ІІІ групи в процесі лікування нормалізувався су-
марний вміст насичених та ненасичених (в тому числі, ПН 
ЖК) жирних кислот . У хворих ІІ групи — нормалізації показ-
ників жирних кислот не було .

Висновки. 
1 . Зміни в спектрі жирних кислот ліпідів у сироватці крові 

у хворих із поліпами шлунка обумовлюють необхідність про-
ведення корекції їх складу .
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3 . Застосування закофальку у комплексі з типовим хірур-
гічним лікуванням у хворих із поліпами шлунка спрямоване 
на швидшу корекцію змін складу жирних кислот ліпідів у 

сироватці крові, що є перспективою підвищення ефектив-
ності лікування хворих та його застосування у практичній 
медицині .

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ У КОНДЕНСАТІ ПОВІТРЯ, ЩО ВИДИХАЄТЬСЯ В ОСІБ,  
ЯКІ КУРЯТЬ

Пікас О. Б. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

Вступ. В Україні 19 млн . осіб курять цигарки, з яких 40% у 
віці старші за 15 років (з них 34% курять щодня, 6% — час від 
часу) . Цей показник є одним із найвищих серед країн Європи . 
Загалом споживання цигарок населенням за останні 10 років 
збільшилося у 5 разів . В Україні курить кожен другий чоловік 
і кожна п’ята жінка . 

За останні роки кількість курців серед жінок в Україні зрос-
ла у 3 рази . У третини курців стаж куріння становить більше 
20 років, у 19% — 6-10 років; 37% опитаних осіб викурюють 
16-20 цигарок за день, 33% — 6-10 цигарок . За споживанням 
цигарок Україна посідає 17 місце серед усіх країн світу . 

У димі цигарок міститься біля 1900 компонентів, що шкід-
ливо впливає на організм людини (в тому числі на альвеоляр-
ний епітелій) . За даними ВООЗ в результаті куріння у світі що-
річно помирають близько 4—5 млн . осіб, а в Україні — більше 
100 тис . осіб (13% загальної смертності) . Причиною виник-
нення патологічних станів є зміна стану цитоплазматичних 
мембран, до складу яких входять жирні кислоти (ЖК) . Тому 
метою наших досліджень було — оцінити метаболізм ліпідів 
у курців (за складом жирних кислот) у конденсаті повітря, що 
видихається (КВП) .

Наукове дослідження було фрагментом планової науково-
дослідної роботи Національного медичного університету іме-
ні О .О . Богомольця МОЗ України «Поширеність, клінічний 
перебіг та наслідки лікування туберкульозу серед груп підви-
щеного ризику захворювання» .

Матеріал і методи. Було вивчено склад жирних кислот КВП 
у 126 здорових осіб віком від 16 до 29 років, серед яких було 
78 (61,9%) чоловіків та 48 (38,1%) жінок . Усі обстежені розпо-
ділені на 2 групи . Першу групу (І) складали 94 (74,6%) особи, 
які не курили цигарки, а другу групу (ІІ) — 32 (25,4%) особи, 
котрі курили цигарки . КВП збирали за допомогою спеціаль-
ної спіральної скляної трубки-конденсатора . Склад жирних 

кислот фосфоліпідів у КВП визначали біохімічним методом . 
Із КВП виділяли фосфоліпіди, метилували і проводили газо-
хроматографічний аналіз на хроматографі серії «Цвет — 500» . 
Похибка визначення показників становила ± 10% .

Результати. В осіб І групи (не курці) виявлено найбільший 
рівень пальмітинової ЖК (С16:0) — (52,30 ± 1,40)% . Було 
встановлено, що в осіб І групи є високий вміст стеаринової 
ЖК (С18:0) та ненасиченої олеїнової ЖК (С18:1), що склали 
відповідно (19,30 ± 1,00)% і (20,67 ± 1,30)% . Сумарний вміст 
поліненасичених жирних кислот (ПН ЖК) в осіб І групи ста-
новив (7,73 ± 0,09)% . 

В осіб ІІ групи (курці) у 2 рази зменшувався вміст ейкозо-
трієнової ЖК (С20:3) (до (0,54 ± 0,11)%, р < 0,05) проти (1,12 ± 
0,14)% в осіб, які не курять (І група) та частково підвищувався 
рівень арахідонової ЖК (С20:4) до (3,27 ± 0,53)%, р > 0,05 (у 
не курців — (2,78 ± 0,69)%) . Підвищення вмісту полієнових 
ЖК (С22:4,6) в осіб ІІ групи (до (2,57 ± 1,32)% у курців (р > 
0,05) проти (2,04 ± 0,44)% у не курців) та лінолевої ЖК (С18:2) 
(до (1,71 ± 1,35)% у курців (р > 0,05) проти (1,29 ± 0,81)% у 
не курців) сприяло збільшенню частки ПН ЖК (до (8,41 ± 
1,80)%, р > 0,05), що компенсувалося достовірним зниженням 
рівня ейкозотрієнової ЖК (С20:3) .

Висновки та перспективи. У курців метаболізм ліпідів по-
рушений, в результаті чого відмічаються зміни складу жирних 
кислот ліпідів у КВП . Підвищення вмісту поліненасичених 
жирних кислот у КВП курців (як результат дії компонентів 
диму цигарок на сурфактант) може сприяти виникненню 
патологічних процесів у легенях . 

Отже, оцінка складу жирних кислот у КВП має значен-
ня для виявлення осіб групи ризику щодо бронхолегеневих 
захворювань і сприятиме обгрунтованому вибору тактики 
профілактики та лікування . 

ІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА СВОЄЧАСНЕ ВИЯВЛЕННЯ  ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Радомська Т.Ю., Лазько К.В., Притула В.Ю. 
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) — важлива соціально-
економічна та медична проблема не тільки у зв’язку з широ-
кою розповсюдженістю, а й з-за високого показника у струк-
турі загальної смертності . За оцінкою Всесвітньої організації 
здоров’я (ВООЗ), у 40% дорослих осіб у світі розвивається АГ 
та є причиною більше 9 млн . щорічних смертельних випадків . 
На сьогоднішній день в усьому світі спостерігається стійка 
тенденція до зростання випадків АГ . 

ВООЗ визначає АГ як «провідний глобальний ризик під-
вищення смертності від серцево-судинних захворювань у 
світі» . 30—45% європейського населення страждають на АГ . В 
Україні за даними епідеміологічних досліджень поширеність 
АГ серед жителів міст становить 30%, у сільській місцевос-
ті — 36% . Не дивлячись на покращення ранньої діагностики 
та підвищення ефективності лікування, кількість пацієнтів з 
АГ залишається високою . 

При цьому обізнані щодо наявності АГ 81% міських меш-
канців і 68% сільських жителів з підвищеним артеріальним 
тиском (АТ), приймають будь-які антигіпертензивні препа-
рати відповідно 48 і 38% пацієнтів, а ефективність лікування 
становить лише 19% у міській і 8% у сільській популяціях . Ви-
сока розповсюдженість АГ та її тяжкі ускладнення потребу-

ють подальшої розробки методів інформованості, раннього 
виявлення та профілактики даного захворювання .

Мета — проаналізувати поінформованість амбулаторних 
пацієнтів стосовно АГ та оцінити своєчасність виявлення 
факторів ризику даного захворювання .

Матеріали та методи. Дослідження проводилося у 2 етапи 
серед пацієнтів, які відвідували сімейну амбулаторію з різ-
них приводів: 1-й — анкетування з метою виявлення інфор-
мованості осіб стосовно АГ; 2—й — анкетування пацієнтів з 
підвищеним АТ з метою виявлення факторів ризику . У 1-му 
етапі прийняли участь 130 респондентів, 30,5% склали чолові-
ки, а 69,5% — жінки . Розподіл за віком був наступним: 18—29 
років — 23,5%, 30—49 років — 61%, старше 50 років 15,5% . 
Пацієнтам була запропонована анкета, що включала наступ-
ні питання: чи чули Ви про захворювання АГ? Чи знаєте Ви 
основні прояви АГ? Який АТ є оптимальним для дорослої 
людини? АГ — це стійке підвищення АТ вище (варіанти циф-
рових значень АТ) . Які Ви знаєте фактори ризику АГ, що мож-
на усунути? Які органи та системи уражаються при АГ? Які 
ускладнення можуть виникнути при АГ?

На 2-му етапі роботи було проанкетовано 56 амбулаторних 
пацієнтів з АГ 1—го та 2—го ступенів, середній вік яких склав 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2018, № 2 91

Матеріали конференції

52±2,5 роки, 38% жінок та 62% чоловіків . Вони відповідали на 
наступні питання: Чи відомо Вам, що у Вас має місце підви-
щення АТ? Чи мали Ви у минулому перенесений інсульт чи 
інфаркт? Чи підвищувався у Вас коли-небудь цукор крові або 
у Вас є цукровий діабет? Ви палите? Ви зловживаєте алкого-
лем? Скільки хвилин на день Ви ходите пішки в помірному 
або швидкому темпі? Чи вживаєте Ви щодня близько 400 г 
фруктів та овочів (окрім картоплі)? Чи звертаєте Ви увагу на 
вміст жиру і холестерину у продуктах (на етикетках, упаков-
ці) або під час приготування їжі? Чи маєте Ви звичку досолю-
вати готову їжу, не скуштувавши її? Чи споживаєте Ви шість 
та більше шматків цукру, варення, меду та інших солодощів 
в день? Чи страждали ваші батьки і близькі родичі на АГ? 
Статистична обробка результатів проводилась за допомогою 
комп’ютерної програми «Statistica 6 .1» .

Результати. Практично 100% опитаних пацієнтів чули про 
АГ . Тільки 20% осіб впевнені в тому, що знають ознаки та 
симптоми АГ . Щось чули, але конкретно не пам’ятають 42,5%, 
37,5% не знають про симптоми даного захворювання . 52% па-
цієнтів обізнані, що оптимальний АТ для дорослої людини — 
до 120/80 мм рт . ст ., 41% осіб вважає оптимальним рівень АТ 
135/90 мм рт . ст ., 7% респондентів — 140/90 мм рт . ст . 48% 
опитаних знають, що АГ — це стійке підвищення АТ вище 
140/90 мм рт . ст ., 32,5% вважають, що про АГ свідчить стійке 
підвищення АТ вище 135/85 мм рт . ст ., 13,5% вважає, що цей 
показник вище 150/100 мм рт . ст ., а 6% осіб — вище 120/80 мм 
рт . ст . Також було виявлено, що 78% респондентів розуміють, 
що стрес, куріння та зловживання алкоголем є факторами 
ризику розвитку АГ, 69,5% вважають фактором ризику над-
лишкову вагу, 37% — надлишкове вживання повареної солі, і 
лише 19,5% пацієнтів знають про те, що малорухливий спосіб 
життя є також фактором ризику розвитку АГ . 97,7% опитаних 

осіб знають, що ускладненням АГ можуть стати інсульт та ін-
фаркт, 34,6% також поінформовані, що АГ може привести до 
зниження або втрати зору, 23,8% знають про ризик розвитку 
ниркової недостатності при АГ, а 30,8% — серцевої недостат-
ності . 

Серед пацієнтів з підвищеним АТ тільки одна третина мала 
нормальну вагу тіла, 63% з них не дотримувалися принципів 
раціонального харчування, зловживали тваринними жирами, 
мали недостатньо овочів та фруктів у раціоні . Не палять 31% 
осіб, 38% палять до 1 пачки на день, а 45% палять більше 1 пач-
ки на день . Зловживають алкоголем 9% опитаних, вживають 
алкогольні напої періодично 73% пацієнтів . Також більшість 
пацієнтів не була обізнана щодо своєї спадковості стосовно 
АГ . Всі респонденти відмітили наявність стресів: постійно — 
63%, періодично — 37% . Більше половини осіб ведуть мало-
рухомий спосіб життя .

Висновки. Таким чином, інформованість населення про АГ 
та її наслідки є недостатньою . Це призводить до нерозуміння 
пацієнтами небезпечності даного захворювання, що веде до 
малої кількості звернень за допомогою до сімейних лікарів 
на ранніх стадіях захворювання . При цьому має місце досить 
висока розповсюдженість факторів ризику розвитку АГ у па-
цієнтів з підвищенням АТ, зокрема провідними є надлишко-
ва вага, гіподинамія, нераціональне харчування, паління та 
зловживання алкоголем . За таких умов зростає необхідність 
оптимізації профілактичних заходів на первинній ланці ме-
дичної допомоги шляхом популяризації серед населення 
принципів здорового способу життя, раціонального харчу-
вання, фізичної активності, більш широкого розповсюджен-
ня інформації про АГ та її наслідки, організації шкіл здоров’я 
та навчання пацієнтів з АГ, проведення масового скринінгу 
для виявлення АГ на ранніх стадіях .

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НА ЦИКЛАХ 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНАТУРИ

Редько І.І., Чакмазова О.М. 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя

В умовах реформування системи охорони здоров’я необхід-
на оптимізація як до дипломної, так і післядипломної медичної 
освіти . Варіантом оптимізації існуючої організації післяди-
пломної освіти спеціалістів є інтеграція очних та дистанційних 
форм навчання . Очна та дистанційна форма не є відокремле-
ними, а працюють спільно, доповнюючи один одного . Інтер-
активне спілкування дозволяє дискусію, можливість впрова-
джувати технології, що рекомендовані в практику лікаря, вже 
в день спілкування та обговорювати результати . 

На етапі післядипломної освіти в навчальному процесі по-
винні застосовуватися як традиційні форми роботи (лекції, 
семінари, практичні заняття, самостійна робота), так і сучас-
ні дистанційні технології . Досвід роботи з практичними лі-
карями свідчить про їх недостатні знання теоретичних основ 
діагностичної роботи лікаря . Практикуючі лікарі в умовах 
широкого доступу до наукової інформації різного рівня та 
впровадження діагностичної техніки в практичну медици-
ну потребують чіткого уявлення про методологію аналізу та 
синтезу при діагностиці патологічних прояв . Практика на-
вчання показує, що засвоюваність матеріалу на семінарських 
і практичних заняттях не завжди ефективна . Тому основним 
напрямком інтенсифікації повинен бути перехід від меха-
нічного заучування готових тестів до все більшої активізації 
навчальної та розумової діяльності лікарів, до використання 
внутрішніх резервів їх психіки, що передбачає самостійну ро-
боту слухачів та лікарів-інтернів в процесі навчання . 

Існуючі учбові програми мають переважно прикладний ха-
рактер та страждають недостатньою увагою до основ логічно-
го мислення при постановці діагнозу, принципів створення 
патогенетичної лікувальної тактики та контролю стану в ди-
наміці, застосування додаткових методів дослідження . 

Для поліпшення самостійної роботи необхідна методична 
розробка викладачем плану теоретичних і практичних пи-
тань, що розбираються на кожному занятті, контрольних пи-

тань для поточного опитування з еталоном відповідей на них, 
які спонукали б слухача самого перевірити ефективність його 
самостійної роботи . При відборі матеріалу для самостійної 
роботи необхідно використовувати проблемний метод, кон-
цепцією якого є зміна звичайної стратегії «від знань до про-
блеми» стратегією «від проблеми до знань», які були здобуті 
наукою заради вирішення цього завдання . Особливо велику 
увагу необхідно приділяти інтернам в перші дні їх самостій-
ної роботи в клініці . Викладач знаходиться в ролі репетитора 
біля ліжка хворого, виявляючи і виправляючи дефекти са-
мостійної роботи інтернів, що підвищує ефективність при-
дбання лікарських практичних навичок, вміння аналізувати, 
діяти і мислити по-лікарському . Метою занять повинен бути 
акцент на клінічну роботу: можливість самостійної курації 
хворих, обговорення проблемно-орієнтованих клінічних си-
туацій, рольові ділові ігри, розв’язання ситуаційних задач .

В даний час рішення задач діагностики і лікування біля 
ліжка хворого далеко не завжди реально, до того ж не всі за-
хворювання, що вивчаються згідно з навчальними програ-
мами, можуть бути представлені під час відповідних занять . 
Рішення даної проблеми можливе шляхом створення вірту-
альних клінічних презентацій . 

В якості самостійної роботи зарекомендував себе бібліо-
графічний пошук з коротким конспектом і коротким повідо-
мленням практичних рекомендацій щодо тієї чи іншої про-
блеми, написання рефератів та аналіз архівного матеріалу з 
експертною оцінкою історій хвороб . 

Зі зміцненням матеріально-технічних баз кафедр розшири-
лися можливості для самостійної роботи слухачів та інтернів 
в комп’ютерних класах, де можливо перевірити рівень своїх 
знань за допомогою тестів . Сучасні комп’ютерні технології до-
зволяють підвищити якість навчання, але тільки в комплексі 
із застосуванням друкованих носіїв інформації в сполученні з 
педагогічною майстерністю та кваліфікацією викладача .
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ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ ВРОДЖЕНИХ 
ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЯХ

Редько І.І., Чакмазова О.М., Остапенко А.В.*
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії
*КЗ «Пологовий будинок №3» м. Запоріжжя, Україна

Ураження серцево-судинної системи (ССС) залишаються 
однією з актуальних проблем сучасної перинатології, неона-
тології та педіатрії, провідною причиною яких є інфекційний 
фактор . 

Метою дослідження було визначити роль вроджених вірус-
них інфекцій (ВВІ) в структурі перинатальних уражень ССС 
у новонароджених (НН) та особливості клінічного перебігу в 
залежності від етіологічного чинника .

Матеріали та методи . Проведено клініко-лабораторне 
обстеження 834 матерів та їх хворих НН з підозрою на вну-
трішньоутробну інфекцію в перші 3 доби життя . Предметом 
поглибленого дослідження стала група з 224 НН з верифіко-
ваною ВВІ, серед яких доношених — 132, недоношених — 92 з 
гестаційним віком 26-32 тижні . Використовували методи за-
гальноклінічні, біохімічні та спеціального дослідження . Для 
верифікації етіологічного збудника інфекції використовува-
ли методи лабораторної діагностики: культуральний, люмі-
нісцентна мікроскопія, ІФА, імунохроматографічний аналіз, 
модифікована реакція зв’язування комплементу, полімеразна 
ланцюгова реакція, бактеріологічні методи . Матеріал для об-
стеження — пуповинна кров, кров із периферичної вени, зми-
ви з носоглотки, сеча, фекалії . Обстеження ССС проводили 
комплексно: ЕКГ, ЕХО-КГ, біохімічні маркери (КФК-МВ) .

Результати дослідження. Серед 224 дітей з ВВІ верифі-
ковано: у 77 (34,4%) — мікст-вірусно-вірусні інфекції, у 62 
(27,7%) — вірусно-бактеріальні інфекції, у 53 (23,6%) — мікст-
вірусно-TORCH-інфекції, у 32 (14,3%) — моновірусні інфек-
ції . У дітей з ВВІ при верифікації етіологічного збудника вірус 
грипу визначений у 15,6%, парагрипу — у 20,5%, аденовірус — 
у 40,6%, РС-вірус — у 27,2%, ентеровіруси — у 48,2%, цитоме-
галовірус — у 56,6%, вірус ВПГ-2 — у 22,6% .

Найчастішими факторами перинатального ризику роз-
витку ВВІ є наявність ГРВІ у вагітних (45,5%), загрози пере-
ривання вагітності (43,7%), анемії (25,0%), плацентарної дис-
функції (23,2%), приееклампсії (17,4%), дострокових пологів 
(41,1%), асфіксії при народженні (40,6%) .

Вивчення особливостей клінічного перебігу ВВІ показа-
ло, що найбільш тяжке ураження ССС спостерігалося при 
мікст-асоційованих клінічних формах: при мікст-вірусно-
бактеріальних інфекціях у вигляді вродженого кардиту (9,1%), 
постінфекційних міокардитів (34,4%); при мікст-вірусно-
вірусних інфекціях переважали постінфекційні (15,9%) та 
гіпоксичні (50,6%) кардіопатії . Найбільш тяжкий перебіг за-
хворювання спостерігався у недоношених при генералізова-
них формах (6,3%) та вісцеральних ураженнях: вроджений 
міокардит (25,0%), вроджена пневмонія з РДС (37,5%), який 
було викликано асоціацією ентеровіруса з бактеріальним 
збудником . 

Летальне завершення ВВІ спостерігали при асоціації Кок-
сакі В6 з вірусом грипа . Серед етіологічних чинників уражен-
ня ССС переважали цитомегаловірус та ентеровіруси . Серед 
ентеровірусів виділено серотипи: ентеро-68—71 (62,1%), ЕС-
НО-серотипи 6, 11, 15, 20, 25 (29,5%), Коксакі-серотипи В6, В3 
(13,9%) . Встановлено, що серед етіологічних чинників інфек-
ції у недоношених провідними були серотипи ентеро-68—71, 
у доношених — ЕСНО 6, 11, 15, 20, 25 .

Висновки . Найчастішим фактором перинатального ризи-
ку уражень ССС у новонароджених є перинатальне вірусне 
інфікування в асоціації з гіпоксією плода . Серед етіологічних 
інфекційних чинників переважають цитомегаловірус та 
ентеровірус в асоціації з респіраторними вірусими .

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
Серіков1 К.В., Голдовський1 Б.М., Поталов1С.О., 

Філімонова1 І.В., Серіков2 В.І. 
1ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя

3Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

У структурі цереброваскулярних захворювань, ішемічний 
інсульт (Ischemic Stroke — IS) є однією із найпоширеніших 
клінічних форм гострого порушення мозкового кровообігу 
(ГПМК) . Летальність в гострому періоді IS досягає 35%, 
збільшуючись на 12—15% до кінця першого року після IS .

Мета: вдосконалити діагностику і інтенсивну терапію (ІТ) 
у хворих із IS .

Матеріали та методи . В умовах відділення анестезіології 
з палатами інтенсивної терапії КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна клінічна лікарня № 9» проведено ретроспек-
тивне, нерандомизоване дослідження 62 хворим (середній вік 
69±3 років) із первинними ГПМК по ішемічному типу . При 
цьому, хворих із транзиторними ішемічними атаками було 
15 (середній вік 64±3 років); із IS в правій гемісфері голов-
ного мозку (ГМ), руслі правої середньомозкової артерії — 19 
(середній вік 70±2 років); із IS в лівій гемісфері ГМ, руслі лівої 
середньомозкової артерії — 19 (середній вік 69±2 років); із IS 
в стовбурі ГМ — 9 (середній вік 62±3 років) .

При цьому використовували комп’ютерний томограф «Hi 
Speed CT Dual Plus», монітор «ЮМ-300», монітор «Leon-3», 
загальні та біохімічні аналізи крові .

Результати . Вдосконалення діагностики та ІТ у хворих із 
IS здійснювали згідно наказу МОЗ України від 03 .08 .2012 № 
602 «Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги — 
ішемічний інсульт», за наступним алгоритмом:

1. Контроль вітальних функцій складався із оцінки 
свідомості за шкалою ком Глазго (ШКГ), моніторингу 
артеріального тиску (АТ), частоти серцевих скорочень, часто-
ти дихальних рухів (ЧДР), сатурації кисню (SaO2) .

2. Забезпечення адекватного газообміну:
Профілактичну оксигенацію розпочинали при SaO2 < 95% .
При погіршенні свідомості (ШКГ ≤ 8 балів) або зростанні 

ознак дихальної недостатності (ціаноз на тлі SaO2 < 92%, ЧДР 
< 12 або > 35—40 дихальних рухів за хвилину, тяжкі порушен-
ня ритму дихання, апное) виконували оротрахеальну інтуба-
цію із подальшим проведенням штучної вентиляції легенів .

3. Тяжкість ішемічного інсульту, у всіх хворих, відпові-
дала важкому мозковому інсульту за шкалою інсульту Наці-
ональних інститутів здоров’я Сполучених Штатів Америки 
(National Institutes of Health Stroke Scale — NIHSS) .

4. Диференціювання підтипу ішемічного інсульту прово-
дили між атеротромботичним, кардіоемболічним, гемодина-
мічним, лакунарним та гемореологічним підтипами IS .

5. Нейропротекція:
5.1 Первинну нейропротекцію розпочинали з 1—ї години 

IS застосовуванням 25% магнію сульфату в дозі 30 мл×доба-1, 
внутрішньовенно .

5.2 Вторинну нейропротекцію розпочинали через 6 годин 
після розвитку IS та активно застосовували протягом перших 
7 діб захворювання .
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Внаслідок зниження кровотоку в судинах які оточують 
зону ішемічної пенумбри та розвитку симптому «обкрадан-
ня» — засоби для вторинної нейропротекція в гострішому 
періоді IS не застосовували .

6. Антиагрегантну терапію здійснювали протягом 48 го-
дин від початку IS та використовували аспірин 160—320 
мг×доба-1, per os, протягом 48 годин .

7. Антикоагулянтну терапію в 1—шу добу від початку IS 
розпочинали у вигляді антикоагулянтів прямої дії (гепарин) 
32 тис . ОД внутрішньовенно (в/в) або підшкірно (п/к); надалі 
24 тис . ОД в/в або п/к, під контролем коагулограми .

8. Корекція гемодинаміки:
8.1 Корекцію гіпертензії розпочинали при систолічному 

АТ (АТ сист .) > 220 мм рт .ст . та діастолічному АТ (АТ діаст .) 
> 120 мм рт .ст .

Медикаментозне зниження АТ здійснювали на 10—15% 
від вихідного рівня протягом 2—3 годин, надалі протягом 
доби — на 15—25% .

8.2 Корекцію гіпотензії розпочинали при АТ сист . < 100 мм 
рт .ст . або АТ діаст . < 70 мм рт .ст .

Встановлювали причини виникнення гіпотензії (гіповоле-
мія, кровотеча, зменшення серцевого викиду через серцеву 
недостатність, ішемію міокарду або аритмію) та проводили їх 
усунення за допомогою відповідних втручань .

9. Антибактеріальну терапію розпочинали при доказа-
ному вогнищі інфекції, при цьому заміну груп антибіотиків 
проводили кожні 7 діб .

10. Корекцію гіпертермії здійснювали при пахвовій темпе-
ратурі > 38 0С .

11. Підтримка нормоглікемії:

11.1 Корекцію гіперглікемії проводили при значеннях 
глюкози крові > 10 ммоль×л-1, при цьому застосовували в/в 
введення інсуліну короткої дії в дозі 0,1 ОД×кг-1×год-1 або 
5—10 ОД×год-1 .

11.2 Корекцію гіпоглікемії здійснювали при значеннях 
глюкози крові <3,0 ммоль×л-1, при цьому в/в вводили 40% 
розчин глюкози в дозі 40 мл протягом 3—5 хвилин з подаль-
шою краплинною інфузією 10% розчину глюкози .

12. Специфічна інтенсивна терапія:
12.1 Противонабрякова терапія:
- 0,1% розчин L-лізину есцинату по 20 мл×доба-1 протягом 

3 діб, надалі по 10 мл×доба-1,в/в, при стійкій гемодинаміці з 
тенденцією до гіпертензії,

- 15% розчин манітолу в дозі 1 г×кг-1, в/в, кожні 6 годин 
під контролем осмолярності плазми але не більш ніж 180 
г×доба-1 .

13. Зондове ентеральне харчування
Добову потребу в енергетичному забезпеченні (ПЕЗ), при 

неможливості самостійного харчування хворих, визначали за 
формулою Харіса-Бенедікта:

ПЕЗ (чоловіки) = 66 + (13,7 × ВТ) + (5 × З) — (6,8 × В), 
ккал×доба-1,

ПЕЗ (жінки) = 655 + (9,6 × ВТ) + (1,8 × З) — (4,7 × В), 
ккал×доба-1,

де: ВТ — вага тіла (кг); З — зріст (см); В — вік (років) .

Висновки: Завдяки проведеним заходам діагностики та ІТ, 
мозковий кровообіг відновлювали повністю у 24% хворих із 
первинними ГПМК по ішемічному типу, нівелюючи його до 
рівня транзиторної ішемічної атаки .

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ І ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ ГЕМОРАГІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
Серіков1 К.В., Голдовський1 Б.М., Поталов1 С.О., Сідь1 Є.В., Серіков2 В.І. 

1ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя
3Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Мозковий інсульт — важка форма судинної патології, яка 
займає друге місце в структурі загальної смертності насе-
лення . За даними міжнародних досліджень, 15—30% від усіх 
мозкових інсультів займає геморагічний інсульт (Hemorrhage 
Stroke — HS) . Летальність при HS впродовж перших 3-х діб 
досягає 40% . Тільки 20% пацієнтів відновлюють функціональ-
ну активність повністю .

Мета: оптимізувати діагностику і інтенсивну терапію (ІТ) 
у хворих із HS .

Матеріали та методи . В умовах відділення анестезіології з 
палатами інтенсивної терапії КУ «Запорізька міська багато-
профільна клінічна лікарня № 9» проведено ретроспективне, 
нерандомизоване дослідження 35 хворих із HS . Середній вік 
склав (64±2) років, з них чоловіків 19 (54,3%) — середній вік 
(65±3) років; жінок — 16 (45,7%) — середній вік (64±3) років .

При цьому використовували комп’ютерний томограф «Hi 
Speed CT Dual Plus», монітор реанімаційно-хірургічний «ЮМ-
300», монітор «Leon-3», загальні та біохімічні аналізи крові .

Результати . Оптимізацію діагностики і ІТ у хворих із HS 
здійснювали згідно наказу МОЗ України від 17 .04 .2014 № 275 
«Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вто-
ринної, третинної медичної допомоги та медичної реабіліта-
ції — геморагічний інсульт», за наступним алгоритмом:

1. Контроль вітальних функцій складався із оцінки свідо-
мості за шкалою ком Глазго (ШКГ), моніторингу артеріально-
го тиску (АТ), частоти серцевих скорочень, частоти дихальних 
рухів (ЧДР), насичення кисню в артеріальній крові (SaO2) .

2. Забезпечення адекватного газообміну:
Профілактичну оксигенацію розпочинали при SaO2 < 95% .
При погіршенні свідомості (ШКГ ≤ 8 балів) або зростан-

ні ознак дихальної недостатності (ціаноз на тлі SaO2 < 92%, 
ЧДР < 12 або > 35—40 дихальних рухів за хвилину, тяжкі по-
рушення ритму дихання, апное) виконували оротрахеальну 
інтубацію із подальшим проведенням штучної вентиляції 
легенів .

3. Тяжкість геморагічного інсульту, у всіх хворих, відпо-
відала важкому мозковому інсульту за шкалою інсульту На-
ціональних інститутів здоров’я Сполучених Штатів Америки 
(National Institutes of Health Stroke Scale — NIHSS) .

4. Діагностичні заходи складалися із анамнезу захворю-
вання, нейровізуалізації головного мозку, офтальмологічного 
обстеження, контролю лабораторних показників та глюкози 
крові .

5. Первинну нейропротекцію розпочинали з 1-ї години 
HS, з метою переривання швидких механізмів глутамат-каль-
цієвого каскаду, при цьому застосовували 25% розчин магнію 
сульфату в дозі 30 мл×доба-1, внутрішньовенно (в/в) .

6. Корекція гемодинаміки:
6.1 Корекцію гіпертензії здійснювали при систолічному 

АТ (АТ сист .) > 180 мм рт .ст . або середньому АТ (САТ) > 130 
мм рт .ст .

Дозування антигіпертензивних засобів:
— Урапідил в/в болюсно 1,25—2,5 мг з наступною інфузією 

5—40 мг×год-1,
— Лабеталол в/в болюсно по 10—20 мг, за потреби подаль-

ше введення по 10 мг в/в через 10—20 хвилин або інфузійно із 
швидкістю 2—8 мг×хв-1,

— Есмолол в/в болюсно 250—500 мг, подалі 50—100 мкг×кг-
1×хв-1 .

6.2 Корекцію гіпотензії проводили при АТ сист . < 120 мм 
рт .ст . або САТ < 70 мм рт .ст .

Дозування кардіо-вазотонічних засобів: норадреналін в по-
чатковій дозі 5 мкг×хв-1, дофамін в початковій дозі 1 мкг×кг-
1×хв-1, добутамін в початковій дозі 5 мкг×кг-1×хв-1, адреналін 
в початковій дозі 1 мкг×хв-1 .

При необхідності дозу підвищували до досягнення бажано-
го ефекту .

7. Антибактеріальну терапію розпочинали при доказа-
ному вогнищі інфекції, при цьому заміну груп антибіотиків 
проводили кожні 7 діб .
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8. Корекцію гіпертермії здійснювали при пахвовій темпе-
ратурі > 38 0С, при цьому застосовували нестероїдні проти-
запальні препарати, метамізол натрію, антигістамінні пре-
парати короткої дії, фізичні методи охолодження (обертання 
пацієнта холодними простирадлами, холод на магістральні 
судини) .

9. Підтримка нормоглікемії:
9.1 Корекцію гіперглікемії проводили при значеннях глю-

кози крові > 10 ммоль×л-1, при цьому застосовували в/в вве-
дення інсуліну короткої дії в дозі 0,1 ОД×кг-1×год-1 або 5—10 
ОД×год-1 .

9.2 Корекцію гіпоглікемії здійснювали при значеннях глю-
кози крові <3,0 ммоль×л-1, при цьому в/в вводили 40% розчин 
глюкози в дозі 40 мл протягом 3—5 хвилин з подальшою кра-
плинною інфузією 10% розчину глюкози .

10. Специфічна інтенсивна терапія:
10.1 Противонабрякова терапія:

— 0,1% розчин L-лізину есцинату по 20 мл×доба-1 протягом 
3 діб, надалі по 10 мл×доба-1,в/в, при стійкій гемодинаміці з 
тенденцією до гіпертензії,

— 15% розчин манітолу в дозі 1 г×кг-1, в/в, кожні 6 годин 
під контролем осмолярності плазми але не більш ніж 180 
г×доба-1 .

10.2 Протисудомна терапія:
— 0,5% розчин сибазону по 2—4 мл, в/в — у разі необхід-

ності повторного введення в/м або в/в крапельно,
— 1% розчин тіопенталу натрію по 10 мл, в/в — у разі необ-

хідності повторного введення в/в крапельно,
— 25% розчин магнію сульфату (з метою комплексної тера-

пії) по 10 мл, в/в повільно болюсно або крапельно у розчині 
0,9% натрію хлориду .

Висновки:
Під час проведення діагностичних заходів та комплексних 

методів інтенсивної терапії летальність у хворих із геморагіч-
ним інсультом (первинним внутрішньомозковим крововили-
вом) склала 31,4% .

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН НАРУЖНЫХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И ВЛАГАЛИЩА

И.Н. Сыкал, Л.И. Кандыба, Л.В. Снопкова, В.И. Черепова
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г.Харьков

 
Широкое распространение в последние годы имеет такая 

патология как расширение вен у беременных . Чаще всего 
приходиться встречаться с патологией системы большой, 
реже — малой подкожной вены на голени . Расширение вен 
наружных половых органов и влагалища является более ред-
ким симптомом болезни, но несмотря на это, требует боль-
шого внимания, поскольку варикозные узлы данной локали-
зации опасны своими осложнениями .

 Клиническая картина варикозного расширения вен на-
ружных половых органов и влагалища достаточно типична и 
выражена в период беременности и родов (после родов, как 
правило, исчезает) . Ведущим симптомом данной патологии 
является боль в области вульвы и влагалища, тянущего, ною-
щего, тупого, жгучего характера с иррадиацией в нижние ко-
нечности . Боли возникают после длительных статических и 
динамических нагрузок . Обострение болей может наблюдать-
ся после охлаждения, переутомления, стресса, обострения 
хронических заболеваний внутренних органов . Помимо боли 
у большинства пациенток присутствует чувство дискомфор-
та и ощущение тяжести в области вульвы и влагалища . Воз-
можны явления диспареунии .

 Диагностика варикозного расширения вен наружных по-
ловых органов и влагалища не представляет больших трудно-
стей . При этом надо отдать предпочтение гинекологическому 
осмотру . При осмотре больших половых губ обнаруживают-
ся телеангиоэктазии, варикозные узлы, извитость венозной 
стенки, гиперемия, цианоз кожи и слизистой оболочки . При 
бимануальном влагалищном исследовании и осмотре с помо-
щью зеркал определяется резкая болезненность, синюшность 
слизистой оболочки, ее отечность, гипертрофированность, 
расширенные, извитые, местами уплотненные и тромбиро-
ванные сосуды, лейкорея (повышенное количество водяни-
стых белей) .

 Дополнительные методы исследования при варикозе ука-
занной локализации — изучение функции гемостаза: уста-
новление времени свертывания крови, протромбинового 
индекса, толерантности плазмы к гепарину, времени рекаль-
цификации плазмы, определение концентрации фибриноге-
на, антитромбина ІІІ, фибринолитической активности крови, 
проведение аутокоагуляционного теста . Применение ультра-
звукового исследования линейным датчиком для подкожных 
вен и вагинального — для вен влагалища, позволяет наблю-

дать за динамикой изменений просвета вен на фоне лечения, 
а также оценивать скорость тока крови .

Ведение беременных с варикозной болезнью требует со-
блюдения следующих принципов, касающихся обследования 
и проведения медикаментозной терапии: 1) диспансерное 
наблюдение хирурга и акушер-гинеколога; 2) диета (легкоус-
вояемая, разнообразная, богатая витаминами пища); 3)про-
филактика запоров (в рационе питания должна присутство-
вать растительная клетчатка и кисломолочные продукты); 4)
ограничение значительных физических нагрузок; 5) нормали-
зация условий труда и отдыха; 6) ежедневное пребывание в 
горизонтальном положении с приподнятым на 25—30° тазом 
3 раза по 30 минут; 7) динамический контроль коагулограмм 
(один раз в 2 дня) .

 Из медикаментозной терапии особое внимание отводится 
препаратам с венотоническим действием (флебодиа, детра-
лекс, венодиол), а также антиагрегантов (фраксипарин, трен-
тал, курантил) .

 Следует учитывать тот факт, что при беременности физио-
логически накануне родов наблюдается гиперкоагуляция; у 
беременных с варикозной болезнью чаще бывает гипокоагу-
ляция и склонность к большей кровопотери в родахи раннем 
послеродовом периоде . Указанный факт требует тщательного 
наблюдения за показателями крови, не допуская анемии и на-
значения профилактически препаратов железа (гинотарди-
ферон, сорбифер, мальтофер) .

 За счет депонирования определенного количества крови и 
снижения объема циркулирующей крови в 74% случаев диа-
гностируется фетоплацентарная недостаточность, что требу-
ет применения препаратов, улучшающих функцию фетопла-
центарного комплекса (тивортин, актовегин, реосорбилакт, 
пентоксифиллин) . Важным принципом терапии является 
применение препаратов седативного действия (экстракт ва-
лерианы, персен) .

 Варикозное расширение вен наружных половых органов и 
влагалища при беременности усиливает риск кровотечений 
и тромботических осложнений в родах . Строгое выполнение 
вышеперечисленных методов ведения беременных с варико-
зом вен наружных половых органов и влагалища позволяет 
значительно снизить частоту осложнений у данного контин-
гента беременных .
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Сіренко О.В., Кучеренко Е.О., Журова Т.Е.

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

Вступ. Використання дистанційного навчання лікарів різ-
ного фаху є перспективним і доцільним, тому що значно по-
ширює можливості підвищення кваліфікації слухачів з відда-
лених територій, дозволяє економити час та зменшувати на-
вантаження на викладачів . У той же час, така форма навчання 
потребує глибокої самостійної роботи з матеріалом лекцій, 
системного інтелектуального керівника, якісного технічного 
обладнання, що використовується під час навчання, та добрі 
навички роботи користувачів . 

У теперішній час дистанційна освіта у медицині потребує 
наявності комплексу програмних та педагогічних компонен-
тів, які дозволяють передавати теоретичні знання та прак-
тичні навички на відстані . У післядипломній освіті лікарів 
існують специфічні пріоритети, які дозволяють визначити 
дистанційну форму навчання як перспективну і доцільну . До 
них можна віднести підвищення кваліфікації одночасно з ви-
конанням основної роботи лікаря, проходження циклів тема-
тичного удосконалення слухачами з віддалених місць, у тому 
числі, з інших країн, зменшення кількості виїзних циклів . 
Крім того, важливим компонентом дистанційного навчання 
є набуття лікарями різного фаху навичок самостійної робо-
ти з джерелами інформації, що потребує уважної та глибокої 
роботи з матеріалом, який надається у дистанційному курсі . 

Комплекс програмних та педагогічних компонентів, які ви-
користовуються при дистанційному навчанні, може бути як 
синхронним, так і асинхронним, при якому слухач сам визна-
чає темп отримання необхідної інформації . Синхронна фор-
ма — це спілкування викладача та слухача у реальному часі, у 
тому числі, з використанням відеоконференцій, що особливо 
важливо при навчанні територіально віддалених груп лікарів . 
У даному випадку учасник дистанційного навчання закрі-
плюється за викладачем, до обов’язків якого відносяться саме 
навчання (теоретична частина), консультування складних 
питань та розділів, перевірка тестових завдань та допомога у 
підготовці до іспитів . 

У 2012 році у Харківській медичній академії післядиплом-
ної освіти для проведення дистанційних курсів навчання як 
вітчизняних лікарів, так і закордонних слухачів, була про-
ведена технічна підготовка та навчання викладачів за сис-
темою Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environiment), яка дозволяє створювати та проводити на-
вчальні цикли онлайн та підтримувати взаємодію викладача 
і слухача . У теперішній час платформа Moodle використову-
ється більш, ніж у 200 країнах світу, має модульну систему, що 
дозволяє гнучко додавати до неї нові функціональні системи . 

У нашому випадку дана платформа була адаптована під по-
треби післядипломної освіти лікарів фахівцями Київського 
політехнічного інституту, що означало можливість синхрон-
ного отримання інформації, зв’язок онлайн та проходження 
тестів . Модуль Moodle у даному випадку використовується 
для створення навчального курсу онлайн, опції відеоконфе-
ренції можуть редагуватися викладачем, а можливість про-
вести сеанс одночасно з любою кількістю слухачів дозволяє 
вивести ефективність такої форми навчання на максималь-
ний рівень . До переваг даної платформи слід віднести також 
наявність рубрик оцінювання, при чому викладач оцінює ро-
боти за декількома заданими критеріями, після чого відміт-
ки нормуються за рівнем інших тестованих автоматично, що 
виключає можливість неадекватного оцінювання . У той же 
час, в Харківській медичній академії післядипломної освіти 
(ХМАПО) досвід в галузі телемедицини почав формувати-
ся шляхом проведення телеконференцій, відеосемінарів, що 
обумовлено залежністю від комунікаційної інфраструктури . 
Безпосередньо проведення та оцінювання результатів дис-
танційних курсів навчання, наприклад, тематичного удоско-
налення, ускладнено внаслідок складності оцінювання ефек-
тивності дистанційного і традиційного навчання . Повноцін-
на якісна медична освіта безумовно потребує практичних 
навичок, які відпрацьовуються безпосередньо на клінічних 
базах . Навіть у випадку, коли виконані усі умови для успішної 
співпраці викладача і слухача дистанційного курсу, відпра-
цювання практичних навичок неможливо, що є негативним 
фактором . Крім цього, відсутність достатнього технічного 
обладнання для якісної передачі матеріалу та спілкування 
викладача зі слухачами також може заважати втіленню даної 
форми навчання у широку практику . Таким чином, пробле-
ма забезпечення придбання практичних навичок у дистан-
ційному курсі навчання не завжди вирішується . У клінічній 
лабораторній діагностиці попереднє вивчення кількісних та 
якісних показників, які можуть бути представлені у вигляді 
таблиць та фотографій мікропрепаратів дозволяють слухачу 
дистанційного курсу в достатньо повній мірі визначити осно-
вні морфологічні ознаки норми або патології у кожному кон-
кретному випадку . У той же час, процес навчання у медичних 
післядипломних закладах не може вважатися завершеним без 
тестування практичних навичок . 

Висновки. Процес навчання у медичних післядиплом-
них закладах не може вважатися завершеним без тестуван-
ня практичних навичок у слухачів та наявності необхідного 
телекомунікаційного обладнання .

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З МЕДИЧНОЇ 
Й БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

Суховірська Л.П., Лунгол О.М. 
Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти [2], 
процес навчання в вищих закладах медичної освіти має бути 
спрямований на підготовку конкурентоспроможних на єв-
ропейському та світовому ринках праці лікарів . Це питання 
стосується не лише клінічних медичних дисциплін, а й тео-
ретичних . Тому, впровадження та реалізація нових підходів, 
методів навчання медичної й біологічної фізики є важливим 
фактором забезпечення якісної професійної підготовки сту-
дентів-медиків в процесі засвоєння майбутніми фахівцями 
теоретичних знань і використання цих знань для вирішення 
конкретних практичних медичних завдань . 

Відповідно до мети та завдання навчальної дисципліни 
«Медична і біологічна фізика» дослідження на заняттях су-
часних лікувально-діагностичних технологій є невід’ємною 
складовою професійної компетентності майбутнього фахів-

ця галузі охорони здоров’я, а також підґрунтям для вивчення 
фахово-орієнтовних природничих та клінічних дисциплін у 
вищих закладах медичної освіти України .

Наприклад, під час вивчення теми «Елементи геометрич-
ної оптики» ми розглядаємо новітні методи корекції зору . 
Акцентуємо увагу студентів на актуальності даного питання, 
оскільки при сучасному напруженому життєвому ритмі, коли 
активним людям важливий кожен момент і його повноцінне 
використання, зростає інтерес до покращення якості життя . 
Якщо якість життя в значній мірі обмежена або залежить від 
неповноцінності гостроти зору, виникає питання про корек-
цію зору, щоб пацієнт мав змогу відмовитися від повсякденних 
турбот про лінзи і окуляри й насолоджуватися свободою зору . 

Під час комплексного заходу інноваційної спрямованос-
ті в галузі охорони здоров’я України — IX Міжнародного 
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медичного форуму «Інновації в медицині — здоров’я нації» 
(25 .04 .2018—27 .04 .2018, м .  Київ) ми ознайомилися із сучас-
ними досягненнями медичної науки . Як варіант однієї з су-
часних лікувально-діагностичних технологій ми пропонуємо 
студентам дослідити інтраокулярну колламерну лінзу (ІКЛ) 
EVO Visian, яка є одним з видів корекції зору, при якій про-
цедура корекції виконується без допомоги лазера . ІКЛ EVO 
Visian — це лінза, яка імплантується в око й забезпечує чіт-
кий зір . Пропонуємо студентам зробити порівняння з кон-
тактною лінзою на передній частині ока, оскільки ІКЛ EVO 
Visian імплантується в око між райдужною оболонкою і кри-
шталиком ока, де вона залишається завжди . 

ІКЛ EVO Visian складається з колламера, який включає в 
себе колаген і є сприятливим для ока матеріалом, здатний 
забезпечити чудову якість зору . ІКЛ EVO Visian затверджені 
сертифікатом РЄ з 1997 року . Результати клінічних випро-
бувань показують 99% рівень задоволеності результатами 
операцій пацієнтами [1] . Корекція зору за допомогою ІКЛ 
EVO Visian підходить для: пацієнтів у віці від 21 до 45 років; 
пацієнтів з короткозорістю від -0,50 D до -18,00 D при астиг-
матизмі (до 6,00 D); пацієнтів з далекозорістю від +0,50 D до 
+10,00 D при астигматизмі (до 6,00 D) .

Серед переваг можливості корекції зору за допомогою імп-
лантації інтраокулярної колламерной лінзи EVO Visian ми 
розглядаємо наступні:

— довгострокова корекція зору без видалення тканини ока;
— щадний метод візуальної корекції;
— гострота зору і чіткість відновлюються незабаром після 

проведення процедури;
— немає синдрому «сухого» ока;
— підходить пацієнтам з тонкою рогівкою;
— EVO Visian — це біосумісна лінза з вбудованим захистом 

від ультрафіолетового випромінювання;

— процедура імплантації лінзи займає 20—30 хвилин . Піс-
ля процедури пацієнт може повернутися додому і через кіль-
ка днів повернутися до звичного життєвого ритму;

— може коригувати короткозорість, далекозорість та астиг-
матизм від середнього до високого ступеня . 

В процесі вивчення сучасних лікувально-діагностичних 
технологій, студентам-медикам важливо описати відповідні 
фізико-медичні процеси . Наприклад, при дослідженні ІКЛ 
EVO Visian ми акцентуємо увагу на наступному: імплантація 
ІКЛ EVO Visian відбувається в стерильному середовищі в ам-
булаторних умовах і триває близько 20—30 хвилин; перед ма-
ніпуляцією око знеболюють за допомогою анестетика, який 
капають на рогівку . На периферії рогівки, в місці, де білок ока 
стикається з кольоровою частиною ока, робиться невеликий 
мікророзріз діаметром 3  мм, через який вводиться желепо-
дібна речовина і вводиться лінза . Після введення в око, лінза 
акуратно розгинається і приймає свою форму . В кінці про-
цедури желеподібна речовина вимивається з ока . Мікророз-
різ закривається сам за короткий проміжок часу . Через 2—3 
години після маніпуляції перевіряють тиск всередині ока, 
положення лінзи оцінюється за допомогою біомікроскопу, і 
пацієнт може йти додому . Поліпшення зору відчувається від-
разу після операції, але повністю зір стабілізується протягом 
7 днів . Інтраокулярна колламерная лінза EVO Visian не відчу-
вається в оці після імплантації і її не видно зовні .

Дослідження сучасних лікувально-діагностичних техноло-
гій на заняттях з медичної й біологічної фізики не може від-
буватися стихійно, цей процес вимагає наполегливої сумісної 
праці викладачів біофізики та студентів-медиків . Формуван-
ня фахових компетентностей майбутніх лікарів має брати 
початок ще з теоретичних дисциплін та відбуватися завдяки 
систематичній науково-дослідній роботі під час навчального 
процесу, під час роботи студентів в наукових гуртках та на 
наукових заходах .

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ГОСТРИХ МІЄЛОМОНОБЛАСТНИХ ЛЕЙКЕМІЙ ПРИ 
ПЕРВИННІЙ МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ

Ткач Ю.І. 
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

 
Вступ. За показником смертності злоякісні пухлини лю-

дей за останні десятиліття входять у першу трійку найтяж-
чих хвороб . Серед гострих мієлоїдних лейкемій за останнє 
п’ятиріччя у населення України найчастіше реєструвались 
випадки гострих монобластних лейкемій (М4, М4е, М5а, 
М5b) [Глузман Д ., 2014] . Особливості тяжкого перебігу лейке-
мій спонукають до створення умов для забезпечення швидко-
го і раннього виявлення їх при первинній медичній допомозі . 
Але чи можна сподіватися на збудування умов для цього?

Метою роботи був пошук доступних патологічних лабо-
раторних показників, викладених у клінічних протоколах 
України та в інших джерелах інформації і практична оцінка 
можливості їх використання для обгрунтування припущення 
про перебіг гострих мієломонобластних лейкемій (М4) при 
первинній медичній допомозі . Результати пошуку свідчать 
про те, що при М4 у дітей і дорослих у кістковому мозку не-
регульовано розмножуються пухлинні стовбурові клітини, 
які можуть диференціюватися до монобластів, промоноцитів 
і моноцитів, а також одночасно до мієлобластів та промієло-
цитів, кількість яких нестримно зростає у мієлограмі і крові . 
Якщо при першому зверненні пацієнтів до сімейних лікарів 
або до інших спеціалістів буде можливість застосувати гема-
тологічні аналізатори для визначення показників усіх клітин 
крові, то можна скоротити час на діагностику лейкемій до 
1—2 годин . З допомогою аналізатора відносно швидко і точ-
но виявляються анемія, тромбоцитопенія і лейкоцитоз, які 
регулярно реєструються при перебігу гострих лейкемій [На-
каз МОЗ № 647, 2010]: гіпогемоглобінемія від 25 до 110 г/л, 
гіпоеритроцитемія від 0,9 до 3,0 Т/л, знижений гематокрит 
до 13—35%, тромбоцитопенія від 0,3 до 30Г/л (можливо з гі-
покоагуляцією), лейкоцитоз від 10 до 440 Г/л . Але аналізатор 

не визначає ступінь зрілості лейкоцитів, за рахунок яких реє-
струється лейкоцитоз .

Лікар-лаборант одночасно при мікроскопії мазків крові 
визначає, що при М4 у лейкоцитарній формулі серед мієло-
каріоцитів сума мієлобластів і монобластів перевищує 30% і 
виявляються також промієлоцити (10—15%), промоноцити 
та моноцити (15—20%), а кількість усіх пухлинних моноци-
тарних клітин більше 5 Г/л . Лейкемічні нейтрофільні мієло-
бласти можуть мати коливання середніх діаметрів від 15 до 
22 мкм, з великими круглими, полігональними або продовгу-
ватими ядрами з дрібно-зернистим хроматином з одним або 
декількома округлими ядерцями (частіше тільки «сліди» по-
мірних або малих діаметрів) . Завдяки великим розмірам ядра 
у клітинах на цитоплазму припадає менше площі (об’єму) . 
Цитоплазма бластів світло- або середньосиня і часто її ви-
дно не навколо усього ядра . В 10—15% клітин у цитоплазмі 
видно від 1 до 10 рожево-червоних гранул середніх величин 
(0,2—0,5 мкм), а інколи і по одній рожево-червоній тонкій 
паличці Ауера довжиною 3—4 мкм (які реєструються тільки 
в лейкемічних клітинах) . У інших лейкемічних мієлобластах 
у цитоплазмі можуть бути відсутні гранули і палички Ауера . 
Лейкемічні нейтрофільні промієлоцити (при М4) представле-
ні молодими клітинами з середніми діаметрами від 17 до 30 
мкм, в яких є великі округлі чи продовгуваті, або полігональні 
ядра, котрі інколи мають по 2—3 великі фрагменти . Хрома-
тин в ядрах дрібно-зернистий і найчастіше фарбований ін-
тенсивно, та серед якого знаходяться одно чи декілька малих 
ядерець (а найчастіше видно тільки їх «сліди») . У блакитній 
чи синій цитоплазмі майже в половині клітин виявляються 
по декілька десятків рожево-червоних гранул різних розмірів 
(інколи від малих до великих) овальних чи продовгуватих . У 
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інших промієлоцитах у цитоплазмі гранули не реєструються . 
Лейкемічні монобласти (при М4) мають середні діаметри від 
16 до 30 мкм (інколи > 35 мкм) . В кожній клітині є одно від-
носно велике ядро округлої, продовгуватої, ниркоподібної чи 
полігональної форми з дрібно-зернистим хроматином, який 
частіше інтенсивно фарбований, в якому видно одно або де-
кілька ядерець округло-овальної форми (найчастіше тільки їх 
«сліди») . У клітинах вузька світло чи помірно синя цитоплаз-
ма без гранул . Виявлені бласти завжди вказують на наявність 
гострої лейкемії . Округлі лейкемічні промоноцити мають 
відносно великі середні діаметри (18—30 мкм), по одному 
ядру (нерідко з великими фрагментами) помірних розмірів, в 
якому дрібнозернистий хроматин, серед якого є 1—2 невели-
кі ядерця (частіше їх «сліди») . Цитоплазма відносно широка 
світло-синя із пиловидними чи середніх розмірів азурофіль-
ними гранулами, кількість яких коливається від 5 до 20 штук . 
Лейкемічні моноцити також можуть мати пиловидні гранули, 
а за різноманітністю розмірів та форм ядра з петлистим хро-
матином і блакитною цитоплазмою можуть не відрізнятися 
від нормальних . У мазках крові мікроскопічно визначаються 
зменшені кількості паличкоядерних нейтрофілів до 0,5—3%, 
сегментоядерних нейтрофілів — до 1—20% (нейтрофілопенія, 
а інколи є поодинокі метамієлоцити і мієлоцити), еозинофі-

лопенія — до 0%, базофілопенія — до 0%, лімфоцитопенія — 
до 1—18% (з коливаннями кількості ретикулоцитів від 0,1 до 
7,0%, збільшення яких виявляється при легшому перебігу, а 
зменшення до 0,1—1,0% — при тяжкому), збільшення швид-
кості осідання еритроцитів до 13—80 мм/год з наявністю ін-
токсикації і інфекції . При гострій мієломонобластній лейкемії 
з еозинофілією (М4е) головною відмінністю є наявність ео-
зинофілів сегментоядерних у крові 5—16%, в яких збільшене 
ядро з двома сегментами або без сегментів та у цитоплазмі 
з великими гранулами еозинофільними і базофільними . За-
ключення. Якщо у розпорядженні сімейних лікарів буде най-
простіший (найдешевший) гематологічний аналізатор, який 
визначає анемію, тромбоцитопенію і лейкоцитоз за 1—5 хви-
лин, то це значно прискорить виявлення лейкемії . Оскільки 
бластні клітини у крові аналізатор не ідентифікує, то лабо-
рант при невідкладній мікроскопії мазків крові повинен зна-
йти мієлобласти і промієлоцити та монобласти, промоно-
цити і моноцити (у більшості випадків це нескладно), що з 
урахуванням інших показників і симптомів дасть вагомі дані 
сімейному лікарю для формулювання попереднього діагно-
зу гострої мієломонобластної лейкемії при першій зустрічі з 
хворим . Рання діагностика завжди буде сприяти збереженню 
життів дітей і дорослих .

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТЯНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
Тур Я. В., Хлєбнікова К. В. 

Донецький національний медичний університет, Кропивницький

Входження України до Європейського освітнього простору 
полягає у реформуванні та вищої освіти через сучасні техно-
логії керування навчальним процесом, результатом яких є 
підвищення якості навчання та покращення матеріально-тех-
нічного забезпечення . Підготовка майбутніх лікарів на рівні 
міжнародних стандартів є одним з найважливіших страте-
гічних завдань освіти України . Питання покращення якості 
підготовки майбутніх лікарів у системі вищої медичної освіти 
постає особливо актуальним в період реформування систе-
ми охорони здоров’я України, подальшого розвитку сімейної 
медицини, впровадження страхової медицини (з 1 січня 2018 
року в Україні вступила в дію медична реформа) .

Підвищення якості медичної допомоги і підготовка висо-
кокваліфікованих кадрів для охорони здоров’я — пріоритетні 
завдання національної медичної освіти . Актуальною пробле-
мою є підвищення ефективності педагогічного процесу, під-
готовка професійної і культурно орієнтованої особистості сі-
мейного лікаря, яка має світоглядний потенціал, здатність до 
фахової, інтелектуальної творчості та стійкі вміння і навички 
для виконання професійних обов’язків . У наш час інформа-
ційне суспільство, основою якого є знання, їх виробництво 
і засвоєння, висуває нові вимоги до системи освіти . Упро-
вадження інноваційних технологій навчання продиктоване 
потребами теперішньої вищої медичної освіти . Реалізація 
цих завдань можлива лише за умови переходу від класичної 
системи освіти, метою якої була підготовка майбутнього лі-
каря, що володіє знаннями, до нової системи, яка готує фа-
хівця, який не тільки знає, а й уміє застосовувати ці знання на 
практиці сімейної медицини . Усе це можливо, коли викладач 
медичного навчального закладу має такі складові педагогіч-
ної компетентності: професійну, педагогічну, комунікативну 
гнучкість . 

Одним із головних завдань сучасної вищої освіти є 
комп’ютеризація, реалізація якої потенційно сприяє підви-
щенню якості навчання . 

Враховуючи зміни в системі охорони здоров’я, які відбува-
ються останнім часом, методика викладання також повинна 
удосконалюватись і відповідати сучасним вимогам, а також 
сприяти професійному розвитку майбутніх лікарів . Задачею 
викладання є систематизація знань та більш глибоке вивчен-
ня дисципліни з урахуванням різноманітних клінічних ситу-
ацій та особливостей перебігу захворювань .

Сімейна медицина на сьогодні є одним з головних шляхів 
кадрового забезпечення розвитку первинної медичної до-
помоги . Впровадження в післядипломну підготовку лікарів 
інноваційних технологій навчання, зокрема дистанційних на-
вчальних курсів, інтерактивних методів навчання і комплек-
сів оперативного контролю знань слухачів, надає можливості 
індивідуального підходу до кожного слухача залежно від рів-
ня базової підготовки та швидкості засвоювання нових знань 
та вмінь, що дозволяє підготувати сімейного лікаря на циклі 
спеціалізації відповідно до кваліфікаційних вимог 

Інноваційні технології спрямовані на засвоєння профе-
сійних знань; розширення можливостей самоконтролю здо-
бутих знань; формування професійного мислення майбутніх 
фахівців . Сутність підготовки фахівця в галузі медицини по-
лягає у формуванні в нього системи знань і якостей особис-
тості, необхідних для виконання різних функцій професійної 
діяльності . Адже професійний розвиток майбутніх лікарів 
тісно пов´язаний з особистісним розвитком . Саме тому нині 
приділяється велика увага самостійній роботі студентів, а до-
слідження шляхів її оптимізації набуває все більшої актуаль-
ності . 

Майбутні лікарі мають приділяти належну увагу вивченню 
основних питань організації охорони здоров’я, засвоєнню 
практичних навичок та наданню невідкладної лікарської до-
помоги, участі в науково-практичних конференціях різних 
рівнів . Компетентність виявляється в ході виконання роботи 
і характеризує здатність лікаря вирішувати проблеми, які ви-
никають у реальних життєвих ситуаціях .

Отже, вивчення і застосування на практиці інноваційних 
підходів дають можливість викладачам медичних вищих на-
вчальних закладів впроваджувати і вдосконалювати нові 
методи роботи, підвищити ефективність навчального про-
цесу і рівень знань сімейних лікарів . Інноваційні технології 
навчання стимулюють роботу викладача, підвищують його 
професійний рівень, оскільки організація навчального про-
цесу потребує підготовки до кожного заняття, постійного пе-
дагогічного пошуку, розробки і додавання нових матеріалів . 
Реформування в системі охорони здоров’я сприяє удоскона-
ленню методичних технологій викладання, в тому числі на 
випускних курсах медичних закладів, що спонукає випускни-
ків володіти на більш високому рівні професійними навичка-
ми майбутніх сімейних лікарів .
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ФІЗІОЛОГІЯ ВАГІТНОСТІ
Черепова В.І., Снопкова Л.В., Кандиба Л.І., Сикал І.Н., Пивоваров М.П. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога, яка здій-
снюється лікарями загальної практики — сімейної медицини, 
передбачає спостереження за вагітними з фізіолочним пере-
бігом, своєчасну діагностику патологічних станів і скеруван-
ня таких вагітних на консультацію акушера-гінеколога, або 
іншого профільного спеціалісту . Вагітність — фізіологічний 
процес, який починається з моменту запліднення, виникає 
комплекс змін, які спостерігаються на протязі всієї вагітності 
і охоплюють функції всіх органів і систем . Найбільш харак-
терною ознакою наступу вагітності є відсутність менструації . 
З настанням вагітності всі зміни, які відбуваються в матці 
можна охарактеризувати як гіперплазія і гіпертрофія . Це 
стосується м`язових, нервових волокон, сполучної тканини, 
судин . Довжина матки с 6,0—7,0 см до вагітності збільшуєть-
ся до 36,0 — 37,0 см наприкінці вагітності . Під час вагітності 
відбувається збільшення молочних залоз, з`являється ціаноз 
слизової оболонки піхви, піхвової частини шийки матки .

 Збільшується функція щитовидної залози і її об`єм . При 
цьому збільшується тіроксинзв`язуюча здатність білків плаз-
ми . Тиреоідний гормон впливає на обмін речовин, зріст і 
морфологію тканин, нервову систему, серце, кровообіг, іму-
нологічні реакції . У зв`язку з вагітністю відбуваються зміни 
в наднирниках: збільшується утворення глюкокортикоїдів, 
які регулюють вуглеводний і білковий обмін, а також міне-
ралокортикоїдів, які регулюють мінеральний обмін . З діяль-
ністю наднирників зв`язано збільшення в крові холестерину 
та інших ліпідів, посилення пігментації шкіри при вагітності . 
Взаємодія гормонів наднирників і АКТГ сприяє створенню 
високого тонусу органів і тканин вагітної до початку пологів .

 Фізіологічні зміни з боку серцево-судинної системи при 
вагітності пов`язані з розвитком, ростом, травленням плода, 
збільшенням об`єму циркулюючої крові на 40—50%, збіль-
шенням загальної ваги вагітної на 10—12 кг (щотижнево на 
300—350 г після 20 тижнів), виникненням нового плацентар-
ного ланцюга великого кола кровообігу, змінами всіх видів 
обміну речовин, функції ендокринного апарату, центральної 
нервової системи . З прогресуванням вагітності навантажен-
ня на серцево-судинну систему збільшується і стає найбільше 
вираженим в 28—32 тиж . і в пологах . Збільшується хвилин-
ний об`єм серця і змінюється частота пульсу (до 80—100 уда-
рів за 1 хвилину) . Високе розташування діафрагми зменшує 
життєвий об`єм легенів і змінює кровообіг в малому колі, що 
викликає зміщення осі серця . Серце частіше приймає гори-
зонтальне положення . У деяких жінок виникає функціональ-
ний систолічний шум на верхівці серця, над легеневою арте-
рією . В процесі пологів можливі порушення серцевого рит-
му . При збільшенні тонусу парасиматичної нервової систем 
зв`являється брадикардія .

 Під впливом гормонів вагітності і анатомічних змін дихан-
ня у вагітних стає частішим (до 20—22—х дихальних рухів за 
1 хвилину), газообмін посилюється, але відмічаються застой-
ні явища в гортані і слизовій оболонці бронхів, що посилює 
ризик розвитку респіраторних захворювань у вагітних .

 Секреція шлунку та кишечнику нормальна, шлунок зміщу-
ється маткою, яка росте догори і назад, кишечник відтісня-
ється від передньої черевної стінки, у деяких вагітних спосте-
рігається гіпотонія нижнього відділу кишечнику, що супро-
воджується закрепами . Навантаження на печінку у вагітних 
зростає, але функція її не порушена .

 В нервовій системі відбуваються важливі зміни . В перші 
місяці вагітності і в кінці її відбувається падіння збудливості 
кори головного мозку . Під час всієї вагітності знижена збуд-
ливість спинного мозку і рецепторів матки, що забезпечує 
інертність матки і нормальний перебіг вагітності . До початку 
пологів зростає збудливість ретикулярної формації, підкор-
кових структур головного мозку, спинного мозку, рецепторів 
матки . Вказані зміни сприяють настанню пологів . Під час 
вагітності відбуваються зміни тонусу вегетативної нервової 
системи, в зв’язку з чим іноді виникають зміни смаку і нюху, 
нудота, поява слинотечі, запаморочення голови .

 Фізіологічній вагітності властиві виражені зміни в сечови-
дільній системи . Сечоводи збільшуються до 20—30 см, петло-
подібно згинаючись . Знижується тонус і скорочувальна здат-
ність м`язів малих чашочок, ниркових мисок і сечоводів, які 
значно розширюються, об`єм ниркових мисок збільшується 
з 50 до 100 мл . Ділятація сечовивідних шляхів починається 
в першому триместрі вагітності, досягаючи максимуму до 
32—34 тижнів вагітності . Іноді виникає нефроптоз, більш ви-
ражений справа . Ці функціональні зміни здатні визвати біль 
у ділянці нирок, привести до утворення пієлонефриту . В пер-
шому триместрі вагітності посилюється нирковий кровообіг 
з 1100 мл/ хв до 1500 мл/хв, а потім поступово зменшується . 
Перед пологами він стає менше 1000 мл/хв . Нирки прийма-
ють участь в підтримуванні кислотно-лужного балансу в ор-
ганізмі .

 З ранніх термінів вагітності спостерігається розширен-
ня грудної клітини . В лонних кістках, клубово-куприкових 
з`єднаннях з`являється нова хрящова і кіскова тканина . 
Дуже рідко під час вагітності виникає акромегалічний син-
дром (збільшення розмірів кінцівок, нижньої щелепи т .і .) . 
При збільшенні живота вагітною маткою хребет випрям-
ляється, плечі і потилиця відкидаються назад, з`являється 
малорухомість тазостегнових суглобів . Напруга при ході та 
стоянні є причиною поперекового болю . Практичне значення 
має серозне просочення і розрихлення суглобових зв`язок, 
симфізного хрящу та синовіальних оболонок, клубово-купри-
кових з`єднань . Збільшення рухомості суглобів тазу дозволяє 
збільшити істинну кон`югату в пологах . Розходження лону 
до 0,5 см вважається фізіологічним .  Черевна стінка у зв`язку 
зі збільшенням вагітної матки, поступово розтягується . 
При значному розтягненні у недостатньо еластичної шкіри 
з`являються «рубці вагітності», які утворюються внаслілок 
розходження з`єднувальних і еластичних елементів шкіри . 

 Фізіологічні зміни під час вагітності не потребують лікар-
ського втручання, але сімейний лікар повинен своєчасно ви-
явити патологічні зміни і скерувати вагітну до фахівця .

ОСОБЛИВОСТІ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ЛІКАРІВ З МЕДИЦИНИ 
НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

Яковцов І.З., Загуровський В.М., Огієнко Л.Ф., Кулік В.С., Мустафа В.І. 
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків 

 
Вступ . Симуляційне навчання є основною та невід’ємною 

частиною навчального процесу в підготовці фахівців з меди-
цини невідкладних станів . 

Саме воно надає можливість безпечного оволодіння та вдо-
сконалення всіх, необхідних в роботі, компетенцій та навиків, 
моделювання надзвичайних ситуацій та командної роботи в 
них .

Мета дослідження . Дослідити можливості використання 
симуляційного навчання в умовах удосконалення практич-
них навиків з надання невідкладної медичної допомоги .

Матеріали та методи дослідження . Дослідження проводи-
лось шляхом спостереження, експериментального відпрацю-
вання та узагальнення одержаних результатів у співставленні 
з загально прийнятими нормативами та положеннями . 
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Результати дослідження . Не викликає ніякого сумніву те, 
що основний тягар набуття необхідних компетенцій в підго-
товці фахівців з медицини невідкладних станів лягає на плечі 
післядипломної освіти . Основним, а, в деяких випадках  — 
єдиним методом навчання та відпрацювання цих компетен-
цій є симуляційне навчання . Воно дозволяє освоїти ті нави-
ки та маніпуляції, які несуть у собі загрози для хворого і не 
можуть бути багаторазово повторюванні, що унеможливлює 
їх навчання в процесі надання допомоги хворим та постраж-
далим . На всіх етапах післядипломної освіти при підготовці 
фахівців, як з медицини невідкладних станів, так і суміжних 
спеціальностей, кафедра широко використовує симуляційні 
методи навчання . Основними є відпрацювання практичних 
навичок, вмінь на базі тренажерів та симуляторів навчаль-
но-тренінгового центру, основною базою якого є кафедра . 
Комплектація та технічне забезпечення центру дозволяє про-
водити відпрацювання всього переліку практичних навичок, 
які повинні освоїти фахівці . Є два аспекти, які досягаються 
при цьому . Перше, це засвоєння нових для кожного спеціа-
ліста, компетенцій; друге — регулярне повторення (трену-
вання) уже засвоєного матеріалу, для запобігання їх згасання . 
Наступним напрямком є використання методики «віртуаль-
ного пацієнта» в підготовці . Ця методика, як у простому, так 
і розгалуженому варіантах, дозволяє ефективно, в режимі 

реального часу, формувати навики клінічного мислення, діа-
гностики, диференціації та прогнозування, підбору адекват-
ного набору лікувальних заходів для кожного конкретного 
випадку . Вона може використовуватись як для навчання, так 
і сертифікації спеціаліста . Інтегруючим, вказані вище, мето-
дики навчання, є метод ролевих ігор . Використовуючи різні 
варіанти ролевих ігор, слухачі мають можливість засвоїти ро-
боту в команді, знаходити своє місце у відповідності до зміни 
обставин, прогнозувати розвиток подій та бути готовими до 
реагування на різноманітні ситуації . Особливо незамінним 
є симуляційне навчання для попередження згасання компе-
тенцій і навичок, які досить рідко застосовуються в повсяк-
денній роботі . Тут слід зазначити необхідність постійного 
тренування прийомів життєзабезпечення фахівцями суміж-
них спеціальностей . Таким чином, симуляційне навчання є 
невід’ємною складовою підготовки фахівців . 

Висновки . Симуляційне навчання в післядипломній освіті 
лікарів є способом, який дозволяє постійно забезпечувати на-
лежний рівень підготовки спеціалістів .

Він дозволяє: а) підтримувати високий рівень уже засво-
єних компетенції; б) успішно відпрацьовувати нові та удо-
сконалювати засвоєні компетенції; в) стимулювати навички 
клінічного мислення та роботу в командах і колективі .

МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ПРИ АВАРІЯХ НА АЕС
Яцина Г.С., Курсов С.В., Загуровський В.М. 

Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф

Вступ. Успіх медичного забезпечення постраждалих при 
аваріях на АЕС залежить від чіткого виконання основних 
організаційних принципів,а саме: організації аварійно-ря-
тувальних робіт, використання існуючої бази лікувально-
профілактичних заходів, проведення маневру наявних сил і 
засобів та забезпечення принципів послідовності лікування 
постраждалих на етапах медичної евакуації .

Метою написання цієї роботи є теоретична підготовка з 
питань надання невідкладної медичної допомоги постражда-
лим внаслідок радіаційних аварій .

Матеріали і методи. Основними організаційними принци-
пами надання невідкладної медичної допомоги постражда-
лим при аваріях на АЕС є:

- використання існуючої бази лікувально-профілактичних 
установ органів охорони здоров’я й інших відомств;

- організація й проведення маневру наявними силами й за-
собами;

- забезпечення принципів послідовності лікування по-
страждалих на етапах медичної евакуації .

Успіх ліквідації медико-санітарних наслідків радіаційних 
аварій забезпечується:

- своєчасним оповіщенням працівників об’єкта й населен-
ня прилягаючих територій про радіаційну небезпеку й необ-
хідність вживання заходів для обмеження можливого опро-
мінення;

- здатністю медичного персоналу медико-санітарної части-
ни (МСЧ) об’єкта й установ охорони здоров’я району забез-
печити діагностику радіаційного ураження й надання невід-
кладної медичної допомоги постраждалим;

- своєчасним (у перші години) прибуттям у зону ураження 
спеціалізованих бригад;

- наявністю чіткого плану евакуації постраждалих у спеціа-
лізований радіологічний стаціонар;

- готовністю спеціалізованого радіологічного стаціонару до 
прийому й лікування постраждалих;

- готовністю системи охорони здоров’я (у тому числі служ-
би «Медицини катастроф» місцевого й територіального рів-
ня) до медико-санітарного забезпечення постраждалого на-
селення .

У вогнищі ураження відразу ж після виникнення аварії до-
лікарська й перша лікарська допомога постраждалим нада-

ється медичним персоналом аварійного об’єкта, а також при-
буваючими бригадами швидкої медичної допомоги . Осно-
вним завданням у цьому періоді є виведення (вивезення) 
постраждалих із зони аварії, проведення необхідної спеці-
альної обробки, їх розміщення, залежно від умов, у МСЧ або 
інших пристосованих приміщеннях і надання їм невідкладної 
медичної допомоги .

Відповідно, при надходженні інформації про аварію, в ста-
ціонарі МСЧ розгортають спеціальне приймальне відділення 
й організують прийом постраждалих з урахуванням необхід-
ності їм екстреної госпіталізації . У ньому проводяться на-
ступні заходи:

- надання невідкладної медичної допомоги постраждалим;
- розподіл потоків осіб з радіоактивним забрудненням й 

осіб, що пройшли  дозиметричний контроль і санітарну об-
робку;

- загальне медичне й радіометричне обстеження;
- продовження профілактики інкорпорації радіонуклідів;
- продовження первинного медичного сортування й реє-

страції;
- визначення ступеня внутрішньої й зовнішньої контаміна-

ції постраждалих за допомогою прямої радіометрії, біофізич-
них методів, лічильника випромінювання людини .

 Питання про направлення постраждалих у спеціалізовану 
клініку вирішується після одержання інформації про число 
уражених і залучених в аварію та характер і тяжкість перед-
бачуваних променевих уражень на основі даних первинного 
медичного сортування .

 При значному числі постраждалих визначають черговість 
їхнього направлення в стаціонар:

- постраждалих з важкими променевими або комбінова-
ними ураженнями евакуюють машинами швидкої медичної 
допомоги;

- постраждалі з помірною й середньою тяжкістю первинної 
реакції на зовнішнє опромінення не мають потреби в медич-
ному супроводі й можуть бути вивезені звичайним транспор-
том .

Висновки. В умовах великої аварії невірна оцінка радіа-
ційної обстановки та несвоєчасна організація й проведення 
комплексу захисних заходів можуть привести до значних не-
гативних наслідків для здоров’я населення в майбутньому . 
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Основними принципами організації та проведення захис-
них медичних заходів є недопущення гострих (соматодетер-

міністичних) ефектів опромінення та максимальне зниження 
віддалених (соматостохастичних) ефектів . 

ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Яцина Г.С., Яковцов І.З., Загуровський В.М. 

Харківська медична академія післядипломної освіти
кафедра медицини невідкладних станів і медицини катастроф

Вступ . У результаті Чорнобильської катастрофи виникли 
цілі регіони з підвищеним рівнем радіоактивності, у яких 
дорослі й діти, протягом всього життя можуть піддаватися 
хронічному опроміненню в малих дозах, тому сімейним ліка-
рям потрібно звертати увагу на можливі наслідки хронічного 
впливу малих доз .

Мета . На сучасному етапі радіаційний фактор займає ве-
лике місце серед причин, що негативно впливають на стан 
здоров’я людей, тому підготовка лікарів з питань впливу ма-
лих доз іонізуючого опромінення дозволить мінімізувати ме-
дико-санітарні наслідки радіаційних аварій .

Матеріали і методи. У цей час існує дві точки зору на ці на-
слідки . Відповідно до однієї з них, небезпека від впливу малих 
доз гіперболізована: людьми рухає страх, радіофобія й велика 
роль стресу, а захворюваність й інші наслідки статистично не 
відрізняється від інших регіонів . 

З іншої сторони багато фахівців припускають, що спосте-
режувані генетичні ефекти в соматичних клітинах, ураження 
щитовидної залози, імунодефіцити, лейкози й інші захворю-
вання так чи інакше пов’язані з наслідками Чорнобильської 
катастрофи .  Через те, що чітко не визначено, які дози слід 
вважати малими, спостерігається розбіжність у кількісних 
значеннях доз, котрі відносять до малих . Найчастіше, ґрун-
туючись на довільних припущеннях, під малими розуміють 
дози, кількісні значення яких не більше ніж на один-два по-
рядки перевищують значення доз, зумовлених природним 
рівнем опромінення .

 Під впливом іонізуючого випромінювання в малих дозах 
індукується низка ефектів, які не спостерігаються при опро-
міненні в більших дозах .

Так само, як і за великих доз опромінення, під впливом ма-
лих доз проявляються стохастичні й детерміністичні ефекти .

Соматодетерміністичні прояви опромінення залежать від 
індивідуальної дози опромінення й мають граничний харак-
тер, тобто вони неминуче виникають у даного індивідуума 
при досягненні дози опромінення певного граничного порогу . 

Соматостохастичні ефекти — безпорогові ефекти раді-
аційного впливу й відносяться до пізніх, більш віддалених 
проявів опромінення . Серед них розрізняють новоутворення 
й спадкові ефекти — у їхніх нащадків .

В залежності від поглинутої дози випромінювання та інди-
відуальних особливостей організму викликані зміни можуть 
носити зворотний або незворотний характер . При незначних 
дозах опромінення уражені тканини відновлюються . Трива-
лий вплив доз, які перевищують гранично допустимі межі, 
може викликати незворотні зміни в окремих органах або у 
всьому організмі й виразитися в хронічній формі променевої 
хвороби . Віддаленими наслідками променевого ураження мо-
жуть бути променеві катаракти, злоякісні пухлини .

При вивченні дії на організм людини іонізуючого випромі-
нювання були виявлені такі особливості:

— висока руйнівна ефективність поглинутої енергії іоні-
зуючого випромінювання (навіть дуже мала його кількість 
може спричинити глибокі біологічні зміни в організмі);

— присутність прихованого періоду негативних змін в ор-
ганізмі (він може бути досить довгим при опроміненнях у ма-
лих дозах);

— малі дози можуть підсумовуватися чи накопичуватися;
— випромінювання може впливати не тільки на даний жи-

вий організм, а й на його нащадків (генетичний ефект);
— різні органи живого організму мають певну чутливість 

до опромінення (найбільш чутливими є: кришталик ока, чер-
воний кістковий мозок, щитовидна залоза, внутрішні (осо-
бливо кровотворні) органи, молочні залози, статеві органи);

— різні організми мають істотні відмінні особливості ре-
акції на дози опромінення (за інших однакових умов що мо-
лодший та що старший організм людини, то тяжче він пере-
носить опромінення);

 — ефект опромінення залежить від частоти впливу іоні-
зуючого випромінювання (одноразове опромінення у великій 
дозі спричиняє більш важкі наслідки, ніж розподілене у часі) .

Висновки. Як бачимо, попри різні визначення поняття ма-
лих доз, під ними розуміють такі значення доз опромінення, 
за яких реєструються радіобіологічні ефекти переважно не-
летального характеру .

Проблема біологічної дії малих доз іонізуючого випроміню-
вання залишається надзвичайно важливою з огляду на необ-
хідність достовірної оцінки ступеня небезпеки малих доз для 
здоров’я людини й унормування дозових навантажень .

ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ
Яцина Г.С., Яковцов І.З., Загуровський В.М. 

Харківська медична академія післядипломної освіти
кафедра медицини невідкладних станів і медицини катастроф

Вступ. У лютому 1991 р . був прийнятий закон України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», яким передбачена 
їх обов’язкова диспансеризація . Для обліку диспансеризації, 
аналізу й оцінки стану здоров’я постраждалого населення, 
обґрунтування напрямків профілактики, оцінки впливу ра-
діаційного чинника диспансерні медичні обстеження мають 
проводитися щорічно .

Цей закон грунтується на основних положеннях реалі-
зації конституційного права громадян на охорону життя та 
здоров’я і створює єдиний порядок визначення категорій та 
зон радіоактивного забруднення територій, умов проживан-
ня і трудової діяльності та соціального захисту потерпілого 
населення .

З метою найбільш ефективного розв’язання проблем ме-
дико-соціального забезпечення певних осіб в Україні діє Дер-

жавний реєстр (ДР) (єдина інформаційна система) із соціоло-
гічним, дозиметричним і медичним підреєстрами . Головними 
його завданнями є здійснення контролю за станом здоров’я 
і вивченням найближчих та віддалених медичних наслідків 
Чорнобильської катастрофи .

Матеріали і методи . Постраждалі особи підлягають щоріч-
ному медичному обстеженню (диспансеризації) і санаторно-
курортному лікуванню .

У державі існують дві різні класифікації потерпілих .
Перша класифікація — соціальна . Вона використовується 

на правовому і законодавчому рівнях, у державній статисти-
ці та Національних програмах . Відповідно до законодавства, 
громадян, які причетні до наслідків аварії на ЧАЕС, назива-
ють постраждалими і ділять на дві групи:

I група — учасники ліквідації наслідків аварії;
II група — потерпілі (включаючи дітей) .
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Друга класифікація — медична . Згідно з нею громадяни, 
пов’язані з наслідком аварії, відносяться до осіб, які підпали 
під вплив радіації . Вони діляться на чотири групи первинного 
обліку:

I група — особи, які брали і беруть участь у роботах з лікві-
дації аварії або її наслідків у контрольній зоні;

II група — особи, які підлягають евакуації або самостійно 
покинули зони евакуації;

III група — особи, які проживають на територіях нагляду, 
встановлених у директивному порядку, або проживали там 
після аварії, перебували на диспансерному нагляді, а потім 
переїхали в іншу місцевість .

IV група — діти, які народилися від осіб, віднесених до I — 
III груп нагляду .

Цільова диспансеризація осіб, які постраждали внаслідок 
радіаційних аварій, — це комплексний метод лікувально-
профілактичних заходів щодо динамічного нагляду за станом 
здоров’я з метою виявлення та попередження захворювань, 
пов’язаних із багатофакторним впливом наслідків Чорно-
бильської катастрофи, зниження загальної захворюваності, 
втрати працездатності та смертності .

Диспансеризація контингентів здійснюється в установле-
них обов’язкових обсягах . Додаткові обстеження та консуль-
тації призначають згідно із клінічними показниками . У разі 
підозри на наявність радіаційної патології або при нетипо-
вому протіканні загальносоматичного захворювання на тлі 
радіаційного впливу, хворого направляють для обстеження 

у спеціалізовані заклади (обласні диспансери, НДІ рентгено-
радіології, Центр радіаційної медицини) . При проведенні об-
стеження потерпілого необхідно приділити увагу сімейному 
анамнезу, ендемічності місцевості постійного проживання 
стосовно зобу, хворобам, які були перенесені до і після аварії 
та змінам у їх клінічному перебігу . Необхідно виявити нахил 
до гіпотонії, онкологічних, гематологічних, генетичних за-
хворювань та патології щитовидної залози, у жінок звернути 
увагу порушення менструального циклу . За наявності підстав 
особи із цих контингентів забезпечуються медичною допомо-
гою в першу чергу . При виявленні ознак захворювання в цих 
категорій потерпілих лікувальні заходи проводять у спеціа-
лізованих закладах (гематологічних, онкологічних, ендокри-
нологічних та ін .), на які покладено головне завдання — на-
дання медичної допомоги контрольованому контингенту . У 
разі необхідності хворих направляють в інші спеціалізовані 
лікувальні заклади .

 Висновки. Роботу сімейних лікарів, які працюють з по-
страждалими внаслідок аварій на ЧАЕС, потрібно побудува-
ти таким чином, щоб мінімізувати медико-санітарні наслід-
ки радіаційної аварії, особливо приділяючи увагу зниженню 
безпорогових ефектів радіаційного впливу, які відносяться 
до більш віддалених проявів опромінення (лейкози та ново-
утворення) .

 При проведенні диспансеризації особливу увагу потрібно 
приділяти постраждалим дітям, тому що проблема їх здоров’я 
дуже складна, багатопланова й багатогранна . 

FaMIlY phYsICIans’ ContInuous proFessIonal DeVelopMent In the ConteXt 
oF healthCare reForM

Kasyanova O.M., Shvetsova H.A., Andreiko Ya.V., Dolhopol O.O., Razumna A.H., Ziuzko V.V. 
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. Acceptance of the resolution of the Cabinet 
of Ministers «On  Approval of the Regulation on the system of 
continuous professional development of specialists in the field of 
healthcare» (March 28, 2018) will determine the need for a general 
practitioner (family medicine) to maintain or improve standards 
of professional activity in accordance with the needs of the health 
care system throughout the all period of his professional activity .

This, in turn, provides the implementation of the concept of 
continuous education, which is understood not only as lifelong 
learning, but also as a life-wide learning and emphasizes the 
diversity of types of education that accompany any sphere of life of 
a modern person — formal, non-formal, informal .

The purpose of this scientific research is to highlight the 
possibilities of increasing the professional competence of family 
doctors, depending on the social and personal significance of 
educational needs and the possibilities of their satisfaction with 
various types of education .

Materials and methods. Today, three sub-systems of adult 
education are singled out: formal as a whole of components 
and institutions (educational institutions of different levels, 
institutions, training centers), training in specialized programs) 
and provides receiving diplomas and certificates; non-formal 
as any educational activity that is organized beyond the formal 
education and complements it provided by official institutions 
and educational institutions or public organizations (clubs, circles, 
associations), providing the acquisition of the skills and abilities 
necessary for adapting a person in the modern society and usually 
not accompanied by receipt of the document; informal as an 
unplanned, based on experience, incidental learning, individual 
cognitive activity, universal (network) learning, which is part of 
everyday life and is not necessarily a conscious action or purposeful 
character (through the media, networks, social groups, cinema, 
video -, Internet resources, etc .) .

To ensure the family doctors’ professional development 
according to formal, non-formal and informal education it should 
to observe certain principles in the training organization . They 
are the principle of connection with the practice of professional 
activity, self-development, the optimal combination of individual 
and collective forms of educational and cognitive activity, 
informality, the principle of belief in the ability, a specialist’s 
experience and responsibility .

The importance of using various types of education for the 
family doctors’ professional development can be considered in 
three sides . The first one is for specialist . It is a possibility of self-
improvement and self-development, an optimal combination of 
freedom and responsibility, the independent choice of time, place 
and duration of learning . 

The second one is for medical education and the healthcare 
system . It is an opportunity of fast changeover, flexible response 
to needs of labor market and educational services, satisfaction 
of requirements of experts, employers, society, the addition 
of educational proposals, the learners’ increasing motivation 
and their personal interest . The third side is for society . It 
means encouragement of the development of civil society, 
democratization, social activity and leadership .

results. The balance between different types of education 
in the family doctors’ professional development will ensure, 
firstly, acquisition by the specialist of ability to be the subject 
of the professional development; secondly, the development of 
special abilities, skills and personal characteristics regarding self-
reliance in the search and assimilation of new knowledge and new 
professional experience; thirdly, gaining flexibility and dynamism 
of professional thinking .

Conclusions. The family doctors’ continuous professional 
development by means of different types of education requires a 
proper information and methodical content .
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МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
Зайков С.В., Литвинюк О.П., Міхей Л.В., Веселовський Л.В.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

         
На сьогоднішній день в Україні відмічається досить ви-

сокий рівень захворюваності на туберкульоз (ТБ), хоча за 
останні декілька років ситуація почала дещо стабілізуватися . 
При цьому показник захворюваності на ТБ медичних праців-
ників (МП) також залишається достатньо високим . Врахо-
вуючи високий рівень поширеності та виражену соціальну 
значимість проблеми ТБ у МП, вкрай актуальною є прогно-
зування ризику розвитку захворювання у МП за допомогою 
методів математичної статистики .

З метою визначення факторів, які могли сприяти у розви-
тку ТБ у МП проаналізовано матеріали медичної документа-
ції 131 МП, які захворіли на ТБ . За допомогою дисперсного 
факторного аналізу впливу різних чинників (сумарній вплив 
групи факторів) на ризик розвитку ТБ у МП з’ясовано, що 
найбільший вплив на ризик розвитку ТБ у МП мали профе-
сійні (робота на посаді середнього / молодшого медперсона-
лу, місце роботи в протитуберкульозному закладі (ПТЗ), стаж 
роботи до 5 років)  — 30,2 та соціальні (вживання алкоголю 
щотижня, тютюнопаління) фактори  — 9,1, менше впливали 
медичні (цукровий діабет, хронічні неспецифічні захворю-
вання дихальної системи та захворювання травної системи)  
— 8,4 та особливо біологічні (вік, стать) фактори  — 1,1 .   При 
цьому найбільше сприяли розвитку ТБ у МП такі фактори як 
робота в ПТЗ (сила впливу 17,54), вживання алкоголю що-
тижня (13,87) та робота на посаді молодшого медперсоналу 
(13,5) . Незначний вплив на ризик розвитку ТБ у МП мали біо-
логічні фактори (жіноча стать та вік до 35 років) . 

За допомогою математичних методів обробки даних сфор-
мовано алгоритм прогнозування ризику розвитку ТБ у МП, 
що наведений на рисунку, згідно якого кожен працівник може 
бути віднесений до високої, середньої або низької групи ри-
зику . Для визначення ризику розвитку ТБ у МП слід розраху-
вати суму сил впливів кожного з факторів ризику і порівняти 

її з даними розробленого графічного алгоритму визначення 
ризику розвитку ТБ у МП (рисунок) . Якщо вищезазначена 
сума дорівнює 0,01Р5,0, то ризик розвитку ТБ є  низьким, 
5,01Р15,0 означає середній ризик розвитку ТБ, а Р>15,01 
вказує на користь високого ризику розвитку захворювання . 
При цьому алгоритм може бути використаний для оцінки ри-
зику розвитку ТБ при працевлаштуванні МП, а також з ме-
тою його оцінки для вже працюючих у медичній галузі осіб .  

Рис. Графічний алгоритм прогнозування ризику розвитку ТБ у 
МП за сумарним значенням сили впливу різних факторів

Таким чином, отримано вірогідні результати для розрахун-
ку ризику розвитку ТБ у МП, використовуючи декілька мето-
дів статистичного аналізу: одно- та багатофакторний диспер-
сійний аналіз, оцінку коефіцієнта детермінації, кореляційний 
аналіз (критерії Стюдента, Фішера, критерії лінійної кореляції 
з оцінкою по шкалі Чеддока), регресійний аналіз, дискримі-
нантний аналіз та метод математичного співвідношення . Це 
підтверджує можливість використання такого підходу для 
прогнозування ризику розвитку ТБ у МП та отримання мак-
симально достовірного результату .

СИТУАЦІЯ З ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Зайков С.В., Литвинюк О.П., Міхей Л.В., Веселовський Л.В.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

В умовах економічної та соціальної кризи в Україні най-
більш незахищеними виявилися працівники бюджетної сфе-
ри, в тому числі медичні працівники (МП), які за родом своєї 
професійної діяльності є не тільки одним з найбільш враз-
ливих контингентів в плані розвитку туберкульозу (ТБ), але 
також представляють і епідеміологічну небезпеку для своїх 
пацієнтів і колег у разі розвитку захворювання . Так, захво-
рюваність МП протитуберкульозних закладів (ПТЗ) України 
на всі форми активного ТБ за період 2007-2014 рр . зросла на 
43,0 % і становить 24,6 на 10 тис . населення, що свідчить про 
недостатній інфекційний контроль в ПТЗ та профілактику за-
хворювання на ТБ МП 

У зв’язку з цим вивчена ситуація з ТБ серед МП Вінницької 
області . Так, в 2007-2015 рр . захворюваність на ТБ МП області 
була нижчою, ніж захворюваність населення (в середньому 
48,7 на 100 тис . МП проти 58,9 на 100 тис . населення) .  Захво-
рюваність на легеневий ТБ серед МП також виявилася ниж-
чою, ніж серед населення (в середньому 42,8 на 100 тис . МП 
проти 51,7 на 100 тис . населення), а на позалегеневий ТБ  — 
вищою,  ніж серед населення (в середньому 5,9 на 100 тис . МП 
проти 4,9 на 100 тис . населення) . 

Показники захворюваності МП ПТЗ були в 16,1 рази вище, 
ніж захворюваність всіх МП, і в 13,3 рази перевищили такі 
для  населення, що свідчить про дуже тривожну ситуацію з 
дотриманням вимог інфекційного контролю у лікувально-
профілактичних закладах області і особливо у закладах фти-
зіатричного профілю .

Структура випадків ТБ у МП та населення Вінницької 
області була майже ідентичною (p>0,05 для всіх випадків), 
оскільки серед МП регіону реєструвався і 81,7 % випадків 
вперше діагностований ТБ та 18,3 % випадків його рецидиви,  
а серед населення області  — в 79,4 % та 20,6 % випадків відпо-
відно .  Деструктивні форми ТБ мали місце в 47,0 % МП проти 
50,3 % випадків серед населення, а форми ТБ з бактеріовиді-
ленням — у 57,0 % та у 54,9 % осіб, але мультирезистентний 
ТБ у МП виявлявся рідше, ніж серед населення (8,9 % проти 
15,4 %  випадків, p<0,01) області .

У структурі захворюваності МП  на ТБ переважали пред-
ставники середнього (55,7 %) та молодшого  (27,5 %) медич-
ного персоналу над лікарями (16,8 % випадків), жінки (87,8 
%) над чоловіками (12,2 % випадків), особи віком до 35 років 
(54,2 %) над особами від 36 до 60 років (44,3 %), МП зі стажем 
роботи до 5 років (55,0 %), особливо у  ПТЗ (69,5 % випадків), 
жителі міської над мешканцями сільської (57,3 % проти 42,7 % 
випадків) місцевості .

Для клінічного перебігу ТБ у МП характерним стали більш 
сприятливий перебіг захворювання, оскільки у них порівня-
но з населенням рідше спостерігалися виражені порушення 
фізикальних даних та лабораторних показників крові (лейко-
пенії, збільшення вмісту ферментів печінки, гіпопротеїнемії) .

Важливо, що результати лікування МП з вперше діагнос-
тованим ТБ легень виявилися кращими, ніж у населення, 
оскільки показники припинення бактеріовиділення (94,6 % 
проти 88,9 % випадків) в терміни (1,8 + 0,3) місяців проти 
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(2,4 + 0,7) місяців, закриття порожнин деструкції (97,6 % 
проти 89,4 % випадків) в терміни (5,7 + 0,7) місяців проти 
(6,3 + 0,8) місяців та ефективного лікування  (97,0 % проти 
82,4 % випадків) після закінчення основного курсу антимі-
кобактеріальної терапії були вищими, а частота рецидивів 

ТБ у МП  — нижчою (13,9 % проти 20,6% випадків), ніж у 
населення області . Таким чином, професійно-зумовлений 
ТБ продовжує складати серйозну проблему для країни, яка 
потребує відповідного вирішення з боку керівників держа-
ви та системи охорони здоров’я . 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ У ПАЦІЄНТІВ З 
СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА ІЗ ЗАКРЕПАМИ

Сергієнко О.І., Журавльова В.Д., Точиловська Л.М., Серікова І.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Зміни кишкової мікробіоти в теперішній час розглядають 
як одну з важливих причин порушень функцій товстої кишки, 
у звязку з чим відновлення еубіозу є патогенетично обгрунто-
ваною  складовою лікування хворих на функціональні  захво-
рювання кишечника . При виборі пробіотичного засобу вра-
ховується склад препарату та клінічна форма розладу . Нами 
проаналізована ефективність застосування  пробіотичних 
засобів на основі лактобактерій у 48 пацієнтів з синдромом 
подразненої кишки із закрепом . Всім хворим призначалось 
лікування згідно рекомендаціям IV Римського консенсусу та 
40 пацієнтів протягом місяця отримували високодозований 
пробіотик: 20 хворих  — пробіокс, до складу якого входять 
Lactobacillus acidophilus  0,3 x 10⁹ KУО, Lactobacillus rhamnosus 
3,0 x 10⁹ KУО, Lactobacillus paracasei 2,7 x 10⁹ KУО,  інші лакто-
бактерії і Streptococcus thermophiles  — 6,0 х 106 КУО;   20 хво-
рих отримували пробіз, до складу якого входять Lactobacillus 
acidophilus 2,0 x 10⁹ KУО, Lactobacillus rhamnosus 2,0 x 10⁹ 
KУО, Lactobacillus casei 1,0 x 10⁹ KУО, інші лактобактерії та 
Bifidobacterium bifidum 1,0 x 10⁹ KУО . 

Результати спостереження свідчать про позитивний вплив 
включення вказаних пробіотиків до схем лікування СПК із 
закрепами як на клінічні прояви розладу так і на показники 
фекальної мікрофлори . Вже на 5 день лікування хворі дослід-

них груп відмічали зменшення здуття, зменшення частоти 
виникнення болю та його інтенсивності за шкалою ВАШ . У 
29 (72%) хворих (16 пацієнтів отримували пробіокс та 13 — 
пробіз) лікування сприяло нормалізації стільця без призна-
чення макроголю 4000 . Зафіксовано достовірне збільшення 
вмісту лактобактерій (р < 0,05) та зниження умовно-патоген-
них мікроорганізмів фекальної мікрофлори . Це може бути 
пов’язано з природним антагонізмом лактобактерій, що міс-
тяться в пробіотиках і умовно-патогенною кишковою мікро-
флорою хворих . 

Лікування хворих на СПК із закрепами із застосуванням 
препаратів пробіз та пробіокс супроводжувалось співста-
вимим позитивним впливом щодо зменшення клінічних 
проявів розладу та нормалізації еубіозу (р > 0,05) та мало 
переваги перед стандартним лікуванням (р < 0,05) . Анало-
гічні результати щодо впливу лактобактерій на симптомати-
ку СПК отримані іншими дослідниками (Giannetti E, Staiano 
A ., 2016) . 

Таким чином, включення до схеми лікування СПК із закре-
пами пробіотичних засобів, що містять лактобактерії, сприяє 
відновленню мікрофлори товстої кишки і супроводжується 
поліпшенням травлення і зменшенням клінічної симптома-
тики розладу . 

sonoGraphIC pICture oF neCK Vessels anD struCture oF the thYroID GlanD In patIents WIth 
CoMBIneD Course oF autoIMMune thYroIDItIs anD GastroesophaGeal reFluX DIsease aMonG 

YounG aDults.
Oparin A.A., Yarantseva N.A., Khomenko L.A., Shapovalova O.E.
Department of Therapy, Rheumatology and Clinical Pharmacology 

Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education

There is a tendency in the last decade to an increase in the 
incidence of gastroesophageal reflux disease (GERD) particularly 
among young people . GERD symptoms are detected in almost half 
of the adult population . Up to 40% of residents of industrialized 
countries note the leading symptom of GERD — a recurring 
heartburn that significantly reduces the quality of life . At the same 
time there is an increasing in number of GERD patients with 
comorbidity . 

One of such diseases is autoimmune thyroiditis . Nowadays 
autoimmune thyroiditis (AIT) is one of the most common diseases 
among young people . In a significant percentage of cases the 
main problem of this disease constitutes in delayed and untimely 
diagnosis . AIT has several common pathogenetic mechanisms 
with GERD the main of which are thyroid hormones that regulate 
the processes of secretion and motility of the gastrointestinal tract . 
Therefore early diagnosis of AIT will help prevent both relapse and 
formation of GERD . 

The purpose of the research: Taking into account that one of 
the most widely used method in the study of the thyroid gland is 
ultrasound, the purpose of our research was to study the features of 
regional blood circulation and sonographic picture of the thyroid 
gland in patients with GERD and concomitant AIT .

Materials and methods. For the research we have selected two 
groups of patients . The first group consisted of 25 patients aged 
18 to 25 years suffering from an isolated AIT . The second group 
included 23 patients aged 19 to 25 years suffering from GERD in 
combination with AIT . The control group consisted of 15 almost 
healthy people of the same age and gender . All patients were un-
derwent a comprehensive examination according to the protocols 
of diagnosis and treatment of GERD and AIT, that included all 
necessary clinical, laboratory and instrumental methods of inves-
tigation . Also patients were underwent ultrasound examination of 
the neck vessels with color Doppler mapping in particular subcla-

vian, external carotid and thyroid arteries on a ULTIMA pro-30 
apparatus (manufactured in Ukraine) . 

The diagnosis was made according to ICD-10 . Statistical pro-
cessing of data was carried out using the programs Microsoft Excel 
2007 and Windows STATISTIKA 6 .0 .

results of the research. During the conducted researches it was 
established that among 83% patients of the first group with isolated 
AIT in the sonographic picture of the thyroid gland were observed 
fibrous inclusion into the parenchyma, capsule sealing, single ex-
tended follicles, and only 17% had multiple extended follicles and 
areas of reduced echogenicity . While 71% patients of second group 
had multiple extended follicles and areas of reduced echogenicity . 
Simultaneously the reduction of the diameter of blood vessels sup-
plying the thyroid gland (although not reliable) came to the fore 
among the patients of the second group, while the decrease in the 
rates of blood flow prevailed among the patients of the first group . 
At the same time an increase of antibodies against thyroid peroxi-
dase in the study of hormonal status was observed in all patients 
up to 700 U/ml (normal level below 30 U/ml) . The level of thyroid-
stimulating hormone depended on the stage of autoimmune thy-
roiditis - hypothyroidism or euthyroidism . Moreover in patients 
of the second group euthyroidism was detected significantly more 
often . Wherein it was noted a clear correlation between the fea-
tures of the sonographic picture of the disease and the indices of 
thyroid hormones . 

Conclusions:
1 . It was shown that there was a decrease in the diameter of blood 

vessels supplying the thyroid gland at the same time with more 
expressed AIT indices in patients with GERD and concomitant AIT;

2 . A clear correlation was established between sonographic 
parameters of AIT, features of the disease pattern and levels of 
thyroid hormones;

3 . The ultrasound method can be used as AIT screening .
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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 .12 .2018 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

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКУ

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Лица какого возраста и пола чаще всего болеют СРК?

а) женщины молодого возраста;
б) мужчины среднего возраста;
в) мужчины и женщины независимо от возраста;
г) женщины среднего возраста .

2. Причиной развития СРК может быть:
а)  острая кишечная инфекция;
б)  стресс;
в)  психоэмоциональная нагрузка;
г)  все перечисленное .

3. Основная причина боли при СРК — это:
а)  динамическая непроходимость;
б)  повышенное выделение слизи;
в)  повышенное восприятие болевых импульсов;
г)  поражение интрамуральных нервных сплетений .

4.  В механизме развития СРК не имеет значения:
а)  моторная  дисфункция;
б)   развитие холестаза;
в)  наличие психопатологии;
г)  висцеральная гиперчувствительность . 

5.  Ухудшение самочувствия у пациентов с СРК наступает:
а)  во время менструального цикла;
б)  после употребления алкоголя;
в)  после употребления в пищу бобов;
 г)  все перечисленное верно .

6.  Какие опорожнения не характерны для СРК?
а)   «овечий кал» с примесью слизи;
б)   неоформленные опорожнения;
в)   кашицеобразные опорожнения с примесью крови;
г)   лентообразный стул .

7. В какое время суток не характерно появление стула при СРК?
а)   преимущественно в дневное время;
б)   преимущественно во время сна;
в)   независимо от времени суток;
г)   независимо от еды .

8.  Для СРК характерны следующие симптомы:
а)  наличие примеси крови в кале;
б)  нарушение частоты дефекации;
 в)   снижение массы тела;
г)   метеоризм .

9.  Какие препараты используются для купирования боли при 
СРК?
а)  гепабене;  б)   еспумизан;
в)  креон;  г)   капсумен .

10. При сочетании СРК с дисбиозом целесообразно назначать:
а)  полиферментные препараты;
б)  витамины группы В;
в)  лактулозу;
г)  пробиотики .

11. При симптомах повышенной тревоги у больных СРК нужно на-
значать:
а)  трициклические антиепрессанты;
б)  анальгетики; 
в)  снотворные;
г)  препараты магния .

12. При вираженном метеоризме нужно назначать:
а)  симетикон;  б)   мезим-форте;
в)  энтеросгель;  г)   смекта;

13. При СРК с запорами назначается:
а)  метеоспазмил; б)   изиду;
в)  итомед;  г)   эрмиталь .

3.  Яка клінічна ознака лежить в основі класифікації системних 
васкулітів:
а) ураження печінки та селезінки;
б) калібр судин;
в) ураження нирок;
г) серцево-судинні скарги .

4. Поразка якого калібру  судин  є характерною для системних 
васкулітів:
а) дрібних;  б) середнього калібру;
в) великого калібру; г) всіх перерахованих .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
СИСМЕМНІ ВАСКУЛІТИ  

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Системні васкуліти це:

а) захворювання вірусної природи;
б) захворювання бактеріальної природи
в) прояви гельмінтозів;
г) автоімунного походження .

2.  Патогенетичною основою системних васкулітів є:
а) запальні зміни в судинній стінці;
б) тромбози судин;
в) некротичні зміни в судинах;
г) усе вище наведене .
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5.  Біохімічні маркери, патогномонічні для СВ:
а) АСТ, АЛТ;
б) показники ліпідного обміну;
в) ні  жоден з перерахованих;
г) показники вуглеводного обміну .

6.  Які з перерахованих захворювань відносять до СВ:
а) системний червоний вовчак;
б) хвороба Шегрена;
в) хвороба Шенляйна-Геноха;
г) хвороба Іценко-Кушинга .

7.  Найбільш характерною клінічною ознако. СВ є ураження:
а) нирок;   б) шкіри;
в) серцево-судинної системи; г) печінки .

8.  Патогенетичними засобами лікування СВ  є:
а) антибіотики;
б) нестероїдні протизапальні препарати;
в) цитостатики;
г) препарати золота .

9. Пацієнти на СВ частіше помирають від: 
а) декомпенсації серцево-судинної системи;
б) поразки  шлунково-кишкового тракту;
в) цирозу печінки;
г) кровотечі та тромбозів судин .

10. Які профілактичні заходи використовують при СВ:
а) призначення антибіотиків;
б) введення вакцин або сироваток;
в) не існує;
г) цитостатики .

11. Які  захворювання внутрішніх органів супроводжуються  ура-
женням судин:
а) системний червоний вовчак;
б) виразкова хвороба;
в) хронічний панкреатит;
г)  хронічна обструктивна хвороба легень .

12. Ураження судин при ревматоідному артриті призводить до по-
яви:
а)  антинуклеарного фактору;
б) ревматоїдного фактору;
в)  помилкової позитивної реакції Вассермана;
г)  збільшення IgЕ .

13. Який тип гіперчутливості  характерно для СВ:
а) сповільненого типу;
б) миттєвого типу;

14. Які з перерахованих факторів можуть сприяти формуван-
ню СВ;
а) введення вакцин та сироваток;
б) переохолодження;
в) використання  антикоагулянтів;
г) прийом статинів .

15. Ураження якого органу впливає на прогноз  при хворобі Шен-
ляйн-Геноха:
а) серцево-судинної системи; б)  печінки;
в) шкіри;   г) нирок .

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. Які форми васкулітов виділяють  за етіологічним чинником:
а) первинні;  
б) вторинні;
в) триггерні;  
г) всі перераховані .

2. Яке ураження шкіри може відбуватися при СВ:
а) вузликова еритема;
б) атрофія з гіперпігментацією;
в) висипи,  виразки, гангрена;
г) ущільнення та блідість шкіри .

3. Які протизапальні чинники синтезує ендотелій та тромбоцити 
при СВ:
а)  ІЛ-1, ІЛ-8;  б)  ІЛ-6,
в) СРБ, фібриноген; г) «гострофазові» показники . 

4.  З чим пов’язано розвиток  гіперчутливості сповільненого типу 
при СВ:
а) лімфокінами, лізосомальними ферментами;
б) прозапальними цитокінами;
в) імуноглобулінами класу G;
г) імуноглобулінами класу А .

5.  Які з перерахованих вірусів  найбільш часто викликають розви-
ток вузликового періартерііту:
а) цитомегаловірус; б) вірус кору;
в) парагрипу;  г) гепатиту В та С .

6.  Підвищена чутливість до табаку може спровокувати:
а) Хворобу Шенляйн-Геноха;
б) хворобу Вегенера;
в) облітеруючий тромбангііт
г) хворобу Такаясу .

7.  Вторинні васкуліти це:
а) які никикають при рецедивах св;
б) які ускладнюються кровотечами;
в) які призводять до ураження внутрішніх органів;
г) які виникають при інших захворюваннях .

8. Від чого залежать  клінічні ознаки СВ:
а) від типу, розміру і локалізації вражених судин;
б) етіологічного чинника;
в) супутнього захворювання;
г) статі та віку хворого .

9. Які групи лікарських препаратів можуть провокувати роз-
виток СВ:
а) серцеві глікозиди;
б) анальгетики,  антибіотики;
в) гепатопротектори;
г)  цитостатики .

10. Які клінічні ознаки є характерними для ураження нирок 
при СВ:
а) набряки, підвищення АТ;
б) підвищення температури та озноби;
в) болі в попереку;
г) дизуричні розлади .

11. Яка фракція імуноглобулінів майже завжди змінюється при СВ:
а) IgA;   б) IgG;
в) IgМ;  г) IgЕ .

12. При якому захворюванні  відбувається ураження судин різного 
калібру:
а) хвороба Бехчета; б) сифіліс;
в) хвороба Кавасакі; г) феохромоцитома .

13. Які васкуліти пов’язані з утворенням  імунних комплексів:
а) гранулематоз Вегенера:
б) геморагічний васкуліт;
в) вузликовий періартеріїт; 
г) хвороба Бехчета .

14. Який метод діагностики можна використовувати при серо-
негативних варіантах СВ:
а) генетичний;
б) визначення стану ліпідного та вуглеводного обмінів;
в) біопсія шкіри;
г) реовазографія .

15. Які з перерахованих захворювань перебігають з вторинними 
васкулітами: 
а)  скарлатина, менингит, псориаз;
б) гранулематоз Вегенера, синдромом Чардж-Стросса;
в) хронічний безкам’яний холецистит;
г) ішемічна хвороба серця .
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ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
РОЛЬ МЕЛАТОНИНА В РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ  ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

д) изменение аппетита, тошнота, рвота .
 

8. Боли при ФД  характеризуются всеми признаками, кроме: 
а) периодичность; 
б) сезонность; 
в) постоянство; 
г) типичная локализация; 
д) связь с приемом пищи . 

9. К причинам возникновения  ФД относится все, кроме: 
а) отрицательные эмоции; 
б) курение; 
в) злоупотребление алкоголем; 
г) нарушение режима питания; 
д) гастрит с повышенной секрецией; 
е) СРК . 

10. К этиологическим факторам возникновения ФД относят:
а) снижение активности защитных факторов СОЖ;
б) активация факторов агрессии;
в) повышение проницаемости СОЖ;
г) нарушении продукции слизи и замедление процессов реге-

нерации желудочного эпителия;
д) всё перечисленное верно .

11. Главное звено патогенеза ФД это:
а) нарушение моторики; 
б) нарушение эвакуации;
в) гиперацидность; 
г) нарушение протеолитических ферментов желудочного сока .

12. Усилению двигательной активности желудка способствуют:            
а) повышенный тонус парасимпатической нервной системы;
б) выбросы мотиллина;  
в) стимуляция опиоидных рецепторов; 
г) блокада  D-2 (допаминовых) рецепторов . 

13. Главным подтверждающим диагностическим методом ФД явля-
ется: 
а) фракционное зондовое исследование желудочного сока; 
б) рентгеноскопия желудка;  
в) выявление НР; 
г) ФГДС с биопсией .

14. К ФД не относится: 
а) гастрит;
б) циклическая рвота; 
в) пилороспазм;
г) синдром эпигастральной боли .

15. К противопоказаниям при приеме мелатонина относят:
а) прием НПВС;
б) беременность;
в) психические заболевания;
г) склонность к аллергии;
д) аутоиммунные заболевания;
е) всё перечисленное верно .

1.  Основные функции эпифиза в организме:
а) регуляция циркадианных и сезонных ритмов организма;
б) регуляция репродуктивной функции;
в) антиоксидантная защита организма;
г) противоопухолевая защита;
д) «солнечные часы старения»;
е) все перечисленное верно .

2. Факторы, повышающие уровень мелатонина:
а) темнота ночью;
б) триптофан;
в) никотиновая кислота (вит В3,) и пиридоксин (вит В6,); 
г) кальций и магний;
д) ингибиторы МАО;
е) все перечисленное верно .

3. Факторы, снижающие  уровень мелатонина:
а) ночной свет;
б) высокие дозы вит . В12; 
в) НПВС;
г) β-адреноблокаторы;
д) блокаторы кальциевых каналов;
е) все перечисленное верно .

4. К отрицательным эффектам постоянного освещения относят:
а) угнетение синтеза и секреции мелатонина;
б) увеличение синтеза и секреция пролактина;
в) усиление образования процессов ПОЛ;
г) развитие метаболического синдрома;
д) все перечисленное верно .

5. Основные функции мелатонина
а) регулирует деятельность эндокринной системы, кровяное 

давление, периодичность сна;
б) регулирует сезонную ритмику у многих животных;
в) замедляет процессы старения;
г) усиливает эффективность функционирования иммунной 

системы;
д) обладает антиоксидантными свойствами;
е) укрепляет иммунитет;
ж) контролирует работу желудочно-кишечного тракта;
з) все перечисленное верно .

6. В каких клетках синтезируется  мелатонин:
а) в клетках крови — тучных клетках,
б) лимфоцитах — естественных киллерах,
в) тромбоцитах;
г) эозинофильных лейкоцитах;
д) в тимусе;
е) эндотелиальных клетка;
ж) все перечисленное верно .

7. К желудочной диспепсии относится все, кроме: 
а) ощущение переполнения в желудке; 
б) аэрогастрия; 
в) аэрофагия; 
г) метеоризм; 

Питання для контролю вихідного рівня знань:
1. Довжина селезінки в нормі складає:

а) до 12 см;  б) до 13 см;
в) до 14 см;  г) до 15 см .

2. Товщина селезінки в нормі складає:
а) до 3,5 см;  б) до 4,0 см;
в) до 4,5 см;  г) до 6 см .

3. Спленомегалія може бути результатом:
а) хвороб печінки; б) хвороб крові;
в) малярії;  г) всього викладеного вище .

ПИТАННЯ ДО СМПОЗИУМУ
 «УЛьТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ»

4. Серед травм селезінки виділяють:
а) закриті (підшкірні);
б) відкриті;
в) все викладене вище;
г) нічого із викладеного вище .

5. Травми селезінки найчастіше:
а) відкриті;
б) закриті;
в) немає переважання за частотою;
г) нічого із викладеного вище .
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Дистанційне навчання

6. Сонографічне дослідження ефективне для виявлення:
а) гематом;
б) розривів селезінки;
в) всього викладеного вище;
г) ніщо із викладеного вище .

7. Ультразвуковий метод визначення розрыву селезінки утрудне-
ний через:
а) різкий біль у місці прикладення датчику;
б) недостатню роздільну здатність методу;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

8. Абсцеси селезінки виникають за гематогенного розповсюджен-
ня інфекцій:
а) у 10 %; б) у 25 %;
в) у 50 %; г) у 75 % .

9. Абсцеси травматичного генезу виникають:
а) у 5 %; б) у 15 %;
в) у 25 %; г) у 35 % .

10. Абсцеси селезінки виникають за розповсюдження інфекції з 
прилеглих органів:
а) у 10 %; б) у 25 %;
в) у 50 %; г) у 75 % .

11. Частим джерелом інфекції, що приводить до абсцесу селезінки, 
є:
а) кишечник;
б) навколонирковий абсцес;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

12. Причиною інфаркту селезінки може бути:
а) системний червоний вовчак;
б) лейкоз;
в) бактеріальний ендокардит;
г) все викладене вище .

13. Вистилка із середини капсули епітелієм характерна для кіст:
а) справжніх;
б) несправжніх;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

14. Відсутність вистилки із середини капсули епітелієм характерна 
для кіст:
а) справжніх;
б) несправжніх;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

15. Доброякісною пухлиною селезінки є:
а) гемангіома;
б) лімфангіома;
в) фіброма;
г) все викладене вище .

Питання для контролю кінцевого рівня знань
16. Зазвичай паренхіма селезінки порівняно з паренхімою приле-

глої нирки:
а) більш ехогенна;
б) однакової ехогенності;
в) менш ехогенна;
г) не зіставлювана .

17. Зазвичай паренхіма селезінки порівняно з паренхімою печінки:
а) більш ехогенна;
б) однакової ехогенності;
в) менш ехогенна;
г) не зіставлювана .

18. Клінічно, як правило, не проявляються, але виявляються уль-
трасонографічно:
а) додаткові частки селезінки;
б) профузні кровотечі з селезінкових судин селезінки;

в) розрив селезінки;
г) все викладене вище .

19. Частіше за допомогою ульразвукового дослідження визнача-
ють:
а) добавочні частки селезінки;
б) добавочні селезінки;
в) мікроспленію;
г) відсутність селезінки .

20. Погіршення візуалізації селезінки за спленомегалії може бути 
обумовлена:
а) зниженням ехощільності селезінки;
б) підвищенням ехощільності селезінки;
в) зміщенням селезінки донизу за ліву нирку;
г) усім викладеним вище .

21. Пороговим значенням довжини селезінки, вище якого діагнос-
тують спленомегалію, є:
а) 10 см;  б) 11 см;
в) 12 см;  г) 13 см .

22. Визначення невеликих об’ємів рідини у брюшній порожнині за 
травми брюшної порожнини слід з більшою вірогідністю розці-
нювани як:
а) наявність крові; б) перитоніт;
в) все викладене вище; г) ніщо із викладеного вище .

23. Гіперехогенність за ультразвукового обстеження з приводу роз-
риву селезінки може бути обумовлена:
а) склерозом;
б) організацією кров’яного згустку;
в) фіброзом;
г) гіперехогенність не характерна .

24. Основна диференціально-діагностична задача ультразвукового 
дослідження селезінки за підозри про її розрив:
а) відрізники етіологічні типи спленомегалії;
б) відрізнити ранню субкапсулярну гематому від нарастаючої 

кровотечі;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

25. Після спленектомії скупчення рідини може ще деякий час, най-
більш вірогідно, визначатися у:
а) лівому верхньому квадранті;
б) правому верхньому квадранті;
в) лівому нижньому квадранті;
г) правому нижньому квадранті .

26. Після спленектомії можливе:
а) визначення скупчення рідини;
б) зміщення петель кишечнику в ложі селезінки;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

27. Після спленектомії необхідно виключити:
а) виникнення післяопераційного абсцесу;
б) кровотечу;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

28. Ультразвуковою ознакою гематоми селезінки на початковому 
етапі є:
а) анехогенне утворення; б) гіперехогенне утворення;
в) все викладене вище; г) ніщо із викладеного вище .

29. Ультразвуковою ознакою гематоми селезінки на пізньому етапі є:
а) анехогенне утворення; б) гіперехогенне утворення;
в) все викладене вище; г) ніщо із викладеного вище .

30. Імітація ультразвукової картини кіст відбувається переважно з 
причини:
а) повторних крововиливів;
б) абсцедування;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .
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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 .


