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Микробиота и сетевая медицина

В конце ХХ века началась шестая информацион-
ная революция в истории человечества . Развитие 

биоинформатики, появление высокоэффективных 
вычислительных технологий, когнитивных и 
omics-технологий вызвали появление новой об-
ласти статистической физики, теории сложных 
сетей, и возникновение сетевой медицины . Се-
тевая парадигма, использование физических по-
нятий и методов для изучения сложных систем 
(биологических, социальных, когнитивных, техно-
логических, экономических, финансовых, и др .), 
трансдисциплинарные исследования вносят совер-
шенно новые представления о сложности окружа-
ющего нас мира, способствуют разработке методов 
управления процессами, которые происходят в этих 
системах [6, 40, 32] .

Графически сети представляются в виде узлов (hub, 
«концентраторы»), связанных ориентированными 
(ген-белок, фермент-субстрат) и неориентированны-
ми рёбрами (звеньями) . Выделяют центральные узлы, 
имеющие большое количество связей, и перифери-
ческие, с меньшим количеством связей . Узлы разно-
образны по структуре: рецепторы клеточной поверх-
ности, внутриклеточные, ферменты, ионные каналы, 
и пр . Однако они обладают сходными свойствами: 
  центральные межмолекулярные узлы регулиру-

ют взаимосвязь различных звеньев метаболиз-
ма, воспаления, иммунных реакций;

  изменения активности центральных узлов спо-
собствуют развитию коморбидной патологии;

  центральные узлы, (хабы) являются потенциаль-
ной терапевтической мишенью, их изменения 

могут обеспечивать плейотропные эффекты, 
в том числе, при коморбидности и синтропии .  
В качестве центральных узлов описаны глюко-
кортикоидные рецепторы, рецепторы витамина 
D, метилтрансферазы ДНК, NF-kB и др . [17] 

A .L . Barabasi [18] предложил математически но-
вый тип сетей, «безмасштабные сети», «Scale-free 
networкs» и выдвинул гипотезу, что развитие таких 
сетей находится в основе процессов самоорганиза-
ции сложных нелинейных систем . Синтез математи-
ческих методов теории сетей и теории управления 
показал возможность управления сложными систе-
мами типа «сотовых сетей», метаболических сетей в 
живом организме, социальных сетей . Многие есте-
ственно возникающие сети, биологические, соци-
альные, коммуникационные, графы цитирования, 
ссылок в WWW и мн . др . хорошо моделируются без-
масштабными графами [36] .

Теория безмасштабных сетей — один из способов 
выхода сложных систем в критическое состояние .  
К биологическим сложным сетям относятся эколо-
гические, сети белковых взаимодействий, метабо-
лические . Кроме того, по законам сложных сетей в 
социальных сетях распространяются инфекции, хо-
рошее настроение, депрессия, курение, алкоголизм, 
ожирение . Сетью управляют немногие главные цен-
тральные узлы . [2] 

Целенаправленное повреждение одного или не-
скольких узлов с большим количеством связей ведёт 
к разрушению сети . 

В медицине и биоинформатике для моделирования 
сложных причинно-следственных связей внутри мо-
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дели используются т .н . «байесовские сети», которые 
предсказывают события на основе частичных или 
неопределённых данных и применяются в процессе 
принятия клинических решений . Включение клини-
ческой информации в моделирование привело к из-
менению парадигмы в молекулярной медицине [52] .

Значение теории сложных сетей для развития ци-
вилизации в ХХI веке сравнивается с квантовой ме-
ханикой в ХХ веке, её называют теорией относитель-
ности ХХI века . 

Начало ХХI века ознаменовалось секвенировани-
ем генома человека, развитием «омикс»-технологий, 
метагеномики, метатранскриптомики, протеомики, 
метаболомики, что позволило получить новые све-
дения о живых организмах, которые населяют орга-
низм человека (микробиота) и являются важнейшим 
фактором, определяющим существование человека 
и его будущее как вида . Отношения микробиоты и 
макробионта («хозяина, host») представляют собой 
сложную сеть, объединяющую иерархическую сеть 
хозяина и децентрализованную сетевую структуру 
микробиоты [13], образуя холобионт . Высказывает-
ся мнение, что микробиота управляет эволюцией и 
развитием головного мозга хозяина [47] . 

Организм человека содержит сотни видов микро-
бов, в основном бактерий, а также вирусов, простей-
ших, грибов, микробиоту, основным биотопом ко-
торой является кишечник . Секвенирование генома 
микробиоты кишечника показало, что её микроби-
ом, «второй геном человека», оставляет 4,4 миллиона 
генов, в то время как геном человека содержит всего 
21 тысячу генов . Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 
содержит не менее 1014 микроорганизмов, более 200 
видов, до 98% составляют филотипы Firmicutes, 
Bacteroides, Actinobacteria . Общая площадь ЖКТ со-
ставляет до 400 м2 . Это открытая экосистема с наи-
высшим воздействием окружающей среды, кото-
рая располагает собственной энтеральной нервной 
системой (ЭНС), состоящей из 50—100 миллионов 
нейронов и совместно с микробиотой является су-
перкомпьютером, своеобразным эволюционным ин-
теллектом, обрабатывающим колоссальный объём 
информации [4, 8, 13] .

Микробиота является симбионтом-мутуалистом, 
который выполняет важнейшие для хозяина функ-
ции: защищает от патогенов, участвует в иммунных 
и метаболических реакциях, инактивирует токсины, 
оказывает интенсивное воздействие на гомеостаз 
макробионта . Изучение метагенома, метаболома, 
протеома микробиоты показало, что это своеобраз-
ный прокариотический орган, который постоянно 
взаимодействует со всеми органами и системами 
организма хозяина посредством «чувства кворума», 
«Quorum sensing, QS» . QS обеспечивает взаимодей-
ствие микроорганизмов и межвидовую сигнализа-
цию между микробиотой и клетками организма хо-
зяина . «Перекрёстный разговор» микробиоты с го-
ловным мозгом, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
иммунной системами, почками осуществляется с 
помощью сигнальных молекул (олигопептидов, аце-
тилгомосеринлактонов), координирующих поведе-

ние или взаимодействие бактерий при достижении 
определённой плотности их популяции [25, 27, 43]

Симбиотической микробиоте ЖКТ присущи две 
стратегии поведения: во взвешенном состоянии в 
виде планктона в полости кишки и в прикреплённом 
состоянии на поверхности эпителиоцитов и в слизи 
кишечных крипт (биоплёнка) . Бактериальные поли-
мерные сообщества, встроенные в синтезируемый 
ими полимерный матрикс, фиксируются к поверх-
ности любой экосистемы, которая обеспечивает им 
питание и воду [3, 35] . 

В составе биоплёнки микробиота использует преи-
мущества социальной жизни, в частности, «разделе-
ние труда» при реализации метаболических процес-
сов . В биоплёнке бактерии защищены от простей-
ших и сохраняют способность к горизонтальному 
переносу генетической информации . Координация 
поведения отдельных клеток и их групп в биоплён-
ке осуществляется межклеточными контактами, хи-
мическими сигнальными молекулами и с помощью 
межклеточного матрикса . Клетки бактерий могут 
соединяться нанотрубками с клетками своего вида 
или других видов, обмениваясь с ними различны-
ми веществами . Осуществляются также контакты с 
эпителиоцитами кишечника, нейронами энтераль-
ной нервной системы, иммуноцитами хозяина . Дис-
тантные коммуникации осуществляются с помощью 
продуцируемых всей популяцией сигнальных моле-
кул (Quorum sensing) . Микроорганизмы продуциру-
ют нейромедиаторы: дофамин, норадреналин, серо-
тонин, продукты их метаболизма, предшественник 
норадреналина ДОФА, которые влияют на гомеостаз 
организма хозяина . Межклеточный матрикс создаёт 
гидрофильную среду и облегчает диффузию хими-
ческих регуляторов в пределах колонии и всей био-
плёнки . Изучение стратегий выживания бактерий 
позволило переосмыслить механизмы взаимодей-
ствия злокачественных клеток, метастазирования и 
резистентности к лекарственной терапии [21] . 

Одной из стратегий выживания бактерий явля-
ется чрезвычайная способность к адаптации . За 3 
миллиарда лет существования они приспособились 
к существованию в почве, воде, воздухе, на дне глу-
боких океанических впадин, в кипящей воде гей-
зеров, льдах Антарктики и во всех живых организ-
мах, создали условия для эволюции жизни на Земле, 
изобрели системы обратной связи, эффективный 
язык общения, многочисленные способы защиты 
от других организмов в борьбе за сферы обитания . 
В настоящее время бактерии быстро адаптируются 
к антибиотикам, появились штаммы, устойчивые ко 
всем или большинству существующих антибактери-
альных препаратов, человечество вступает в постан-
тибиотическую эру . Антибиотики являются одним 
из важнейших факторов повреждения микробиоты 
человека, развития дисбиоза, обеднения её видово-
го состава, разнообразия, появления патогенной 
флоры . Возникает феномен биологического растор-
маживания микробиоты, активация условно-пато-
генной флоры: выживают бактерии, имеющие гены, 
защищающие их от лекарственного стресса, которые 
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передают путём горизонтального переноса патоге-
нам . Совокупность всех детерминант резистентно-
сти в метагеноме называется резистомом . Относи-
тельно стабильный микробиом кишечника стано-
вится резервуаром накопления генов лекарственной 
устойчивости микробов, формирования мультире-
зистентных и панрезистентных штаммов [7, 37, 41] . 

Развитию дисбиоза способствуют также курение, 
приём алкоголя, особенности пережёвывания пищи, 
опорожнения кишечника и мочевого пузыря, сме-
на климата, привычной пищи, малоактивный образ 
жизни и мн . др . [14, 20, 30] . Биохимическим марке-
ром нарушений при дисбиозе являются короткоце-
почечные жирные кислоты, КЦЖК, которые выра-
батываются микробиотой в процессах метаболизма 
из пищевых волокон и служат источником энергии 
для хозяина .

Последствиями дисбиоза для хозяина могут быть 
повышение восприимчивости к инфекциям, аутоим-
мунные болезни, реакции гиперчувствительности, 
злокачественные опухоли . Частота дисбиоза возрас-
тает с возрастом, при экстремальных воздействиях, 
при сахарном диабете, ожирении, метаболическом 
синдроме, сердечно-сосудистых болезнях Li . Всё это 
приводит к коморбидности, использованию боль-
шого количества лекарственных препаратов, поли-
прагмазии, усугубляющих дисбиоз . Профилактика 
дисбиоза, восстановление эубиоза является слож-
ной проблемой . Лекарства, особенно антибиотики, 
БАДы, нарушение питания, стрессы оказывают на 
сетевые структуры микробиоты разнообразные не-
гативные эффекты, которые нередко трудно прогно-
зировать [13] . 

 Определённые перспективы решения этих про-
блем открываются в связи с развитием сетевой меди-
цины, возможностью выделить в сети центральные 
узлы, которые могут стать мишенью для мультитар-
гетной терапии [23] .

В 2007г . была построена первая сетевая структура 
болезней, в которой каждая болезнь отражается в 
виде узла (hub, хаб), генетические связи между бо-
лезнями обозначаются как звенья (links) . Эта сетевая 
структура получила название дизисом (diseasom) 
[38, 19] . Сетевая медицина базируется на понимании 
взаимосвязей между молекулярно-генетическим 
происхождением и фенотипическими проявления-
ми (симптомами) различных болезней . 

Достижения молекулярной биологии, метагеноми-
ки, метаболомики углубили представления о болез-
нях человека с позиций сетевого подхода к ассоциа-
циям генома, фенома, дизисома с учётом всех факто-
ров, способствующих развитию болезни [32] . Были 
построены сеть геномных болезней, фенотипическая 
сеть, метаболическая сеть, установлены взаимосвязи 
болезней на молекулярном и фенотипическом уров-
не, созданы сетевые модели различных болезней . 
Оказалось, что из 299 болезней только 22 связаны 
генетически, остальные имеют более широкие связи 
в интерактоме на молекулярном уровне . Выяснено, 
что астма, аллергия, болезни кишечника, респира-
торные и аутоиммунные болезни, которые сегодня 

связываются с влиянием микробиоты, имеют общие 
молекулярные корни [28] . Такие связи между болез-
нями обнаружены благодаря созданию сложных без-
масштабных сетей . Взаимосвязи на молекулярном 
уровне отображены в интерактоме — многослойной 
сетевой структуре, которая включает все взаимодей-
ствия в живой клетке — от сети белок-белок до ре-
гуляторных сетей и сетей метаболических реакций . 
Все связанные с болезнями белки имеют свойство 
взаимодействовать между собой, образуют кластер в 
интерактоме, содержащий связанные молекулярные 
субстраты болезни — «модуль заболевания» . «Всё 
живое может быть построено в виде безмасштабных 
сетей — от множества клеток живого организма до 
социума» [18] . Сетевой анализ показал, что социаль-
ные связи различной природы оказывают не мень-
шее влияние на возникновение и развитие болезней, 
чем генетические . 

 Микробиота является децентрализованной се-
тевой структурой, в которой кооперация поведе-
ния основана на комплексе локальных контактных 
межклеточных взаимодействий, комплекса хими-
ческих регуляторов и феромонов, в том числе ауто-
индукторов QS — системы, а также интегрирующе-
го микробную колонию межклеточного матрикса 
(биоплёнка) [13] . Взаимодействие сетевой структу-
ры микробиоты с иерархической системой хозяина 
может способствовать не только выполнению поло-
жительных для хозяина функций (защита от пато-
генов, участие в поддержании иммунитета, обеспе-
чение всасывания питательных веществ, снабжение 
ионами двухвалентного железа, витаминами В, D, К, 
инактивация токсинов и др ., участие в метаболиз-
ме липидов, эссенциальных кислот), но и вызывать 
расходование адаптационных ресурсов макробион-
та, нарушение ритмического функционирования, 
вытеснение и замещение регуляторных функций 
хозяина . Микробиота взаимодействует не только 
со «своими» микробами и клетками хозяина, но и с 
«чужими», нехарактерными для данного биоценоза 
видами микробов, что может приводить к дисбиозу, 
хроническому системному воспалению . 

У здоровых людей головной мозг играет ведущую 
роль в функционировании иерархических струк-
тур . При дисбиозе может возникать «нетократия», 
«власть сетей» когда микробные сетевые структуры 
и их химические регуляторы в определённой степени 
подчиняют себе головной мозг человека . В результа-
те возникает аутизм, синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью и пр . У здоровых людей вкусовые 
и пищевые предпочтения могут определяться по-
требностями микробиоты [39] . Обсуждается роль 
питания, нутриэпигеномики в эпигенетическом кон-
троле болезней человека [42] . 

 Сетевая модель микробиоты не ограничивается 
тесными связями между отдельными микробами, 
их микроколониями, колониями . В настоящее время 
основное внимание уделяется связям микробиоты 
с макробионтом, его мозгом, сердечно-сосудистой, 
дыхательной системами, системой органов мочевы-
деления, иммунной системой, при этом образуется 
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сеть микробиота — макробионт [5, 10, 29, 26, 44, 48, 
51] . В ближайшее время будет создана микробиоти-
ческая сеть болезней человека, центральным узлом 
которой будет микробиота, что позволит использо-
вать её как таргетную мишень для лечения различ-
ных болезней . 

Интенсивно изучается роль микробиоты в возник-
новении болезней человека, описаны оси кишечник-
головной мозг, кишечник-почки, кишечник-печень, 
показано наличие положительных эффектов ис-
пользования пробиотиков, постбиотиков, пребио-
тиков при АГ, ожирении, болезнях почек, атопии, ал-
лергических болезнях . Сообщается о возможности 
модуляции кишечной микрофлоры метформином 
[15] . Имеется более 5 тысяч сообщений об успешном 
использовании трансплантации фекальных масс 
(ТФМ) от универсальных доноров — здоровых лиц 
зрелого возраста с той же группой крови, что реци-
пиент, не проживающих вместе с реципиентом, веду-
щих здоровый образ жизни . Положительный эффект 
получен не только у пациентов с псевдомембраноз-
ным колитом, вызванном Clostridium difficile, но и 
при артериальной гипертензии, ожирении, СД типа 
2, иммунной тромбоцитопении, неалкогольной жи-
ровой болезни печени, болезнях почек, аутоиммун-
ных болезнях, рассеянном склерозе, болезни Крона, 
при антибиотик-ассоциированной диарее у больных 
с дисбиозом . Появление аппетита, уменьшение мете-
оризма, абдоминальной боли наблюдалось уже через 
2 часа после ТФМ [41, 42, 23, 40, 43,44] . 

Эффективность ТФМ в борьбе с резистентно-
стью к антибиотикам связывается с механизмами 
CRISPR/Cas9, адаптивным иммунитетом прокари-
от, который защищает бактерий от бактериофагов 
и других мобильных фрагментов ДНК, способных 
нарушать целостность бактерий и их функции . Эта 
система обеспечивает реагирование на изменения 
внешней среды путём влияния на физиологические 
свойства бактериальной оболочки [18, 4] и участвует 
во многих процессах, не связанных с иммунитетом . 
Обнаружено, что искусственно введенные в эукарио-
тическую клетку элементы CRISPR/Cas бактериаль-
ного происхождения способны функционировать 
в различных организмах . Это привело к развитию 
методов генетической инженерии, основанных на 
CRISPR, и считается наиболее значимым открытием 
в науках о жизни со времён изобретения полимераз-
но — цепной реакции [46] . CRISPR/Cas9 — новая не-
дорогая и точная технология редактирования гено-
ма человека, которая открывает новые перспективы 
лечения генетических болезней на основании изуче-
ния адаптивного иммунитета бактерий .

 В борьбе с патогенной флорой, резистентной к ан-
тибиотикам, обсуждаются молекулярные механизмы 
QS и возможность их использования для таргетной 
антимикробной терапии . разрабатываются страте-
гии, направленные на подавление QS (QS quenching, 
QQ) патогенных бактерий . В качестве естественных 
ингибиторов QS описываются малые внеклеточные 
молекулы, пептиды, жирные кислоты, кетоны, адре-
налин, норэпинефрин, энзимы (16, 27, 31) В конку-

рентной борьбе за ресурсы бактерии используют ин-
гибиторы QSI, угнетающие продукцию сигнальных 
молекул . Бактерии при этом утрачивают способ-
ность синхронизировать своё поведение и становят-
ся беззащитными перед действием повреждающих 
факторов, в том числе, антибиотиков . В качестве 
ингибиторов QS изучаются антагонистические пеп-
тиды среди натуральных соединений — полифенолы 
чая, мёда, чеснока, гвоздики, морских организмов и 
грибов [24, 22], синтетические препараты (5-фтору-
рацил, азитромицин, полиэтиленгликоль, произво-
дные фуранонов, тиазолидиноны и пр .) . QSI повы-
шают эффективность антибактериальной терапии, 
являются стратегией для борьбы с резистентностью 
к антибиотикам, однако не могут использоваться в 
качестве монотерапии для лечения инфекций . Под-
ходы QQ, молекулы QQ обладают многообещающим 
потенциалом для лечения бактериальных инфекций 
в дополнение к классическим антибиотикам, анти-
микробным препаратам, бактериофагам, восстанов-
ления толерантности к антибиотикам путём умень-
шения продукции биоплёнки [49] . 

 Одним из достижений сетевой медицины при-
знаётся углубление представлений о взаимосвязи 
различных болезней, между их молекулярно — ге-
нетическим происхождением и фенотипическими 
проявлениями в виде симптомов . Результаты тако-
го сетевого анализа зависят от наблюдательности, 
добросовестности, компетентности врача, который 
исследует пациента . Изучена сеть из 161 сопутству-
ющих болезней, обнаруженных при анализе 1,5 мил-
лиона историй болезни, а также данных сети фено-
типических признаков болезней, построенной при 
анализе 30 миллионов историй болезни . При этом 
получены данные о динамичности сетевого процес-
са: (пациенты «перепрыгивают» от одной болезни к 
другой вдоль связей сети), показано, что социальные 
связи различной природы оказывают не меньшее 
значение, чем генетические факторы . С помощью 
сетевого анализа доказано, что ожирение, подобно 
инфекциям, распространяется по социальным се-
тям, большое количество связей является неблаго-
приятным прогностическим признаком, смертность 
от одной болезни возрастает пропорционально ко-
личеству её связей с другими болезнями . Установле-
но, что болезни прогрессируют и развиваются вдоль 
связей сети, причём это развитие зависит от пола и 
возраста . «Симптомы по-прежнему являются реша-
ющим фактором правильного клинического диа-
гноза, успешного лечения, важнейшим ресурсом для 
теоретического анализа» [6, 53, 34] .

В настоящее время возникает новая медицинская 
специальность, сетевой врач, который должен быть 
высококвалифицированым диагностом, владеющим 
информационной и коммуникационной технологи-
ями, обладать системностью мышления, умением 
определять сложные системы и работать с ними . 

Построение микробиотической сети болезней, 
главным узлом которой будет микробиота, может 
стать фундаментом для создания новой сетевой па-
радигмы болезней и их лечения . Вмешательства в 
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микробиом с диагностической, профилактической, 
терапевтической целью бурно развиваются в послед-
нее время . По мнению Джозефа Петросина, директо-
ра Центра исследований метагеномики и микробио-
ма Alkek в Медицинском институте Бэйлора (Техас), 
уникальность микробиоты в том, что большинство 
потенциальных вмешательств в её жизнедеятель-
ность с целью оптимизации методов профилактики 
и лечения человека не несут опасности для холо-
бионта, побочные эффекты минимальны . В пер-

спективе секвенирование не только человеческого 
микробиома, но микробиома Земли улучшит здо-
ровье всего живущего в нашем мире, исследование 
микробиоты станет таким же рутинным методом, 
как исследование крови (источник Medscape, пер .  
П . Несмиянов) . Такие масштабные и многообеща-
ющие исследования возможны только с помощью 
интеграции достижений сетевой медицины, сетевой 
системной биологии, физиологии, биоинформатики, 
всех наук о жизни . 
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Мікробіота і мережева медицина
Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, О.Є. Чернякова
Харківський національний медичний університет
Харківський обласний клінічний диспансер радіаційного захисту населення

У статті викладено сучасні уявлення про мікробіоту як децентралізовану мережеву структуру, що 
знаходиться у постійному зворотному зв’язку з ієрархічною мережею господаря, його мозком, серце-
во-судинною, респіраторною, сечовидільною, імунною системами, утворюючи мережу «мікробіота-
макробіонт». Висвітлюються проблеми мережевої медицини: взаємозв’язки між молекулярно-генетич-
ним походженням і фенотипичнимими проявами різних захворювань, які виявляються завдяки побу-
дови складних безмасштабних сітей, значення соціальних зв’язків різної природи, роль сумлінності, 
спостережливості, компетентності лікаря, який досліджує пацієнта, для результативності мережевого 
аналіза, можливості виділити у мережі центральні вузли, які є потенційними мішенями для таргетної 
терапії. Нагальною метою натепер є будування мікробіотичної мережі хвороб людини, центральним 
вузлом якої стане мікробіота як підвалина для створення нової мережевої парадигми хвороб та їхнього 
мультитаргетного лікування. 

Ключові слова: мікробіота, мережева медицина, мережа «мікробіота — макробіонт», центральні вуз-
ли, таргетна терапія. 
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The article outlines the modern understanding of the microbiota as a decentralized network structure, is in 
constant feedback with the hierarchical network of the host, his brain, cardiovascular, respiratory, urinary, 
immune systems, forming a microbiota-macrobiont network. The problems of network medicine are highlighted: 
the relationship between molecular genetic origin and phenotypic manifestations of various diseases that are 
manifested through the construction of complex scale-free networks, the importance of social connections of 
different nature, the role of conscientiousness, observation, competence of the doctor who examines the patient, 
for the effectiveness of network analysis, the ability to highlight in the network are central nodes that are 
potential targets for targeted therapy. The urgent goal at the moment is to build a microbiotic network of human 
diseases, the central node of which will be the microbiota as the basis for creating a new network paradigm of 
diseases and their multitarget treatment.

Key Words: microbiota, network medicine, microbiota-macrobiont network, central nodes, targeted therapy.
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Сердечная недостаточность у больных 
диабетической кардиомиопатией: 
особенности патогенеза и диагностики

Не секрет, что в современном мире сахарный 
диабет 2 типа (СД-2) и обусловленная им сер-

дечная недостаточность (СН) перерастают в эпи-
демию . У пациентов с СД-2 риск развития тяжелой 
CН повышен в 4 раза по сравнению с пациентами 
без СД-2, соответственно, значительно повышается 
риск инвалидизации и смерти от сердечно-сосуди-
стых причин . Несмотря на успехи в создании новых 
лекарственных препаратов, СН по-прежнему имеет 
неблагоприятный прогноз и значительно ухудшает 
качество жизни пациентов [1, 3, 19, 20] .

Диабетическая кардиомиопатия (ДКМП) была 
впервые описана в 1972 году Shirley Rubler и колле-
гами . Они представили 4 клинических случая паци-
ентов с СД-2 и СН, которые не имели атеросклероза 
коронарных артерий и артериальной гипертензии 
(АГ), однако погибли от хронической СН . У паци-
ентов наблюдалась гипертрофия обоих желудочков, 
особенно интересно, что, несмотря на отсутствие АГ, 
наблюдалась гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) . 
Обращал на себя внимание выраженный диффуз-
ный фиброз миокарда желудочков, утолщение сте-
нок интрамуральных сосудов миокарда и наличие 
грубых коллагеновых волокон вокруг микрососудов . 
Таким образом, на фоне отсутствия атеросклероти-
ческого стеноза коронарных сосудов имело место 
выраженное нарушение кровоснабжения миокарда 
и повышенная жесткость стенок желудочков за счет 
выраженного фиброза [3, 5, 6, 20, 21] . 

СД-2 вызывает поражение сердца с помощью не-
скольких механизмов . ДКМП способствует раннему 
развитию ишемической болезни сердца (ИБС) . Кро-
ме того, отчетливо выраженная, не зависящая от ате-
росклероза и гипертонии, кардиомиопатия (КМП) 
была определена как ДКМП, описывающая прямое 
влияние связанных с диабетом метаболических из-

менений на функцию миокарда . Постановка такого 
диагноза правомочна при анамнезе длительного и/
или плохо контролируемого СД-2, если отсутствуют 
значимые атеросклеротические стенозы коронарных 
сосудов, АГ, выраженные пороки сердца, данные о 
наличии других вторичных КМП [6, 21] . 

ДКМП была первоначально описана как дилята-
ционный фенотип СН со сниженной систолической 
функцией левого желудочка (ЛЖ), встречающийся 
у диабетиков с микрососудистыми осложнениями, 
такими как нефропатия и ретинопатия . В последнее 
время более распространенным фенотипом ДКМП 
стал так называемый рестриктивный тип — с на-
личием диастолической дисфункции (ДД) миокарда 
ЛЖ, с СН с сохраненной систолической функцией 
ЛЖ . Данный фенотип чаще возникает у женщин с 
повышенной массой тела и плохим гликемическим 
контролем [2, 4, 6, 21] .

За прошедшие 50 лет с момента первого описания 
ДКМП предпринимались неоднократные попытки 
досконально изучить особенности формирования 
фиброза миокарда при СД-2 . Связь фиброза миокар-
да с плохим гликемическим контролем и давностью 
диабета уже давно стала очевидной для науки . Были 
разработаны и внедрены современные методы диа-
гностики СД-2; кроме того, что является основопо-
лагающим, выявлена проблема инсулинорезистент-
ности (ИР) и дефицита энергии в миокарде . Здесь мы 
суммируем основные вопросы, предоставляя обзор 
текущих данных [1—7, 20, 21] .

Структурные нарушения миокарда при ДКМП
Первая стадия ДКМП асимптомна и характе-

ризуется повышением фиброза и жесткости, сни-
жением раннего диастолического наполнения и 
повышенным наполнением предсердий, увеличе-



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2 13

Питання ендокрінології. СимПозіум

нием размера предсердий, повышением конечно-
диастолического давления в ЛЖ [6, 21] . В основе 
ее лежат гипергликемия, системная и кардиальная 
ИР, повышенные уровни свободных жирных кис-
лот (СЖК), системное воспаление, окислительный 
стресс, активация ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы (РААС) и симпатической нервной 
системы . Нарушение работы Са2+-насоса вызывает 
утечку Са2+ из саркоплазматического ретикулума 
кардиомиоцитов и играет важную роль в развитии 
ДД [6] . В отличие от многих других типов КМП, ДД 
при первой стадии ДКМП может регрессировать на 
фоне модификации образа жизни и противодиабе-
тической терапии [5, 7, 22] . 

Вторая стадия ДКМП характеризуется ГЛЖ, ремо-
делированием миокарда, выраженной ДД миокарда 
ЛЖ и клиническими симптомами СН с сохраненной 
фракцией выброса (ФВ) . ДД и сниженный компла-
енс сердца могут сосуществовать с систолической 
дисфункцией, что приводит к снижению ФВ, удли-
нению периода напряжения, предшествующего со-
кращению, расширению ЛЖ, укорочению времени 
выброса, повышенному сопротивлению заполнения, 
повышенному давлению наполнения [6, 21] .

При СН наличие СД-2 в основном усугубляет ДД 
за счет увеличения жесткости и массы ЛЖ без на-
рушения глобальной сократимости миокарда [4] . У 
пациентов с СД-2 выраженность ДД миокарда ЛЖ 
коррелирует с уровнем глюкозы в крови натощак, 
уровнем HbA1c и индексом массы тела (ИМТ), а 
также всеми маркерами ИР [3] . Однако в настоящее 
время окончательно не установлено, какие факто-
ры определяют развитие того или иного фенотипа 
ДКМП . Рестриктивный фенотип (с ДД) более рас-
пространен у пациентов при легком и умеренной 
тяжести СД-2 и с ожирением, в то время как дилята-
ционный фенотип чаще встречается при СД 1 типа 
[6] . Соответственно, гипергликемия, гиперинсули-
немия и липотоксичность могут в большей степени 
предрасполагать к рестриктивному фенотипу, в то 
время как аутоиммунные процессы скорее способ-
ствуют дилятационному фенотипу [21] . Однако в 
последнее время клинические исследования ДКМП 
в основном описывают рестриктивный фенотип с 
концентрическим ремоделированием и ДД миокарда 
ЛЖ . Оба фенотипа не являются последовательными 
стадиями ДКМП, но развиваются в зависимости от 
наличия СН с сохраненной ФВ (СНсФВ) или умень-
шенной ФВ ЛЖ (СНуФВ) . Фенотип-специфические 
патофизиологические механизмы были недавно 
предложены для ремоделирования и дисфункции 
ЛЖ в СНсФВ и СНуФВ, состоящие из коронарной 
микрососудистой эндотелиальной дисфункции при 
СНсФВ и гибели кардиомиоцитов при СНуФВ . Диа-
гностика ДКМП требует выявления нарушений ме-
таболизма глюкозы и исключения ишемической, 
клапанной, гипертонической или врожденной бо-
лезни сердца, вирусной, токсической, семейной или 
инфильтративной КМП . Кроме того, диагностика 
ДКМП с рестриктивным/СНсФВ фенотипом требует 
наличия СНсФВ и ДД, тогда как диагностика ДКМП 

с дилятационным/СНуФВ фенотипом требует систо-
лической дисфункции ЛЖ [6, 21] . 

Повышенное образование конечных продуктов 
гликирования (AGEs) вызывает повышенную про-
дукцию коллагена и фибронектина в миокарде, об-
разование поперечных сшивок коллагена . Данные 
структурные изменения сердца приводят к наруше-
нию диастолической релаксации миокарда, которая 
со временем прогрессирует в диастолическую СН . 
AGEs являются независимым фактором риска раз-
вития СН, смертности и госпитализации, связанной 
с СН [7, 22] .

ДД миокарда ЛЖ связана с концентрацией глю-
козы в плазме натощак, через 2 часа после нагруз-
ки глюкозой, а также уровнем гликозилированно-
го гемоглобина (HbA1c), даже если эти показатели 
ниже порога диагностики диабета . Это указывает на 
то, что концентрации глюкозы, уже находящиеся в 
верхней части нормального диапазона, оказывают 
негативное влияние на функцию миокарда [6, 21] . 

Для дилятационного фенотипа характерно повыше-
ние внутриклеточного Na+ в кардиомиоцитах, что не 
только повышает риск жизнеугрожающих аритмий, 
но и вторично нарушает обмен Са2+ в миокарде, при-
водя к перегрузке цитоплазмы Са2+ и снижению Са2+ 
в митохондриях . Указанные изменения обмена Na+ и 
Ca2+ являются приспособительными и изначально на-
правлены на сохранение сократимости миокарда в ус-
ловиях ишемии и дефицита аденозинтрифосфорной 
кислоты . Однако при усугублении изменений обме-
на Na+ и Ca2+ на фоне прогрессирования или деком-
пенсации СД-2 повышается риск жизне угрожающих 
аритмий и прогрессирует дефицит энергии в миокар-
де . По причине дефицита Са2+ в митохондриях повы-
шается риск апоптоза и дальнейшего снижения ФВ 
ЛЖ . Кроме того, на фоне перегрузки цитоплазмы кар-
диомиоцитов Са2+ нарастает ДД, что повышает риск 
развития застойной СН [8, 9, 10, 23] .

Нарушения метаболизма миокарда при ДКМП
При плохо контролируемом СД-2 имеются суще-

ственные изменения микроциркуляции и метабо-
лизма в миокарде, которые могут привести к разви-
тию СН со сниженной систолической функцией ЛЖ . 
ИР миокарда приводит к нарушению синтеза оксида 
азота (NO) из-за угнетения эндотелиальной синтазы 
оксида азота (eNOS) [13, 24] . Дефицит вазодилати-
рующего фактора NO приводит к микрососудистой 
дисфункции, сопровождающейся нарушением кро-
воснабжения миокарда даже на фоне достаточно 
сохранных крупных коронарных сосудов . Хрони-
ческий дефицит кислорода и глюкозы приводит к 
существенному нарушению выработки энергии ми-
тохондриями . Миокард пытается компенсировать 
низкую доступность глюкозы за счет повышенного 
окисления СЖК, однако данный субстрат для свое-
го окисления требует на 14% больше кислорода, чем 
глюкоза, что является невыгодным в условиях ише-
мии из-за нарушенной микроциркуляции в миокар-
де . Миокард пациентов, не страдающих диабетом, 
приспосабливается к эпизодам ишемии с помощью 
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метаболической гибкости, усиливая окисление глю-
козы в условиях ишемии, так как глюкоза требует 
меньше кислорода для окисления . Однако при СД-2 
этого не происходит, более того, усиленный метабо-
лизм СЖК дополнительно угнетает окисление глю-
козы по механизму Рандла . В данной ситуации для 
ишемизированного миокарда оптимальным источ-
ником энергии могли бы послужить кетоновые тела, 
однако в условиях гиперинсулинемии и гипергли-
кемии кетогенез в печени часто нарушен . Избыток 
СЖК создает условия для развития систолической 
дисфункции миокарда, так как энергетический ме-
таболизм миокарда при этом существенно нарушен . 
Кроме того, избыток СЖК усиливает ИР, что допол-
нительно угнетает eNOS и усиливает микрососуди-
стую дисфункцию, а значит, хроническую ишемию 
миокарда, приводящую к апоптозу кардиомиоцитов 
и разрастанию соединительной ткани . Вышеуказан-
ные нарушения метаболизма миокарда, вызванные 
избытком СЖК, называются липотоксичностью ми-
окарда . Маркером липотоксичности является нако-
пление в миокарде продуктов неполного окисления 
СЖК — диацилглицерида (ДАГ) и церамида [13—17, 
24, 25, 27] . 

Нарушение обмена СЖК при ДКМП
Ожирение, курение, стресс, чрезмерная физиче-

ская нагрузка, длительное голодание, употребление 
алкоголя, переохлаждение, высокожирная и высоко-
фруктозная диеты являются факторами, вызывающи-
ми мощный выброс СЖК из висцеральной жировой 
ткани . Чем больше объем висцеральной жировой тка-
ни, тем больше суммарное количество СЖК, которое 
выделяют жировые клетки . При этом резко нараста-
ет ИР миокарда, с усилением микрососудистой дис-
функции, нарушением выработки аденозинтрифос-
форной кислоты (АТФ), перегрузкой кардиомиоци-
тов кальцием, что приводит к нарастанию симптомов 
СН, повышенному риску инфаркта миокарда (ИМ) и 
нарушений сердечного ритма [12, 28] .

Повышенное высвобождение СЖК из висцераль-
ной жировой ткани и усиление активности белков-
переносчиков СЖК на мембранах кардиомиоцитов 
приводит к развитию ДКМП . Захват СЖК кардио-
миоцитами повышается компенсаторно в услови-
ях ИР миокарда из-за сниженной биодоступности 
глюкозы . Однако преимущественное использование 
СЖК не является метаболически выгодным для ми-
окарда . Замыкается порочный круг, когда избыток 
СЖК из висцеральной жировой ткани вызывает ИР 
с нарушением утилизации глюкозы, при этом ткани 
компенсаторно усиливают потребление СЖК, что 
дополнительно усиливает ИР и снижает использова-
ние глюкозы — предпочтительного источника энер-
гии при хронической ишемии [13-17, 24, 25, 27, 28] .

Висцеральная жировая ткань выделяет в 20 раз 
больше СЖК по сравнению с подкожной . В усло-
виях ИР сердца в результате нарастающей липо-
токсичности не только нарушается проведение ме-
таболических сигналов инсулина, но и усиливается 
окислительный стресс, приводящий к разобщению 

тканевого дыхания и окислительного фосфорили-
рования в митохондриях . В результате выработка 
АТФ митохондриями практически прекращается, 
что приводит к гибели кардиомиоцитов в результа-
те апоптоза . Избыток СЖК угнетает eNOS, таким 
образом вызывая микрососудистую дисфункцию 
и ишемию миокарда даже при сохранных крупных 
коронарных сосудах и достаточном резерве коро-
нарного кровотока в них [14] . Если пациенты без ме-
таболического синдрома (без диабета) испытывают 
избыток СЖК в кровотоке лишь эпизодически, то 
при СД-2 метаболизм миокарда все время нарушен 
в сторону повышенного окисления СЖК, и эти на-
рушения дополнительно усиливаются при стрессе, 
чрезмерной физической нагрузке, курении, употре-
блении алкоголя, жирной пищи [12] . Таким образом, 
миокард пациента с диабетом все время испытывает 
микрососудистую дисфункцию, ДД, энергетический 
голод, который дополнительно усиливается в усло-
виях декомпенсации диабета [16, 26] . 

Однако многие вышеуказанные изменения миокар-
да в более мягкой форме наступают еще до развития 
диабета, на стадии бессимптомной ИР . Все признаки 
ИР, начиная от черного акантоза и висцерального 
ожирения, заканчивая лабораторными изменениями, 
такими как повышенный индекс ИР, могут служить 
маркерами, позволяющими предполагать наличие 
скрытой дисфункции миокарда [12, 28] . 

Дополнительная стимуляция РААС происходит 
при обезвоживании, гипонатриемии, которые свя-
заны с чрезмерным ограничением соли и жидкости, 
чрезмерным использованием диуретиков . Необхо-
димо помнить, что данные факторы усиливают ИР 
и гипергликемию, снижают синтез NO и выработку 
АТФ митохондриями [3, 5, 12, 28] . 

Основной причиной гипертрофии миокарда при 
ДКМП является длительная и стойкая гиперинсу-
линемия, которая возникает еще на стадии бессим-
птомной ИР, за 10—15 лет до развития явного СД . 
Повышенный уровень инсулина и инсулиноподоб-
ного фактора риска-1 являются мощными активато-
рами развития гипертрофии миокарда [6] . 

Фиброз миокарда при ДКМП
Остановимся отдельно на механизмах развития 

фиброза миокарда . Эпизоды гипергликемии запу-
скают развитие выраженных тяжелых необратимых 
изменений миокарда . Развитие фиброза миокарда 
при ДКМП включает отложение жесткого колла-
гена и формирование поперечных сшивок в нем, 
фиброз интерстиция сердца, прогрессирующую ги-
бель кардиальных миофибрилл, периваскулярный 
фиброз, утолщение и склероз мелких коронарных 
сосудов, утолщение базальной мембраны, коронар-
ный микрососудистый склероз и микроаневризмы 
[7, 22] . Хроническая гипергликемия запускает про-
цессы развития фиброза миокарда, так как являет-
ся активатором трансформирующего фактора роста 
(TGF-β1), запускающего синтез жестких коллагено-
вых волокон в миокарде . Фиброз вызывает наруше-
ние эластических свойств миокарда с нарушением 
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диастолического расслабления и развитием ДД, а в 
выраженной форме нарушает сократительную дея-
тельность с развитием систолической дисфункции, 
способствует прогрессированию микрососудистой 
дисфункции за счет склерозирования стенок сосу-
дов и утолщения базальной мембраны эндотелия, 
склерозирования периваскулярного пространства 
[7, 10, 22] . Также повышается риск аритмий, как за 
счет очагов кардиосклероза со сниженной проводи-
мостью электрического импульса, которые становят-
ся основой для формирования механизма re-entry, 
так и очагов с удлиненным относительным рефрак-
терным периодом, которые становятся субстратом 
для пароксизмальных аритмий и экстрасистолий . 
Доказана профиброзная активность эпикардиаль-
ной жировой ткани, а не только внутрибрюшной . 
Фиброгенез в миокарде стимулируется поврежде-
нием кардиомиоцитов, в ответ на которое выделяет 
эндотелин-1, ангиотензин II и TGF-β1 [10] . Важным 
триггером фиброза является окислительный стресс 
[14] . Аккумуляция промежуточных продуктов об-
мена СЖК, например, при перегрузке СЖК на фоне 
ИР миокарда, таких как церамид и ДАГ, вызывает 
провоспалительное и профибротическое состояние, 
запуская процесс функционального и структурно-
го ремоделирования миокарда . Доказаны и хорошо 
описаны проаритмические эффекты фиброза меж-
желудочковой перегородки [7, 22] . 

Аритмические осложнения фиброза повышают 
риск внезапной смерти . Даже 3% увеличение объ-
ема фиброзной ткани в миокарде увеличивает риск 
жизнеугрожающих аритмий на 50% . Фиброз левого 
предсердия повышает риск фибрилляции предсер-
дий (ФП) и коррелирует с уровнем натриуретическо-
го пептида, инсулина, ИФР-1, HbA1c . Установлена 
четкая связь между объемом эпикардиальной жиро-
вой ткани и распространенностью/выраженностью 
фиброза миокарда . Эпикардиальная жировая ткань 
выделяет адипофиброкины из семейства TGF-β1, 
которые вызывают фиброз не только миокарда, но 
и легких . Подкожная жировая ткань адипофибро-
кины не выделяет . Фиброз миокарда ассоциирован с 
неблагоприятным прогнозом у пациентов с СН . Фи-
броз миокарда можно диагностировать с помощью 
МРТ сердца с исследованием интерстициального 
пространства миокарда с помощью Т1-взвешенных 
изображений . Фиброгенез рассматривается как ди-
намичный процесс, способный к регрессу или хотя 
бы к замедлению темпов прогрессирования . Анти-
фиброзные препараты способны осуществлять про-
цесс обратного ремоделирования со снижением ри-
ска внезапной смерти [7, 22] . 

Высокожировая диета (более 30% калорий из 
жира) вызывает нарушение проведения инсулино-
вого сигнала через сигнальные пути, включающие 
активацию ядерного фактора транскрипции NF-kB . 
Высокофруктозная диета вызывает интерстициаль-

ный фиброз, аутофагию кардиомиоцитов, ИР мио-
карда, нарушение инсулин-зависимого синтеза NO и 
синтеза АТФ митохондриями в миокарде, так как ме-
таболизм фруктозы приводит к образованию AGEs, 
стимулирующих TGF-β1, который вызывает повы-
шенный синтез жестких изоформ коллагена . AGEs 
также вызывают образование поперечных сшивок 
коллагена [12, 28] .

ИР при сердечной недостаточности
Периферическая ИР сопровождается повышен-

ным липолизом висцеральной жировой ткани, по-
вышенным синтезом липопротеидов в печени и пе-
ченочным глюконеогенезом . Данные процессы при-
водят к избытку СЖК и глюкозы в периферической 
крови с развитием перегрузки миокарда субстрата-
ми энергии [22] . Поскольку СЖК и глюкоза взаимно 
угнетают окисление друг друга по механизму Рандла, 
перегрузка субстратом приводит к снижению синте-
за АТФ, накоплению промежуточных токсических 
продуктов окисления СЖК и глюкозы в цитоплазме 
с повышением риска апоптоза . В этой ситуации ИР 
миокарда отчасти является компенсаторно-приспо-
собительной для уменьшения перегрузки субстра-
том, и чрезмерное преодоление этой ИР с помощью 
жесткого контроля глюкозы инсулином или приме-
нения глитазонов может привести к неблагоприят-
ным сердечно-сосудистым эффектам [16, 26] .

Заключение
ИР при СД-2 отчасти является защитной, чтобы не 

допустить перегрузку миокарда глюкозой с развити-
ем токсического действия . Эту ИР нужно устранять 
лишь частично, если она является чрезмерной . 

Особенностью метаболизма миокарда при СД-2 
является повышенное использование СЖК и пони-
женное использование глюкозы в качестве энергети-
ческого субстрата, что может привести к ухудшению 
обмена энергии в миокарде . В условиях нарушенной 
микроциркуляции в миокарде СЖК плохо окисля-
ются на фоне дефицита кислорода, при этом выделяя 
токсичные продукты промежуточного обмена, кото-
рые приводят к апоптозу . Миокард пациентов без 
диабета приспосабливается к эпизодам ишемии с по-
мощью метаболической гибкости, в момент ишемии 
повышая использование глюкозы . Однако при СД-2 
из-за хронического стойкого нарушения микроцир-
куляции метаболическая гибкость утрачивается . 

В настоящее время наиболее распространенным 
фенотипом ДКМП является рестриктивный фено-
тип с наличием ДД и сохраненной ФВ миокарда . В 
основе прогрессирования СН при этом лежит ми-
крососудистая дисфункция, вызванная дефицитом 
NO из-за нарушения работы инсулинзависимой 
eNOS . Большую роль в развитии ДД играют наруше-
ния обмена Ca2+ в кардиомиоцитах, при их усугубле-
нии повышается риск аритмий .
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Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію:  
особливості патогенезу та діагностики
Проф. Л.В. Журавльова, Т.А. Рогачова, Н.В. Сокольнікова
Харківський національний медичний університет

В даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність пере-
ростають в епідемію. В 1972 році Shirley Rubler і колегами чітко виражена, яка не залежить від атеро-
склерозу і гіпертонії, кардіоміопатія була визначена як діабетична кардіоміопатія. Останнім часом 
більш поширеним фенотипом діабетичної кардіоміопатії став так званий рестриктивний тип — з 
наявністю діастолічної дисфункції міокарду лівого шлуночка, зі серцевою недостатністю із збереженою 
систолічною функцією міокарду. Також були виявлені нові механізми розвитку серцевої недостатності 
при діабетичній кардіоміопатії: мікросудинна ендотеліальна дисфункція, що призводить до порушен-
ня вазодилятації при підвищенні потреби міокарда в кисні, і порушення обміну вільних жирних кис-
лот, що призводять до порушення синтезу аденозинтрифосфорної кислоти в кардіоміоцитах. Тут ми 
підсумовуємо основні питання, надаючи огляд поточних даних.

Ключові слова: цукровий діабет, серцева недостатність, інсулінорезистентність, діастолічна 
дисфункція, діабетична кардіоміопатія, мікросудинна ендотеліальна дисфункція, вільні жирні кислоти.

Heart failure in patients diabetic cardiomyopathy: features 
pathogenesis and diagnosis
Prof. L.V. Zhuravlyova, T.A. Rogachova, N.V. Sokolnikova
Kharkiv National Medical University

Currently, all over the world, type 2 diabetes mellitus and the heart failure are developing into an epidemic. 
In 1972, Shirley Rubler and colleagues defined cardiomyopathy, which was independent of atherosclerosis and 
hypertension, as diabetic cardiomyopathy. Recently, the so-called restrictive type has become more common 
phenotype of diabetic cardiomyopathy: with the presence of diastolic dysfunction, with heart failure with 
preserved systolic function of the left ventricle. New mechanisms for the development of heart failure in diabetic 
cardiomyopathy were also identified: microvascular endothelial dysfunction, leading to impaired vasodilation 
with increased oxygen demand in the myocardium, and impaired free fatty acids metabolism, leading to 
impaired adenosine triphosphoric acid synthesis in cardiomyocytes. Here we summarize the key questions by 
providing an overview of current data.

Key Words: diabetes mellitus, heart failure, insulin resistance, diastolic dysfunction, diabetic cardiomyopathy, 
microvascular endothelial dysfunction, free fatty acids.
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Потенційна роль калістатину як нового 
біомаркера неінвазивної діагностики 
неалкогольної жирової хвороби печінки 
на тлі гіпертонічної хвороби

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) 
розглядається як одне з найбільш актуаль-

них захворювань печінки у XXI столітті . Прояви 
НАЖХП можуть бути представлені різноманітними 
гістологічними варіаціями — простим стеатозом, не-
алкогольним стеатогепатитом (НАСГ) з фібротични-
ми змінами паренхіми печінки або без них, а також 
цирозом печінки [1] . 

Висновки щодо поширеності НАЖХП неодно-
значні — статистичних епідеміологічних даних для 
визначення рівня захворюваності недостатньо, а ін-
формація у різних літературних джерелах суттєво 
відрізняється . Згідно до результатів сучасних дослі-
джень, НАЖХП охоплює близько 10-24% населення 
світу, однак, останнім часом, більшість авторів схи-
ляються до тези, що патологія вражає до 30% попу-
ляції в розвинених країнах [27] . Існують дані, що за-
хворюваність НАЖХП у західних країнах становить 
20-30%, а у країнах Азії патологія охоплює близько 
5—18% населення [6] . G . Vernonі з співавторами вва-
жають, що НАЖХП поширюється на 46% дорослого 
населення, а у деяких країнах Європи розповсюдже-
ність патології становить майже 52% [3, 24] .

Неалкогольний стеатогепатит — це активна фор-
ма НАЖХП, що характеризується гістологічним за-

паленням гепатоцитів, високими темпами прогре-
сування фіброзу та потенційно може прогресувати 
у цироз печінки або гепатоцелюлярну карциному . 
Поширеність стеатогепатиту становить близько 1,5-
6,5% загальної популяції — стан розвивається при-
близно у 20—30% пацієнтів з НАЖХП [29] .

Згідно до сучасних уявлень, незаперечним є факт, 
що неалкогольна жирова хвороба печінки становить 
собою глобальну клінічну та соціально-економічну 
проблему [7] . НАЖХП створює суттєве наванта-
ження на ресурси сфери охорони здоров’я, оскільки 
вірогідність 15-річної летальності у таких пацієнтів 
збільшується на 34—69% у порівнянні з населенням 
в цілому . Окрім того, за прогнозами експертів, про-
тягом найближчих 20 років неалкогольна жирова 
хвороба печінки стане першою причиною захво-
рюваності та смертності серед усіх захворювань пе-
чінки, а також буде основним показанням до тран-
сплантації печінки [6] . 

Патогенетичні механізми розвитку неалкогольної 
жирової хвороби печінки знаходяться на етапі ви-
вчення . Доведено, що серед факторів ризику най-
більш суттєве значення має диспропорційний роз-
виток вісцеральної жирової тканини та аномальна 
секреція гуморальних факторів, які регулюють на-
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копичення жирових структур у паренхімі печінки . 
Порушення ліпогенезу або недостатність ліпідного 
окислення у печінці можуть мати генетичну детер-
мінованість . Достовірно визначено, що провідну 
роль в патогенезі НАЖХП грають численні меха-
нізми, пов’язані з оксидативним стресом, ендоте-
ліальною дисфункцією, хронічними запальними 
процесами, зміною секреції адипоцитокінів, які 
асоційовані з надлишковою масою тіла та інсуліно-
резистентністю [2] .

Сучасні теорії розглядають НАЖХП як печінковий 
компонент метаболічного синдрому (МС), оскіль-
ки практично у 90% пацієнтів виявляється один 
або більше компонентів метаболічного синдрому, 
а близько 30% пацієнтів з НАЖХП повністю відпо-
відають критеріям МС [2] . Останні роботи свідчать 
про те, що НАЖХП являє собою мультисистемну 
патологію через її тісні зв’язки з іншими метаболіч-
ними порушеннями та дисфункцією інших органів 
та систем організму [1] . Виявлення неалкогольної 
жирової хвороби печінки часто асоціюється з супут-
німи метаболічними захворюваннями — ожирінням 
у 41—61% випадках у різних країнах світу, цукровим 
діабетом 2 типу у 18—28%, артеріальною гіпертонією 
у 33—46% [29] . 

Однією з найбільш частих причин смерті у пацієн-
тів з НАЖХП вважається супутня серцево-судинна 
патологія [29] . Масштабні популяційні дослідження 
підтверджують цю гіпотезу — проводився аналіз клі-
нічних випадків 980 пацієнтів з НАЖХП, відібраних 
з когорти учасників третього національного обсте-
ження стану здоров’я та харчування NHANESIII, яке 
проводилось в США у період з 1988 по 1994 рік . Спо-
стереження за пацієнтами протягом 8,7 років під-
твердили більш високий рівень загальної та серцево-
судинної смертності у пацієнтів з НАЖХП вікової 
групи 45—54 роки у порівнянні з групою контроля 
чисельністю у 6594 здорових осіб [13] . Таким чином 
було визначено, що серцево-судинні захворюван-
ня стають провідною причиною смерті пацієнтів з 
НАЖХП [2] . Інші масштабні дослідження свідчать, 
що у 31% померлих від серцево-судинних захворю-
вань було виявлено неалкогольну жирову хворобу 
печінки, яка в 40% була представлена неалкогольним 
стеатогепатитом [27] .

Експерти зазначають, що пацієнти з НАЖХП 
обов’язково підлягають стратифікації ризику серце-
во-судинних захворювань, оскільки захворювання 
є незалежним предиктором серцево-судинних за-
хворювань . З іншого боку, усім пацієнтам з високим 
ризиком захворювань серцево-судинної системи 
необхідно проводити додаткове поглиблене дослі-
дження для своєчасного виявлення ознак НАЖХП 
[1, 2] .Тісні взаємозв’язки цих патологій обумовлені 
спільними метаболічними факторами ризику, таки-
ми як ожиріння, інсулінорезистентність, порушення 
вуглеводного обміну, системне запалення, атероген-
на дисліпідемія та артеріальна гіпертензія [12] . 

Значну увагу приділяють питанням коморбідності 
НАЖХП з основними неінфекційними захворюван-
нями, які мають спільні ланки патогенезу та можуть 

суттєво впливати на тяжкість перебігу неалкоголь-
ного стеатозу чи стеатогепатиту . 

Однією з поширених патологій зі спільними па-
тогенетичними ланками з НАЖХП вважається гі-
пертонічна хвороба (ГХ) . Підвищений артеріальний 
тиск супроводжує НАЖХП у 25—30% випадках, 
збільшує ризик кардіоваскулярних хвороб, ініціює 
або прискорює розвиток неалкогольного стеатогепа-
титу, погіршує прогноз захворювання [23] .

Важливим прогностичним фактором для оцінки 
тяжкості та наслідків захворювання вважається на-
явність фіброзу печінки . Стадії фіброзу, незалежно 
від ступеня стеатозу або наявності запалення, без-
посередньо пов’язані з рівнем смертності від за-
хворювання . Результати досліджень свідчать про 
те, що навіть ранні фібротичні зміни (F1 за шкалою 
METAVIR) підвищують ризик незворотніх змін па-
ренхіми печінки та швидкого прогресування захво-
рювання [31] .

Таким чином, вирішальною проблемою для паці-
єнтів з НАЖХП стає диференціація між неалкоголь-
ним стеатогепатитом та простим стеатозом, а також 
раннє виявлення прогресуючого фіброзу печінки 
[29] . Своєчасні ефективні діагностичні заходи здатні 
сприяти ранньому виявленню патології, запобігати 
прогресуванню НАЖХП та розвитку ускладнень [1] .

«Золотим стандартом» діагностики НАЖХП в 
усьому світі залишається біопсія печінки — метод 
дослідження дозволяє верифікувати діагноз, досто-
вірно оцінити наявність стеатогепатиту та встано-
вити стадію фіброзу . Однак ця інвазивна процедура 
пов’язана з дискомфортом для пацієнта, частотою 
ускладнень до 0,1% та ризиком смертності до 0,01% . 
Також методика визнана агресивною та матеріально 
затратною [31] . З огляду на всі недоліки біопсії печін-
ки, цей метод не може бути рекомендований в якості 
скринінгового дослідження широких груп пацієн-
тів з наявністю факторів ризику тяжкого перебігу 
НАЖХП . 

З огляду на численність пацієнтів з груп ризику, 
існує потреба в пошуках ефективних та економіч-
но обґрунтованих засобів для стратифікації ризику 
тяжкого перебігу НАЖХП та ускладнень захворю-
вання . Останніми десятиліттями активно розвива-
ються напрямки досліджень, пов’язаних з пошуками 
нових неінвазивних методів виявлення неалкоголь-
ної жирової хвороби печінки та прогнозування її пе-
ребігу [29] .

Вивчення сироваткових та плазматичних біомар-
керів вважається доцільним для визначення альтер-
нативних методів діагностики НАЖХП, визначає 
можливість для створення моделей діагностики, 
класифікації стеатозу та фіброзу, а також прогнозу-
вання перебігу НАЖХП . Практичні переваги дослі-
дження вмісту біомаркерів полягають у можливості 
широкого застосування (>95%), простоті методики 
лабораторного дослідження, доступності, а також 
відсутність дискомфорту для пацієнтів . Однак жо-
ден з додаткових неінвазивних біохімічних методів 
діагностики НАЖХП не визнано специфічним для 
печінки — на рівень біомаркерів можуть впливати 
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супутні захворювання, тому результати потребують 
критичної інтерпретації . Також необхідною умовою є 
адаптація неінвазивних тестів для відповідних умов 
надання медичної допомоги та клінічних потреб на 
етапах підтвердження діагнозу, скринінгу пацієнтів 
з груп ризику або динамічного спостереження за пе-
ребігом захворювання [29] .

Калістатин — це нещодавно визначений член сі-
мейства інгібіторів  серинових протеаз (SERPIN), 
кислий глікопротеїн з молекулярною масою 58—60 
кДа, який виконує різноманітні функції, в тому чис-
лі, регулює діяльність серцево-судинної системи .  
У організмі людини він кодується геном SERPINA4 . 
Вперше калістатин був досліджений як тканинний 
інгібітор калікреїну, однак пізніше було виявлено, 
що у білка є активний сайт та гепарин-зв’язуючий  
домен, через які він реалізує калікреїн-незалежні 
ефекти — протидіє сигнальним шляхам, опосеред-
кованим судинним ендотеліальним фактором росту, 
фактором некрозу пухлини-альфа (ФНП-α) та про-
являє інші захисті властивості [9, 18, 20] . 

Калістатин синтезується та експресується пере-
важно у печінці та розподіляється між тканинами 
серця, нирок, судин та іншими структурами, які 
пов’язані з функцією серцево-судинної системи . До-
сліджено вміст транскриптів та гену калістатину в 
плазмі, легенях, передміхуровій залозі та аорті . Та-
кож доведено, що калістатин локалізується в ендоте-
ліальних та гладком’язових клітинах великих, серед-
ніх і найдрібніших кровоносних судинах [34, 35, 33] .

GaoL ., Li, P . Та співавтори довели, що калістатин 
виявляє плейотропну активність у зниженні арте-
ріального тиску, пригніченні запалення, апоптозу та 
ангіогенезу, а також попереджує розвиток окисного 
стресу та фіброзу [17] .

Розвиток артеріальної гіпертензії також певною 
мірою пов’язаний зі зниженням активності калір-
кеїн-кінінової системи, в тому числі, калістатину . 
Доведено, що інгібітор калікреїну відіграє важливу 
роль в патогенезі артеріальної гіпертензії як у вза-
ємодії з тканинним калікреїном, так і окремо від 
гормональної калікреїн-кінінової системи — велика 
концентрація білка в структурах ендотелію свідчить 
про його учать у реалізації судинної функції . Також 
ендогенний білок може брати опосередковану участь 
у регуляції артеріального тиску шляхом впливу на 
процеси розвитку гіперліпідемії [33] . Вважається, 
що калістатин захищає органи від ушкодження під 
впливом артеріальної гіпертензії за рахунок вазоди-
лятації та попередження ускладнень гіпертонічної 
хвороби .Також існують дані про потенційну захисну 
дію калістатину в попередженні розвитку атероскле-
розу[34] . Доведено, що калістатин має властивість 
попереджувати утворення атеросклеротичних бля-
шок та розвиток атеросклеротичних змін [25] . Ана-
ліз рівня калістатину в плазмі 453 пацієнтів на різних 
стадіях ішемічної хвороби серця (ІХС) виявив нега-
тивний зв›язок рівня біомаркеру з тяжкістю ІХС та 
оксидативним стресом [34] . 

Експериментальні роботи допускають потенцій-
ну можливість використання калістатину в якості 

ефективного терапевтичного засобу для поперед-
ження процесів старіння судин та ендотеліальної 
дисфункції, а також регулювання артеріального тис-
ку у людей [32] . Lin W ., Chen C . та співавтори довели, 
що у пацієнтів з септичними запальними процесами 
рівні калістатину були достовірно знижені [26] .

Вагоме зниження калістатину в сироватці кро-
ві спостерігалось у пацієнтів з патологією печінки, 
септичним шоком, запальними захворюваннями ки-
шечника . Також були зроблені висновки, що рівень 
біомаркеру знижується при захворюванні на тяжку 
пневмонію, гострі респіраторні інфекції, при ожи-
рінні, преддіабетичних станах, інсулінорезистент-
ності, цукровому діабеті ІІ типу та його наслідках у 
вигляді діабетичної ретинопатії [8, 18, 33,16] . 

Huang . X . та співавтори довели захисний вплив 
калістатину на епітеліальні клітини бронхів та не-
гативні кореляційні зв’язки з тяжкістю запального 
ушкодження легень, а ChaoJ . та співавтори виявили 
захисну роль калістатину в попередженні старін-
ня та розвитку онкологічних захворювань [22, 10] . 
Здатність калістатину пригнічувати процеси лім-
фангіогенезу дає можливість розвитку методів попе-
редження лімфогенного метастазування злоякісних 
новоутворень [28] . 

Деякі дослідження стосувались визначення каліс-
татину в сироватці крові хворих на ВІЛ-інфекцію, 
за результатами яких зроблено висновки щодо до-
стовірного зниження вмісту біомаркеру у пацієнтів 
з гострим захворюванням або порушенням імунної 
відповіді[14] . 

Незважаючи на той факт, що калістатин пере-
важно секретується в печінці, кількість досліджень, 
пов’язаних з визначенням вмісту протизапального 
біомаркеру у пацієнтів з захворюваннями гепато-
біліарної системи недостатній . Значне зниження 
рівня калістатину (7,2±2,5 мкг/мл, P<0,001) також 
було виявлено у пацієнтів з цирозом печінки [11] . 
Nallagangula K . S . та співавт . вважають, що інгібітор 
калікреїну, що експресується в печінці, потрапляє в 
системний кровоток, а його концентрації варіюють 
при різних хронічних патологіях печінки, таких як 
фіброз, цироз та гепатоцелюлярна карцинома [30] . 
Cheng Z . та співавтори визначили, що калістатин 
може використовуватись як діагностичний показник 
печінкового статусу, а зменшення вмісту біомаркера 
в сироватці крові потенційно відображають ступінь 
цирозу печінки[10] . 

Автори зазначають, що в умовах сьогодення ви-
користання неінвазивних біохімічних методів може 
бути рекомендовано як інструмент скринінгу, що 
дозволить виділити пацієнтів для подальшої оцінки 
фіброзу печінки за допомогою біопсії та зменшити 
кількість травматичних діагностичних маніпуляцій 
[20] . Різноманітні дослідження підтверджують, що 
калістатин може бути ефективним біомаркером для 
раннього виявлення фіброзу печінки, а в комбінації з 
біохімічними показниками її функціональної актив-
ності визначення рівня калістатину має більшу чут-
ливість та специфічність для діагностики хронічних 
захворювань печінки та може використовуватись як 
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засіб клінічної диференційної діагностики ранніх 
стадій фіброзу печінки [20] .

Дослідження останніх років також підтверджують 
висновки про зниження концентрації калістатину 
у пацієнтів з різними захворюваннями печінки — 
Abas M . та співавт . дійшли до висновку, що сироват-
ковий калістатин може бути використаний в якості 
надійного біомаркера для діагностики, оцінки сту-
пеню тяжкості цирозу печінки та гепатоцелюлярної 
карциноми [5] . 

У пацієнтів з гепатоцелюлярною карциномою спо-
стерігався достовірно нижчий рівень калістатину у 
порівнянні з показниками здорових добровольців, 
однак у хворих з цирозом печінки цей показник ви-
являвся ще нижчим . Це дає підставу зробити висно-
вки щодо зворотнього зв’язку між процесами окис-
ного стресу та рівнем калістатину [11] .

Результати інших досліджень свідчать про статис-
тично значиме зниження рівнів калістатину у паці-
єнтів з алкогольним цирозом печінки у порівнянні 
з групою контролю . Prystupa A . та ін . прийшли до 
висновку, що ступінь зменшення рівня калістатину в 
сироватці крові відображує тяжкість цирозу печінки 
при алкогольній жировій хворобі печінки [32] .

За даними деяких авторів існує негативний зв’язок 
між циркулюючими рівнями калістатину та аланін-
амінотрансферази (АЛТ), маркером ушкодження пе-
чінки, що може свідчити про важливу роль каліста-
тину як нового біомаркеру ожиріння та запалення в 
адіпоцитах, пов’язаних з НАЖХП . Також було дове-
дено зниження рівня експресії гена SERPINA4, який 

кодує калістатин, в печінці пацієнтів з ожирінням та 
НАЖХП [16] . Однак автори стверджують, що ізольо-
ване визначення сироваткового рівня калістатину у 
пацієнтів з захворюваннями печінки має відносно 
низьку чутливість (64%) та специфічність (77%) [32] . 

На основі аналізу численних досліджень мож-
на зробити висновок, що порушення синтетичної 
функції печінки внаслідок захворювань її паренхіми 
призводить до зниження рівня протизапальних біо-
маркерів, до яких можна віднести калістатин . Однак 
через недостатню чутливість та специфічність метод 
ізольованого визначення концентрації калістатину у 
сироватці крові пацієнтів з хронічними захворюван-
нями печінки не може бути рекомендований в якості 
основного методу дослідження . 

Кількість досліджень, пов’язаних з вивченням 
плазматичного рівня калістатину у пацієнтів з неал-
когольною жировою хворобою печінки залишається 
недостатньою, також не висвітлено клінічне та про-
гностичне значення калістатину у хворих з коморбід-
ним перебігом НАЖХП з гіпертонічною хворобою . 

Таким чином, питання неінвазивної діагностики 
коморбідного перебігу НАЖХП у поєднанні з ГХ є 
надзвичайно актуальним і вимагає вивчення ролі 
калістатину як нового біомаркеру у зв’язку з інши-
ми факторами оксидативного стресу та хронічних 
запальних процесів для подальшого наукового об-
ґрунтування та впровадження у клінічну практику 
альтернативних способів визначення стадії захворю-
вання, оцінки фібротичних змін та прогнозування 
перебігу НАЖХП на тлі ГХ .
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Потенциальная роль каллистатина как нового биомаркера 
неинвазивной диагностики неалкогольной жировой болезни 
печени на фоне гипертонической болезни
Проф. О.Я. Бабак, проф. Н.М. Железнякова, А.А. Рождественская
Харьковский национальный медицинский университет

Известно, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) признана одним из самых распро-
страненных заболеваний в XXI веке. Вариантом коморбидного течения заболевания является развитие 
НАЖХП на фоне гипертонической болезни (ГБ), которая увеличивает риски прогрессирования неал-
когольного стеатоза до неалкогольного стеатогепатита (НАСГ). Недостатки биопсии печени определя-
ют актуальность поиска новых неинвазивных методов подтверждения диагноза, определения формы 
НАЖБП и прогнозирования степени тяжести патологии. Обзор посвящен изучению потенциальной 
возможности использования противовоспалительного биомеркера каллистатина для неинвазивной ди-
агностики стадии неалкогольной жировой болезни печени в сочетании с гипертонической болезнью, 
оценки фибротичних изменений печени и прогнозирования тяжести течения НАЖХП на фоне ГБ у 
таких групп пациентов.

Ключевые слова: каллистатин, неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепа-
тит, гипертоническая болезнь, биомаркер, неинвазивная диагностика.

The potential role of kallistatin as a new biomarker in non-invasive 
diagnostics of non-alcoholic fatty liver disease with hypertension
Prоf. O.Ya. Babak, рrоf. N.M. Zhelezniakova, A.O. Rozhdestvenska
Kharkiv National Medical University

Abstract: It is known that non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is recognized as one of the most common 
diseases in the 21st century. A variant of the comorbidity is thecombination of NAFLD with the hypertension 
(HT) increasing the risks of non-alcoholic steatosis progressing to non-alcoholic steatohepatitis (NASH). The 
disadvantages of a liver biopsy determine the relevance of searching for new non-invasive methods, that 
couldconfirm the diagnosis, determine the form,grade and severity of NAFLD. The review is devoted to the 
study of potential use of anti-inflammatory biomarker kallistatin for non-invasive diagnostics to assess fibrotic 
changes in liver and predict disease severity in non-alcoholic fatty liver patients with hypertension.

Key Words: kallistatin, non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, hypertension, 
biomarker, non-invasive diagnostics.
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Хвороби сполучної тканини. Cистемний 
червоний вовчак: розповсюдженість, 
етіопатогенез, серологічна діагностика

У 1801 році М . Bichat вперше в організмі людини 
виділив сполучену тканину . R . Neumanm (1880), 

а у подальшому F . Klinge (1933) та R . Rossle (1935) 
описали своєрідні гістоморфологічні зміни у сполу-
ченій тканині за типом фібриноідної дегенерації та 
некрозу, які автори вважали характерними для алер-
гічних захворювань . 

Богомолець А .А . у 1926 році довів, що сполучена 
тканина є фізіологічно активною та може відігравати 
суттєву роль в патології . Перші вказівки на активну 
роль клітинних елементів сполученої тканини, які 
в подальшому були об’єднані в систему мононукле-
арних фагоцитів, були представлені В .К . Високови-
чем (1886), І .І . Мечніковим (1900), С .І . Метальником 
(1901) та В .К . Ліндерманом (1901) . Означені науковці 
експериментально доказали можливість утворення 
антитіл (Ат), які спрямовані проти білків власних 
клітин — автоантитіл .

У 1942 році P . Klemperer та співав . ввели поняття 
«колагенові хвороби», до яких віднесли системний 
червоний вовчак (СЧВ) та систему склеродермію 
(ССД) . Підставою до виділенні колагенових хвороб 
було встановлення фібриноїдної дегенерації та не-
крозу, які супроводжувалися плазмо-клітинною ре-
акцією та гіпергамаглобулінемією .

У подальшому до системи «великих колагенових 
хвороб» увійшли ревматизм, ревматоїдний артрит, 
дерматоміозит та вузликовий периартериіт . Однак, 
при вивченні змін у структурі сполученої ткани-
ни при цих захворюваннях було встановлено, що 
справжнім (дійсним) колагенозом є тільки сис-
темна склеродермія, при який провідними морфо-
гістологічними змінами є ураження колагенових 
волокон . При інших колагенових хворобах спосте-

рігається утягування до процесу інших структур 
сполученої тканини: клітин, міжклітинної тканини, 
еластичних та аргірофільних волокон . Тому у 1963 
році А .І . Струков та А .Г . Бегларян запропонували 
виділити захворювання, при яких вражається спо-
лучена тканина, та назвати їх захворюваннями спо-
лученої тканини [11] .

 Так, на теперішній час до захворювань сполученої 
тканини належать:

 1 . Системні первинні ураження сполученої тка-
нини набутого характеру: «великі колагенози» (рев-
матизм, ревматоїдний артрит, СКВ, ССД, вузлико-
вий периартериіт) . Системні дисплазіі сполученої 
тканини: дерматоміозит, прогресуюча осифіцируюча 
фібродисплазія, пігментна кропив’янка, універсаль-
ний кальциноз .

Алергічні синдроми: алергічні васкуліти, еозино-
фільні інфільтрати, кропив’яна лихоманка, сироват-
кова лихоманка, тромботична тромбоцитопенічна 
пурпура . 

 II . Системні первинні ураження сполученої тка-
нини уродженого характеру: синдром Марфана, 
синдром Гулер (гаргоілизм), недосконалий десмоге-
нез Русакова (хвороба Елерса-Ланлоса); недоскона-
лий остеогенез, еластична псевдоксантома .

 III . Локалізовані первинні ураження сполуче-
ної тканини набутого та уродженого характеру . 
Хвороби, проява яких обмежена спеціальними ви-
дами сполученої тканини і локалізуються в окремих 
ланках і органах організму: контрактура Дюпюітре-
на, хвороба Пейрона, люксація суглобів, група не-
кротичних синдромів кісткової тканини, гострий 
дифузний склероз легенів, темпоральний артериіт, 
хвороба Такаясу, фіброеластоз ендокарду, келоідоз, 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2 25

Питання ревматології. СимПозіум

множинні енхондрози та ендостози, ахондроплазія, 
нейрофіброматоз .

IV. Системні та локалізовані вторинні ураження 
сполученої тканини при різних захворюваннях: гі-
пертонічна хвороба, атеросклероз, нефрити, фібрози 
і цирози органів різної етіології, хвороби крові, ендо-
кринні захворювання, інфекції, гранулематозні захво-
рювання різної етіології, включаючи саркоідоз, аміло-
ідоз, подагра, пневмоконіози, незаживаючи виразки .

 Для колагенових захворювань є характерним: без-
перервний прогресуючий характер перебігу, систем-
ність ураження сполученої тканини і стінок судин 
(полісимптомність та полісиндромність), які супро-
воджуються клітинними реакціями, підвищення су-
динно-тканинної проникності і обмінні порушення . 
Клінічні спостереження також свідчать про набуту 
схильність до виникнення захворювань . Морфоло-
гічно найбільш характерним є поєднання у кожному 
випадку захворювання свіжих дистрофічних змін 
сполученої тканини і більш старих — процеси орга-
нізації та склерозу [1, 9].

Одним із яскравих представників захворювань 
сполученої тканини є системний червоний вовчак 
(СЧВ) — мультисистемне захворювання сполученої 
тканини, для якого є характерним гетерогенна по-
ліклональна автоантитільна відповідь . Автоанти-
тіла зумовлюють поразку різних органів та систем 
організму як безпосередньою дією на мішені (анти-
еритроцитарні, антитромбоцитарні, антилімфоци-
тарні та інші антитіла), так і опосередковано через 
формування імунних комплексів у циркуляції, і де-
позицію їх з активацією каскадних систем, індукцією 
протизапальної відповіді та розвитком варіабельної 
клінічної картини, яка характеризується широким 
спектром та різноманітними проявами, неоднознач-
ним клінічним перебігом та прогнозом, а також від-
повіддю на терапію [6] .

СЧВ є одним з найбільш тяжких автоімунних за-
хворювань . Його розповсюдженість складає 50—250 
випадків на 100 тис . населення; пік захворюванос-
ті припадає на друге-третє десятиліття життя [6,7] . 
Також за даними різних авторів пікові негаразди 
можуть виникати у віці 15—44 роки, 35—54 роки; 
45—64 роки, 50—59 роки та 18—19 років . Пік захво-
рюваності у чоловіків припадає на вікову групу 50-59 
років, або на 65 років та більше [13,17] .

 Розповсюдженість в різних регіонах світу доволі 
широко вар’ірує: від 12,5 випадків на 100 тис . насе-
лення у Великій Британії до 39 і 40 на 100 тис . у Шве-
ції та США відповідно . Серед осіб жіночої статі віком 
від 18 до 65 років СЧВ спостерігається у 200 випадках 
на 100 тис . осіб . У вікових групах від 15 до 64 років 
захворюваність у жінок у 6—10 разів перевищує таку 
у чоловіків . В той же час у осіб молодших за 15 років і 
старших за 65 років статеві відмінності нівелюються . 
У жінок дітородного віку СЧВ зустрічається у 8—15 
раз частіше, ніж у чоловіків; співвідношення дівчат 
та хлопчаків знижується та складає 3:1 [6, 8] .

Є дані, щодо пріоритетів розповсюдженості СЧВ 
у темношкірих жінок: у віці 15—64 роки захворюва-
ність перевищує у 3—4 рази таку у білошкірих (146) .

 Характерна особливість захворювання — різно-
манітність дебютних варіантів перебігу і клінічних 
проявів . Зазвичай хвороба починається з одного або 
декількох симптомів, які можуть принципово від-
різнятися від «класичного» варіанту, що дає підставу 
називати СЧВ «хворобою-хамелеоном» або «вели-
ким імітатором хвороб» [6] .

 Етіологія захворювання невідома . Провідна роль 
у виникненні захворювання відводиться вірусним, 
генетичним, імунологічним, гормональним або ек-
зогенним факторам [5, 9] . Припускається етіологічна 
роль наступних чинників:

1 . Хронічної вірусної інфекціі (віруси, що містять 
РНК та повільні ретровіруси) . Розглядається питан-
ня ролі віруса Епштейн-Барр (ВЕБ), що пов’язують 
з встановленням взаємозв’язку молекулярної іму-
нологічної мімікрії протеїну вірусу та деякими ав-
тоантитілами при СЧВ . Доказом участі вірусів є на-
явність у крові хворих великої кількості антитіл до 
вірусів та виявлення за допомогою електронної мі-
кроскопії включень вірусу до ендотелію, лімфоцитів, 
у тканини нирок та шкіри . 

Наведені докази наявності взаємозв’язку між ін-
фікуванням вірусом Епштейн-Барр та системними 
захворюваннями сполученої тканини, зокрема — 
СЧВ:

— Ат до антигенів ВЕБ доволі часто у високих ти-
трах виявляють у хворих на ревматоїдний артрит, 
первинний синдром Шегрена та, особливо, СЧВ [15, 
21];

— у пацієнтів з СЧВ виявляють більш високі, ніж у 
здорових осіб, рівні циркулюючих В-лімфоцитів, які 
містять ВЕБ; плазматичних клітин, які продукують 
Ат до антигенів ВЕБ; а також циркулюючи імунні 
комплекси, які містять такі Ат [19,21] .

Вірусна теорія розвитку СЧВ сьогодення розгляда-
ється як одна з перспективних .

2 . Генетичного фактору — встановлено збільшен-
ня частоти СЧВ у родинах пацієнтів цим захворю-
ванням . Серед генетичних факторів провідне місце 
належить генам головного комплексу гістопоєднан-
ня (гістосполучання) (HLA) . Так частіше, ніж у по-
пуляції зустрічаються HLA A1, B8, DR2, DR3 . Припус-
кається, що ризик захворювання СЧВ обумовлено 4 
незалежними сегрегируючими генами . Серед доказів 
генетичного фактору захворювання також розгляда-
ється етнічна схильність .

 3 . Статевих гормонів — підтверджено перева-
жанням жінок, особливо у вікові періоди, які харак-
теризуються найбільш високою активністю статевих 
гормонів . В експерименті доведено, що підвищення 
рівнів естрогенів та зниження рівнів андрогенів си-
роватки надають сприятливі умови для розвитку ав-
тоімунних захворювань [10, 18] . 

 Провокуючи фактори захворювання: непереноси-
мість ліків, вакцин, сироваток, фотосенсибілізація, 
ультрафіолетове опромінення, вагітність, пологи, 
аборти .

 Патогенез СЧВ. Захворювання відносять до авто-
імунних нозологій . Провідними факторами патоге-
незу СЧВ є наступні (рис . 1) . 



26	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2      

Питання ревматології. СимПозіум

За висловлюванням Дядик О .И . та Багрій А .Е . (2003 
р) СЧВ характеризується «обескураживающей пе-
стротой» імунологічних феноменів, що пов’язують зі 
змінами практично усіх відомих функцій імуноком-
петентних клітин [6] .

Особливе місце серед імунних порушень займають 
Т-клітинні дефекти . В умовах дефіциту Т-супресорної 
функції лімфоцитів відзначається продукція великої 
кількості автоантитіл: антинуклеарних, до ДНК, мі-
кросомам, лізосомам, мітохондріям, елементам крові 
тощо . Найбільше патогенетичне значення мають Ат 
до нативної ДНК (нДНК), які сполучаються з нДНК, 
утворюють імунні комплекси та активують компле-
мент . Вони відкладаються на базальних мембранах 
різних внутрішніх органів і шкіри, визивають їх за-
палення та ушкодження . Одночасно підвищується 
лізосомальна проникненість, виділяються медіатори 
запалення, активується кінінова система . Важливе 
місце у розвитку СЧВ відводиться порушенням сис-
теми цитокінів, які приймають участь у клітинно-
опосередкованих імунних реакціях [5,8] .

Однією з характерних особливостей СЧВ є різно-
планові В-клітинні порушення, які обумовлюють гі-
перактивність В-лімфоцитів . У осіб з СЧВ спостері-
гається збільшення кількості дозріваючих В-клітин, 
а також підвищення швидкості проліферації та акти-
вації В-клітин, швидкості секреції ними імуноглобу-
лінів . Так, кількість імуноглобулінів, які секретують 

В-клітини у хворих з високим ступенем активності 
СЧВ, у 50 разів перевищує нормальні значення . До 
важливих факторів патогенезу СЧВ відносять пору-
шення процесів, які забезпечують толерантність до 
автоантигенів, внаслідок чого відбувається продук-
ція широкого спектру автоАт [12] . СЧВ характери-
зується гетерогенною поліклональною автоАт-від-
повіддю . Серед авто-Ат найбільш специфічними для 
СЧВ є антинуклеарні Ат, які спрямовані проти різних 
компонентів ядра, в тому числі ДНК, РНК, пістони та 
нуклео-протеінові комплекси . По ходу становлення 
автоімунних процесів розвивається комплекс імун-
них реакцій, які спрямовані на їх супресію, що може 
приводити до різноманітних вторинних Т-клітинних 
порушень [12, 15] . Дефіцит супресорної функції при-
зводить до збільшення синтезу Ат, тобто продукції 
авто-Ат .

На теперішній час розглядається діагностична 
роль Ат до розчинених антигенів тканинних рибо-
нуклеопротеінів (Ro і La), які виявляють у 25-30% 
хворих на СЧВ [9, 14, 19] . Це обумовлено наявністю 
клініко-лабораторних та генетичних асоціацій у хво-
рих на СЧВ та синдром Шегрена (табл .1) .

При хворобах сполученої тканини провідна роль 
належить порушенням у системі цитокінів . Вони віді-
грають ключову роль у процесах міжклітинної коопе-
рації; забезпечують погоджену дію різних популяцій і 
субпопуляцій лімфоцитів та макрофагів [1,4] . Цитокі-

 

Генетичні 
фактори:HLA-система 
та не- HLA-система 
система, ні-HLA-
система 
Статеві  гормони 

В-клітинна 
гіперреактив-ність 

Порушення системи  
цитокінів 

Т-клітинні порушення 

Порушення 
толерантності до 
автоантигенів 

Вірусна інфекція – 
вірус Епштейн-Барр 

Дефекти ідиотип-анти-
ідиотипічної регуляціі 

Порушення функції  
NK- клітин 

Поліклональна 
автоантитільна  
відповідь: 

- - авто-Ат до ДНК 
- - авто-Ат-до  Ro, La 
- - авто-АТ до фосфоліпідів 
- - ANCA 

Формування та 
депонування імунних 
комплексів у тканинах 

Порушення системи 
комплементу 

СЧВ 

Рис . 1 . Провідні фактори патогенезу СЧВ (за G .Ruiz-Irastorza et al ., 2001 р .) 
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ни, зазвичай, приймають участь у локальній міжклі-
тинній кооперації, але деякі з них (ФНП, ІЛ-6) можуть 
оказувати системну імуномоделюючу дію [2].

Одним з патогенетичних напрямків розвитку СЧВ 
розглядають формування дефектів ідиотип-антиіди-
отипічної регуляції, що сприяє стимуляції утворен-
ня авто-Ат, особливо у період активності процесу .

Роль NK-клітин при СЧВ обумовлена зниженням 
їх абсолютної та відносної кількості, а також пору-
шення функціональної здібності . Це призводить до 
розвитку імунопатологічних процесів: послаблення 
активуючого впливу на Т-супресори, та посилення 
прямого хелперного впливу на В-клітини, наслідком 
чого є накопичення Ат-продукуючих лімфоцитар-
них клонів [9,20] . 

Серологічна діагностика СЧВ. Важливу роль в 
діагностиці СЧВ відводять серологічним методам 
дослідження: 

— Визначення авто-Ат до внутрішньоклітин-
них антигенів, а саме, авто-Ат (клас IgG) до нативної 
(двуспиральної) ДНК . При наявності значної кіль-
кості даних авто-Ат вони розглядаються як один з 
критеріїв діагностики СЧВ та маркеру активності 
захворювання . На теперішній час визначення авто-
Ат до нативної ДНК, а також встановлення їх титру 
розглядають як стандартний компонент («золотий 
стандарт») діагностики СЧВ .

— Визначення вмісту LE-клітин (Lupus 
erythematodes cells), які в різні періоди перебігу хво-
роби можуть виявлятися у 75—90% хворих . LE-
клітина  — клітина Харгревса (відкриття феномену 
відбулося у 1946 році) — фагоцит, частіше нейтро-

філ, рідше еозинофіл або моноцит, іноді макрофаг 
лімфоцитарного походження, містить округле го-
могенне гемотоксилінове тіло (LE-тіло), причому 
особисте дегенерироване ядро лейкоцита зміщено 
до периферії клітини разом з залишками цитоплаз-
ми . Іноді можна спостерігати феномен «розетки» — 
кільце з поліморфноядерних лейкоцитів, які «вста-
ли» навколо гемотоксилінового тіла .

На теперішній час даний метод діагностики не роз-
глядається як маркер захворювання, що обумовлено 
наявністю LE-клітин при інших «великих колагено-
зах» (ССД, ревматоїдному артриті, поліміозиті, вуз-
ликовому периартериіті), онкопатології, інфекційно-
му ендокардиті, туберкульозі тощо . Тобто, мова йде 
по низький специфічний феномен LE-клітин . Окрім 
того, була доведена значна частка хибно-позитивних 
та хибно-негативних відповідей при проведенні тес-
ту на наявність LE-клітин [6,8,16] .

— Антифосфоліпідні авто-Ат, до складу яких 
входять: вовчаковий антикоагулянт, Ат до кардіо-
ліпіну, Ат, які відповідні за утворення хибно пози-
тивної реакції на сифіліс . При СЧВ можуть діагнос-
туватися у 7-86% хворих . Їх появу у сироватці кро-
ві асоціюють з рекурентними артеріальними і/або 
венозними тромбозами, повторними мимовільним 
абортом, тромбоцитопенією, неврологічними та ін-
шими порушеннями .

— Антиеритроцитарні ауто-Ат є імуноглобулі-
нами класу G «теплового» типу, які реагують з не-Rh-
зв’язаними антигенами на поверхні еритроцитів; ви-
являються з частотою 10-50% . Ці авто-Ат відіграють 
роль у розвитку автоімунної гемолітичної анемії .

Таблиця 1
Клініко-лабораторні та генетичні асоціації при наявності антитіл до ro і la у хворих з СЧВ та синдромом 

Шегрена (адаптовано Дядик О.І та Багрій А.Е. з роботи F.J.lopez-longo et al., 1997) [19].
Специфічність авто-Ат Клініко-лабораторні або генетичні асоціації

Антитіла до Ro — Фотосенсибілізація (СЧВ)
— Інтерстіциальний пневмоніт (СЧВ)
— Тромбоцитопенія (СЧВ, синдром Шегрена)
— Лімфопенія (СЧВ, синдром Шегрена)
— Гломерулонефрит (СЧВ)
— Дефіцит С2 компонента комплементу (СЧВ)
— Наявність генотипу HLA-DQ 1/2
— Наявність β-гену Т-клітинного рецептора (СЧВ)
— Васкуліт (синдром Шегрена)

Антитіла до La — Низький ризик розвитку гломерулонефриту (СЧВ)
— Наявність генотипу HLA-B8, DR3 (СЧВ)
— HLA-DQ 1/2 (СЧВ)

Антитіла до Ro і La — Наявність ревматоїдного фактору у сироватці крові (СЧВ, синдром Шегрена)
— Підгострий шкіряний вовчак
— Синдром вовчака новонароджених*

Примітка: розвиток проявів вовчака новонароджених пов’язують з експозицією материнських авто-Ат до Ro або La, які на-
лежать до класу IgG, та надходять до циркуляції плоду через плаценту частіше до 30 тижня вагітності (понад 80%) . Клінічні 
прояви розвиваються наприкінці II — на початку III триместру вагітності . Авто-Ат до Ro та La мають тропність до ендо- та 
міокарду (переважно система провідності), дерми, тромбоцитів та гепатоцитів [19, 21] .
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— Ревматоідний фактор (РФ) — гетеро-
генна група Ат, які реагують з антигенними Fc-
фрагментами IgG та представлені переважно IgM . 
Синтез відбувається у плазматичних клітинах сино-
віальної оболонки . Із суглобів надходить до крові, де 
утворює імунні комплекси, які пошкоджують стінки 
судин та синовіальну оболонку . Даний діагностич-
ний метод не є специфічним, тому що надає пози-
тивного результату при інших захворюваннях, таких 
як, ССД, ревматоїдний артрит, саркоідоз, дерматомі-
озит, синдром Шегрена, інфекційних захворюваннях 
(інфекційному ендокардиті, мононуклеозі, туберку-
льозі, лепрі, вірусних гепатитах), паразитарних за-
хворюваннях (малярії, лейшманіозі, трипаносомозі); 
макроглобулінемії Вальденстрема, хронічному лім-
фолейкозі, злоякісних пухлинах, особливо тих, що 
метастазують до синовіальної оболонки тощо . 

— Криоглобуліни — представлені імуноглобу-
лінами, до складу яких при СЧВ можуть входити: ан-
тинуклеарні авто-Ат, РФ, компоненти комплементу, 
фібронектин . За даними деяких авторів, збільшення 
криоглобулінів у хворих на СЧВ може бути обумов-
лено підвищеною сприйнятливістю пацієнтів до ін-
теркурентної інфекції [8,12] . 

— Імунні комплекси: збільшення їх кількос-
ті та зміну фізико-хімічних властивостей при СЧВ 
пов’язують з поліклональною В-клітинною активаці-
єю, генералізованою Ат-відповіддю та порушенням 
системи кліренсу . При активності хвороби відзна-

чається їх збільшення . Однак внаслідок не специфіч-
ності даного методу дослідження їх використовують 
тільки в якості допоміжного тесту [16] .

— С-реактивний білок — сироватковий про-
теїн, який синтезується гепатоцитами і циркулює у 
крові у фракції γ-глобулінів . СРП приймає участь 
в активаціі системи комплементу, інгібуванні про-
дукції Th-2 та Th-2 цитокінів, модулює функцію лім-
фоцитів та макрофагів, приймає участь у реакціях 
опсонізації та аглютинації . Американською Ревмато-
логічною Асоціацією розглядається в якості можли-
вого класифікаційного критерію СЧВ . Може виявля-
тися у 50—60% хворих в активну фазу захворювання, 
але його збільшення не має асоціації з якими-небудь 
органними ураженнями . 

— Швидкість зсідання еритроцитів — неспеци-
фічний тест лабораторної діагностики; розглядають 
як важливий додатковий метод оцінки активності 
захворювання .

Об’`єм та напрямок інструментальної діагности-
ки захворювання залежить від залучання органів та 
систем до патологічного процесу .

Таким чином, розвиток та прогресування СЧВ, 
як і інших «великих колагенозів» є результатом по-
рушень в імунній системі (автоімунний характер 
ушкоджень), мішенню яких є сполучена тканина та 
судинна система (як її складова), що забезпечує ба-
гатосимптомну та багато синдромну клінічну симп-
томатику . 
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Роль депрессии во врачебной практике

Стремительный рост частоты возникновения 
депрессивных расстройств в мире приводит к 

тому, что на эту проблему все чаще обращают вни-
мание не только психиатры, но и врачи других спе-
циальностей . В настоящий момент депрессивные 
расстройства по распространенности занимают 
одно из первых мест в структуре как психических 
расстройств, так и заболеваний в целом [26 Напр .] . 
По данным ВОЗ, депрессивные расстройства входят 
в число причин, вызывающих наиболее значимую 
потерю активных лет жизни за счет болезни, инва-
лидизации и преждевременной смерти, значительно 
повышая риск суицида [1, 2] . 

Опубликованные данные эпидемиологических ис-
следований указывают, что за весь период жизни 
данные расстройства возникают приблизительно у 
80% людей . При этом нередко воспринимаются как 
состояние, не являющееся болезненным и не требу-
ющее медицинского внимания [доклад] . Если учесть 
распространенный в обществе страх перед обраще-
нием к психиатру и признанием у себя психического 
расстройства, то становится понятным, насколько 
может запаздывать оказание квалифицирован-
ной помощи и усугубиться самочувствие пациента .  
В этой связи особую актуальность приобретает по-
вышение информированности врачей общей прак-
тики в вопросах ранней диагностики и понимания 
путей решения данной проблемы . Именно они ока-
зываются первыми специалистами, принимающими 
такого пациента . 

При квалифицированной диагностике депрессив-
ных расстройств важным является определение ве-
дущего механизма, природы их развития [3] .  Имея 
разные причины, данные расстройства проявляются 

сходными признаками в виде понижения активно-
сти и настроения . На одном полюсе находятся при-
чины, связанные с биологическими (органическими 
и врожденными), а на другом — реактивными (пси-
хологическими и социальными) факторами . В связи 
с недостаточным пониманием влияния данных фак-
торов возникает парадоксальная ситуация . Антиде-
прессанты назначаются тогда, когда они не нужны и 
не назначаются в случаях, когда их применение явля-
ется необходимым . При этом реальным на практике 
является сочетание патогенетических механизмов, 
существенно искажающее типичную клиническую 
картину и выступающее одной из причин резистент-
ности к терапии . А в ряде случаев психологическая 
травма может послужить толчком для проявления, 
развития генетически обусловленного психического 
заболевания, развивающегося в дальнейшем по всем 
законам эндогенного процесса . Безусловно, диагно-
стика депрессии является одной из наиболее слож-
ных врачебных задач . 

С чего следует начать сбор данных для формирова-
ния обоснованных выводов? С качественного выяс-
нения анамнеза . В связи с дефицитом инструментов, 
позволяющих объективизировать душевное состо-
яние человека, весомую долю в выявлении его осо-
бенностей занимает оценка пережитого в прошлом и 
описания самочувствия . Накопленный клинический 
опыт позволяет сконцентрировать внимание врача 
на признаках, имеющих наибольшую диагностиче-
скую значимость при выявлении депрессии . 

Так, эндогенная депрессия с высокой вероятно-
стью сопровождается наличием у близких род-
ственников либо диагностированного психического 
расстройства, либо субклинических эпизодов нару-
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шенного настроения, не сопровождавшихся обраще-
нием к врачу . Как для больных родственников, так и 
самого пациента характерной является цикличность 
протекания подобных нарушений . Она проявляет-
ся в приверженности определенному времени года 
(чаще весна или осень) и вероятному соблюдению 
определенного интервала между фазами проявления 
болезни . Именно в эти моменты без всяких внешних 
причин начинает отмечаться снижение настроения, 
двигательной и интеллектуальной активности . Ци-
кличность проявляется и в отчетливом суточном из-
менении выраженности всего комплекса симптомов 
болезни, подчиняя этому специфическому траги-
ческому ритму жизнь пациента на период обостре-
ния . Чаще именно раннее утро выступает временем 
максимального проявления расстройств . К вечеру, 
напротив, их выраженность снижается . Симптомы 
могут нарастать постепенно и часто оцениваются 
самим пациентом как проявление своей неспособ-
ности справиться с жизненными обстоятельствами . 
Именно при эндогенной депрессии человек винит во 
всех жизненных неудачах себя, а не стремится пере-
ложить вину на других . Не смог справиться с задача-
ми на работе, не выполнил семейные обязательства, 
не справился с супружеской ответственностью, не 
уделил достаточное внимание детям, не помог сосе-
ду с обещанным ремонтом, не вскопал огород . . . По-
добные переживания непрерывно нарастают, пол-
ностью овладевают мышлением человека, сопрово-
ждаются душевным самобичеванием, оценкой своей 
жизни как бессмысленной, а будущего как безысход-
ного . Подобное состояние создает основу для суици-
дальных мыслей и действий . Важно понимать, что 
внешняя медлительность и малоактивность могут 
служить фасадом, скрывающим нарастание тяжести 
душевного страдания и приближение трагической 
развязки . Чем раньше вмешается врач, выяснит со-
держание переживаний и обеспечит получение ле-
карственных препаратов, тем лучше для пациента . 

Характерным для данного заболевания является 
возникновение нарушений витальных, жизненных 
функций . Одним из первых и заметных является 
нарушение сна . Раннее беспричинное пробуждение 
является визитной карточкой эндогенной депрес-
сии . Иные варианты расстройств встречаются реже . 
Исчезает чувство восстановления сил, ощущение 
бодрости после сна . Непривычно рано для данного 
человека (в 4—5 часов утра), вдруг открываются гла-
за и день начинается с переживания невыносимой 
душевной боли, наплыва тягостных размышлений 
и осознания чувства безысходности . Заметно стра-
дает аппетит . Пропадает чувство голода . Перестают 
привлекать даже любимые блюда . Пища восприни-
мается как безвкусная и абсолютно не нужная . Упо-
требляется по внешнему принуждению, потому что 
«нужно», «как трава» . Происходит потеря веса .

Снижается сексуальное влечение . «Я знаю, что лю-
блю свою жену, но ничего к ней не чувствую» . Обо-
жаемый внук не вызывает позитивных эмоций и не 
способен отвлечь от тягостных переживаний . Все 
перечисленные переживания воспринимаются как 

«доказательства собственной бесполезности» . Суще-
ственно утрачивается способность радоваться жиз-
ни, получать удовольствие от приносивших ранее 
действий и обстоятельств .

Перечисленные симптомы, имея максимальную 
выраженность в утренние часы, постепенно смягча-
ются к вечеру, когда могут проявиться какие-то при-
знаки аппетита, некоторая готовность к общению и 
слабая надежда на улучшение . Но следующий день 
вновь начинается утренним максимумом проявле-
ния болезни . Подчиняется весь этот ритм внутрен-
ним законам болезни, проявляющимся в тенденции 
к повторению фаз болезни . Со временем сама фаза 
становится продолжительней, а интервал между 
ними может сокращаться . При этом каждый теку-
щий эпизод оценивается пациентом как самый тяже-
лый . Напоминания об успешном результате терапии 
в прошлом не имеют убеждающего, обнадеживаю-
щего действия . «Теперь уже не поможет ничего» . По-
сле завершения обострения человек возвращается к 
полной норме, восстанавливая все свои доболезнен-
ные возможности и навыки . С облегчением вздыхает 
и бросается наверстывать запущенные дела (работа, 
дом, отложенная поездка и т .д .) Возвращаються бы-
лые желания и способность радоваться жизни . До 
начала следующей фазы .

Важной является оценка невербальных компо-
нентов общения . Пациент при желании легко может 
смягчить или скрыть вербальную (выражаемую сло-
вами) информацию об имеющихся переживаниях, 
суицидальных намерениях . Но его внешний вид, 
интонации, особенности жестикуляции и поведения 
значительно надежней раскроют наблюдательному 
врачу истинное душевное состояние . Угрюмое вы-
ражение лица, отведенный в сторону от собеседни-
ка взгляд, невнимательное участие в обсуждении 
своего самочувствия, жесты отчаянья и неумест-
ные улыбки, замедленность или излишняя резкость 
движений, безразличное отношение к обсуждению 
жизненных перспектив и способов преодоления бо-
лезни . Все эти признаки указывают на тяжесть пере-
живаемого душевного расстройства .

Приходится учитывать влияние личностных осо-
бенностей пациента на достоверность сообщае-
мых данных . Такие черты как демонстративность, 
стремление произвести впечатление, излишняя тре-
вожность и впечатлительность, нерешительность 
и потребность в посторонней поддержке, инфан-
тильность, склонность к формированию ипохондри-
ческих переживаний, скорее всего, будут приводить 
к повышенной настороженности, внушаемости и 
готовности преувеличения, искажения описывае-
мых жалоб . В подобных случаях особенно важно не 
«подсказывать» пациенту симптомы болезни, стре-
мясь быстрее завершить работу по сбору анамнеза 
и заполнении недостающих штрихов в классической 
картине болезни . Подобная поспешность часто при-
водит к утрате важных деталей, являющихся про-
явлением патогенетических процессов и требующих 
врачебного анализа и терапевтической коррекции . 
Наиболее оправданным является использование 
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открытых («Что беспокоит?») и уточняющих («Ког-
да впервые появился этот симптом?) вопросов . Для 
уточнения можно задавать вопросы в различных 
смысловых плоскостях («Что Вы имели в виду, ког-
да говорили… Как с вашей точки зрения это можно 
объяснить?») За активно высказываемыми пациен-
том жалобами могут остаться признаки, которым по 
разным причинам он не придал значение (не впи-
сываются в индивидуальную модель болезни, вы-
зывают смущение или стали привычными из-за дав-
ности) . Их следует выявлять активным расспросом 
пациента, путем перечисления вопросов по деятель-
ности систем организма . Безусловную пользу в про-
цессе объективизации анамнеза и формирования 
полной картины болезни оказывает сопоставление 
сведений пациента и окружающих его лиц . Выявля-
емые несоответствия часто имеют высокую диагно-
стическую ценность .

Описанная выше картина большой депрессии до-
статочно быстро вызывает у окружающих пони-
мание, что перед ними расстройство психической 
деятельности, пусть и с отдельными элементами со-
матических жалоб и симптомов . Значительно слож-
нее обстоит дело со скрытыми депрессиями . В их 
структуре соматические жалобы могут быть основ-
ным проявлением болезни, а нарушению настроения 
пациент не уделяет существенного значения . В связи 
со сложностью диагностики «соматизированных» 
депрессий путь больного от врача интерниста до 
психиатра часто исчисляется годами [4] .

На что следует обратить внимание для установле-
ния истинной причины страданий? Описание па-
циентами своего состояния может сопровождаться 
жалобами на отсутствие собранности, инициативы, 
быструю утомляемость, неспособность принимать 
решения и неопределенное беспокойство . Домини-
руют соматические жалобы, отличающиеся неспеци-
фичностью и полиморфностью, имитирующие сома-
тическое расстройство . 

Как правило, имеют место расстройства сна, про-
являющиеся в прерывном сне и раннем пробужде-
нии . В этот круг типичных и для большой депрессии 
жалоб входят также анорексия, потеря в весе, сни-
жение либидо и потенции, ощущение несвежести и 
тяжести в теле . Пациенты активно жалуются на раз-
личные болевые ощущения, тяжести, парестезии в 
голове, груди, животе, позвоночнике, конечностях . 
Говорят о наличии тошноты, рвоты, поноса или за-
пора, метеоризма, головокружения, ощущения кома 
в горле, чувства затрудненного дыхания и усиленно-
го сердцебиения .

Особенностью болей является усиление в ночные 
и предрассветные часы, их миграция, несоответ-
ствие описываемых ощущений топографии нервной 
системы и несоответствие картины классическим 
представлениям об известных заболеваниях . Вы-
зывает затруднение описание самой боли, ее четкой 
локализации . Среди возможных характеристик пре-
имущественно упоминаются ощущения жжения, 
давления, распирания и подчеркивается ее невыно-
симость и мучительность . 

Пациенты часто сами не осознают снижение свое-
го настроения . Отмечают невозможность радовать-
ся как прежде, теряют привычные ощущения актив-
ности и энергичности . Становятся беспокойными . 
При этом болеутоляющие средства не дают желае-
мого результата . Все усилия врачей, направленные 
на устранение болевого синдрома, характерного для 
предполагаемого соматического заболевания: меди-
каментозные, физиотерапевтические и иные не дают 
ощутимого эффекта . Но как только назначается ан-
тидепрессант, то наступает отчетливое улучшение .

Таким образом, обилие соматических жалоб, не 
укладывающихся в рамки определенного заболева-
ния, отсутствие объективных признаков пораже-
ния органа, отсутствие эффекта от соматической 
терапии, бессонница, отсутствие аппетита, голов-
ная боль, жалобы со стороны внутренних органов, 
чувство беспокойства и усталости должны обратить 
внимание врача на вероятность скрытой депрессии .

Настоящее время, к сожалению, создает условия 
для частого возникновения психогенных (обуслов-
ленных психотравмирующими факторами) депрес-
сий [5,6,7] . Для них не характерна наследственная 
отягощенность эндогенной депрессией . Расстрой-
ство возникает в прямой связи с конкретной стрес-
совой ситуацией, которая активно упоминается в 
жалобах . Выраженность симптомов зависит от силы 
стресса и личностной устойчивости пациента . Пода-
вленность настроения увеличивается по мере утом-
ления, скорее к вечеру . Психомоторная заторможен-
ность менее выражена . Сохраняется способность 
плакать и выражать вовне свои переживания . Чув-
ство вины направленно не на себя, а на окружающих 
и обстоятельства . Отсутствуют соматические экви-
валенты . Присутствует осознание болезни .

Традиционно для устранения симптомов депрес-
сии используются антидепрессанты . Интересной 
является эволюция этого класса препаратов . Раз-
работанные одними из первых трициклические 
антидепрессанты, несмотря на достаточно высокую 
эффективность, начали вызывать обоснованные 
претензии из-за высокой частоты побочных эффек-
тов . В результате запроса на лучшую переносимость 
фармацевтическими компаниями был создан целый 
ряд селективных ингибиторов обратного захвата се-
ротонина (СИОЗС), оказывающих преимуществен-
ное воздействие на одну нейромедиаторную систему 
и имеющих сопоставимые возможности . Однако, 
накапливаемый опыт на фоне хорошей переноси-
мости этих лекарств выявил недостаточную их кли-
ническую эффективность . Данные выводы привели 
к возобновлению поисков оптимального фармацев-
тического решения и началу угасания эпохи СИОЗС . 

Последние достижения фармакологии: Симода 
(производство Фармлига), Бринтелликс (производ-
ство Лундбек) . Препараты отличаются по механиз-
му действия и по показаниям . Важно отметить, что 
обе компании являются образцом качества и сам 
факт производства ими лекарственного препарата 
является гарантией максимальной клинической эф-
фективности . Данный вопрос часто недооценивает-
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ся врачами, в результате они вынуждены добавлять 
все новые и новые лекарства к назначенным ранее, 
стремясь «дотянуть» до желаемого результата, вы-
страивать сложные, многокомпонентные и зачастую 
неоправданные терапевтические схемы . Выбор каче-
ственного препарата является обязательным услови-
ем эффективного лечения . 

Уникальность препарата Симода (действующее 
вещество дулоксетин) заключается в сбалансиро-
ванном воздействии на нейромедиаторные системы 
серотонина и норадреналина . Данный препарат ока-
зался одним из наиболее эффективных в отношении 
преодоления признаков депрессивных расстройств . 
Собственно говоря, именно с целью повышения эф-
фективности терапии, преодоления резистентных 
депрессий он и разрабатывался . При этом переноси-
мость является хорошей и выгодно отличает Симо-
ду по данному свойству от трициклических антиде-
прессантов . 

Еще одной важной особенностью, которую необ-
ходимо учитывать при использовании данного пре-
парата является его активизирующее действие . Во 
многих случаях депрессивные расстройства проте-
кают с заметным снижением двигательной активно-
сти, с явлениями апатии, дефицита волевых усилий . 
При данной структуре депрессивного расстройства 
дополнительная энергетизация является весьма же-
лательной и позволяет существенно ускорить про-
цесс восстановления нормального самочувствия .

Клинически значимой так же является способ-
ность Симоды влиять на болевую симптоматику . Во-
влеченность нейромедиаторных групп, обеспечива-
ющих передачу боли в организме, дает возможность 
эффективно преодолевать и этот синдром, сопрово-
ждающий многие психические и соматические рас-
стройства . Переживание боли может быть настолько 
тягостным, что приводит к суицидам даже в случаях 
невысокой ее интенсивности . Длительный, изнури-
тельный характер боли, постоянная фиксация вни-
мания на ней, снижение способности сконцентри-
роваться на ежедневных обязанностях, полноценно 
жить и быть социально эффективным, может при-
вести пациента к оценке своего состояния как не-
выносимого и безысходного . Так, нейропатические 
боли при сахарном диабете, особенно сопровожда-
ющиеся нарушениями настроения, являются одним 
из показаний для использования данного препарата . 
Перспективным, с нашей точки зрения, является ис-
пользование его возможностей в комплексной тера-
пии алкогольной и наркоманической зависимостей, 
в связи с высокой частотой коморбидной депрессии 
и возможностью снизить выраженность абстинент-
ных явлений . 

Говоря об особенностях антидепрессанта Брин-
телликс (действующее вещество вортиоксетин), 
следует отметить широкий диапазон нейромедиа-
торного воздействия, сочетающийся с сохранением 
хорошей переносимости . Препарат удобен в приме-
нении людям, склонным к решению проблемы де-
прессии без потери социальной и профессиональ-
ной активности .

В случае наличия в структуре депрессии тревож-
ного, ажитированого компонента, требуется препа-
рат с отчетливыми возможностями седации . Таким 
выбором может стать Миасер (действующее веще-
ство миансерин), хорошо зарекомендовавший себя 
на протяжении многих лет . В большинстве случаев 
он уверенно решает и проблемы со сном, обеспечи-
вая возможность приема в необходимой длительно-
сти, что является редкой возможностью для многих 
применяемых с этой целью препаратов . Интересным 
является тот факт, что выпускался он изначально в 
дозе 30 мг . Пациенты и практикующие врачи доста-
точно быстро выяснили, что во многих случаях для 
достижения желаемого улучшения достаточно при-
нимать половинку или даже четверть таблетки один 
раз в сутки . Учитывая данный опыт, компания нача-
ла производить этот препарат в дозировке 10 мг, но и 
эту таблетку наши пациенты научились делить на ча-
сти, достигая улучшения . На этом примере хочется 
напомнить о необходимости контролировать прием 
лекарств и принимать все решения после обсужде-
ния с врачом . В том числе и о постепенном снижении 
доз на завершающем этапе терапии депрессии, так 
как недостаточная доза может привести к затяжному 
течению заболевания и формированию терапевтиче-
ской резистентности .

С проблемой терапевтической резистентности 
сталкивается каждый практикующий врач . Около 
30% пациентов с депрессией по данным различных 
авторов не дают достаточного отклика на прово-
димое лечение [8] . Причины данного явления раз-
нообразны . Следует упомянуть о вероятности со-
четанной психической патологии, когда пациент 
страдает не одним, а двумя или более психическими 
расстройствами [9] . В данном случае, на структуру 
депрессивного синдрома, содержание переживаний 
и течение процесса могут оказывать влияние перене-
сенные в прошлом энцефалит, сотрясение мозга, ал-
коголизация, употребление психоактивных веществ, 
производственные вредности, соматическое заболе-
вание и т .д . [10, 11] .  

Так, по мнению различных авторов при соматиче-
ской патологии частота вторичного возникновения 
депрессивных симптомов колеблется от 16 до 46% . 
Патопластическое влияние данных процессов может 
существенно усложнить стоящие перед врачом за-
дачи . Во-первых, за выявленным депрессивным фа-
садом необходимо рассмотреть признаки базового 
или сопутствующего расстройства, тщательным об-
разом собрать анамнез и провести обследование, по-
добрать препараты, учитывая не только показания, 
но и их совместимость, возможность воздействия на 
все патогенетические составляющие [12] .

Следует сказать несколько слов о значении психо-
логической коррекции в решении проблемы депрес-
сий . Возник резонный интерес в сравнении эффек-
тивности фармако- и психотерапии . Проведенный 
фундаментальный анализ позволил экспертам при-
йти к выводу, что эффективность этих методов прак-
тически равна [13] . Вопрос в наличии необходимых 
навыков у специалиста . Современная медицина, к 



34	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2      

Питання Психосоматики. Лекція

сожалению, очень мало делает для профилактики 
заболеваний, концентрируя основное внимание на 
процессе лечения уже развившейся болезни .

Активное и подчас необоснованное использо-
вание медикаментов в последние годы становится 
нормой жизни многих граждан, что становится од-
ной из причин изменения чувствительности и недо-
статочной их эффективности в случаях, когда они 
действительно необходимы . В ряде случаев мы мо-
жем говорить о лекарственной толерантности, когда 
требуется повышение и даже превышение рекомен-
дованных производителем доз для удовлетворения 
индивидуального запроса . Можно предположить и 
возникновение перекрестной толерантности между 
различными группами лекарственных веществ . Ин-
дустрия потребления в полной мере охватила и сфе-
ру здравоохранения, настойчиво вовлекая граждан в 
поиск фармакологического способа решения своих 
проблем . Врач в данном случае может стать как со-
участником этой безудержной гонки, так и рассуди-
тельным помощником, помогающим найти наиболее 
рациональное и взвешенное решение [14] .

При определении терапевтической тактики борь-
бы с депрессивными нарушениями приходится 
учитывать тот факт, что антидепрессанты не могут 
обеспечить идеальное решение проблемы . Они не 
способны ставить жизненные цели, наличие кото-
рых обеспечивает индивиду чувство наполненности 
смыслом, обоснованности приложения усилий, на-
личие ориентиров для дальнейшего движения . Они 
не могут обеспечить признание собственной жизни 
состоявшейся и ощущение себя счастливым . Все пе-

речисленные навыки формируются индивидуально 
и опираются на имеющиеся личностные особенно-
сти и личный опыт . Кроме того, речь идет не только 
о прекращении переживания депрессивных состоя-
ний, а о способности индивида успешно адаптиро-
ваться в среде, которая перед этим служила элемен-
том или причиной душевной декомпенсации . 

Обязательной составляющей терапии депрессий 
является психотерапевтическая работа . Важно по-
нимать, что пациент подготовлен к встрече с обсто-
ятельствами, ранее вызвавшими психическую, пси-
хологическую декомпенсацию . Понимает, какую по-
зицию стоит занять, как себя вести и принимает эту 
роль, находя в ней личный смысл . Именно сочетание 
медикаментозного и психотерапевтического мето-
дов является наиболее оправданным и дает лучшие 
результаты [15] .

Сталкиваясь с вызовом, который представляет 
депрессия для отдельного пациента и общества в 
целом, приходится признать, что проблема на се-
годняшний день не может считаться решенной . Од-
нако, накопленный опыт и продолжающиеся кли-
нические и фармакологические исследования дают 
нам обоснованную надежду . Имеющаяся доказа-
тельная база служит надежным ориентиром, по-
зволяющим осознать условия преодоления данной 
проблемы, помочь сформировать практикующему 
врачу навыки дифференциальной диагностики, по-
нять, в каких случаях необходимо обратиться за 
квалифицированной психиатрической помощью, 
использовать препараты и методы, имеющие наи-
большую эффективность . 
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Аналіз рівня депресії та тривожності 
у ВІЛ інфікованих в залежності від 
наявності девіантної поведінки

Симптоми тривоги і депресії є поширеними не-
психотичними психічними порушеннями у лю-

дей, що живуть з вірусом імунодефіциту людини 
(ВІЛ) та страждають на синдром набутого імуноде-
фіциту (СНІД) . За даними різних авторів їх частота 
може сягати до 50—70% серед ВІЛ інфікованих [8, 9, 
13, 14, 17] та суттєво перевищувати відповідні показ-
ники у неінфікованих людей [5, 18] .

Патофізіологія тривоги та депресії серед ВІЛ-
інфікованих пацієнтів до теперішнього часу оста-
точно неясна, її пов’язують із низкою клінічних 
факторів, на кшталт інфікування центральної нер-
вової системи, нейрокогнітивними порушеннями, 
впливом антиретровірусних препаратів та психосо-
ціальних факторів, зокрема наявністю адиктивної 
поведінки, незахищеного сексу, низького соціально-
економічного статусу пацієнтів, відсутністю у них 
соціальної підтримки тощо [3, 4, 17, 18] .

Особливу увагу приділяє той факт, що тривога і де-
пресія є важливими предикторами девіантної пове-
дінки у зв’язку з ВІЛ, вони асоціюються зі ризикова-
ною сексуальною поведінкою, вживанням психоак-
тивних речовин [6], алкоголю [10], та суїцидальними 
настроями [11, 18] у даної групи хворих . Особи, що 
страждають на депресію, можуть бути більш схиль-
ними до ризикованої сексуальної й адиктивної по-
ведінки, і тому піддаються ще більшому ризику за-
раження ВІЛ [12] . І навпаки, діагноз ВІЛ може ви-
кликати симптоми тривоги і депресії, що може знову 
привести до ризикованої поведінки і поширення ві-
русу [1] .

Співіснування депресії і тривожних розладів з 
ВІЛ / СНІД пов’язано з бар’єрами на шляху лікуван-
ня та погіршенням медичних результатів, включаю-
чи стійкість до лікування, підвищений ризик само-
губства, велику ймовірність рецидиву і збільшення 

захворюваності та смертності . Таким чином, оцінка 
депресії і тривоги у пацієнтів з ВІЛ грає ключову роль 
для планування довготривалої успішної терапії [18] .

Незважаючи на велику кількість досліджень, при-
свячених коморбідності ВІЛ  /  СНІД та тривожних 
і депресивних розладів у країнах з високим рівнем 
епідемії, в Україні подібних досліджень бракує, а 
робіт, які б розглядали дану проблему у розрізі спе-
цифічної поведінки інфікованих, взагалі не було зна-
йдено, що і обумовило актуальність проведеного до-
слідження .

Мета дослідження. Оцінка рівня симптомів де-
пресії і тривоги у ВІЛ інфікованих в залежності від 
наявності девіантної поведінки та визначення ролі 
цих та інших психопатологічних факторів у її фор-
муванні .

Об’єкт і методи дослідження. Дослідженням було 
охоплено 114 пацієнтів з хворобами, зумовленими 
ВІЛ, які знаходилися на лікуванні у Комунальному 
закладі «Дніпропетровський обласний центр з про-
філактики та боротьби зі СНІДом» протягом 2018—
2019 рр . та мали ознаки непсихотичних психічних 
розладів . 

Було проведене комплексне клініко-психодіагнос-
тичне обстеження, яке включало клініко-діагностич-
не інтерв’ю з використанням самостійно розробленої 
карти дослідження хворого, патопсихологічні та екс-
периментально-психологічні методи дослідження . 
Для визначення особистісного та реактивного рівнів 
тривожності використовувалася методика Ч .Д . Спіл-
бергера (STAI — State-Trait Anxiety Inventory) у моди-
фікації Ю .Л . Ханіна [16] .

Рівень виразності депресивної симптоматики оці-
нювали за опитувальником Бека (Beck Depression 
Inventory — BDI-ІІ) [2], який було визнано адекватним 
інструментом для обстеження ВІЛ інфікованих [7] . 
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Статистичну обробку результатів проводили 
з використанням методів описової та аналітич-
ної статистики, реалізованих у програмному про-
дукті STATISTICA 6 .1 (StatSoftInc ., серійний № 
AGAR909E415822FA) . 

Перевірка гіпотези нормальності розподілу кіль-
кісних ознак проводилася за критеріями Шапіро-
Уілка та Колмогорова-Смірнова, перевірка рівно-
сті дисперсій — за критерієм Левена . Для описання 
вибіркового нормального розподілення кількісних 
ознак використовували середню арифметичну (M), 
стандартне відхилення (SD); при асиметричному — 
медіану (Ме), інтерквартильний розмах 25—75% . 
Оцінка статистичної значущості відмінностей се-
редніх для кількісних ознак у непов’язаних групах з 
нормальним розподілом проводилася за t критерієм 
Стьюдента, з ненормальним розподілом — за крите-
рієм Манна-Уїтні . Оцінку статистичної значущості 
відмінностей якісних ознак проводили за критерієм 
Хі-квадрат (χ2) Пірсона, в тому числі з поправкою 
Йєйтса на безперервність .

Проводився кореляційний аналіз з розрахунком 
коефіцієнтів лінійної кореляції Пірсона (r) та ранго-
вих коефіцієнтів кореляції Спірмена (rs); простий ло-
гістичний регресійний аналіз з розрахунком показ-
ника відношення шансів (ВШ) з 95% довірчим інтер-
валом (ДІ) та множинний логістичний регресійний 
аналіз; ROC-аналіз з розрахунком стандартних опе-
раційних характеристик та площі під ROC кривою, 
яку оцінювали відповідно до шкали: 0,9—1,0 — від-

мінні прогностичні характеристики, 0,8—0,9 — дуже 
добрі, 0,7—0,8 — добрі, 0,6—0,7 — середні, 0,5—0,6 — 
незадовільні [15] . Критичне значення рівня статис-
тичної значущості для всіх видів аналізу приймалося 
на рівні <5% (р<0,05) .

Результати та обговорення . Дослідженням було 
охоплено 56 (49,12%) чоловіків та 58 (50,88%) жінок 
віком від 21 до 62 років, середній вік яких становив 
39,8 (9,17) років — М (SD) . Пацієнтів було розпо-
ділено на дві групи спостереження: група 1 (осно-
вна)  — пацієнти, що мали ознаки девіантної пове-
дінки (аутоагресивної, адиктивної, суїцидальної, 
антисоціальної тощо) (51 пацієнт — 44,7%); група 2 
(порівняння) — ВІЛ інфіковані без зазначених ознак 
(63 пацієнти — 55,3%) (табл . 1) . 

Більша частка пацієнтів 1 групи порівняно з 2-ю 
вживає алкоголь, наркотики, менш прихильна до 
АРТВ, однак без статистично значущих розбіжнос-
тей між групами (р>0,05) .

Виявлено статистично значущі розбіжності між 
групами (р<0,05) за часткою пацієнтів, що мають 
незахищений секс, суїцидальні тенденції та ознаки 
девіантної поведінки, яка суттєво більша у основній 
групі спостереження .

Аналіз на співставність груп порівняння показав, 
що вони однорідні (р>0,05) за основним діагнозом, 
статтю, віковими характеристиками, освітою, со-
ціальним статусом, що дозволяє їх коректно порів-
нювати за досліджуваними параметрами депресії та 
тривожності .

Таблиця 1
Характеристики обстежених ВІЛ-інфікованих за наявністю ознак деструктивної поведінки

Характеристики Усі обстежені Група 1 (основна) Група 2
(порівняння) р

Кількість, n (%) 114 (100%) 51 (44,7%) 63 (55,3%) -
Вживання алкоголю, n (%)
вживає 72 (63,2%) 35 (68,6%) 37 (58,7%)

0,276
не вживає 42 (36,8%) 16 (31,4%) 26 (41,3%)
Вживання наркотиків, n (%)
вживає 44 (38,6%) 20 (39,2%) 24 (38,1%)

0,903
не вживає 70 (61,4%) 31 (60,8%) 39 (61,9%)
Незахищений секс, n (%)
практикує 67 (58,8%) 38 (74,5%) 29 (46,0%)

0,002
не практикує 47 (41,2%) 13 (25,5%) 34 (54,0%)
Девіантна поведінка, n (%)
наявна 65 (57,0%) 16 (31,4%) 33 (52,4%)

0,024
відсутня 49 (43,0%) 16 (31,4%) 33 (52,4%)
Наявність суїцидальних тенденцій, n (%)
наявні 41 (36,0%) 30 (58,8%) 11 (17,5%)

<0,001
відсутні 73 (64,0%) 21 (41,2%) 52 (82,5%)
Прихильність до антиретровірусної терапії, n (%)
регулярна АРВТ 55 (48,3%) 23 (45,1%) 32 (50,8%)

0,703не регулярна АРВТ 36 (31,6%) 16 (31,4%) 20 (31,8%)
не приймає АРВТ 23 (20,2%) 12 (23,5%) 11 (17,4%)

Примітка . р — розбіжності між групами за критерієм χ2 Пірсона .
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Загальна частота непсихотичних психічних розла-
дів з ознаками тривожних і депресивних порушень 
(депресивний, астено-депресивний, тривожно-де-
пресивний, депресивний з надцінними ідеями, де-
пресивно-іпохондричний, депресивно-фобічний та 
тривожно-астенічний синдроми) склала 43,9% з 95% 
ДІ (34,8—53,0%) . Більшою мірою були представлені 
астено-депресивний — 12,3% (95% ДІ 6,3—18,3%); 
тривожно-депресивний — 9,6% (95% ДІ 4,2—15,1%) 
та депресивно-іпохондричний синдроми — 8,8% 
(95% ДІ 3,6—14,0%) .

Оцінка рівня тривожності у всіх ВІЛ інфікованих 
показала (табл . 2), що більше ніж у третини паці-
єнтів (37,8%) рівень особистісної тривожності був 
високим (більше 45 балів) і в середньому складав 
42,9 (8,40) бали та був статистично значуще вищим і 
більш виразним у 1 групі дослідження порівняно з 2 
групою (р≤0,001) .

Показники реактивної тривожності у половині 
всіх випадків були високими (53,5%) і в середньому 
складали 44,9 (9,71) бали . При цьому слід зазначити, 
що виразність ситуативної тривоги була достовірно 
вище особистісної серед усіх обстежених (р=0,018), 
але без суттєвих відмінностей у групах дослідження 
(р>0,05) .

ВІЛ інфіковані без ознак девіантної поведінки мали 
менший рівень ситуативної тривожності порівняно 
з пацієнтами основної групи (р<0,001) . 

Виразність реактивної тривожності у хворих з де-
структивною поведінкою суттєво відрізнялася від 
групи порівняння — у 1 групі перевалював високий 
рівень тривоги (72,5%), тоді як у 2 групі — середній 
(р=0,001) .

Зв’язок тривожності у ВІЛ інфікованих з наявніс-
тю девіантної поведінки підтверджується і результа-
тами рангового кореляційного аналізу — коефіцієнт 
кореляції Спірмена rs=0,37; р<0,001 для особистісної 
та rs=0,42; р<0,001 для реактивної тривожності . Та-
кож виявлено кореляційні зв’язки тривожності з на-
явним суїцидальними тенденціями (rs=0,22; р=0,019 
та rs=0,36; р<0,001 відповідно для реактивної і осо-
бистісної тривожності) і реактивної тривожності з 
практикою незахищеного сексу (rs=0,20; р=0,031) .

Між різними видами тривожності у ВІЛ інфікова-
них виявлено статистично значущий середній ко-
реляційний зв’язок (коефіцієнт кореляції Пірсона 
rs=0,54; р<0,001), отже чим вищий фоновий рівень 
особистісної тривожності інфікованого, тим більшу 
реактивну тривожну відповідь на стресову ситуацію 
маємо очікувати .

Таблиця 2
Показники тривожності та депресії у обстежених ВІЛ інфікованих

Показники Усі обстежені
(n=114) Група 1 (n=51) Група 2

(n=63) р

Особистісна тривожність за STAI
Середній бал М (SD) 42,9 (8,40) 46,6 (8,65) 40,0 (6,93) р<0,001
Розподіл за виразністю тривожності, n (%)
Низький рівень 7 (6,1%) 2 (3,9%) 5 (7,9%)

p*=0,001Середній рівень 64 (56,1%) 20 (39,2%) 44 (69,9%)
Високий рівень 43 (37,8%) 29 (56,9%) 14 (22,2%)

Реактивна тривожність за STAI
Середній бал М (SD) 44,9 (9,71) 49,4 (9,80) 41,3 (8,07) р<0,001
Розподіл за виразністю тривожності, n (%)
Низький 8 (7,0%) 3 (5,9%) 5 (7,9%)

p*=0,001Середній 45 (39,5%) 11 (21,6%) 34 (54,0%)
Високий 61 (53,5%) 37 (72,5%) 24 (38,1%)

Депресивна симптоматика за BDI-ІІ
Середній бал М (SD) 16,1 (8,19) 20,1 (6,99) 12,8 (7,66) р<0,001
Розподіл за виразністю депресії, n (%)
Без депресії 27 (23,7%) 4 (7,9%) 23 (36,5%) p*=0,001
Субдепресія 24 (21,1%) 7 (13,7%) 17 (26,9%) p*=0,084
Помірна депресія 23 (20,2%) 12 (23,5%) 11 (17,5%) p*=0,422
Виражена депресія 35 (30,7%) 24 (47,1%) 11 (17,5%) p*=0,001
Важка депресія 5 (4,4%) 4 (7,8%) 1 (1,6%) p*=0,350
Примітки . р — розбіжності між групами за t критерієм Стьюдента;
р* — розбіжності між групами за χ2 Пірсона,
в тому числі з поправкою Йєйтса .
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Виявлено статистично значущі (р<0,05) кореляцій-
ні зв’язки у діапазоні 0,20 — 0,33 як реактивної, так 
і особистісної тривожності з низкою психологічних 
характеристик, визначених при об’єктивному об-
стеженні — з неуважністю, відчуттям безпомічності, 
ідеями самозвинувачення, іпохондричністю та пору-
шенням сну .

Середній рівень депресії за шкалою BDI-ІІ складав 
20,1 (6,99) бали у основній групі ВІЛ інфікованих з 
ознаками девіантної поведінки та 12,8 (7,66) бали у 
групі порівняння без зазначених ознак (р<0,001) . Се-
редній рівень депресії серед усіх досліджених відпо-
відає помірній депресії, у 2 групі — субдепресії, у 1 
групі — депресії середньої тяжкості .

Загалом наявність депресивних симптомів від лег-
кої до важкої депресії зафіксовано у 92,1% хворих 1 
групи, що статистично суттєво більше (р<0,001) по-
рівняно з пацієнтами 2 групи — 63,5% (рис . 1) .

Рис. 1. Розподіл за виразністю депресивної симптоматики 
(оцінка за BDI-ІІ) у групах дослідження ВІЛ інфікованих, n (%)

Примітка . * — р=0,001 порівняно з 2-ю групою за критерієм 
χ2  .

Найбільшу частку у структурі розподілу ступеню 
депресії у обстежених хворих 1 групи займають хво-
рі з депресією середньої тяжкості (47,1%), тоді як від-
повідний показник у 2 групі складає 17,5% (р=0,001) . 
У групі порівняння найбільша частка обстежених 
припадає на пацієнтів без депресії — 36,5%, тоді як 
в основній групі таких ВІЛ інфікованих лише 7,9% 
(р=0,001) . Спостерігаються також відмінності між 
групами за часткою хворих з важкою депресією, яка 
більшою мірою представлена у хворих з девіантною 
поведінкою, але без статистично значущих розбіж-
ностей (р>0,05) .

За даними кореляційного аналізу, поява та ви-
разність депресивної симптоматики пов’язана з на-
явністю девіантної поведінки у ВІЛ інфікованих 
(rs=0,34; р<0,001 та rs=0,48; р<0,001 відповідно), на-
явністю суїцидальних тенденцій (rs=0,29; р=0,002 та 
rs=0,37; р<0,001 відповідно) .

Характерологічні риси особистості за даними 
об’єктивного психіатричного обстеження, зокрема 
слабкість, неуважність, невдоволення, зниження 
маси тіла, відчуття провини, песимізм, апатія та ви-
разність депресивної симптоматики — відповідні 
коефіцієнти рангової кореляції знаходяться у діапа-
зоні 0,19 — 0,43 (р<0,05) .

Розвитку депресивних розладів у хворих з ВІЛ ста-
тусом підвищуються при високому рівні реактивної 
тривожності (≥45 балів) — ВШ=4,67 (95% ДІ 1,78 — 
12,25), р=0,002; особистісної тривожності (≥45 ба-
лів) — ВШ=3,41 (95% ДІ 1,18 — 9,83), р=0,023; наяв-
ності суїцидальних тенденцій — ВШ=6,20 (95% ДІ 
1,74 — 22,15), р=0,005 .

Поява девіантної поведінки у ВІЛ інфікованих з 
непсихотичними психічними розладами підвищу-
ються при високому рівні реактивної тривожності 
(≥45 балів) — ВШ=4,29 (95% ДІ 1,93 — 9,54), р<0,001; 
особистісної тривожності (≥45 балів) — ВШ=4,61 
(95% ДІ 2,05 — 10,40), р<0,001; наявності депресив-
ної симптоматики — ВШ=6,76 (95% ДІ 2,16 — 21,18), 
р=0,001 та тяжких симптомах дистресу (GSI>1) — 
ВШ=20,0 (95% ДІ 5,63 — 71,07), р<0,001 .

Висновки. Як і в інших країнах, частота та вираз-
ність депресії і тривожності у ВІЛ інфікованих є сут-
тєвою і перевищує в 3,4—4 рази відповідні показни-
ки здорової української популяції . 

Депресивні розлади є найбільш поширеними се-
ред непсихотичних психічних розладів, що зустрі-
чаються у хворих з ВІЛ / СНІД . Частота тривожних 
і депресивних порушень за даними проведеного 
об’єктивного дослідження складає 43,9% (95% ДІ 
34,8% - 53,0%), за даними BDI-ІІ обстеження — 76,4% . 
Збільшення їх частоти до 92,1% спостерігається при 
наявності девіантних форм поведінки (р<0,001) .

Отримані дані свідчать про те, що девіантна пове-
дінка може погіршити ступінь психічного розладу у 
ВІЛ-інфікованих пацієнтів . Лікування цих пацієнтів 
може бути більш успішним, якщо задовольняються 
потреби даної групи пацієнтів як в відповідній ви-
сокоактивній антиретровірусній терапії, так і у своє-
часній діагностиці психічних порушень та психіа-
тричній допомозі . 

Цей висновок наголошує на необхідності прове-
дення спеціальних заходів, відповідної психокорек-
ції щодо розв’язання проблем психічного здоров’я 
ВІЛ-інфікованих, пов’язаних з девіантною поведін-
кою при непсихотичних психічних розладах .

Перспективи подальших досліджень полягають у 
проведенні повторного обстеження ВІЛ інфікованих 
для визначення ефективності проведеної психоко-
рекції .
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Анализ уровня депрессии и тревожности у ВИЧ 
инфицированных в зависимости от наличия девиантного 
поведения
Проф. Спирина И.Д., Гненная О.Н.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», 
Украина, г. Днепр

В статье приведены результаты комплексного клинико-психодиагностического обследования 114 ВИЧ 
инфицированных пациентов. По результатам исследования установлено, что депрессивные расстрой-
ства являются наиболее частыми непсихотического психическими расстройствами, встречаются у боль-
ных с ВИЧ / СПИД. Частота тревожных и депрессивных нарушений составляет 43,9% (95% ДИ 34,8% — 
53,0%), по данным BDI-II обследования — 76,4%. Увеличение их частоты в 92,1% наблюдается при нали-
чии девиантных форм поведения (р <0,001). Полученные данные свидетельствуют о том, что девиантное 
поведение может ухудшить степень психического расстройства у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Ключевые слова: ВИЧ инфицированные, непсихотические психические расстройства, девиантное 
поведение, депрессия, тревога, психопатологическая симптоматика.
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Analysis of depression level among hiv infected in dependence on the 
presence of deviant behavior
Prof. Spirina I.D., аss. Hnenna O.M.
State institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Ukraine, 
Dnipro

According to a survey of 114 HIV infected patients, depressive disorders were found to be the most frequent 
nonpsychotic mental disorder that occurs in people with HIV / AIDS. The frequency of anxiety and depressive 
disorders is 43.9% (95% CI 34.8% - 53.0%), according to the BDI-II survey - 76.4%. An increase in their frequency 
to 92.1% is observed in the presence of deviant forms of behavior (p <0.001). The findings suggest that deviant 
behavior may worsen the degree of mental disorder in HIV-infected patients.

Key Words: HIV infected, nonpsychotic mental disorders, deviant behavior, depression, anxiety, 
psychopathological symptomatology.
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Ерозивна та неерозивна  
гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: 
сучасні тенденції в діагностиці та 
лікуванні

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) 
продовжує залишатися в центрі уваги лікарів 

загальної практики-сімейної медицини, терапевтів 
і гастроентерологів, впевнено займаючи лідируючі 
позиції за поширеністю серед гастроентерологічних 
захворювань . Поширеність ГЕРХ в світі коливається 
від 8 до 40% [1] . В Україні відсутні офіційні статис-
тичні дані про поширеність та захворюваність ГЕРХ 
та НЕРХ .

Останнім часом ГЕРХ привертає до себе увагу вче-
них i практикуючих лікарів у багатьох країнax, що 
пов’язано зі збільшенням частоти виявлення цієї 
патології, різноманітністю клічних проявів, зокрема 
екстраезофагеальних, серед яких виділяють такі, що 
мають установлений зв’язок з ГЕРХ (кашель, ларин-
гіт, астма, ерозії зубів), і такі, які мають лише перед-
бачувану асоціацію (фарингіт, синусит, ідіопатичний 
фіброз легень, отит) [15] . 

В останні роки в патогенезі ГЕРХ активно розгля-
дають клітинно-молекулярні механізми формуван-
ня запальних змін слизової оболонки стравоходу 
(СОС), включаючи помірну інфільтрацію клітинами 
імунної системи, і зміна локального імунітету . Су-
часне розуміння клітинних і молекулярних механіз-
мів патогенезу ГЕРХ-асоційованого запалення СОС 
передбачає складні і багатофакторні іммуноопосре-
довані ефекти повторного впливу рефлюксів шлун-
кового вмісту з різною величиною рН [6] . 

До недавнього часу зрушення показників добової 
рН-метрії в кислу сторону чітко асоціювалося з на-
явністю рефлюкс-езофагіту . Проте, виявляється, 
що зв’язок кислотного впливу і прояви симптомів у 
пацієнтів не завжди є достовірними . В даний час на-

явний спектр досліджень дозволяє виділяти окремі 
фенотипи ГЕРХ і визначати оптимальні напрямки 
терапії на підставі додаткових методів дослідження .

В основі патогенезу ГЕРХ лежить порушення 
pyxової функції стравоходу i шлунка, а також захис-
них механізмів, таких як антирефлюксна бар’ерна 
функція гастроезофагеального з´єднання i нижньо-
го стравохідного сфінктера (НСС), езофагеальний 
кліренc, нормальна резистетність СОС, своєчасне 
видалення шлункового вмісту, контроль кислотоут-
ворюючої функції шлунка . Внаслідок цього рефлюк-
тат зі шлунка i/або дванадцятипалої кишки агресив-
но впливає на СОС . Контакт СОС з кислотою i пеп-
сином — головний механізм появи симптомів ГЕРХ .

Важливо відзначити, що у частини пацієнтів вна-
слідок порушень моторної функції шлунка їжа по-
гано перемішується з його вмістом і формується так 
звана «кислотна кишеня» поблизу кардії . Цей меха-
нізм грає роль у виникненні постпрандіальних реф-
люксів і печії, що з’являються нерідко через 30—60 
хв після прийому їжі .

При виборі тактики ведення пацієнта необхідно 
враховувати вікові патогенетичні особливості . Відо-
мо, що по мірі старіння у людини зменшується кіль-
кість слинних залоз і тим самим знижується продук-
ція слини, через зменшення кількості нервових вуз-
лів у плетиві Ауербаха виникає часткова денервація, 
порушуються нормальна мікроциркуляція в СОС, 
продукція бікарбонатів і муцина залозами підсли-
зового шару, відбувається зниження перистальтики 
і тонусу нижнього відділу стравоходу, частіше ви-
никає ГПОД і дивертикули, і сприяють цьому вікові 
зміни сполучної тканини .
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Істотна роль у розвитку ГЕРХ відводиться ожирін-
ню . У ряді популяційних європейських досліджен-
нях продемонстровали кореляційний зв’язок між 
надлишковою масою тіла і появою симптомів ГЕРХ . 
У метааналізу 9 епідеміологічних досліджень вияв-
лена безпосередня залежність між виразністю клі-
нічної симптоматики ГЕРХ, ураженням стравоходу 
і значенням індексу маси тіла (ІМТ), особливо для 
ІMT > 30 кг / м2 [4] . При цьому у пацієнтів з ожирін-
ням достовірно частіше діагностують ГПОД, страво-
хід Барретта і аденокарциному стравоходу .

Частою і серйозною проблемою, з якою доводиться 
стикатися практикуючим лікарям, є лікарські ура-
ження стравоходу . ГЕРХ може виникати внаслідок 
прямої дратівної дії деяких препаратів, зниження 
ефективності антирефлюксних механізмів і стійкос-
ті СОС до шкідливої дії екзо- і ендогенних факторів 
агресії .

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) в 
якості ефективного і доступного засобу для патоге-
нетичної терапії болю і запалення, а також аспірин 
(добре відомий антиагрегантний ефект його низь-
ких доз) досить широко використовують в клінічній 
практиці, що нерідко зумовлює розвиток серйоз-
них ускладнень стравоходу (пептичного езофагіту, 
стриктур стравоходу і ін .) . Отже, прийом НПЗП 
може бути незалежним фактором ризику розвитку 
ГЕРХ .

Також до можливих факторів ризику розвитку або 
рецидиву ГЕРХ можна віднести чоловічу стать, вік > 
50 років, вказівки на наявність в анамнезі виразко-
вого езофагіту, надлишкову масу тіла або ожиріння, 
ГПОД .

Рефлюкс-індуковані симптоми, ерозивний езофа-
гіт та ускладення ГЕРХ негативно впливають на по-
всякденну діяльність людини, продуктивність праці, 
сон та якістъ життя [2] . За визначенням Монреаль-
ского консенсусу ГЕРХ — «неприємні симптоми» 
вважаються помірними та/ або тяжкими, якщо вони 
виникають один чи кілька днів на тиждень .

Діагноз ГЕРХ не викликає сумнівів i встановлю-
ється лікарем на підставі клінічних критеріїв, якщо 
пацієнта турбує печія більше ніж двічі на тиждень 
протягом трьох місяців i довше . Лікар має право по-
чати емпіричну терапію інгібіторами протонної пом-
пи (ІПП) тривалістю не менше ніж 1 місяць, що по 
cyтi є лікуванням ex juvantibus, відоме як тест з ІПП . 
Якщо прийом ІПП протягом 3 днів супроводжується 
вираженим клінічним ефектом, то лікування доціль-
но проводити протягом 1 мicяца (не менше) з пере-
ходом на підтримувальну терапію . Якщо симптоми 
рефлюксу виявляються несистематично, не обтяжу-
ють пацієнта та не вважаються такими, що відпо-
відають критеріям діагностики ГЕРХ, то достатньо 
корекції способу життя [14] .

Виділяють ерозивну та неерозивну (НЕРХ) форми 
ГЕРХ . Останню діагностують у тому випадку, коли 
має місце ендоскопічно негативний вapiaнт хворо-
би за наявності клінічних даних тa даних рН-метрії 
стравоходу, що підтверджують патологічні гастро-
езофагеальні рефлюкси (ГЕРХ) . 

У хворих з ендоскопічно негативним варіантом 
ГЕРХ захворювання може виникнути навіть при 
низькій шлункової секреції . Нерідко у пацієнтів від-
значається жовчний компонент рефлюктата (жовчні 
кислоти, лізолецітін і ін .) в рамках дуоденошлунко-
вого рефлюксу (ДШР) . Дані патогенетичні особли-
вості необхідно враховувати при виборі тактики ве-
дення пацієнта з ГЕРХ .

Патологічними ГЕРХ вважають рефлюкси з рН у 
стравоході менше ніж 4,0 або понад 7,0 тривалистю 
довше ніж 5 хв, більше 50 епізодів протя гом доби 
загальною тривалистю понад 1 год, які мають місце 
не менше ніж 3 мicяці . G . E . Boeckxstaens зі співавт . 
визначають, що значна частина епізодів рефлюксу 
може бути слабкокислими рефлюксами, в таких ви-
падках пацієнти можуть не pеагувати на терапію 
ІПП (до 20—40% пацієнтів) [15] . Kpiм того, до 5% 
епізодів рефлюксу може припадати на лужний реф-
люкс (рис . 1) .

Рефлюкс-езофагіт . Виражений гастроезофагальний реф-
люкс . Вміст із значною домішкою жовчі, унаслідок дуодено-
гастрального рефлюксу . У таких випадках розвивається так 
званий лужний рефлюкс-езофагіт .

Зливний езофагіт (ІІ ступень) . Слизова обо лонка страво-
ходу дифузно набрякла . Поодинокі лінійні ерозії і зони запа-
лення поширюються до середньої третини стравоходу .
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Серед нереспондентів ІПП рефлюксоподібні симп-
томи виникають через функціональну печію, а не 
ГЕРХ [29], тому необхідно проводити диференцій-
ну діагностику з виразковою хворобою, пухлинами, 
функціональною диспепсією, еозинофільним езофа-
гітом та ахалазією кардії .

За даними статистики, на частку НЕРХ припадає 
понад 60% випадків ГЕРХ . Ерозивний езофагіт (ЕЕ) 
(наявність ерозій або ерозивно-виразкових дефек-
тів СОС) виявляють у 37% хворих на ГЕРХ у світі . 
Клінічна симптоматика та якість життя пацієнтів 
з НЕРХ порівнянні з таки ми при ерозивній ГЕРХ . 
Стравохід Барретта (СБ) трапляється у 3% хворих 
ГЕРХ [3] . Ерозивна ГЕРХ може також мати місце за 
відсутності симптомів, НЕРХ є найпоширенішою 
формою ГЕРХ у світі [25], а симптоми рефлюксу у 
хворих з НЕРХ можуть бути настільки ж виражени-
ми, як тi, які відчувають пацієнти з ураженням СОС, 
підтвердженим ендоскопічно [11] .

Основним чинником ушкодження стравоходу дов-
гі роки вважали надмірну дію соляної кислоти, що 
потрапляє в нього в результаті анатомо-фізіологіч-
них порушень в області езофагогастрального пере-
ходу (ЕГП) і змін перистальтики . Проте на клінічні 
прояви ГЕРХ та НЕРХ впливають безліч інших скла-
дових, пов’язаних з дисмоторною функцією, вклю-
чаючи кількість епізодів рефлюксу, висоту занедба-
ності в стравохід рефлюктата, показники його рН, а 
також індивідуальні характеристики пацієнта гіпер-
чутливість стравоходу або особливості сприйняття . 
Отже, клінічні прояви ГЕРХ та НЕРХ залежать від 
особливостей функціонального статусу або патоло-
гічних змін, що мають місце у пацієнта .

Для ГЕРХ характерні диспептичні явища у вигля-
ді печії і відрижки кислим, що змінюються на фоні 
лікування, чим атипові симптоми (біль в грудній 
клітці, хронічний кашель, ларингіт і так далі), що та-
кож «реагують» на терапію . В той же час показано, 
що цінність діагностичного обліку симптомів навіть 
у досвідчених гастроентерологів має чутливість 70% 
і специфічність 67% в порівнянні з об’єктивними до-
казами ГЕРХ за результатами рН-метрии або ендос-
копії стравоходу . Аналогічну оцінку отримали і опи-
тувачі, що стосуються діагностики ГЕРХ, серед яких  
анкети RDQ і GERDQ . Хоча клінічна картина не має 
високої чутливості і специфічності як для ГЕРХ, так 
і для НЕРХ, на практиці діагностика і лікування цих 
захворювань засновані на її типових симптомах, є 
прагматичними і схвалені з соціальних позицій .

НЕРХ прогресує до ЕЕ приблизно у 10% пацієнтів 
з ГЕРХ [29], тому ЕЕ розглядають як прояв тяжкого 
пеpeбiгy рефлюксної хвороби . Kpiм того, ЕЕ пов’язан 
із СБ і є основним чинником ризику для СБ [12, 28] . 
Порівняно з пацієнтами без ГЕРХ хвоpi з ЕЕ мали у 
5 разів більший ризик СБ через 5 pоків від початку 
захворювання [26] . Досі не виявлено зв’язку між по-
чатком ГЕРХ та розвитком СБ, який більш пошире-
ний серед літніх ociб i значною мірою пов’язаний з 
підвищеним ризиком розвитку аденокарциноми 
стравоходу [19] . Встановлено зв’язок між IMT i аде-
нокарциномою стравоходу та кардіального відділу 

шлунка, хоча ризик поєднання цих захворювань з 
ГЕРХ є дуже низьким [8] .

Діагноз ГЕРХ лікар встановлює вже па підставі 
скарг на печію та/або регургітацію, які турбують па-
цієнта двічі та більше разів на тиждень [14] . Необ-
хідно документувати наявність, тяжкість i частоту 
печії, регургітацію (кислої або лужної), а також три-
вожні симптоми; звертати увагу на атипові симпто-
ми з боку стравоходу, легень, ротової порожнини 
та оториноларингологічні симптоми . Це може бути 
корисним для оцінки провокуючих чинників, таких 
як прийом жирної їжі, посилення печії в положенні 
лежачи, i чинників полегшення симптомів (бікарбо-
нати, антациди, молоко тощо) . На цьому eтапi важ-
ливо виключити iншi захворювання, особливо рак i 
виразкову хворобу верхніх віділів шлунково-кишко-
вого тракту, ішемічну хворобу серця тощо . 

Для визначення ГЕРХ в епідеміологічних дослід-
женнях було розроблено діагностичний опитуваль-
ник (reflux disease questionnaires (RDQs)), однак він 
виявився неефективним у дослідженні Даймонд [7] . 
Діагнози, встановлені сімейним лікарем або ліка-
рем-гастроентерологом, показали кращу чутливість 
i специфічність для діагностики ГЕРХ, ніж опиту-
вальник RDQ [23] . 

Анкетування зазвичай важко використовува-
ти у клінічній практиці . У Global Guidelines GERD 
зазначе но, що ретельно вивчені скарги та анамнез 
хворо би є основою для діагностики ГЕРХ, а езофа-
гогастродуоденоскопію (ЕГДС) виконують для вияв-
лення або виключення значних структурних пошко-
джень в окремих випадках [7] . 

Курс тepaпii ІПП адекватної тривалості (за звичай 
8 тижднів) потрібен для того, шоб оцінювати реак-
цію на лікування у пацієнтів з ГЕРХ . У хворих з реф-
рактерною ГЕРХ, яка не піддається лікуванню ІПП, 
необхідно застосовувати амбулаторний 24-годинний 
моніторинг рН стравоходу або імпеданс з попере-
дньою відміною ІПП-терапії [14]:

—  якщо віповідь на лікування ІПП повністю від-
сутня, то для оцінки наявності/вісутності кис-
лотних рефлюксів проводять 24-годинний 
мониторинг рН, за 1 тиж . до якого припиняютъ 
прийом ІПП (за потреби дозволяється застосу-
вання антацидів);

—  якшо відповідь на лікування ІПП є частковою, 
то 24-годинний моніторинг рН (з або без стра-
вохідного імпедансу) слід проводити на тлі ліку-
вання ІПП з метою оцінки кислотного рефлюк-
су, який є стійким, незважаючи на лікування;

—  інколи 24-годинний моніторинг рН зі страво-
хідним імпедансом може знадобитися як на тлі 
тepaпії ІПП, так i без неї .

 У багатьох країнах з високою поширеністю  
Н. pylori виразкова хвороба шлун ка та рак трапля-
ються частіше, ніж ГЕРХ, а захворюваністъ та смерт-
ність внаслідок цих хво роб — набагато вищі [22, 27] . 
Незважаючи на те, що епідеміологічні дослідження 
свідчать про негативний зв’язок між поширеністю 
гелікобактерної інфекції та наявністю i тяжкістю 
ГЕРХ, у хворих на ГЕРХ слід виявляти гелікобактер-
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ну інфекцію i за наявності показань проводити ера-
дикаційну тepaпiю відповідно до стандартів [21] . 

3 використанням моніторингу рН установ лено, що 
патологічний вплив кислоти на СОС, що є ознакою 
рефлюксу, не залежить від наявності Н. pylori.

У більшості пацієнтів наявність Н. pylorі не впли-
ває на тяжкість симптомів, ефективністъ лікування 
або рецидиви ГЕРХ [11] . Однак ерадикаційну тера-
пію у хворих на ГЕРХ, асоційовану з Н. pylori, необ-
хідно проводити, щоб зменшити прогресування (на 
тлі застосування ІПП) гастриту га атрофії СО тілa 
шлунка, тобто зменшити ризик виразок або раку 
шлунка .

За наявності типових симптомів ГЕРХ проводити 
ЕГДС не потрібно, незважаючи на високу специфіч-
ність виявлення ерозій стравоходу для діагностики 
ГЕРХ . 

ЕГДС зазвичай виконують за неефективності емпі-
ричного лікування (ІПП), якщо у хворого на ГЕРХ 
виникають позастравохідні симптоми [9], за наяв-
ності тривожних симптомів (втрата маси тіла, дис-
фагія, кровотеча, одинофагія), тривалого пepeбiry 
захворювання (5 років i більше), для виявлення 
ускладнень ГЕРХ, [14] та діагностування ракових 
i передракових захворювань стравоходу, хворим 
групи високого ризику розвитку СБ — вік 50 років 
i більше, чоловіча стать, біла раса, неконтрольована 
ГЕРХ, кила стравохідного отвору діафрагми (КСОД), 
ожиріння [4] .

Якщо ЕГДС виконують у peгіонаx, де поширеність 
ГЕРХ є низькою, то більшістъ пацієнтів з ГЕРХ ма-
тимуть НЕРХ . За цих умов чутливістъ ЕГДС для діа-
гносгики ГЕРХ буде низькою, тому головним резуль-
татом буде виключення iншиx захворювань верхніх 
відділів шлунково-кишкового тракту . Пацієнтам з 
дисфагією необхідно провести ендоскопічне дослід-
ження для вияв лення ускладнень або розладів мото-
рики, ахалазії, стриктур, еозинофільного езофагіту, 
злоякісної пухлини [16] .

Під час ЕГДС беруть біоптат стравоходу у разі 
ускладнень ГЕРХ [27], новоутворень, для діагности-
ки еозинофільного езофагіту . У IV Римському кон-
сенсусі для виключення еозинофільного езофагіту 
при проведенні ендоскопії стравоходу рекомендо-
вано взяття біоптатів з дистального відділу та серед-
ньої третини стравоходу [20] . 

У paзi ендоскопічної картини метаплазії СОС та 
для виключення СБ здійснюють чотириквадрантну 
біопciю стравоходу . Ерозійний езофагіт виявляєть-
ся у 30% пацієнтів з печією за відсутності ефекту від 
лікування і у 10% на тлі постійного прийому ІПП . 
У більшості таких пацієнтів має місце слабка міра 
езофагіту, зокрема клас А, що нині розглядають як 
неспецифічні зміни СОС, які виявляють у 50—75% 
осіб з групи контролю, що не мають ніяких симпто-
мів . Виявлення при ендоскопії езофагіту класу B дає 
достатні підстави для початку медикаментозного лі-
кування ГЕРХ . 

Окрім ЕГДС додаткові дослідження (тривалий мо-
ніторинг pН у стравоході з/або без імпедансу, сцин-
тиграфія, манометрія, рентгенологічнi дослідження) 

рідко необхідні . Їх точність остаточно не визначена, 
не в ycix центрах є можливість їх виконання .

рН-метрію в стравоході, або імпеданс-метрію про-
тягом 24 годин (або 48- 72 години при стравохідній 
капсулі Bravo з визначенням pН) використовують 
для кількісного визначення впливу кислоти на стра-
вохід та оцінки асоціації між печією та епізодами 
рефлюксу [8] . Амбулаторна стравохідна рН-метрія 
та імпеданс можуть допомогти у paзi резистентності 
до тepaпiї ІПП, або коли діагноз ГЕРХ є сумнівним, а 
24-годинна рН-метрія — єдиний тест, який дає змо-
гу оцінити симптоми, асоційовані з рефлюксом [14] . 
Стравохідний імпеданс рН застосовують у пацієнтів 
зi стійкими симптомами рефлюксу, які погано відпо-
віли на стандартну терапію [2], для оцінки як кислот-
ної, так i некислотної рефлюксної хвороби . Моніто-
ринг стравохідного рН виконують у пацієнтів, яких 
готують до антирефлюксної xipyprii для того, щоб 
підтвердити, що симптоми дійсно пов’язані з реф-
люксом .

Манометрія стравоходу високого розділення 
(МПВР) використовується для оцінки перистальти-
ки і виявлення основних рухових розладів до анти-
рефлюксного хірургічного втручання або у разі від-
сутності послаблення симптомів на тлі ІПП-терапії . 
Нещодавно на підставі цього методу була описана 
патофізіологічна класифікація дисмоторных пору-
шень при ГЕРХ [24] .

У основі ГЕРХ лежать порушення функції ЕГП 
(езофагогастрального переходу), як антирефлюк-
сного бар’єру, що робить кількісну оцінку його стану 
привабливим біомаркером . Проте ЕГП є складним 
сфінктером, що складається з ніжок діафрагми (НД) 
і НСС . Тиск в цій області залежить від фази дихання 
і фази ковтання . Морфологічна структура ЕГП з ча-
сом може мінятися, що пов’язано з віком і різнома-
нітними патологічними процесами . Крім того, деяка 
міра некомпетентності ЕГП розглядається як фізіо-
логічна . Це минущі транзиторні розслаблення НСС, 
що полегшують видалення повітря з шлунку .

Жоден показник МПВР адекватно не відбиває стан 
ЕГП . В зв’язку з цим експерти пропонують виділити 
2 аспекти вимірів : перший — що виражає анатоміч-
ну морфологію ЕГП, другий — що підсумовує його 
скорочувальну силу . Морфологічні особливості ЕГП 
визначаються співвідношенням між НД і НСС . 

Ще одним показником МПВР для кількісної оцін-
ки бар’єрної функції ЕГП є інтеграл скорочення . Вва-
жають, що цей параметр допомагає знайти велику 
кількість пацієнтів з важкою дисфункцією ЕГП, яка 
веде до ендоскопічного езофагіту . Методика пред-
ставляється багатообіцяючою, але доки потребує 
подальшої стандартизації . Крім того, експерти обу-
мовлюють необхідність обов’язкового використання 
при проведенні МПВР одного з провокаційних тес-
тів, наприклад, прийому 200 мл води впродовж 30 
секунд [30] .

МПВР, виконана впродовж постпрандіального пе-
ріоду, може представляти інтерес для ідентифікації 
патофізіологічних механізмів ГЕРХ, особливо епізо-
дів рефлюксу, які, як правило, являються постпран-
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діальними . Епізод рефлюксу може виникати під час 
скороминущого транзиторного розслаблення НСС 
(чи в результаті низького тиску НСС) у поєднанні з 
румінаціей або відрижкою при зміненому психічно-
му статусі (ковтання повітря для ініціації відрижки) . 
Постпрандіальна МПВР також може використовува-
тися для оцінки ефективності прийому лікарських 
препаратів . Проте існує декілька обмежень, у тому 
числі відсутність нормативних даних постпранді-
альної МПВР, труднощі із стандартизацією їжі для 
тестів і визначенням часу тривалості періоду запису .

Таким чином, в Ліонському консенсусі (2018) ви-
значені сучасні показання до досліджень стравоходу 
різного типу і клінічні критерії ГЕРХ . Загальна схема 
інтерпретації результатів дослідження стравоходу 
для діагностики ГЕРХ представлена на рис . 2 . Сьо-
годні ГЕРХ розглядається як складне захворювання 
з гетерогенними симптомами і багатофакторним па-
тогенезом . Експерти визнають, що жоден підхід до 
діагностики захворювання не є досконалим .

13С-уреазний дихальний тест або визначення ан-
тигену Н. pylori в калі рекомендують як неінвазивні 
тести для виявлення гелікобактерної iнфекції з метою 
проведения стратегії «тестуй i лікуй» у регіонах, в яких 
поширеність Н. pylori перевищує 20% [22] . Серологіч-
ний метод діагнос тики Н. pylori не є оптимальним для 
діагностики активної інфекції Н. pylori [14] .

Дослідження стравоходу виконують лише у паці-
єнтів, у яких незважаючи на лікування, зберігаються 
симптоми, або виникають атипові симптоми . Навігь 
у розвинених країнах доступ до моніторингу рН, 
контроль імпедансу, манометрії i сцинтиграфії часто 
дуже обмежені .

Ocновнi критерії оцінки езофагіту за Лос-
Анджелеською класифікацією полягають у тому, що 
рефлюкс-езофагіт класифікуютъ на 4 категорії; до-
стовірним критерієм рефлюкс-езофагіту є пошко-
дження СОС; лише протяжність ерозій використо-
вують для оцінки тяжкості езофагіту; радіальну про-
тяжність ерозій застосовують для визначення стадії 
тяжкості езофагіту; мінімальні зміни СОС не засто-
совують як критерії езофагіту .

Понад 60% хворих зі скаргами на печію не мають 
ерозивних уражень СОС стравоходу та страждають 
НЕРХ, яку дуже складно виявити при стандартному 
ендоскопічному дослідженні J . Dent та співавт . від-
значають, що сучасні ендоскоіпчні технології дають 
змогу визначити нові критерії для діагностики міні-
мальних змін СОС [16] . Інші автори вказують, що 
ранньою формою ГЕРХ є ступінь М езофагіту, тобто 
мінімальні зміни СОС . 

Хромоскопія, ендоскопія з високою роздільністю 
тa збільшенням, вузькоспектральна ендоскопія до-
помагають виявити мінімальні ураження СОС у хво-
рих на ГЕРХ [7]  .

При використанні ендоскопії з високою розділь-
ністю та вузькоспектральної ендоскопії можна ви-
явити розширення, надмірнy кількість та звивист-
кість капілярів СО нижньої третини стравоходу, що 
є ознакою запалення [10] .

Ендоскопія зі збільшенням значно поліпшує мож-
ливості огляду структури СОС . Так, у багатошарово-
му плоскому епітелії стравоходу ендоскопія зі збіль-
шенням дає змогу виявити внутрішньоепітеліальні 
папілярні капілярні петлі, малюнок яких значно змі-
нюється в межах плос ких paнніx новоутворень при 
дисплазії i ранньому раку [4, 16] .

Таким чином, сучасні ендоскопічні технології да-
ють змогу встановити нові критерії для діагностики 
мінімальних змін СОС, зокрема діагностувати реф-
люксну хворобу на ранній стадії та виявляти мікро-
ерозії СОС, тобто поліпшити діагностику ерозивної 
форми ГЕРХ .

В даний час ГЕРХ розглядається як мультифактор-
не захворювання, в патогенезі якого необхідно звер-
тати увагу на цілий ряд анатомічних, функціональ-
них і середовищних факторів, при виборі тактики 
лікування також необхідно враховувати і можливі 
фактори ризику пошкодження СОС, і особливості 
патогенезу захворювання, особливо при наявнос-
ті цілого комплексу причин і механізмів розвитку 
ГЕРХ у кожного конкретного пацієнта .

При лікуванні ГЕРХ (в першу чергу ендоскопічно 
позитивної форми) використання ІПП в стандарт-

Рис . 2 . Інтерпретація результатів дослідження стравоходу для  діагностики ГЕРХ (Ліонський консенсус)
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Рис . 3 . Алгоритм лікування пацієнтів з печією, яким не допомагає прийом ІПП один раз на добу

них терапевтичних або, якщо це необхідно, подво-
єних дозах дозволяє домагатися загоєння ерозій і 
виразок в стравоході практично у всіх пацієнтів про-
тягом 4—8 тижнів . При цьому підтримуюча терапія 
в подальшому з щоденним прийомом стандартної 
дози ІПП забезпечує ремісію більше ніж у 80% паці-
єнтів протягом 1 року незалежно від тяжкості езо-
фагіту .

Важливо підкреслити, що у хворих зі стравоходом 
Барретта ІПП приймаються тривалий час (з метою 
як терапії, так і профілактики аденокарциноми стра-
воходу), в результаті чого відзначається зниження 
рівня маркерів проліферації, відсутнє у тих пацієн-
тів, у яких зберігається стійкий патологічний кис-
лотний рефлюкс (рН <4 ) . Тривале застосування ІПП 
може призводити до часткової регресії обмеженого 
ділянкою циліндричної метаплазії .

Сьогодні тактика ведення пацієнтів з ГЕРХ перед-
бачає можливості немедикаментозного, медикамен-
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Підхід до терапії ГЕРХ повинен враховувати як на-
явність факторів ризику пошкодження СОС, так і 
патогенетичні особливості захворювання, особливо 
при наявності цілого комплексу причин і механіз-
мів розвитку ГЕРХ у кожного конкретного пацієнта . 
ІПП в даний час є, безсумнівно, препаратами вибо-
ру для лікування ГЕРХ . Разом з тим для досягнення 
найбільшої ефективності лікування і збереження ре-
місії захворювання необхідні комплексний підхід до 
рекомендацій щодо зміни способу життя і харчових 
звичок, а також використання комбінації ІПП (декс-
ланзопразол 30 і 60 мг, омез-інста, езолонг) і препа-
ратів, що мають антирефлюксну (прокінетики — іто-
мед, ганатон) і цитопротективну (гіалера, гавіскон) 
дію . При наявності лужного, або змішаного рефлюк-
су додавати препарати урсодезоксіхолевої кислоти .

Головні проблеми лікування ГЕРХ — необхідність 
призначення великих доз антисекреторних препара-
тів і проведення тривалої основної (не менше 4—8 
тижнів) терапії, та терапії що підтримує (6—12 міся-
ців) . При недотриманні цих умов вірогідність рециди-
ву захворювання дуже висока . Численні дослідження 
показали, що у 80% пацієнтів, що не отримували адек-
ватного підтримуючого лікування, рецидив розвива-
ється впродовж найближчих 26 тижнів, а впродовж 
року вірогідність рецидиву складає 90—98% .

Таким чином, від лікаря первинної ланки потрібно 
комплексний підхід до ведення пацієнтів з ГЕРХ, що 
забезпечує ефективність терапії, терпіння і наполе-
гливість . Надзвичайно важливе навчання хворих, у 
тому числі немедикаментозним методам лікування .
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 внутрішньостравохідне лікування (Endoluminal 

therapies):
  трансоральна фундоплікація без розрізів 
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Эрозивная и неерозивна гастроэзофагеальная рефлюксная  
болезнь: современные тенденции в диагностике и лечении
Проф. Т.Д. Звягинцева, ас. Я.К. Гаманенко

В статье рассмотрены вопросы современного понимания клеточных и молекулярных механизмов 
патогенеза ГЭРБ-ассоциированного воспаления слизистой оболочки пищевода предполагает сложные 
и многофакторные иммуноопосредованных эффекты повторного воздействия рефлюкс желудочного 
содержимого с различной величиной рН. До недавнего времени изменение показателей суточной рН-
метрии в кислую сторону четко ассоциировалось с наличием рефлюкс-эзофагита. Однако, оказалось, 
что связь кислотной действия и проявления симптомов у пациентов не всегда является достоверным. 
Сейчас имеется спектр исследований позволяет выделять отдельные фенотипы ГЭРБ и Нерха и опреде-
лять оптимальные направления терапии на основании дополнительных методов исследования и оценки 
импеданса слизистой оболочки пищевода, манометрии, гистопатологичних методов и психометрии. 

Расширение представлений о механизмах формирования и прогресса ГЭРБ ставит определенные за-
дачи выделения наиболее достоверных способов диагностики заболевания, в следующем позволит опре-
делить наиболее рациональные подходы к терапии пациентов и профилактики развития таких ослож-
нений ГЭРБ, как эрозивный эзофагит, пищевод Барретта и аденокарцинома пищевода.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, неерозивна рефлюксная болезнь, пище-
вод Барретта, Н.pylori, ингибиторы протонной помпы, эзофагогастроскопия. 

Erosive and non-erosive gastroesophageal reflux disease: current trends 
in diagnosis and treatment
Prof. Zvyagintseva T.D., ass. Gamanenko Ya. K.

The article deals with the issues of modern understanding of cellular and molecular mechanisms of the 
pathogenesis of GERD-associated inflammation of the esophagus mucosa involves complex and multifactorial 
immune-mediated effects of re-action of gastric reflux contents with varying pH values. Until recently, the change 
in the daily pH-metric index in the acid side was clearly associated with the presence of reflux esophagitis. 
However, it has appeared that the association of acid action and the manifestation of symptoms in patients is 
not always reliable. Currently, the available spectrum of studies allows the isolation of individual phenotypes of 
GERD and NERD and to determine the optimal therapies based on additional methods of research and evaluation 
of the impedance of the esophagus mucosa, manometry, histopathological methods and psychometry.

Extensions of ideas about the mechanisms of formation and progress of GERD puts certain tasks in the 
allocation of the most reliable methods of diagnosis of the disease, which in the next will determine the most 
rational approaches to the treatment of patients and prevention of the development of such complications of 
GERD as erosion esophagitis, Barrett’s esophagus and adenocarcinoma of the esophagus.

Key Words: gastroesophageal reflux disease, non-erosive reflux disease, Barrett’s esophagus, Н.pylori, proton 
pump inhibitors, esophagogastroscopy.
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Медицина Киевской Руси  
и двоеверие

Исследуя историю медицины Киевской Руси, мы 
можем отметить несколько ее особенностей . 

Во-первых, отсутствие даже зачатков светской меди-
цины при безраздельном господстве мистической и 
монастырской медицины [39, с . 129; 8, с . 148; 1 9 ,  с  . 
95; 48, т . I, с . 37; 3 ,  с  . 406, 407, 409] . Второе, удиви-
тельное сходство и сплетение между собой, как пред-
ставлений о болезни, так и методах их лечения, меж-
ду христианской монастырской медициной и откро-
венно языческой — мистической медициной [27, т .1, 
с . 574-575; 53, с . 46-47] . В-третьих, неприятие меди-
цины, как науки, насмешки и скепсис по отношению 
к иностранным врачам [40, с . 499, 501, 503, 505, 507] . 
В-четвертых, фактически полная статика в развитии 
медицинской науки и практики на протяжении всей 
истории Киевской Руси [9, с . 12; 1 5 ,  с  . 193; 21, т . 1, с . 
21-23] . Что же обусловило эти особенности? Что не 
дало возможности для развития медицинской науки 
и практики в крупнейшем государстве Европы того 
времени — Киевской Руси .

Исследуя историю медицины различных стран и 
народов, мы видим, что развитие медицинской науки 
и практики не только напрямую зависит от господ-
ствующих в обществе мировоззрений, но и является 
его прямым детищем [34—37] . И потому только про-
анализировав эти мировоззрения и духовные пред-
ставления, мы можем понять и сами особенности 
формирования медицины Киевской Руси . 

И потому целью нашего исследования стало ком-
плексное изучение роли господствовавших в Киев-
ской Руси религиозных взглядов на развитие ее ме-
дицинской науки и практики .
 Двоеверик, как основа мировоззрения и покло-

нения
Как и в Римской и Византийской империях, в Киев-

ской Руси после официального принятия христиан-
ства начал четко формироваться институт двоеверия 
[54, с . 78], т .е . искусственного соединения языческих 

догматов, представлений и обрядов с христианским 
учением, осуществленного в ходе реформ импера-
торов Константина Великого (306—337) и Юстини-
ана Первого (527—565) и их преемников, который, 
по сути, и стал вместо христианства религией этого 
государства . Появление двоеверия было обусловле-
но желанием правителей, с одной стороны, удовлет-
ворить желания, как языческой, так и христианской 
части населения, а с другой, сформировать такую 
государственную религию, которая максимально 
эффективно позволяла бы управлять народными 
массами и при которой государство бы давало цер-
ковным предъстоятелям деньги и власть, а те в свою 
очередь благословляли бы любое его начинание [18, 
с . 332, 333] . Так «церковь стала составной частью го-
сударственного аппарата» [18, с . 332; 52, с . 203] .

«Константин освободил духовенство от го-
сударственных повинностей, приравняв его к про-
чим чинов никам . Этим Констан тин не только за-
ключал союз с «алтарем», но и поставил себя в по-
ложение судьи в вопросах законности действий и 
власти епископов и положил начало созданию хри-
стианской госу дарственной церкви с ведущей ролью 
императора (цезарепапизм)» [25, с . 26] . 

В угоду этому высшие предъстоятели церкви спо-
койно пошли не только на искажение Евангельского 
учения, но и на выработку целой системы наказаний 
в виде анафем, интердиктов, церковных судов, кото-
рую обрушивало на тех, кто осмеливался ей указы-
вать на ее лжеучения и злоупотребления [18, с . 333; 
47, с . 129; 50, с . 192] .

Академик Б .А . Рыбаков указывает, что «на Руси 
христианство появилось не в том первородном виде, 
в каком оно было в первые века своего существова-
ния… Со времен Константина Великого (306-337), 
крестившего Византию, христианство стало госу-
дарственной религией и все дальше и дальше отхо-
дило от принципов Нового Завета» [46, с . 434] . 
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Дело в том, что «когда русские принимали христи-
анство, Греция и Рим пережили уже почти тысяче-
летний христианский период; при этом должна быть 
принята во внимание высокая культура языческого 
греко-римского мира…  который наследие, идущее 
от времен язычества: мы имеем в виду разного рода 
суеверия…В этой новой для Руси литературе ока-
залось много старых привычных верований… Ви-
зантийцы были очень суеверны: астрология, разно го 
рода гадания, оракулы, разного рода таинственные 
явления встречали повсеместную веру . По мнению 
некоторых, какие-то служебные силы лета ют вокруг 
земли, присматриваясь к тому, что происходит здесь, 
и, получив свыше знание о будущих событиях, пере-
дают его людям, то в сновидениях, то при помощи 
звезд, то с какого-нибудь дельфийского треножни-
ка, то при посредстве внутренностей жертвенных 
животных, а иногда посредством голоса, сначала не-
определенно раздающегося в воздухе, а потом раз-
дельно в ушах каждого . Часто случалось также, что 
на скалах или стенах находили письмена без всякого 
указания на того, кто их писал и проч…Византий-
ское мировоззрение, сильно проникнутое суе верием, 
на каждом шагу допускало участие неземных сил в 
жизни человека; с одной стороны, предсказатели и 
пророки, с другой — вещатели чародеи и колдуны 
постоянно тревожили ум, и никто не мог решить, 
от Бога или от демона случаются выходящие из ряда 
вон вещи»… Подобного рода суеверия появились не 
сразу, а вырабатывались в течение долгого периода 
времени; корень их надобно искать в языческих ве-
рованиях греков и в за имствованиях с востока…в 
Византии наступил период упадка про свещения . 

Принятие христианства славянами совпало имен-
но с периодом этого упадка . А потому славяне, бал-
канские и русские, заимствуя от гре ков святоотече-
скую литературу, в то же время вообще пересажива-
ли на славянскую почву греческую литературу того 
времени, значительная часть которой получила на-

звание отреченных творений, содержавших немало 
суеверий» [8, с . 180—181] .

 Более того, «не було мирного поши рення христи-
янства — його ширили вогнем та мечем . І зусиллями 
декількох віків християнство таки поширили серед 
українського народу . Але поширили в основному 
номінально та зовнішньо — народ таки лишався 
при сво їй батьківській вірі, рахуючи християнство 
вірою тільки панською . А пізніше, коли народ наш до 
певної міри таки засвоїв собі головні основи христи-
янства, він, про те, не кинув і старої своєї віри, осо-
бливо дрібніших рис її, і витворив цікаве особливе 
двоєвір’я: поєднання хрис тиянства з своєю давньою 
вірою, залишки якої ще й сьо годні скрізь знаходимо 
в нашого народу, особливо по глухих закутках» [33, 
с . 64-65] . 

«Новая ре лигия утверждалась не только посред-
ством отрицания старой, но и приспособления ее к 
языческому мировоззрению . Не случайно христиан-
ство восприняло многие элементы старой религии . 
Славян ским богам… были даны новые имена . Го-
довой цикл языческих праздников также использо-
вался церковью . Новогодние празднества при-
урочивались к церков ному празднику рождества и 
крещения, день бога Ярила слился с христианским 
тройциным днем, день Перуна Громовержца стал 
днем Ильи Пророка, ездящего по небу в огненной 
колеснице . Этот вынужденный со стороны право-
славной церкви компромисс был обусловлен ее 
стремлением ослабить противодействие широких 
на родных масс утверждению новой веры» [50, с . 58] .

«На христианские праздники переносились языче-
ские обряды, на христианские обряды — языческие 
представления; например, панихиду рассматривали 
как языческую тризну» [13, с . 408—409] .

 «Языческие элементы особенно рельефно вы-
ступают в произведе ниях художественного ремесла 
Древней Руси — змеевики, диадемы, колты, брасле-
ты-наручи . На всех их наряду с христианской симво-

Таблица 1
Сравнительная характеристика догматов Евангелия, языческих учений и двоеверия

Учение Евангелия Языческое учение Двоеверие
1. Бог Один 1. Много богов 1. Есть Бог и святые
2. Не поклоняйся никакому 
изображению

2. Поклонение идолам 2. Поклонение иконам и статуям

3. Прощает только Бог 3. Прощают жрецы, как посредники 
между человеком и богами

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

4. Прощение Бог дает бесплатно 4. Прощение надо заработать и жрецам 
надо давать дары

4. Человек спасается добрыми делами 
и за исповедь надо платить

5. День Господень — суббота 5. Главный праздник первый день 
недели — день Солнца

5. День Господень — первый день 
недели — воскресенье

6. Душа не бессмертна 6. Душа бессмертна 6. Душа бессмертна
7. Богинь нет 7. Есть богини 7. Культ девы Марии
8. Богу Богово — кесарю кесарево 8. Жречество, как часть 

государственного аппарата
8. Государственная церковь (папизм, 
цезаропапизм)

9. Главное изменение характера 
человека

9. Главное в духовной жизни — 
религиозные ритуалы

9. Главное, строго выполнять 
религиозные обряды 
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ликой представлена и языческая (древо жизни, ско-
морошьи пляски и бесовские игрища, изображение 
фантастических зверей и птиц и др .)» [50, с . 74] . 

Основные положения учения двоеверия в сравни-
тельном аспекте с учением Евангелия и языческими 
представлениями могут быть представлены в следу-
ющей таблице (табл . 1) .

Таким образом, «это двоеверие в связи с фети-
шизмом мощей и икон и с магией таинств и обря-
дом и было той плоскостью, на которой произошло 
слияние днепровской религии с византийским хри-
стианством . В христианских святых и священных 
реликвиях, которым церковь присвоила чудотвор-
ную силу, приднепровец вновь находил утраченных 
было специальных богов-покровителей и фетишей . 
В непонятном для него культе он находил замену 
прежних волхвований, а на монахов и на священни-
ков смотрел как на волхвов . Наконец, византийские 
погребальные обряды с учением о бессмертии души 
соединялись с первобытным культом мертвых» [32, 
с . 79] .

При этом «свидетельство современников очень 
красочно рисует пустующие церкви и многолюдные 
языческие игрища в любую погоду . Здесь речь идет о 
горожанах вообще, но и полководцы, предводители 
дружин гадают о судьбе похода и ходят к волхвам и 
верят их предсказаниям . Православные люди лечат-
ся у волхвов, приглашают на дом волхвов и  «зелей-
ников» [46, с . 735—736] .

Так, «в результате государственной христиани-
зации и византийского формализма к началу XIII 
века в городе и в деревне прочно укоре нилось сво-
еобразное двоеверие, при котором деревня про-
сто про должала свою прадедовскую религиозную 
жизнь, числясь крещеной, а город и княжеско-бояр-
ские круги, приняв многое от христианства, широко 
пользовались старыми формами язычества, сменив-
шими только название» [16, с . 137] . 

Сам ведущий церковный историк XIX века митро-
полит Макарий прямо пишет о крайне низком уров-
не христианского просвещения народа во время и 
после принятия христианства Киевской Русью . «Не 
все, обращавшиеся тогда у нас ко Христу, понимали 
важность той перемены, на которую решались; не 
все понимали достоинство новой веры . Напротив, 
весьма многие этого не понимали и крестились, как 
известно из примера киевлян, только потому, что 
велено было крес титься, потому, что сам великий 
князь и бояре его еще прежде крести лись . . . И это 
явление совершенно неизбежно при обращении к 
христи анской вере целых народов, особенно нахо-
дящихся на низшей степени образования . . . Оттого 
неудивительно, если многие, крестившие ся у нас во 
дни святого Владимира, носили, может быть, толь-
ко имя христиан, а в душе оставались язычниками, 
исполняли внешние обряды святой Церкви, но со-
храняли вместе суеверия и обычаи своих отцов . Не-
удивительно, если некоторые из подобных христиан 
могли с течени ем времени по каким-либо обстоя-
тельствам даже вовсе отпасть от Церкви, снова сде-
латься язычниками, как мы заметили уже касательно 

жителей Ростова . Только мало-помалу при распро-
странении истин ного просвещения между этими но-
вообратившимися христианами могли искореняться 
в них языческие суеверия и утверждаться верования 
христианские» [26, т . 1, с . 26] .

«Взагалі формальна сторона християнства — об-
ряд, зверхня набожність, лекші до перейняти, го-
ловно були перейняті при християнізації й часто 
поручали ся духовенством . Мов би головний зміст 
християнської науки…ходжене до церкви, піст, 
жертви на церкви, духовенство й старців — се були 
головні прикмети й прояви тієї побожности вже 
від дуже ранніх часів і таким зісталися до новійних 
часів» [14, т . 3, с . 406] .

Плодом всего этого в частности стало безраздель-
ное господство суеверий . «Всматриваясь в миросо-
зерцание русского человека, простолюдина и даже 
книжника былого времени, в большинстве случаев 
мы принуждены характеризовать таковое миросо-
зерцание как суеверие . Древняя Русь не имела си-
стематического образования и вообще науки, вслед-
ствие чего то, или иное сообщение не могло быть 
обследовано научным образом» [8, с . 176] . Все это, 
безусловно, самым негативным образом сказалось 
на развитии медицины в Киевской Руси .
 Двоеверие и методы лечения
Государственная церковь Киевской Руси, следуя 

принципам византийского двоеверия, придержива-
лась представлений, что болезнь представляет собой 
или наказание Бога, или одержимость злыми силами 
или родовое проклятие, что в целом полностью со-
ответствовало языческим представлениям о болез-
ни, из которых собственно и вышли эти самые пред-
ставления двоеверия (табл . 2) . 

Таблица 2
Представление о болезни в византийском 
христианстве и в славянском язычестве

Византийское (славянское) 
христианство

Славянское язычество 

Первое, — болезнь, как 
наказание Бога за грехи 
людей 

Первое, болезнь, как 
наказание богов

Второе, — болезнь, как 
одержимость злыми силами 

Второе, болезнь, как 
действие злых духов

Третье, — болезнь, как 
следствие неблагоприятного 
расположения звезд, 
родовых проклятий 

Третье, болезнь, как родовые 
проклятия

Итак, монастырская медицина Киевской Руси про-
возглашала, что «поскольку Бог посылает болезни 
в наказание за грехи и Он же их прекращает после 
исправления грешника, то не нужны ни врачи, ни 
лекарства» [39, с . 67-68] . Болезнь так же понималась 
церковными кругами и как «результат влияния злых 
духов, проникновения в человеческий организм 
враждебного существа, которое может быть из него, 
и перенесено на других» [39, с . 19-20] . Бесы могли 
даже кусать свои жертвы [47, с . 129-130] . Более того, 
языческие воззрения на, якобы бессмертную душу 
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подразумевали и понятие о возможном переселении 
душ, с которым также связывались заболевания . Так, 
«покинув тело умершего, душа носится некоторое 
время вблизи его, стараясь отыскать какое-либо но-
вое тело для своего поселения . Если это удается, то 
лицо, в которое вселилась душа умершего, заболева-
ет» [7, с . 33] . При князе Ярославе «Мудром» (1019-
1054), исходя из веры в бессмертие души, базировав-
шихся, как на старом языческих верованиях, так и 
перенятого из Византии учения о бессмертии души, 
вообще крестили мертвецов [54, с . 72] .

Безусловно, при таком понимании болезни, помочь 
могли только определенные культовые действия [47, 
с . 129] . «Поскольку же любой недуг и любая болезнь 
могут быть «отогнаны» культовыми средствами, то 
значит истинно верующему не нужны ни врачи, ни 
медицина с ее лекарствами, лечебными приемами и 
хирургическими вмешательствами . Для полного ис-
целения верующему нужны только культовые сред-
ства, т . е . «отогнание» болезни посредством соответ-
ствующей данному заболеванию молитвы или путем 
прикладывания к «нерукотворным» и «чудотвор-
ным» иконам, или же паломничеством к «святым» 
местам на поклонение мощам «святых» [39, с . 71] .

Именно поэтому на Руси «священник ценился, пре-
жде всего, не как проповедник Слова (а именно тако-
выми являлись славянские просветители Кирилл и 
Мефодий), но как профессиональный совершитель 
определенных религиозных актов, и чем таинствен-
нее и непонятней произносились формулы молитв, 
тем сильней казалось их действие . Популярным был 
чин освящения воды и окропления ею домов, дворов 
и полей, людей и скота, имевшей якобы силу прого-
нять бесчисленных мелких демонов, чин крещения 
младенцев, также отгонявший нечистую силу, чин 
«отпевания» мертвеца, молебны за здравия боля-
щих, молебны и обходы полей во время засухи или 
упорных ненастных дождей и т . д . По сути, священ-
ник заменил собой жреца-волхва» [16, с . 135-136] .

— Исцеления с помощью святых
Один из ведущих методов лечения, ставший пло-

дом двоеверия, стал метод обращения за исцелением 
к помощи святых, которые заменили в глазах боль-
шинства языческого населения, господствовавшее 
до этого многобожие .  «В долгий тысячедвухсотлет-
ний период времени, протекавший с воцарения Кон-
стантина до Реформации Лютера, поклонение свя-
тым и мощам исказило чистую и цельную простоту 
христианской религии . Духовенство знало по опыту, 
что мощи святых были более ценны, чем золото и 
драгоценные камни, поэтому оно старалось размно-
жать эти церковные сокровища [22, с . 616—617] .

«Без всякого уважения к правде или правдоподо-
бию оно стало придумывать имена для скелетов и 
подвиги для имен [27, т .1, с . 410] . 

К непобедимому сонму настоящих и первобытных 
мучеников оно присовокупило мириады мнимых ге-
роев… . Но распространение суеверий было бы ме-
нее быстро и менее успешно, если бы духовенство не 
прибегало для укрепления веры в народе, к помощи 
видений и чудес, удостоверявших подлинность и чу-

дотворную силу самых подозрительных мощей» [10, 
т .3, с . 318—319] . 

Было разработано целое учение, согласно которо-
му тот или иной святой (а в языческие времена тот 
или иной бог) стал ответственен за исцеление того 
или иного заболевания (табл . 3) . 

Таблица 3
Святые-покровители тех или иных заболеваний

Имя Покровительство

Св. Анастасия покровительница беременных и 
помощница в родах

Св. Христофор излечивает глазные болезни

Св. Обен излечивает от рахита

Св. Козьма и Дамиан покровители кузнецов

Св. Пантелеймон целитель в болезнях

Св. Дадон излечивает от ревматизма

Св. Улита покровительница женщин

Св. Тихон целитель при зубных болях

Св. Иов излечивает от проказы

Св. Валентин излечивает от эпилепсии

Св. Гурий, Самон, Авив зубные целители

Св. Герман излечивает колики

Мученик Лонгин целитель глазных болезней

Причем в обращении к святым прослеживают-
ся в первую очередь, сугубо языческие традиции . 
«Больных, в особенности детей, матери без всяких 
колебаний несли по-прежнему к волхвам; когда в 
конце XIII в . волхвы стали исчезать со сцены, все 
же старая магическая обрядность и ее фор мулы 
продолжали сохранять свою силу, лишь с механи-
ческими добавлениями христианского характера . В 
заго ворах христианские персонажи попросту стали 
рядом с дохристианскими, как бы для усиления ма-
гического действия . Достаточно привести хотя бы 
христианизиро ванную редакцию заговора скота от 
несчастий: «Господу Богу помолюся, и святой деве, и 
святому Миколаю, и святой пречистой, святому воз-
несению, свя той Покрове (!) и святому Юрью, и тебе 
прошу, красное солнце, и тебе прошу, ясный месяц, 
и вас прошу, зори- зореницы, Божии помощницы, и 
тебе прошу, и отверни злых собак от моего скота, и 
тебе прошу, царя Давида и кротости твоей, стань ты 
мене в помощи» [32, с . 83] .

«Большинство молений и заклинаний, вначале 
чисто языческого, политеистического характера, об-
леклись в христианские формы . Но эти изменения 
были чисто внешними . Имена первобытных богов 
заменились именами христианских святых, но вну-
тренний смысл молений, обряды и приемы, кото-
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рыми они сопровождаются, остались прежними, 
языческими» [7, с . 92] . Примерами такого симбиоза 
язычества и христианства являются следующие за-
говоры .

Заговор от лихорадки на воду. «Возьми стакан 
с водою, прочитай над ним сию молитву один раз, 
и тою водою спрысни больного: лихорадка вскоре 
пройдет . Молитва: «Иродовы дети, двенадцать доче-
рей . Покиньте раба Божьего (имя рек); вот вам яства, 
вот вам питие: лучше этого вам не будет» [54] .

Заговор от истечения крови. «Знахарь крепко 
сжимает указательным и большим пальцем рану и 
произносит до трех раз, отплевываясь после каждого 
раза в правую сторону: „Дерн дерись, земля крепись, 
а ты кровь, у раба (имя рек) уймись, или же го ворить 
так: „На море Океане, на острове на Буяне, девица 
красным шелком шила; шить не стала, руда (кровь) 
перестала» . Эти слова тоже говорятся три раза, не 
переводя духа, а иначе кровотечение может усилить-
ся» [17, с . 290] .

Заговор против зубной боли. «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господня Храми-
на тебе не горевать, у раба Божия (имя реке) зубам 
не болевать от ныне и до веку, во веки, аминь . Сей 
заговоре от зубов проговори трижды . Которая изба 
на другое место переставлена, приди и отковырь 
щепочку, и положи на больной зуб, как раз прого-
воришь, избе поклонись» [17, с . 364] .

Мы видим здесь смесь молитвы и типичного язы-
ческого заклинания .

Заговор от болезней глаз. «Господи, благослови! 
Солнце на запад, день на исход, сучек в глазу на из-
вод, сам пропадет, как чело почернеет . Ключ и замок 
словам моим . Смачивают указательный палец слю-
ною и мажут им больной глаз, приговаривая на па-
лец три раза слова заговора» [17, с . 367] .

Примечательно, что эти молитвы-заговоры могли 
писаться и на самых различных материалах — терра-
коте, медной или свинцовой пластинке, папирусе, ко-
торые затем носились в качестве амулетов [47, с . 131] . 

Церковные авторы XII века постоянно упрека-
ют мирян за то, что они ищут «проклятых баб-
чародейниц, наузов» [цит . по 48, т . I, с .37], а особенно 
за то, что они верят в чудесную силу языческих аму-
летов: «Глаголют нам (бабы), навязываючи наузы, 
або чадо беса бесом изгоняти» [цит . по 48, т . III, в . IV, 
с .173] . И даже в XIII веке проповедники обрушива-
ются на людей, . . . «и зелейники и волхвы в домы своя 
зовуще» . [цит . по 48, т . I, с . 969] .

Обычно на исповеди ставились такие вопросы: 
«В лес по траву и по корение не ходил ли еси? — Не 
ходил ли к врачю или по волхвом или к себе при-
водил?— Или носил еси наоузы каковы? — Или ве-
девьство и чары знаеши? Или к волхвом ходил и собе 
в дом приводил? — Зелия какова не пивала ли? или 
кому неподобнова пития и ядения не дава ли л и ? — 
Н е  згаеши ли сама каково зелия или корения, или 
неподобных словес чаровных? — Волхвования и 
чародеяния и шептания не твориши ли в подобных 
сим? К волхвом не хаживал ли или оу них не оучи-
валлися?» [3 ,  с  . 406, 407, 409] .

Рис. 1. Классический пример двоеверия золотой змеевик 
Владимира Мономаха с изображением Архангела Михаила и 

головы медузы со змеями

Рис. 2—4. Змеевики — амулеты, с христианско-языческой 
символикой, оберегающие по воззрениям  жителей  
Киевской Руси, их носителей от болезней и недугов,

 XII—XIII века
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Обращение к колдунам и волхвам самых широких 
слоев населения было распространено и в XII веке, 
о чем, в частности, говорят сохранившиеся работы 
новгородского духовника Кирика и новгородского 
владыки Ильи-Иоанна от 1166 года, в которых они 
запрещают женщинам ходить к волхвам и носить к 
ним детей [8, с .157] . 

Более того, волхвованием стали заниматься сами 
священники . Так, «в период двоеверия (конец XI — 
начало XII века) и даже значительно позже древне-
русские священники вынуждены были для заработка 
заниматься волхвованием и даже сами обращались к 
волхвам . Например, в середине XII века один такой 
священник каялся на тайной исповеди: «согрешил 
волхвованием, и в чаровании, и наузы всяка вежа, и 
к волхвам ходил и ко обавником, и к бабам ворожь-
бы деля, и порчи деля и болезни» . [39, с . 52] .

Особо так же отметим, что некоторые церковные 
учения того времени, пропитанные перенятой еще 
в римские времена языческой философией, сами по 
себе представляли типичное волхвование . К приме-
ру, учение о том, что во время причастия после мо-
литвы священника вино превращается в кровь Хри-
ста, а хлеб в Его плоть, открывало волхвам широкие 
возможности для поведения мистических обрядов; 
учение о бессмертии души провозглашающее нали-
чие ада и рая с его молитвами за умерших, что созда-
вало для волхвов прекрасную базу для спиритизма и 
вызывания мертвых; учение о странствии душ после 
смерти и возможности общения с ними давало волх-
вам возможность обосновывать роль потусторон-
них сил в происхождении заболеваний и т .д . 

— Методы исцеления при помощи мощей
Другим методом лечения, который стал плодом 

двоеверия, и к которому прибегли жители Киевской 
Руси, было обращение к помощи мощей, которые за-
менили собой языческие святыни и обереги . Было 
разработано несколько методов исцеления при по-
мощи этих мощей .

Надевание власяницы умершего святого. «Объ-
явив князя-монаха Святослава Давидовича после 
его смерти в 1123 г . «исцелителем» от всех недугов, 
киевские монахи одевали на тяжелобольного остав-
шуюся после смерти «исцелителя» власяницу и ут-
верждали, якобы больной после этого тотчас же вы-
здоравливал [1, с . 117—118] .

Исцеление при помощи доски с гроба святого. 
«Доску гробную из Селуни святого мученика Дми-
трия, миро непрестанно точило, на здоровье немощ-
ным в той церкви постави . . . И сорочку того же муче-
ника ту же положи» [42, т . 1, в . 2, с . 436—437] .

Возложение больного на гроб святого. «Возложе-
ние больного на гроб основателя Киево-Печерского 
монастыря св . Феодосия . По уверениям монахов, 
больной якобы всегда вставал с гроба совершенно 
здоровым!» [39, с . 77—78] .

Ношение амулетов с частицами святых мощей. 
Особой популярностью пользовались амулеты, со-
держащие «останки святых (кости, волосы и т .д .), 
предметы, освещенные ими, одежда, масло и даже 
пыль, собранная с их гробниц и смешанная с маслом 

Рис. 5—7. Древнерусские нательные кресты с языческой 
символикой, XI—XIII вв.

и водой . Иногда амулеты могли быть и менее изы-
сканными, к примеру, остриженные ногти столпни-
ка (святого) [47, с .131] .

— Лечение с помощью икон
Поклонение изображениям было неотъемлемой 

частью языческого культа и потому языческая часть 
населения спокойно принимает поклонения иконам . 
Иконы в Древней Руси, как и в Византии практиче-
ски были обоготворены . С учетом этого они весьма 
широко применялись во врачебной практике того 
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времени, причем в нескольких, если так можно ска-
зать направлениях .

Первое. Чудотворным иконам молились для ис-
целения от недугов, для чего совершали порой дли-
тельные паломничества .

Второе. Было разработано целое учение о том, 
какой конкретно иконе Божьей матери или свято-
го нужно молиться при том или ином заболевании 
(табл . 4) .  

Третье. По примеру языческих времен в монасты-
рях или храмах покупали, изготовленное чаще из 
серебра или золота изображение того или иного ор-
гана, которым страдал пациент и эти изображения 
клали перед иконой или за ней .

Четвертое. Красками, которыми писали иконы, 
лечили многие заболевания, для чего наносили кра-
ски на раны или больные участки тела [28, с . 391] . 

Таблица 4
Иконы-целительницы от тех или иных недугов

Название икон Оказываемая помощь

Икона Божьей матери 
«Взыскание погибших»

исцеляет от зубных и 
глазных болезней

Икона Феодоровской Божьей 
матери помогает при трудных родах

Икона Божьей матери 
«Нечаянная радость» исцеляет от глухоты

Икона Божьей матери 
«Избавительница» исцеляет от беснования

Икона Божьей матери 
«Скоропослушница»

хранит попавших в 
кораблекрушение

Икона Божьей матери 
«Милостивая»

помогает при 
кровотечениях, головных 
болях

Икона Божьей матери 
«В скорбях и печалях 
Утешение»

исцеляет немых, 
расслабленных

Икона Божьей матери 
«Знамение» помогает от пьянства 

Среди икон одни считаются чудотворными, а дру-
гие — нет . Одни исцелить могут, а другие — нет . 

Но ведь если икона — это только изображение, тог-
да тот, кто изображен на ней, должен сотворить чудо 
через любой свой образ . Почти в каждой церкви есть 
иконы Девы Марии, но сотворить чудо могут далеко 
не все . И паломничество идет не просто к иконам, а 
к чудотворным иконам . 

В честь икон (а не тех, кто на них изображен, ибо 
памятные дни святых празднуются отдельно), уста-
новлены десятки праздников (табл . 4) .

Это далеко не полный перечень праздников, по-
священных иконам . Как видим, чествуют даже не 

праздник в честь Девы Марии, а чествуют различные 
иконы, причем, фактически, как одушевленные . 

Таблица 5
Праздники в честь икон Божьей матери

Дата празд-  
нования Название иконы

02.01 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Спасительница утопающих»

18.02 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Взыскание погибших»

18.03 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Воспитание»

19.03 Иконы Божьей матери Ченстоховской

20.03 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Споручница грешных»

01.04 Иконы Божьей матери Смоленской
27.04 Виленской иконы Божьей матери
01.05 Максимовской иконы Божьей матери
07.05 Молченской иконы Божьей матери
17.05 Старорусской иконы Божьей матери
23.05 Киево-Братской иконы Божьей матери

27.05 Ярославской Печерской иконы Божьей 
матери

18.06 Игоревской иконы Божьей матери
21.06 Ярославской иконы Божьей матери

24.06 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Достойно есть»

26.06 Икон Божьей матери, именуемых 
«Семистрельная» и «Нерушимая стена»

03.07 Моденской иконы Божьей матери
06.07 Владимирской иконы Божьей матери
09.07 Явление Тихвинской иконы Божьей матери

11.07 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Троеручица»

12.07 Касперовской иконы Божьей матери
15.07 Ахтырской иконы Божьей матери
20.07 Влахернской иконы Божьей матери
24.07 Ржевской и Шуйской икон Божьей матери
30.07 Иконы Божьей матери Святогорской
02.08 Абалацкой иконы Божьей матери

26.08 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Страстная»

29.08 Феодоровской иконы Божьей матери
01.09 Донской иконы Божьей матери
04.09 Грузинской иконы Божьей матери
06.09 Петровской иконы Божьей матери

08.09 Сретение Владимирской иконы Божьей 
матери

15.09 Калужской иконы Божьей матери

17.09 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Неопалимая Купина»

30.09 Иконы Божьей Матери Царьградской и 
Макарьевской

01.10 Иконы Божьей матери, именуемой 
«Целительница»

20.10 Псково-Печерской иконы Божьей матери, 
именуемой «Умиление» 

22.10 Корсуньской иконы Божьей матери
25.10 Иерусалимской иконы Божьей матери
26.10 Иверской иконы Божьей матери
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04.11 Казанской иконы Пресвятой Богородицы

06.11 Иконы Божьей матери, именуемой «Всех 
скорбящих Радость»

02.12 Иконы Божьей матери, именуемой «В 
скорбях и печалях Утешение»

10.12 Икон Божьей матери, именуемой «Знамение» 
и Курская-коренная

17.12 Иконы Божьей матери «Дамаскинской»

20.12 Иконы Божьей матери Селигерской—
Владимирской

И вновь встает тот же вопрос: почему одни иконы 
девы Марии исцеляют, а другие нет, если на них изо-
бражена та же самая дева Мария . И почему к одной 
иконе девы Марии надо обращаться при одном за-
болевании, а к другой, если и на той и на другой изо-
бражена дева Мария .

Исследуя историю Киевской Руси, мы видим, что, 
как и в языческие времена, приписывавшие идолам 
и святыням особую силу, так и после принятия хри-
стианства особую силу приписывали иконам, сража-
ясь за них и похищая их .

«Странная грубость понятий наблюдается, в отно-
шениях князей к святыне храмов, столь усердно ими 
созидавшихся и украшавшихся . Среди своих междо-
усобных войн князья слепо верили, что небесные по-
кровители их удела вместе с ними ревнуют о победах 
и обогащениях за чужой счет . Поэтому Богородица 
Владимирская укра шается награбленной святыней 
из Богородицы Киевской, София Полоцкая — из Со-
фии Новгородской и т . п . В 1066 г . Всеслав Полоцкий 
при взятии Новгорода унес из св . Софии колокола, 
паникадила и церковные сосуды . В 1171 г . войска 
Андрея Боголюбского, как мы рассматривали выше, 
захватили Киев и «грабиша», говорит летописец, 
«монастыри и Софию и Десятиньную Богородицю: 
церкви обнажиша иконами и книгами и ри зами, и 
колокола изнесоша вси, и вся святыни взята быша» . 
В 1205 г . черниговские князья, с помощью кото рых 
Рюрик Ростиславич отнял Киев у своего соперника, 
«митрополью св . Софью разграбиша, и Десятинную 
св . Богородицю разграбиша и монастыри вся, и ико-
ны одраша, а иные поимаша, и кресты честные и со-
суды священ ные и книги, то положиша все себе в 
полон» . Во всем этом сказалась еше закваска узкого 
языческого политеизма, дробившего Божество и свя-
тыню на столько же враждую щих лагерей, сколько 
создавала их человеческая история» [20, т .1, с . 298] .

Примечательно, что так же понятие красного угла, 
где в избах и домах на протяжении столетий ставили 
иконы, и который являлся главным оберегом, «про-
филактическим» методом для всех обитателей жили-
ща, пришло к нам так же из язычества .

«В каждом доме было специальное священное ме-
сто, где впоследствии ста вили иконы — «красный 
угол», «красный кут» . Киот — «божница» — укра-
шался ритуальными полотенцами — «набожниками», 
и православные иконы соседствовали с «набожни-
ками», на которых зачастую вышивались архаич ные 
языческие сюжеты; богини Лада и Леля и суровая 
Макошь . На киотах для икон, невзирая на их принад-

лежность к новому культу, ис треблявшему языческую 
архаику, и в частности культ солнца и белого света, 
мы видим ту же самую систему оберегов, которая 
так явно проступает во внеш ней и внутренней орна-
ментике дома . . . Итак, расположенная в красном углу 
христианская божница XIX-на чала XX в . с ее набором 
икон оказалась примером двоеверия — сосущество-
вания церковных изображений, заимствованных ты-
сячу лет тому назад, с древ ними символами, идущими 
из значительно более глубоких пластов времени . Если 
бы мы убрали из такого киота диссонирующие с ним 
иконы, то оставша яся символическая орнаментика, 
вышитые «набожники» с языческими богинями были 
бы вполне пригодны для размещения в «божнице» 
древнего «кутного бога», «беса-хороможителя» — до-
мового» [46, с . 472, 473] .

«Икона становится общераспространенным объ-
ектом домашнего и личного культа; ей воспевают 
молитвы, подносят дары, от нее ждут великих и бо-
гатых милостей . Русский человек должен был мо-
литься только перед иконой, другой способ молитвы 
для него непонятен и недо ступен . Икона заменила 
домашне го бога славян-язычников . Этот бог живет и 
чувствует, видит и слышит . Икона слышит ту молит-
ву, которая к ней обращена, и бывают случаи, что она 
дает ответ словом или движени ем изображенного на 
ней лица» [16, с .137-138] . 
 Двоеверие  и методы профилактики заболева-

ний
Согласно учению двоеверия человек состоит из 

бессмертной безгрешной души и греховного тела . 
При этом раз тело источник греха, а именно грех вы-
зывает и болезнь, то тело надо всячески умерщвлять . 
Отсюда методы профилактики заболевания, разра-
ботанные средневековой церковью, должны быть 
направлены на умерщвление тела .

Это классическое языческое учение в то время, как 
Библия учит, что душа не бессмертна и что грех рож-
дается не в теле, а в помыслах человека . 

— Умерщвление плоти. Средневековая церковь, 
как мы рассматривали выше, учила, что бессмертная 
душа безгрешна, а греховно человеческое тело, плоть 
и потому, что бы уничтожить грех,  следствием кото-
рого являются и болезни, надо всячески умертвить 
эту самую плоть . Потому и идеалом для средневеко-
вого жителя был монашеский образ жизни, ставя-
щий перед собой, как раз эту задачу — умерщвление 
плоти . 

Церковная литература времен Киевской Руси со-
хранила нам много подобных примеров . Инок Иоанн 
так описывает свое подвижничество . «Всю жизнь 
свою неутомимо боролся я с помыслами плотскими . 
И сначала жестокой я сделал жизнь свою воздержа-
нием в пище . И потом, не зная, что еще сделать, не 
в силах терпеть борьбы с плотью, задумал я жить 
нагим, и надел на себя вериги тяжкие, которые с тех 
пор и доныне остаются на теле моем, и сушит меня 
холод и железо . Наконец прибег я к тому, в чем и на-
шел пользу . Вырыл я яму, глубиною до плеч, и, когда 
пришли дни святого поста, вошел я в яму и своими 
руками засыпал себя землей, так что свободны были 
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только руки и голова, и так, под этим тяжким гнетом, 
пробыл я весь пост, не в силах шевельнуть ни одним 
суставом» [40, с .541] .

История о купце из Торопца Исакии повествует о 
том, что продав свое имение, и постригшись в мо-
нахи Киево-Печерского монастыря, он «надел влася-
ницу, заказал купить себе козла, одрал его и надел 
свежую козлиную кожу шерстью на власяницу, так 
что на нем и усохла «кожа сыра», плотно прильнув 
через власяницу к телу . Семь лет пробыл Исакий в 
таком виде в пещере длиною в 4 локтя, и «не вылазя», 
«ни на ребрах не легав, но сидя мало принимал сна» . 
Кормили его в «оконце» через день одной просфо-
рой» [43, с . 213-214] .

— Отвешивание поклонов и повторение опре-
деленного числа молитв. В качестве профилактики 
различных недугов и болезней использовалось вы-
полнение определенного числа поклонов и прочи-
танных молитв . «Приступив к покаянию, клади по-
клоны «на каждый час по 12-ти» всем телом, согнув 
колени «до земли»… при всяком свободном случае 
в мыслях повторять: «Господи помилуй мя»…по 30 
раз на день, не считая четырех формул на каждую 
тройку поклонов («согреших ти, Господи, прости 
мя», «Господи, оцести мя грешника», «создавый мя, 
помилуя мя и прости мя» и «без числа согреших, Го-
споди, прости мя») [43, с . 307] .

— Ношение наузов. Во всех классах древнерусско-
го общества для предохранения от болезней и других 
бед практиковалось после христианизации Руси та-
кое же ношение «науз» или «узлов» (амулетов), как и 
в период язычества . Широкое распространение науз 
в XI-XIII веках отмечают Ефремовская кормчая кни-
га XI века [49, с .157], древнерусский церковный пи-

сатель XII века Кирилл Туровский [19, с .95] и другие 
более поздние источники .

Особый наиболее популярный в Киевской Руси 
вид амулета носил название змеевика, пришедший 
на Русь из Византии, где они пльзовались широчай-
шей популярностью и были признаны церковью, 
как благочестивые! [47, с . 132] . Именно они были 
«самым многочисленным разделом литья по воско-
вой модели в двусторонних глиняных формах» [45,  
с . 250] .  «Эти в большинстве случаев литейные изде-
лия, делавшиеся по восковой модели, изготовлялись 
по преимуществу в виде круглых нагрудных меда-
льонов, иногда очень массивных, с ушками для но-
шения на шее . Известны «змеевики» и в виде монет 
без ушков» [5, с . 212] .

«На поверхности этих предметов часто помеща-
лись изображения медузы или двенад цатиголовых 
змей . От этого и произошло само название» [5,  
с . 212] . «Эти подвески с двенадцатью головами змей 
обозначали многоименного демона, представлен-
ного в византийских заклинательных молитвах [47,  
с . 132] .

Змеевики представляли христианизированную 
форму антич ных языческих оберегов от болезней. 
[5, с . 250; 3 8 ; 51; 2 3 ] .

«На них изображалась голова Медузы со змеями, 
христианские святые (обычно воины) и писались 
сложные заклинательные формулы» [45, с . 250] .

Змеевики были, как византийского, так и русского 
происхождения . Были Змеевики для коллективного 
пользования при заразных заболеваниях и змееви-
ки, ипользующиеся при отдельных заболеваниях . 
Были змеевики с универсальным, как терапевтиче-
ским, так и хирургическим действием . Были так же 

Рис. 8. Древнерусские амулеты, XI—XIII вв.
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и индивидуально изготовляемые змеевики [5, с . 214-
215; 45, с .251] . Своеобразным «правопреемникам» 
языческого змеевика становится позднее нательный 
крест . Его распространение облегчалось и тем, что 
крест, как символ огня был хорошо знаком язычни-
кам и потому легко прижился среди населения . Еще 
одним прямым наследием змеевиков становится 
ношение нательных ладанок, выполняющих все те 
же функции оберега . Хотя, это последнее глубоко 
противоречит библейскому вероучению, провоз-
глашающему, что человека хранит Бог, а не носимый 
талисман . 

Так через амулеты, нательные кресты и ладанки 
мистическая медицина Киевской Руси теснейшим 
образом переплеталась с храмовой медициной .

Древнерусские священники с конца X века наве-
шивали на шею новообращенным христианам такие 
же амулеты для предохранения от болезней, какие 
прежде навешивали волхвы, но эти амулеты назы-
вались теперь «ладанками» . Навешивая же на шею 
узелок с завязанными в нем кусочками ладана, свя-
щенник вместо языческого «волхвования» (закли-
нания) произносил соотвествующую молитву» [30, 
с .99; 39, с .69-70] . Вера в целительную силу амулетов 
после принятия христианства была перенесена на 
нательные кресты, которым стало приписываться 

значение особых оберегов, особенно в периоды эпи-
демий и поражения человека различными, как тогда 
говорили лихорадками . И если откровенно проязы-
чески настроенное население продолжало носить в 
этих случаях амулеты, то «более «религиозные» люди 
надевают 12 крестов (потому, что лихорадки бояться 
крестов) и носят их 12 дней» [7, с . 97] . Кстати, к тем 
же наузам, получившим особое распространение в 
последние годы, следует отнести обычай повязывать 
кость руки красной шерстяной ниткой наподобие 
браслета .
 Двоеверие и неприятие медицины, как науки
Двоеверие сыграло главнейшую роль в преследо-

вании зачатков медицинских представлений и заме-
на их суеверными представлениями, переходящими 
нередко в отковенно фанатичные и жестокие прак-
тики . 

— Не признание светской медицины и откровен-
ные насмешки и гонениям на врачей. «Насколько 
враждебно относилась древнерусская церковь к ле-
чебным средствам народной или ремесленной меди-
цины, свидетельствует тот факт, что даже в XIV веке 
священники — монахи часто ставили на исповеди 
рядовым монахам такой вопрос: «Не ходил ли еси ко 
врачю?» [3, с .423] . «Обращение древнерусского мо-
наха к врачу и пользование лекарствами считалось 

Рис. 9. Языческие грифоны, украшающие Дмитровский собор во Владимире, XII в.
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большим «грехом» — свидетельством неверия мо-
наха во всемогущество Божие и во всеисцеляющую 
силу молитвы» [8, с . 93] .

«Медицинские познания, заимствованные от гре-
ков, сохраняются лишь в некоторых монастырях, да 
кое — что из них в народных преданиях, извращаясь 
и вытесняясь постепенно все еще прочно жившими 
в народной массе чисто языческими предрассудками 
и суеверием» [9, с .7] .

Отсюда и методы лечения болезней сводились к 
следующему . «Если Бог пошлет на кого болезнь, или 
какую скорбь, то врачевание Божией милостью, да 
слезами, да молитвою, да постом, да милостынею к 
нищим, да истинным покаянием» . 

При этом, знаменитая летопись Киево-Печерского 
монастыря «Патерик Киевский» «не раз с удовлет-
ворением отмечает лечебные неудачи, постигавшие 
неисправимых пациентов» [43, с .161], которые за по-
мощью во время болезней обращались к врачам, а 
не шли в монастырь за назначением им епитимий . В 
этом же «Патерике Киевском» четко указывается на 
бессилие врачей при врачевании недугов и наказа-
нии в виде смерти, которое, якобы Бог ниспосылает 
на самих врачей, которые пытаются давать больным 
советы, да еще и отговаривают своих пациентов идти 
в монастырь [43, с .161-162] .

Кстати, неприязнь к врачам Русь наследует также 
из Византии, где «вообще врачам не доверяли» [47, 
с .133] и в литературе которой они предстают, как не-
вежды или даже садисты [47, с .134] .

— Противодействие распространению просве-
щения, открытию школ. Государственная церковь, 
вопреки нередко провозглашаемым сегодня заявле-
ниям, противилась просвещению . Понимая, что как 
и в свое время жречество, что темной массой управ-
лять легче, а просвещение приведет к тому, что люди 
начнут сопоставлять их учение с тем, что говорит 
Библия и тогда люди увидят массу противоречий и 
злоупотреблений . Кроме умения читать, некоторые 
еще учились писать и считать, и наконец, верши-
ной образованности считалось знание греческого 
языка и византийского риторства и стиля [14, т . 3, 
с .457-458] . Примечательно, что «таки дисципліни, 
як історія, історія літератури, географія, природні 
науки, філософія й мораль, навіть теологія, певно, 
ніколи не викладалися в системі, а черпали ся го-
ловно з переможених візантійських підручників та 
з устних розмов з більш досвідченими в «книжнім 
почитанні» [14, т . 3, с . 458-459] .

Киевская Русь наследует от Византии принцип, что 
«научная истина представлялась раз и навсегда дан-
ной, стабильной, вечной . Опыт и наблюдения были 
вторичными, даже не имеющими отношение к под-
линной науке, а главным, определяющим считались 
рассуждения, основанные на традиционных автори-
тетах —Библии (которую в Византии могли читать 
лишь единицы и которая была поставлена фактиче-
ски на второе место после Предания, основанного 
на порой откровенно языческих понятиях и догма-
тах — прим А .О .), трудах Отцов Церкви и греческих 
философов . Компиляция предсталяла основной ме-

тод работы византийских интеллектуалов… Отсюда 
же проистекало отсутствие у ромеев особой тяги к 
изобретательности и к совершенствованию средств 
производства» [47, с . 223—224] . Безусловно, при та-
кой исходящей парадигме развитие науки вообще и 
медицины в частности, было, невозможно .

— Лечение, как грех. «В эпоху, когда Русь приняла 
христианство, православная церковь была пропита-
на монашеским духом, и религиозное благочестие 
находилось под исключительным влиянием мона-
стырского взгляда . Сложилось представление, что 
человек может угодить Богу более всего доброволь-
ными лишениями, страданиями, удручением плоти, 
отречением от всяких земных благ, даже самоот-
чуждением от себе подобных, — что Богу приятна 
печаль, скорбь, слезы человека; и, напротив, веселое, 
спокойное житье есть угождение диаволу и ведет к 
погибели» [21, т . 1, с .21] .

Естественно, что при таком взгляде болезнь вос-
принималось, как своеобразное благословение ни-
спосылаем Богом, что бы человек остановился в сво-
ей греховной деятельности и естественно, что мето-
дами борьбы с болезнью могли быть только пост и 
молитва . Выносить страдание от болезни, никак не 
помогая себе лекарственными методами станови-
лось частью, как верили духовного подвига, прибли-
жающего человека к Богу» [21, т . 1, с .21-23] . «Грешно 
противиться воле Божией и продолжать лечение за-
тянувшейся болезни» [39, с .70] .

— Пытки и истязания, как методы борьбы церк-
ви с лицами, занимающимися медицинской прак-
тикой 

В своей борьбе с теми, кто без ее ведома занимал-
ся медицинской практикой средневековая церковь 
весьма широко использовала пытки и истязания, 
которые составляют одну из мрачнейших страниц ее 
истории . «Дела о волшебстве издревле принадлежа-
ли в России заведыванию духовной власти, и чароде-
ев сжигали в костре, точно также,  как и в Западной 
Европе» [17, с . 227] и в Византии . «По византийским 
законам колдуны и зна хари подлежали казни мечом» 
(Эклога, тит . XVII, ст . 43) [44, т .1, с . 158] . В понима-
нии средневековья любое занятие наукой приравни-
валось к занятию волшебством .

Церковная власть Древней Руси вела яростную 
борьбу с медициной, объявляя волхвованием любое 
отклонение от своих догматов [39, с . 66] .

Подобное огульное обвинение во всех смертных 
грехах своих противников всегда было характерно 
для государственных церквей средневековья . «Под 
влиянием византийской церкви в древней Руси с 
конца X века была создана система церковных судов, 
которые по своей свирепости ничем не отличались 
от созданных в XIII веке в Западной Европе жутких 
церковных судилищ, так называемой «святейшей 
инквизиции» . В каждой древнерусской епар хии цер-
ковный суд возглавлял местный епископ, а в Кие ве 
— митрополит . Суд был правомочен искалечить или 
убить осужденного, или в целях устрашения сначала 
искалечить, потом лишить жизни, конфисковав все 
иму щество . Поэтому при каждом церковном суде 
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была тюрьма с застенком (в Киеве он помещался на 
Песьем острове), имевшим штат квалифицирован-
ных палачей, снабженных целым арсеналом орудий, 
как для пыток, так и для приведения в исполнение 
жестоких судебных при говоров . С целью выколотить 
из подсудимых побольше денег владимирский епи-
скоп- «мучитель» распинал их на сте не, вырезывал 
языки, выжигал глаза, отрезал бороды, а в заключе-
ние обезглавливал . В суде же киевского мит рополита 
нераскаявшийся «еретик» обычно карался такой же 
квалифицированной смертной казнью: сначала ему 
отрезали язык, выкалывали глаза и отсекали правую 
руку, а затем обезглавливали!» [39, с . 57—58] .

Безусловно, что при таком отношении о возмож-
ном развитии медицинских знаний говорить не при-
ходилось вовсе .

Выводы
1 . Система двоеверия соединила языческие и хри-

стианские представления о болезни, в результате 
которых врачам и медицине не осталось в принципе 
места для их лечения;

2 . Система двоеверия привела к неприятию свет-
ской медицины, как таковой и приравняла занятие 
ей богоотступничеству, что привело  к фактическому 
отсутствию светской медицины в Киевской Руси;

3 . Система двоеверия способствовала поддержа-
нию крайне низкого образовательного уровня на-
селения и расцвету суеверных представлений в об-
ществе в виде веры в сны, проклятия, астрологию и 
магию;  

4 . Система двоеверия способствовала разработке и 
широкому внедрению крайне фанатичных религиоз-
ных и небиблейских по своей сути практик, направ-
ленных на лечение и профилактику заболеваний в 
виде фактического обоготворения икон, приписы-
вании магической охранительной силе наузам, аму-
летам и крестам, самоистязаний и изнурений плоти, 
произнесении молитв-заговоров;

5 . Система двоеверия стала ведущим фактором, 
обусловившим статику в развитии, как медицинско-
го образования, так и медицинской практики и на-
уки в Киевской Руси .
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Медицина Київської Русі та двоєвірство
Проф. А.А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра терапії, ревматології і клінічної фармакології
Українська Академія Історії Медицини

У роботі показано, що система двоєвірства, що була штучним з’єднанням язичницьких догматів, 
представлень і обрядів з християнським вченням, привела до з’єднання язичницьких і християнських 
представлень про хвороби, в результаті яких лікарям і медицині не залишилося в принципі місця для її 
лікування. Система двоєвірства привела до неприйняття світської медицини, як такий і прирівнювання 
заняттю їй до боговідступництва, що привело до фактично відсутності світської медицини в Київській 
Русі. Показано, що система двоєвірства сприяла підтримці украй низького освітнього рівня населення і 
розквіту забобонних представлень у суспільстві у вигляді віри в сни, прокляття, астрологію і магію. Вста-
новлено, що двоєвірство сприяло розробці і широкому впровадженню украй фанатичних релігійних і 
небіблейських за своєю суттю практик, спрямованих на лікування і профілактику захворювань у вигляді 
фактичного обожнювання ікон, приписуванні магічній охоронній силі наузам, амулетам і хрестам, 
самокатувань і виснажень плоті, вимовленні молитов-змов. Таким чином, система двоєвірства стала 
провідним чинником, що зумовив статику в розвитку, як медичної освіти, так і медичної практики і на-
уки в Київській Русі.

Ключові слова: медицина, двоєвірство, Київська Русь.

The the medicine Kievan Rus and two-faiths
A.A. Oparin, MD, PhD (Kharkiv, Ukraine)
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A paper demonstrates that the system of dual religion, which served as an artificial union of pagan dogmas, 
perceptions, and rituals with Christian doctrine, led to the connection of pagan and Christian ideas about disease, 
which resulted in no opportunity left for doctors and medicine to treat it. This system of dual religion led to the 
rejection of secular medicine, as such, and the equation of this occupation with apostasy, which resulted in 
virtually no secular medicine present in Kievan Rus. It has been shown that the dual-faith system has contributed 
to the support of some extremely low educational levels of the population and to flourishing of superstitious 
perceptions in society in the form of belief in dreams, curses, astrology, and magic. It was established that 
dual religion contributed to the development and widespread introduction of extremely fanatical religious and 
non-biblical practices aimed at treating and preventing diseases in the form of icons worshipping, attributing 
magical protective power to amulets and crosses. Thus, the dual-faith system has become a leading factor in the 
development of statics in both medical education and medical practice and science in Kievan Rus.

Key Words: medicine, dual religion, Kievan Rus.
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Діагностика і лікування стабільної 
ішемічної хвороби серця в практиці 
сімейного лікаря

Серед серцево-судинних захворювань, пов’язаних 
з атеросклерозом, хронічна ішемічна хвороба 

серця (ІХС), зокрема стенокардія, є найбільш поши-
реною формою . ІХС представляє ураження міокарда, 
що розвивається в результаті порушення рівноваги 
між коронарним кровобігом і метаболічними потре-
бами серцевого м’яза [1, 2] .

ІХС може протікати в гострій і хронічній формі . 
До гострої відносяться раптова коронарна смерть, 
гострий інфаркт міокарда (ІМ), нестабільна стено-
кардія, стенокардія Принцметала (варіантна, вазос-
пастична), до хронічної — стенокардія напруги (I—
IV функціонального класу — ФК) і спокою, мікро-
судинна стенокардія, постінфарктний кардіосклероз 
з розвитком порушень ритму і провідності, а також 
серцевої недостатності, аневризма серця .

Хронічна стабільна стенокардія характеризується 
передбачуваністю і відтворюваністю . Вона проявля-
ється болем в області грудини тривалістю 2—5 хв з 
можливою іррадіацією в ліву руку, ліве плече, спину 
або нижню щелепу, рідше — в епігастральну ділянку . 
Біль і дискомфорт викликаються ішемією міокарда, 
пов’язаною з фізичним або емоційним стресом, і 
найчастіше знімаються припиненням навантаження 
або сублінгвальним прийомом нітрогліцерину або 
пероральним прийомом нітратів [3, 4] . Наявність 
симптомів стенокардії частіше свідчить про вираже-
не звуження однієї або декількох коронарних арте-
рій, але зустрічається також і при необструктивному 
ураженні артерій і навіть при нормальних коронар-
них артеріях . Факторами функціонального уражен-
ня коронарних артерій є спазм, тимчасова агрегація 
тромбоцитів і внутрішньосудинний тромбоз .

Стенокардія часто буває першим клінічним про-
явом ІХС у жінок, інфаркт міокарда — у чоловіків . 

Стенокардія — це загрудинний біль з наступними 
характерними клінічними ознаками:

•   характер болю: стискаюча, пекуча;
•   локалізація: за грудиною або лівіше від неї;  
•   іррадіація: частіше — в ліву руку, плече, лопат-

ку, в область горла, нижню область, в праву руку, 
ногу, щелепу; рідше — в епігастральну ділянку і 
нижню щелепу справа;

•   провокуючі фактори: фізичне або психоемоцій-
не навантаження, вихід на холод, вітер, їжа, ку-
ріння, високий артеріальний тиск;

•   тривалість: від 30 с до 20 хв; 
•   купірування  болю:  припинення  навантаження, 

відпочинок; 
•   реакція  на  прийом  нітрогліцерину:  позитивна 

(припинення болю через 0,5—3,0 хв після при-
йому, рідко — до 20 хв) .

При встановленні діагнозу стабільної ІХС визна-
чають ФК відповідно до класифікації стабільної сте-
нокардії напруги Канадської асоціації кардіологів 
(табл .1) .

Компоненти клінічного діагнозу:
1 . Нозологія — наявність хронічної ішемії (ІХС)
2 . Форма стенокардії (відповідно до класифіка-

ції — стабільна, нестабільна, спонтанна і т .д .)
3 . Наявність інших видів ІХС, станів після ревас-

куляризації міокарда (із зазначенням року) (вказу-
ється при наявності)

4 . Наявність порушень серцевого ритму (вказу-
ється при наявності)

5 . Ступінь тяжкості стабільної стенокардії напру-
ги (виражається в функціональних класах)

6 . Наявність ХСН із зазначенням стадії і ФК
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Критерії ранньої діагностики
З огляду на високі показники рівня смертності і 

захворюваності через ІХС у всьому світі, одним із 
пріоритетних завдань практичної охорони здоров’я 
є первинна та вторинна профілактика захворювань 
обумовлених атеросклерозом . Рання діагностика 
стенокардії є складним завданням, що обумовлено 
рядом факторів: висока поширеність субклінічно-
го атеросклерозу, найбільш небезпечного стану для 
розвитку гострої коронарної катастрофи, клінічний 
дебют ішемії нерідко виявляється гострим інфарк-
том міокарда, ряд хворих мають безбольову форму 
хронічної ішемії міокарда, що істотно ускладнює діа-
гностичний пошук [5, 6] .

Таким чином, на перший план реалізації поставле-
ного завдання виступає виявлення і рання корекція 
наявних факторів серцево-судинного ризику . Тіль-
ки нівелювання наявних факторів ризику на ранній 
стадії розвитку атеросклеротичного процесу дозво-
лить істотно поліпшити прогноз, уповільнивши про-
гресування хвороби [7] .

Слід зазначити когорту пацієнтів, що потребують 
активного виявлення маркерів ішемії міокарда без 
клінічних проявів стенокардії . До даної категорії від-
носяться пацієнти з цукровим діабетом, літні, а та-
кож пацієнти, що мають кілька факторів серцево-су-
динного ризику . Успішне виявлення маркерів ішемії 
міокарда і своєчасна корекція факторів ризику до-
зволить істотно знизити захворюваність і смертність 
через ІХС [8] . 

Тому велика роль сімейних лікарів в реалізації 
пріоритетного напряму сучасної медицини — своє-
часної профілактики соціально-значущих хронічних 
неінфекційних захворювань, зокрема, серцево-су-
динних захворювань .

В умовах високої медико-соціальної значимості 
ІХС важливо пам’ятати, що велика частина епізо-
дів ішемії міокарда може проходити без симптомів 
стенокардії або її еквівалентів, аж до розвитку без-
больового ІМ . Епізоди безбольової ішемії міокарда 
зазвичай діагностують під час проб з фізичним на-
вантаженням або при добовому моніторуванні ЕКГ, 
а також при планових реєстраціях ЕКГ . Епізоди без-
больової ішемії міокарда — предиктор несприятли-

вого перебігу і наслідків захворювання . Шкідлива дія 
епізодів ішемії на міокард визначається не наявніс-
тю болю, а виразністю і тривалістю порушення його 
перфузії, незалежно від того, є вони больовими або 
безбольовими [10, 11] .

Таким чином, серед форм ішемії міокарда мож-
на виділити стабільну, вазоспастичну стенокардію 
і безбольову ішемію міокарда . Слід звернути увагу, 
що зазначені клінічні варіанти стенокардії можуть 
зустрічатися як окремо, а можливо поєднання будь-
яких її форм .

Вкрай важливо для поліпшення серцево-судинно-
го прогнозу кожного пацієнта і оптимізації тактики 
лікування виявити і мати можливість оцінити за-
гальну кількість стенокардитичних нападів за добу . 
Досягнення поставленої задачі можливе тільки після 
проведення комплексу діагностичних заходів, спря-
мованих на встановлення та реєстрацію епізодів 
ішемії міокарда .

Правильно виконане розпитування пацієнта до-
зволяє з високим ступенем ймовірності встановити 
діагноз стенокардії . З анамнестичних даних велике 
значення мають тривалість і характер болю, задишки 
або аритмії, зв’язок їх з фізичним навантаженням, а 
також його обсяг, який пацієнт може витримати без 
виникнення нападу, ефективність різних лікарських 
засобів при виникненні нападу (зокрема, ефектив-
ність нітрогліцерину) . Важливо з’ясувати наявність 
факторів ризику .

Об’єктивних симптомів, характерних для ІХС, 
немає . Однак, фізикальне обстеження дозволяє ви-
явити ряд маркерів, які вказують на наявність атеро-
склеротичного процесу, ябо ознак хронічної ішемії 
міокарда:

1 . ознаки порушення ліпідного обміну: ксантоми, 
ксентелазми, крайове помутніння рогівки ока («ста-
реча» або «сенільна» дуга), стенозуюче ураження ма-
гістральних артерій (сонних, підключичних, перифе-
ричних артерій нижніх кінцівок та ін .);

2 . патологічна пульсація в прекардіальної області;
3 . можливе виявлення постійного систолічного 

шуму на верхівці серця або відразу після фізичного 
навантаження — свідоцтво ішемії в області сосочко-
вих м’язів .

Таблиця 1
ФК тяжкості стабільної стенокардії напруги відповідно до класифікації

Канадської асоціації кардіологів
ФК Ознаки

I «Звичайна повсякденна фізична активність» (ходьба або підйом по сходах) не викликає стенокардії. Біль виникає 
тільки при виконанні дуже інтенсивного, або дуже швидкого, або тривалого фізичного навантаження

II «Невелике обмеження звичайної фізичної активності», що означає виникнення стенокардії при швидкій ходьбі 
або підйомі по сходах, після їди або на холоді, або у вітряну погоду, або при емоційному перенапруженні, або 
в перші кілька годин після пробудження; під час ходьби на відстань понад 200 м (двох кварталів) по рівній 
місцевості або під час підйому по сходах більше ніж на один проліт в звичайному темпі при нормальних умовах

III «Значне обмеження будь-якої фізичної активності» — стенокардія виникає в результаті спокійної ходьби на 
відстань від одного до двох кварталів (100—200 м) по рівній місцевості або при підйомі на один проліт в 
звичайному темпі при нормальних умовах

IV «Неможливість виконання будь-якого фізичного навантаження без появи неприємних відчуттів», або виникнення 
стенокардії в спокої
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Принципи терапії стабільної стенокардії напруги 
в амбулаторних умовах

Перед початком лікування хворого з хронічною 
формою ІХС необхідно провести стратифікацію сер-
цево-судинного ризику . Стратифікація ризику про-
водиться для того, щоб оцінити прогноз і вибрати 
адекватну стратегію лікування . Перш за все, необ-
хідно виділяти осіб, які належать до групи високо-
го ризику, у яких найбільш імовірна користь більш 
агресивного лікування . Критерієм високого ризику 
вважається серцево-судинна смертність > 2% в рік, 
середнього ризику — від 1 до 2% в рік і низького ри-
зику <1% в рік .

В даний час не розроблена оптимальна модель 
оцінки ризику, тому може бути використаний аль-
тернативний підхід, заснований на результатах клі-
нічних досліджень . Стратифікація ризику грунту-
ється на клінічній оцінці (вираженість симптомів і 
дані огляду), результатів тестування з навантажен-
ням, оцінці функції лівого шлуночка і у окремих па-
цієнтів — за поширеністю коронарного атеросклеро-
зу за результатами коронарної ангіографії . Інвазивна 
стратегія призначається хворим з високим ризиком 
ускладнень або хворим, що  погано піддаються меди-
каментозному контролю . Фармакотерапія є розум-
ною альтернативою інвазивного підходу в лікуванні 
більшості хворих стабільною стенокардією [1, 2, 12] .

Модифікація факторів ризику і зміна стилю життя 
включає такі заходи, як:
•   відмова від куріння, надмірного вживання алко-

голю;
•   зниження  маси  тіла  (рекомендується  так  звана 

середземноморська дієта: овочі, фрукти, риба, 
птиця);

•   боротьба з гіподинамією, заняття ЛФК з визна-
ченням індивідуальної схеми фізичних наванта-
жень;

•   корекція дисліпідемії за допомогою дієти і / або 
медикаментів;

•   обов'язковим  є  немедикаментозна  корекція  ар-
теріальної гіпертензії, цукрового діабету, а також 
інших станів і захворювань, що погіршують сер-
цево-судинний прогноз .

Необхідно відзначити, що для визначення режиму 
індивідуальної фізичної активності корисно провести 
тест з фізичним навантаженням на велоергометрі або 
тредмілі і визначити приблизну частоту серцевих ско-
рочень під час появи електрокардіографічних ознак 
ішемії міокарда або болю . В цьому відношенні особли-
во показове тривале моніторування електрокардіо-
грами під час повсякденної фізичної активності .

Мета і тактика лікування 
Лікування стенокардії переслідує дві основні мети .
Перша — поліпшити прогноз і попередити виник-

нення ІМ і раптової смерті, і, відповідно, збільшити 
тривалість життя .

Друга — зменшити частоту і знизити інтенсивність 
нападів стенокардії і, таким чином, поліпшити якість 
життя пацієнта . Тому, якщо різні терапевтичні стра-
тегії однаково ефективні в полегшенні симптомів 
хвороби, слід віддати перевагу лікуванню з доведе-

ною або дуже ймовірною перевагою в поліпшенні 
прогнозу в плані профілактики ускладнень і смерті .

Після постановки діагнозу стабільної ІХС пацієн-
тові відразу призначають оптимальну медикамен-
тозну терапію і починають діагностичні заходи з 
метою встановлення ступеня ризику . При високому 
ступені ризику необхідно виконати ангіографію для 
вирішення питання про необхідність, можливість та 
тип передбачуваного оперативного лікування . При 
відсутності у пацієнта ознак високого ризику смерті 
(відповідної клінічної симптоматики) продовжують 
оптимальну медикаментозну терапію . При наявності 
відповідної клінічної симптоматики, особливо якщо 
пацієнт не задоволений якістю життя, слід обговори-
ти можливість оперативного лікування .

Хворих і їх близьких слід інформувати про при-
роду стенокардії, механізми її розвитку, значення 
цього захворювання в прогнозі життя і рекомендо-
ваних методах лікування і профілактики . Пацієн-
там доцільно уникати навантажень, що викликають 
стенокардію, і приймати нітрогліцерин під язик для 
її купірування . Хворих слід застерегти з приводу 
можливого розвитку гіпотонії після прийому нітро-
гліцерину під язик (при першому його застосуванні 
доцільно посидіти) і інших можливих небажаних 
ефектів, особливо головного болю . Рекомендується 
профілактичний прийом нітратів перед навантажен-
ням, яке зазвичай призводить до розвитку стенокар-
дії . Якщо стенокардія зберігається в спокої протягом 
>15— 20 хв . та / або не купірується нітрогліцерином, 
слід викликати швидку медичну допомогу .

Всім пацієнтам незалежно від обраної тактики ве-
дення дають рекомендації по немедикаментозному 
лікуванню, що знижує ризик прогресування захво-
рювання . В основному ці заходи спрямовані на зміну 
стилю життя і включають відмову від куріння, фізич-
не навантаження, правильне харчування, підтримку 
нормальної маси тіла (індекс маси тіла 18,5—24,9 кг 
/ м2) і окружності талії, контроль цукрового діабету, 
підтримання АТ на рівні <140/90 мм рт . ст .

У схему медикаментозної терапії відповідно до ре-
комендацій з ведення хворих зі стабільною ІХС вклю-
чені препарати з доведеним позитивним впливом 
на прогноз при цьому захворюванні (табл . 2), які є 
обов’язковими для призначення, якщо немає прямих 
протипоказань до їх прийому, а також численна група 
антиангінальних або антиішемічних препаратів .

Таблиця 2
Медикаментозне лікування хронічної ІХС 

I.Препарати, що поліпшують прогноз захворювання: 
• Антитромбоцитарні (ацетилсаліцилова кислота, клопідо-

грель) 
• Статини 
• Блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 
II. Препараты, що покращують симптоми захворювання: 
• Бета-адреноблокатори 
•Антагоністи кальцію  
• Нітрати и нітратоподібні засоби (молсидомін) 
• Івабрадін 
• Нікорандил 
• Ранолазин 
• Триметазидин 
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Вибір конкретного препарату або його комбінацій 
з іншими препаратами слід проводити відповідно до 
загальноприйнятих рекомендацій: з урахуванням 
індивідуального підходу, тяжкості стенокардії, гемо-
динамічних показників: частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) і артеріального тиску (АТ), наявності комор-
бідних станів . При неефективності медикаментозної 
терапії слід розглянути коронарну реваскуляризацію 
міокарда (чрескожну коронарну ангіопластику  — 
ЧКВ або аортокоронарне шунтування — АКШ) . Ре-
васкуляризація приносить явну прогностичну виго-
ду тільки в підгрупах високого ризику, і практично 
відсутнє поліпшення прогнозу у тих, у кого він і так 
сприятливий .

Медикаментозна терапія, спрямована на поліп-
шення прогнозу, включає застосування препаратів 
наступних класів:
• дезагреганти; в першу чергу це призначення аце-

тилсаліцилової кислоти (АСК) в дозі 75-150 мг/добу . 
Пацієнтам, які перенесли гострий коронарний син-
дром або операцію реваскуляризації, в терміни до 12 
міс проводять подвійну дезагрегантну терапію: АСК 
+ клопідогрель (75 мг);
• антикоагулянти — при наявності фібриляції пе-

редсердь: варфарин (міжнародне нормалізоване від-
ношення 2,0—3,0);
• обов’язково призначення статинів незалежно від 

вихідного рівня ліпідів і на невизначено довгий тер-
мін;
•  інгібітори  ангіотензинперетворюючого  фермен-

ту (ІАПФ) — при артеріальній гіпертензії, низької 
фракції викиду, цукровому діабеті, а також у всіх ін-
ших пацієнтів, які страждають на ІХС;
• Бета-адреноблокатори (БАБ) (протягом 3 років) 

для поліпшення прогнозу у хворих, які перенесли ін-
фаркт міокарда .

Інший напрямок терапії при стабільній стенокар-
дії — антиангінальна терапія, метою якої є досягнен-
ня I ФК, щоб біль не виникала при звичайному для 
пацієнта фізичному навантаженні . Препаратами 1-й 
лінії є — БАБ або недігідропірідінові блокатори по-
вільних кальцієвих каналів (АК) або поєднання за-
значених препаратів . До цієї терапії можуть бути до-
дані препарати 2-й лінії: івабрадін, нітрати тривалої 
дії, нікорандил, ранолазин, триметазидин . У ряді ви-
падків (наприклад, при непереносимості препаратів 
1-й лінії або неможливості їх призначення) можливо 
переключення з препаратів 1-й лінії на препарати 
2-й лінії .

Дія антиангінальних препаратів частково може 
залежати від збільшення кровотоку і зниження по-
треби в кисні . Оскільки остання залежить від рівня 
артеріального тиску, частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) і скоротливості міокарда, для успішного ліку-
вання стенокардії необхідні досягнення АТ в межах 
140—130/90-80 мм рт . ст . і ЧСС 50—60 в хвилину . При 
недостатньому негативному хронотропному ефекті 
БАБ до терапії може бути доданий івабрадін, меха-
нізм дії якого полягає в інгібуванні струму натрію і 
калію по f-каналам, розташованих головним чином в 

пейсмекерних клітинах синусового вузла . Тим самим 
зменшується швидкість спонтанної діастолічної де-
поляризації, що приводить до більш пізнього виник-
нення чергового потенціалу дії і уповільнення ЧСС . 
Призначають препарат в дозі 5 мг 2 рази на день, а 
потім переходять на дозу 7,5 мг 2 рази на день .

Ранолазин блокує пізній натрієвий струм, який 
значно збільшений при ішемії . При зниженні над-
ходження натрію і кальцію всередину кардіоміо-
цитів зменшує жорсткість стінки лівого шлуночка, 
покращуючи діастолічне розслаблення, що сприяє 
поліпшенню кровотоку, особливо по внутріміокар-
діальним судинах . Ранолазин рекомендований до 
застосування у пацієнтів зі стабільною ІХС і цукро-
вим діабетом . Призначають по 500—1000 мг 2 рази 
на добу .

Триметазидин коригує енергетичний обмін міо-
карда при ішемії . Його можна комбінувати з усіма 
препаратами, що впливають на гемодинаміку . Три-
метазидин, як і ранолазин, рекомендований до за-
стосування у пацієнтів зі стабільною ІХС і цукровим 
діабетом . Призначають по 70 мг/добу .

Нікорандил надає антиангінальний ефект завдя-
ки 2 механізмам: нітратоподібній дії і здатності від-
кривати аденозінтріфосфатзалежні калієві канали 
(КАТФ-канали) .

Медикаментозне лікування полягає в прийомі 
комбінації як мінімум одного препарату для усу-
нення ангінозного болю в поєднанні з препаратами 
для поліпшення прогнозу, а також у використанні 
нітрогліцерину сублінгвально для купірування на-
падів стенокардії . Для контролю ЧСС і симптомів як 
лікування першої лінії рекомендується додавати до 
короткодіючого нітрату БАБ або АК . Якщо симпто-
ми не контролюються, рекомендується перейти на 
інший препарат (АК або БАБ) або комбінувати БАБ і 
дигідропіридиновий АК . Якщо симптоми задовільно 
контролюються, в лікуванні другої лінії можна вико-
ристовувати інші антиангінальні препарати . У окре-
мих пацієнтів з непереносимістю як БАБ, так і АК, 
або протипоказаннями до їх застосування в якості 
лікування першої лінії можна використовувати пре-
парати другої лінії . Профілактика подій оптимально 
забезпечується за допомогою призначення анти-
тромбоцитарних засобів і статинів . 

Правильно підібрані лікарські засоби діють на різ-
ні механізми розвитку ІХС, доповнюють один одно-
го і, як правило, добре переносяться при тривалому 
прийомі . Слід підкреслити, що переривчасте або 
курсове лікування у пацієнтів з ІХС не проводить-
ся . Лікування цього захворювання є підтримуючим і 
при гарній переносимості проводиться невизначено 
довго .

У практичних рекомендаціях по лікуванню ста-
більної ІХС слід виділяти рівень переконливості 
рекомендацій I (лікування корисно, ефективно, має 
переваги —  рекомендується і показано) і рівень 
достовірності доказів А (дані декількох рандомізі-
рованних клінічних випробувань або метааналізу) . 
До них відносяться призначення БАБ після пере-
несеного ІМ, інгібіторів кальцієвих каналів при не-
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переносимості БАБ, припинення куріння, прийом 
ацетилсаліцилової кислоти, статинів, ІАПФ (при ФВ 
ЛШ менше 40%) . Саме рекомендації рівня (IA) слід 
застосовувати в першу чергу .

При супутніх захворюваннях, що мають істотне 
значення для прогнозу ІХС (постінфарктний карді-
осклероз, артеріальна гіпертонія, цукровий діабет, 
серцева недостатність), для профілактики серцево-
судинних ускладнень рекомендується призначення 
ІАПФ або антагоністів рецепторів ангіотензину .

Показання до консультації кардіолога
•   Для пацієнтів з встановленим або передбачува-

ним діагнозом стенокардії бажана консультація 
кардіолога .

•   При  ускладненні  стенокардії  хронічною  сер-
цевою недостатністю, особливо систолічною, 
зі зниженням фракції викиду лівого шлуночка 
менше 40% .

•   Супутні захворювання та стани здатні посилюва-
ти перебіг хронічної ішемії міокарда (АГ, цукро-
вий діабет, хронічна хвороба нирок, анемія і т .і .)

•   Резистентна  до  антиангінальної  терапії  стено-
кардія . 

Показання до госпіталізації хворого
Показанням до госпіталізації хворого в кардіоло-

гічне відділення є
•   підозра на гострий коронарний синдром;
•   ознаки прогресування стенокардії  (почастішан-

ня нападів стенокардії і наростання їх тяжкості, 
зниження толерантності до фізичних наванта-
жень, збільшення кількості прийнятих коротко-
діючих нітратів на добу);

•   вперше виникла стенокардія;
•   рання постінфарктна стенокардія;
•   декомпенсація ХСН у пацієнтів зі стенокардією;
•   важкі  порушення  серцевого  ритму,  що  погано 

або не піддаються лікуванню .

Реваскуляризація міокарда при хронічній ІХС 
Під час обговорення питання про реваскуляриза-

цію міокарда при стабільній стенокардії (балонна ан-

гіопластика зі стентуванням коронарних артерій або 
АКШ) враховуються такі обставини:

1 . Ефективність антиангінальної терапії . Якщо піс-
ля призначення пацієнту, в тому числі комбінованої 
терапії в оптимальних дозах, у нього зберігаються 
напади стенокардії з неприйнятною для даного кон-
кретного хворого частотою, необхідно розглянути 
питання про реваскуляризацію .

2 . Результати навантажувальних проб . Результати 
будь-якої проби з навантаженням можуть виявити 
критерії високого ризику ускладнень, які говорять 
про несприятливий віддалений прогноз .

3 . Ризик втручання . До уваги беруть анатомічні 
особливості ураження коронарних артерій, клінічні 
характеристики хворого, операційний досвід даної 
медичної установи . Як правило, від інвазивної про-
цедури утримуються в тих випадках, коли передба-
чуваний ризик смерті під час її проведення переви-
щує ризик смерті конкретного пацієнта протягом 1 
року .

4 . Питання про проведення інвазивного лікування 
повинно детально обговорюватися з хворим, а рі-
шення прийматимуться колегіально за участю ліку-
ючого лікаря, хірурга і інвазивного кардіолога . Після 
успішної інвазивної терапії необхідно продовжити 
вживати медикаментозні засоби .

Висновки  
ІХС відноситься до часто зустрічаємих серцево-су-

динних захворювань і є основною причиною високої 
серцево-судинної смертності в Україні .

Схема лікування, що отримала назву «оптимальна 
медикаментозна терапія» (антиагреганти, статини, 
блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 
+ антиангінальні препарати), повинна застосовува-
тися у всіх хворих з діагнозом стабільної ІХС, що 
протікає з нападами стенокардії .

В даний час є хороші можливості не тільки засто-
сування терапії з доведеною ефективністю, спрямо-
ваною на зниження ризику ускладнень, в тому числі 
розвитку смертельного результату, але і більш ефек-
тивного медикаментозного лікування стенокардії 
(ішемії), яка поліпшує якість життя . 
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Диагностика и лечение стабильной ишемической болезни сердца 
в практике семейного врача
Проф. Корж А.Н.
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Кафедра общей практики — семейной медицины

Среди сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, хроническая ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС), в том числе стенокардия, является наиболее распространенной формой. ИБС пред-
ставляет поражения миокарда, что развивается в результате нарушения равновесия между коронарным 
кровообращения и метаболическими потребностями сердечной мышцы. В настоящее время есть хо-
рошие возможности не только применения терапии с доказанной эффективностью, направленной на 
снижение риска осложнений, в том числе развития смертельного исхода, но и более эффективного ме-
дикаментозного лечения стенокардии (ишемии), которая улучшает качество жизни. В схему медикамен-
тозной терапии в соответствии с рекомендациями по ведению больных со стабильной ИБС включены 
препараты с доказанным положительным влиянием на прогноз при этом заболевании, которые являют-
ся обязательными для назначения, если нет прямых противопоказаний к их приему, а также многочис-
ленная группа антиангинальных или антиишемических препаратов.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, семейный врач.

Diagnosis and treatment of stable coronary heart disease in the practice 
of a family doctor
Prof. O. M. Korzh 
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Among atherosclerosis-related cardiovascular diseases, chronic ischemic heart disease (CHD), in particular 
angina, is the most common form. Coronary heart disease is a myocardial lesion that develops as a result of an 
imbalance between the coronary circulation and the metabolic needs of the heart muscle. At present, there are 
good opportunities not only to use therapy with proven effectiveness aimed at reducing the risk of complications, 
including the development of fatal outcomes, but also more effective drug treatment of angina (ischemia), which 
improves quality of life. According to the recommendations for the management of patients with stable coronary 
heart disease, drugs with a proven positive effect on the prognosis for this disease, which are mandatory for the 
purpose, if there are no direct contraindications to their admission, as well as a large group of anti-anginal or 
anti-ischemic drugs are included in the scheme of drug therapy.

Key Words: coronary heart disease, angina, family doctor.
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1804 рік . Опікун Дерптського навчального округу 
звернувся до міністра народної освіти П .  Завадов-
ського з проханням виділити акушерство з хірургії 
як самостійну навчальну дисципліну і призначити 
окремого професора для його викладання . Міністр 
відповів, що він «согласен на разделение кафедры 
хирургии и повивального искусства с тем условием, 
чтобы один профессор обучал только хирургии, а 
профессору скотного лечения препоручить вместе и 
преподавание повивального искусства, не назначая 
особенного за то жалования» (5) .

В таких умовах і при такому ставленні керівників 
всієї навчальної справи в Росії до викладання аку-
шерства довелося працювати і І .П .Лазаревичу, який 
став в подальшому, за визнанням медичної спіль-
ноти, одним із засновників наукового вітчизняного 
акушерства і гінекології . Іван Павлович народився 
в березні 1829 року в родині дрібнопомісних дво-
рян Могильовської губернії . З відзнакою закінчив-
ши Могилевську класичну гімназію, він вступив до 
університету в Санкт-Петербурзі . Однак незабаром 
перевівся в Київський і 1853 року успішно завершив 
навчання . Закінчивши університетський курс, він 
був залишений асистентом при акушерській кліні-
ці професора А .І .  Матвєєва і одночасно працював 
фабричним лікарем Київської межигірської фаян-
сової фабрики . Через три роки І .П .  Лазаревіч був 
затверджений на посаді помічника директора кліні-
ки, на якій пробув до 1860 р . За цей час він захис-
тив дисертацію на тему «De pelvis femineae metiendae 
rationibus» (1857), присвячену вивченню жіночого 
таза, і отримав доцентуру на кафедрі акушерства .

Провівши півроку в закордонному науковому від-
рядженні, І .П . Лазаревич в 1862 р . був обраний про-
фесором кафедри акушерства, жіночих і дитячих 

хвороб Харківського університету . Від своїх попе-
редників він отримав досить скромну клініку на 6 
ліжок, що складалася з 5 невеликих кімнат, без вби-
ральні, з єдиним переносним судном для всієї кліні-
ки, яке знаходилося за ширмою в родильні . Одна з 
цих кімнат була призначена для професорського ка-
бінету, і в ній, крім того, перебував фантом, інстру-
менти, книги і шафа . За 6 років діяльності перед Ла-
заревичем професора Блюменталя в клініці відбуло-
ся тільки 20 пологів . За наступним Ганом ця кількість 
збільшилася, але не була вище 35 пологів .

Багато сил і часу віддав І .П . Лазаревич розширен-
ню клініки, поліпшенню умов роботи . Незважаючи 
на численні перешкоди і обмежені можливості уні-
верситету, він домігся розширення клініки до 25 
ліжок і перевів її в нове, більш чисте приміщення . 
Разом з цим він відкрив амбулаторію, обладнав по-
ліклініку для акушерства і жіночих хвороб і значно 
підвищив рівень викладання .

Результатом його наполегливої цілеспрямованої 
роботи стало те, що харківська кафедра, за твер-
дженням сучасників, «приобрела значительное 
влияние во всей стране, стала авторитетной в на-
учном мире…и пользовалась большим доверием со 
стороны больных, не только постоянных жительниц 
Харькова, но и приезжавших издалека к профессору 
Лазаревичу» (5) .

Іван Павлович надавав великого значення роботі 
зі студентами . Він стверджував, що «родовспоможе-
ние составляет едва ли не самую важную и трудную 
отрасль врачебной помощи» (4) . Тому всі свої сили, 
знання і досвід він направляв на те, щоб поліпшити 
викладання свого предмета . Основною його заслугою 
є те, що при ньому акушерство і гінекологія стали 
розвиватися на науковій основі, взяли фізіологічний 
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науковий напрям . Методика викладання акушерства 
почала проводитися на основі вивчення анатомії і 
фізіології організму жінки . Теоретичне викладання 
акушерства він замінив практичним, клінічне спо-
стереження біля ліжка породіллі стало на місце ко-
лишнього заучування записаних лекцій . Він ввів для 
студентів самостійне ведення історії пологів і хворо-
би . Після виписки студент повинен був доповнити 
її своїми висновками і здати професору . Той, хто не 
представив цих документів, не допускався до іспитів . 
І .П . Лазаревич говорив, що майбутній акушер пови-
нен піклуватися про гнучкість свого тіла, пальців, 
повинен виробляти у себе здатність швидко орієнту-
ватися в кожному окремому випадку . Він запропону-
вав свою оригінальну класифікацію положень плода 
і сконструював чудовий акушерський фантом, на 
якому можна було бачити потрібне його положення . 
Клініка неодноразово поповнювалася новими препа-
ратами та інструментами, купленими професором на 
особисті кошти під час перебування за кордоном .

Важливу роль для розвитку акушерства в краї-
ні і його викладання зіграла монументальна пра-
ця І .П .  Лазаревича «Курс акушерства» — перший 
двотомний підручник російською мовою, що ви-
тримав згодом три видання . У передмові до підруч-
ника І .П .  Лазаревич відзначав, що матеріалом для 
самостійних висновків стали «отдельные случаи 
как клинические, так и частной его практики в те-
чение четырех десятков лет, перенесенные на бума-
гу с замечаниями и многочисленными очерками…» 
(2) . Про багатющю казуїстику, наведену в книзі, 
С .П .Боткин сказав: «Она есть основа для практичес-
кой медицины и лучшая школа для практического 
врача» (4) . Друге видання цього курсу було опублі-
ковано в 1892 р . і містило 1 136 сторінок і 740 малюн-
ків . Причому, 566 з них добре володівший аквареллю  
І .П . Лазаревіч виконав сам . Чимале значення Іван 
Павлович надавав також навчанню і створенню до-
свідчених акушерок . У 1869 р . при кафедрі почав 
функціонувати створений з ініціативи І .П .  Лазаре-
вича Повивальний інститут, який постачав своїми 
ученицями фактично весь південь країни .

Блискучий клініцист, І .П .  Лазаревич був ще й 
чудовим винахідником акушерського інструмен-
тарію . Один з біографів Івана Павловича профе-
сор І .О .Масалітінов писав про нього: «Это был тип 
ученого, стремившегося к усовершенствованиям с 
какой-то жаждой и даром к изобретениям» (5) . Він 
розробив і запропонував ряд оригінальних інстру-
ментів, що мають велике практичне значення в аку-
шерстві . Наприклад, запропонованою ним моделлю 
тазомера довгий час користувалися в ряді великих 
клінік і лікарень . І .П .  Лазаревич винайшов ембріо-
том, названий згодом брефотомом, матковий зонд, 
гістеротом для надрізів на шийці матки, петлевод 
для утримування заправленої пуповини при її випа-
данні, затискачі для оваріотоміі, констріктор для ви-
далення пухлин матки, гінекологічне трьохстулкове 
дзеркало і багато інших . Ним розроблений метод 
захисту промежини від розривів при пологах і спо-
сіб вичавлювання посліду, відомий в літературі під 

назвою способу Креде-Лазаревича . Щоб поліпшити 
діагностику захворювань малого таза, він запропо-
нував свій апарат — Діафаноскоп . Це відкриття Ла-
заревича зроблено було задовго до опису променів 
Рентгена . Воно і в даний час застосовується в діа-
гностиці захворювань вуха, горла, носа, в урології і 
т .д . У 1867 р . було видано його атлас акушерських та 
гінекологічних інструментів .

Вершиною його діяльності стали прямі без тазо-
вої кривизни акушерські щипці, які широко відомі 
і за кордоном під назвою російських акушерських 
щипців . Протягом багатьох років він працював над 
їх вдосконаленням, домагаючись такої моделі, яка 
попереджала б травматичні ушкодження плода і ма-
тері . І .О .Масалітінов говорив, що «одной только этой 
идеей он воздвиг себе уже научный памятник» (5) .

Колекції його інструментів неодноразово нагоро-
джувалися золотими медалями та дипломами на всі-
ляких вітчизняних і зарубіжних виставках . У 1882 р . 
на Всеросійській промислово-художній виставці в 
Москві І .П . Лазаревич був удостоєний диплома 1-го 
розряду з написом: «За акушерские инструменты, 
пользующиеся почетной известностью в ученом 
мире» (1) . Іван Павлович був обраний членом-ко-
респондентом або почесним членом 12-ти міжна-
родних і вітчизняних наукових конгресів і медичних 
товариств . На II Міжнародному медичному конгре-
сі в 1869 р . І .П . Лазаревич був обраний віце-прези-
дентом, а на Міжнародному конгресі в Копенгагені 
в 1883 р . — почесним президентом гінекологічної 
секції . В знак визнання видатних заслуг і поваги до 
російського вченого президент Лондонського аку-
шерського суспільства Р . Барнс присвятив йому свій 
підручник з акушерства (1) .

Професор Лазаревич був прекрасним лектором . 
Блискучі за формою і багаті за змістом, його лекції 
завжди супроводжувалися демонстрацією малюн-
ків, добре виконаних самим автором . І .П . Лазаревіч 
був широко освіченою людиною, знав кілька іно-
земних мов, любив музику, літературу, мистецтво .  
У будинку його було зібрано велику колекцію кар-
тин . В останні роки життя він був зайнятий скла-
данням нового атласу своїх інструментів, роботу над 
яким, на жаль, він не встиг завершити .

І .П .  Лазаревич прагнув і до вирішення соціальних 
проблем, що стосуються праці та побуту жінки-мате-
рі . Цим питанням присвячені його роботи: «Внимание 
к детям и матерям», «Деятельность женщины», «Жен-
ский организм по отношению к труду» та ін . Уже тоді 
він говорив про необхідність відповідних санітарних 
законів для охорони жіночої праці . Велике враження 
на присутніх справила його актова промова в зборах 
університетської спільноти «Город с гигиенической и 
эстетической точек зрения», де він критикував став-
лення офіційних державних органів і окремих його 
діячів до цього питання . Неодноразово виступав він 
і про необхідність вищої жіночої освіти .

Майже чверть століття Іван Павлович керував ка-
федрою в Харківському університеті (1862—1885) . 
Вийшовши у відставку заслуженим професором, він 
оселився в Петербурзі і продовжував працювати над 
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атласом . Помер І .П . Лазаревич раптово, вдень 25 лю-
того 1902 року, на 73-му році життя від крововиливу 
в мозок .

Пам’ять про цю чудову людину залишилася в його 
наукових працях і інструментах, що приносять ко-

ристь суспільству і до сьогоднішнього часу . А пред-
ставники харківської наукової акушерської школи, в 
основу якої І .П . Лазаревич заклав наріжний камінь, 
продовжують вести свою високо корисну діяльність 
і в даний час .
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Особливості моторно-секреторних 
порушень у хворих на ішемічну хворобу 
серця із супутньою гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою

Вступ. Сьогодні проблемою сучасного пацієнта є 
поліморбідність — поєднаний перебіг різних за-

хворювань, що в багатьох випадках значно ускладнює 
своєчасність встановлення діагнозу і підбору етіопа-
тогенетичної терапії . Коморбідний перебіг захворю-
вань серцево-судинної і травної систем у сучасному 
світі викликає помітну зацікавленість дослідників . 
Це пов’язано з їх широкою розповсюдженістю, зо-
крема, ішемічної хвороби серця (ІХС) та гастроезо-
фагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) [1,2,3] . Так, 
у більш, ніж 40% хворих на ІХС, реєструється реф-
люкс-езофагіт різного ступеня тяжкості [4] . Осо-
бливо актуальною ця проблема є для індустріально 
розвинених країн, в яких практично у половини до-
рослого населення виявляють провідний симптом 
ГЕРХ — періодично виникаючу печію, яка істотно 
знижує якість життя . Одночасно з цим 60% випад-
ків больових епізодів некардіального характеру у 
хворих на ІХС пов’язані з ГЕРХ [4, 5] . Формуванню 
цієї поєднаної патології сприяє цілий ряд механізмів . 
Спільна іннервація стравоходу і серця призводить 
до схожості клінічної картини болів при ІХС і ГЕРХ, 
а також порушення серцевого ритму, що може спро-
вокувати епізод ішемії [6] . Формуванню симптомів 
ГЕРХ сприяє прийом аспірину, антагоністів кальцію, 
нітратів, які широко застосовуються при ІХС, але 
можуть привести до зниження тиску нижнього стра-
вохідного сфінктеру, що є одним з провідних меха-
нізмів формування ГЕРХ [1, 7, 8] . Мікроциркулятор-
ні порушення у хворих на ІХС призводять до зсуву 
тканинного кислотно-лужного балансу, порушення 
міцності епітеліального пласта — найважливішого 
чинника захисту стравоходу від агресивного впливу 

рефлюксованого шлункового вмісту [1,5,6,7,8] . Це 
супроводжується формуванням і прогресуванням 
ГЕРХ у хворих на ІХС . Таким чином, ІХС та ГЕРХ 
можуть не тільки взаємно погіршувати перебіг один 
одного, але і провокувати виникнення кожного з за-
хворювань . ГЕРХ є мультифакторним захворюван-
ням, в патогенезі якого на перший план виходять 
моторно-секреторні порушення [9] . У зв’язку з від-
сутністю єдиної думки щодо причини виникнення 
порушень моторики шлунково-кишкового тракту, 
а, відповідно, відсутністю адекватних фізіологічних 
методів її діагностики і лікування, дана проблема до-
нині продовжує залишатися актуальною .

Мета дослідження . Вивчити особливості мото-
рно-секреторних порушень у хворих на ішемічну 
хворобу серця із супутньою гастроезофагеальною 
рефлюксною хворобою . 

Матеріали та методи дослідження . Для дослі-
дження нами було взято 110 пацієнтів . Першу гру-
пу склали 66 осіб (47 чоловіків та 19 жінок) у віці 
від 42 до 60 років із ІХС та супутньою неерозивною 
формою ГЕРХ . Діагноз ІХС виставлено згідно МКХ-
10, Уніфікованого клінічного протоколу первинної, 
вторинної та третинної медичної допомоги «Ста-
більна ішемічна хвороба серця» [10], Рекомендацій 
Європейського Товариства Кардіологів з лікування 
стенокардії (2013) [11,12], а ГЕРХ згідно МКХ-10 та 
рекомендацій Монреальського консенсусу (2006 г .) 
[13] . Критеріями включення були: вік пацієнта від  
35 до 60 років, стабільна стенокардія напруги І-ІІ 
ФК та хронічна серцева недостатність 0-ІІ А ст ., не-
ерозивна форма ГЕРХ . У цю групу не були включені 
пацієнти з іншою супутньою патологією і, зокрема, 
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ожирінням, інсулінорезистентністю, цукровим діа-
бетом, хронічним обструктивним захворюванням 
легень, гострим коронарним синдромом . Другу гру-
пу склали 44 особи ( 28 чоловік та 16 жінок) у віці 
від 39 до 60 років, хворих на ІХС без супутньої па-
тології . Контролем слугували 20 практично здоро-
вих осіб того ж віку і статі . В ході дослідження було 
виконано обстеження пацієнтів на клінічних базах 
кафедри терапії, ревматології та клінічної фармако-
логії Харківської медичної академії післядипломної 
освіти та на базі КЗОЗ «Харківська міська лікарня 
№8» . Дослідження було схвалено рішенням Інсти-
туційного Етичного комітету Харківської медичної 
академії післядипломної освіти та клінічних баз . 
Письмову інформовану згоду було отримано від усіх 
суб’єктів дослідження . Моторно-евакуаторні зміни 
визначались за допомогою ультразвукового дослі-
дження, яке проводилось на апараті ULTIMA pro-30 
(виробництво України): в положенні пацієнта на лі-
вому боці та на спині, в епігастральній області та на 
рівні проекції стравохідного отвору діафрагми, на-
тщесерце, а також через 5, 10 та 15 хвилин після при-
йому 0,5 літрів рідини . В ході дослідження визначали 
товщину стінки стравоходу, діаметр стравохідного 
отвору діафрагми (СОД), ширину просвіту страво-
ходу в нижній третині, а також наявність або відсут-
ність рефлюксу (по зворотньому затіканню рідини з 
шлунку в стравохід) . Визначення кислотності шлун-
кового соку проводили методом інтрагастральної 
pH-метрії, виконаної на апараті ІКЖ-2 (виробництво 
України) . Про стан регіонарного кровотоку судили за 
швидкостю кровотоку і діаметру черевного стовбура 
(ЧС), що визначались за допомогою імперсно-хви-
льової доплерографії з кольоровим картуванням, ви-
конаної на ультразвуковому апараті Aloka-SSD-650 
(виробництво Японія) . Статистичну обробку даних 
проводили методами варіаційної і непараметричної 
статистики медико-біологічного профілю за допомо-
гою пакета статистичних програм EXEL for Windows, 
Statistika 6 .0 і SPSS Statistics . При нормальному розпо-
ділі використовувався t-критерій Стьюдента, в разі 
відхилення від нормального розподілу застосовува-
лися непараметричні критерії Уїлкінсона . Кореля-
ційний аналіз проводили за допомогою коефіцієнта 
кореляції Спірмена . Достовірними вважали відмін-
ності при р<0,05 . 

Результати дослідження та їх обговорення . Вік 
пацієнтів першої групи на початок дослідження ста-
новив від 42 до 60 років, у середньому 53,79±3,9; у 
другій групі вік був від 39 до 60 років, у середньому 
53,0±4,6 . Вік групи контролю склав від 35 до 60 років, у 
середньому 47±6,1 . Кількість чоловіків у групі 1 скла-
ла 47 (71,2%), жінок 19 (28,8%) . У групі 2 чоловіків 28 
(63,6%), жінок 14 (36,4%) . Кількість чоловіків у групі 
контролю склала 13 (65%), жінок 7 (35%) (табл . 1) .

В ході проведеного ультразвукового дослідження 
шлунку та нижньої третини стравоходу було вста-
новлено, що ширина нижньої третини стравоходу 
(НТС) у хворих I групи становила 2,48 ± 0,1 см, у хво-
рих II групи — 2,14 ± 0,2 см (при нормі  2,11 ± 0,1 см) . 
Діаметр стравохідного отвору діафрагми у хворих I 

групи склав 1,89 ± 0,1 см, у хворих II групи — 1,53 ± 
0,1 см (при нормі  1,51 ± 0,12 см) . 

Таблиця 1 
Клінічна характеристика груп

Клінічна 
характеристика

Група 1

(n=66)

Група 2

(n=44)

Група 
контролю 

(n=20)

Вік 53,79±3,9 53,0±4,6 47±6,1

Стать

Чоловіки 
(%) 47 (71,2%) 28 (63,6%) 7 (35%)

Жінки 
(%) 19 (28,8%) 14 (36,4%) 13 (65%)

У 46 пацієнтів І групи та у 3 пацієнтів ІІ групи діа-
гностований гастроезофагеальний рефлюкс, загаль-
на тривалість якого для обох груп склала в середньо-
му  5,2 ± 0,12 мкл . Таким чином, встановлено, що 
при ультразвуковому дослідженні у хворих на ІХС із 
супутньою ГЕРХ спостерігається достовірне (р<0,05) 
збільшення діаметру стравохідного отвору діафраг-
ми, розширення нижньої третини стравоходу, тоді 
як у хворих з ізольованою ІХС ці показники знахо-
дяться у межах норми (табл . 2) . 

Таблиця 2 
Ультразвукові показники ширини НТС  

та діаметру СОД
Показники І група ІІ група Контроль
Ширина НТС 
(см)

2,48 ± 0,1* 2,14 ± 0,2 2,11 ± 0,1

Діаметр СОД 
(см)

1,89 ± 0,1* 1,53 ± 0,1 1,51 ± 0,12

* — р<0,05 достовірність відмінностей показників між І 
групою та контрольними показниками

При дослідженні кислотності шлункового соку 
було встановлено, що у хворих на ІХС із супутньою 
ГЕРХ зазначалося більш виражене підвищення агре-
сії шлункового соку як у тілі шлунку до 0,81 ± 0,09 у 
порівнянні з 1,42 ± 0,10 у хворих на ІХС без супут-
ньої патології ( при нормі 1,61 ± 0,04), так і в антрумі 
до 4,5 ± 0,8 в порівнянні з 5,9 ± 0,07 у хворих на ІХС 
без супутньою ГЕРХ (при нормі 7,2 ± 0,11) . Таким чи-
ном, агресія шлункового соку як у тілі шлунку, так і 
в антрумі, була достовірно (р<0,01) більш виражена у 
пацієнтів І групи, як в порівняні з групою контролю, 
так і з пацієнтами ІІ групи (р<0,05) (табл .4) . 

Таблиця 3 
Показники кислотності шлункового соку

Місце 
дослідження І группа ІІ група Контроль

Тіло шлунку 0,81 ± 0,09 1,42 ± 0,10 1,61 ± 0,04
Антрум 
шлунку

4,5 ± 0,8 5,9 ± 0,07* 7,2 ± 0,11

† — р<0,01 достовірність відмінностей показників між  
І групою та контрольними показниками

* — р<0,05 достовірність відмінностей показників між  
ІІ групою та контрольними показниками
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При дослідженні регіонарного кровотоку в черев-
ному стовбурі  було встановлено, що у хворих I гру-
пи відзначається достовірне зниження діаметра ЧС 
в середньому до 0,75 ± 0,10 см (при нормі 0,99 ± 0,14 
см) і зниження в ньому швидкості кровотоку в се-
редньому до 8,1 ± 0,6 см/с (при нормі 14,4 ± 0,9 см/с) . 
У хворих II групи ці показники в середньому склали 
0,86 ± 0,10 см і 12,2 ± 0,7 см/с відповідно . Згідно цих 
даних, у хворих на ІХС із супутньою ГЕРХ на перший 
план виходить достовірне (р<0,05) зниження показ-
ників діаметру ЧС та достовірне (р<0,01) зменшення 
швидкості кровотоку в ньому, тоді як у хворих з ізо-
льованою ІХС показники діаметра черевного стовбу-
ра і швидкості кровотоку в ньому були хоч і нижче 
показників осіб контрольної групи, але менш вира-
жені, ніж у пацієнтів I групи (табл . 4) . 

Таблиця 4
Показники діаметру черевного стовбуру та 

швидкості кровотоку в ньому
Показники І група ІІ група Контроль
Діаметр ЧС 
(см)

0,75 ± 0,10* 0,86 ± 0,10 0,99 ± 0,14

Швидкість 
кровотоку 
(см/с)

8,1 ± 0,6 † 12,2 ± 0,7* 14,4 ± 0,9

†- р<0,01 достовірність відмінностей показників між І гру-
пою та контрольними показниками

* — р<0,05 достовірність відмінностей показників між І 
групою та контрольними показниками

У ході дослідження була виявлена чітка кореляцій-
на залежність між збільшенням діаметра стравохід-
ного отвору діафрагми, розширенням нижньої тре-
тини стравоходу та наявністю гастроезофагеального 

рефлюксу, показників рівня рН шлункового соку і 
регіонарного кровотоку як у хворих на ІХС із супут-
ньою ГЕРХ (r = 0,73), так і у хворих ІХС без супутньої 
патології (r = 0,71) . 

Висновки 
1 . Показано, що при ультразвуковому дослідженні 

у хворих на ІХС із супутньою ГЕРХ спостерігаєть-
ся достовірне, в порівнянні зі здоровими особами, 
збільшення діаметру стравохідного отвору діафраг-
ми, розширення нижньої третини стравоходу і наяв-
ність рефлюксу .

2 . При дослідженні шлункового соку встановлено, 
що агресія шлункового соку як у тілі шлунка, так і в 
антруме, була достовірно більш виражена у хворих 
на ІХС із супутньою ГЕРХ, як в порівнянні з групою 
контролю, так і пацієнтами з ІХС .

3 . Встановлено, що у хворих ІХС без супутньої пато-
логії відзначається достовірне зниження показників 
регіонарного кровотоку в черевному стовбурі в порів-
нянні з особами контрольної групи, але, в свою чергу, 
достовірно поступаються показникам регіонарного 
кровотоку у хворих на ІХС із супутньою ГЕРХ .

4 . У ході дослідження встановлена чітка кореляцій-
на залежність між збільшенням діаметра стравохідно-
го отвору діафрагми, розширенням нижньої третини 
стравоходу та наявністю гастроезофагеального реф-
люксу, показників рівня рН шлункового соку і регіо-
нарного кровотоку як у хворих на ІХС із супутньою 
ГЕРХ, так і у хворих ІХС без супутньої патології .

Перспективи подальшого дослідження.
Результати дослідження сприятимуть більш роз-

ширеному виявленню моторно-секреторних пору-
шень у хворих на ІХС із супутньою ГЕРХ, що може 
бути корисним як в лікуванні, так і в розробці мето-
дів профілактики формування ГЕРХ у хворих на ІХС .
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Особенности моторно-секреторных нарушений у 
больных ишемической болезнью сердца с сопутствующей 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
Ас. А.С. Внукова
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Цель: изучить особенности моторно-секреторных нарушений у больных ишемической болезнью серд-
ца (ИБС) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

Для исследования было взято 110 пациентов. Первую группу составили 66 пациентов с ИБС и сопут-
ствующей ГЭРБ. Вторая группа состояла из 44 пациентов с ИБС без сопутствующей патологии. Кон-
тролем служили 20 практически здоровых лиц. С помощью ультразвукового исследования изучались 
моторно-эвакуаторные изменения. Определение кислотности желудочного сока проводили методом ин-
трагастральной pH-метрии. О состоянии регионарного кровотока судили по скорости кровотока и диа-
метру чревного ствола (ЧС) с помощью имперсно-волновой допплерографии с цветным картированием.

При ультразвуковом исследовании у больных 1 группы наблюдалось достоверное увеличение диаме-
тра пищеводного отверстия диафрагмы, расширение нижней трети пищевода. Агрессия желудочного 
сока была выявлена в обеих группах исследования, более выражена в 1 группе. Снижение показателей 
диаметра ЧС и кровотока в нем отмечалось в обеих группах исследования. 

В ходе исследования установлена четкая корреляционная зависимость между увеличением диаметра пи-
щеводного отверстия диафрагмы, расширением нижней трети пищевода и наличием гастроэзофагеаль-
ного рефлюкса, показателей уровня рН желудочного сока и регионарного кровотока как у больных ИБС с 
сопутствующей ГЭРБ, так и у больных ИБС без сопутствующей патологии. 

Ключевые слова: моторно-секреторные нарушения, ишемическая болезнь сердца, гастроэзофагеаль-
ная рефлюксная болезнь, чревный ствол, регионарный кровоток, рН-метрия.

Characteristics of motor-secretory disorders in patients with ischemic 
heart disease with concomitant gastroesophageal reflux disease
Ass. A. Vnukova
Kharkiv medical academy of postgraduate education

The goal of the study was to examine the characteristics of motor-secretory disorders in patients with ischemic 
heart disease (IHD) and gastroesophageal reflux disease (GERD).

The present study was conducted with a total of 110 patients. The first group included 66 patients with IHD 
and concomitant GERD. The second group included 44 patients with IHD and without concomitant pathology. 
Control group included 20 healthy participants. Ultrasound examination was performed to assess motor-
evacuatory changes. Gastric secretory function was assessed by endogastric pH-metry. The state of the regional 
blood circulation was assessed by the measurement of celiac trunk diameter and blood flow velocity. These 
parameters were determined using sonography with color Doppler mapping. 

After assessing ultrasound results in group 1 patients we found a significant increase in diameter of esophageal 
hiatus diameter, dilation of lower third of esophagus. Gastric juice aggression was found in both groups, more 
pronounced in group 1 patients. Decrease in celiac trunk diameter and blood flow velocity measurements were 
found in both study groups.

During the study a clear correlational dependence between increase in esophageal hiatus diameter, dilation of 
the lower third of esophagus, measurements of gastric juice pH and regional blood flow velocity were established 
both in IHD patients with concomitant GERD and IHD patients without concomitant pathology.

Key Words: motor-secretory disorders, ischemic heart disease, gastroesophageal reflux disease, celiac trunk, 
regional blood flow, pH-metry.
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Арахноидиты головного мозга

Арахноидит — представляет собой хронический 
диффузный продуктивный процесс в паутин-

ной оболочке мозга, характеризующийся наличием 
спаек и кист, в который вовлекаются мягкая оболоч-
ка, эпендима и субэпендимальный слой желудочков, 
сосудистые сплетения . Частота заболевания состав-
ляет около 3—5% среди органических заболеваний 
нервной системы [6] . 

Существует два исторически сложившихся на-
правления в изучении арахноидита: клинические и 
патоморфологические исследования хронического 
серозного воспаления мозговых оболочек и измене-
ния в оболочках, выявляемые при оперативном ле-
чении опухолей . 

Так в 1845 г . А .Т . Тарасенко впервые выделил арах-
ноидит как самостоятельное заболевание . В тридца-
тые годы XX века французские авторы (Баре, Вен-
сан, Лериш и др .) использовали синдромалогические 
критерии для разделения серозных менингитов и 
арахноидитов: острый диффузный процесс в обо-
лочках выпуклой поверхности мозга необходимо от-
носить к менингиту, а ограниченный (локализован-
ный) подострый или хронический процесс должен 
быть обозначен как простой или кистозный арахно-
идит . Ими было предложено выделять арахноидит 
задней черепной ямки, мостомозжечкового угла, оп-
тико-хиазмальный, генерализованный и др . (данная 
классификация существует и по настоящее время) .  
В 1933 г . на XIII Международном неврологическом 
конгрессе Маргулис, Клод и Клауде предложили тер-
мин пиаменингит и арахнопиаметрит, так как в па-

тологический процесс одновременно вовлекается и 
мягкая мозговая оболочка . 

В 1924 г . Herrax C ., также описал выявленные им 
при операциях отграниченные продуктивные изме-
нения оболочек, нередко в виде кист заполненных 
ликвором, термином арахноидит . 

В последующем, определения арахноидита пре-
терпевало изменения . Так Д .С . Футер (1962) считал 
это заболевание воспалением паутинной и примы-
кающих к ней мягкой и твердой мозговых оболочек 
головного и спинного мозга с исходом в слипчивый 
и кистозный процесс . Л .Б . Литвак (1960), Н .М . Лин-
ченко (1961) и В .А . Карлов (1987) рассматривали 
арахноидит как хронический воспалительный про-
цесс в мягкой и паутинной оболочках мозга, эпенди-
ме и субэпендимном слое желудочковой системы и 
молекулярном слое коры мозга [8] . Н .М . Маджидов 
(1978) фиксировал внимание на преимуществен-
ном воспалении мягкой мозговой оболочки с во-
влечением в патологический процесс прилежащего 
мозгового вещества и корешков черепных нервов, 
в значительной мере идентифицируя арахноидит с 
хроническим лептоменингитом и хориоэпендимати-
том . И .С . Сафонова, С .А . Громов (1977) указывали на 
диффузный характер серозного воспаления мягких 
мозговых оболочек, эпендимы, сосудистых сплете-
ний, а в ряде случаев и поверхностно расположен-
ных корковых структур мозга . В .С . Лобзин (1983) 
рассматривал арахноидит как гиперпластический 
процесс в арахноэндотелии . Аналогичной точки 
зрения придерживался проф . А .Ю . Макаров (2002) . 
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По его определению, арахноидит (лептоменингит) — 
это хронический диффузный аутоиммунный проли-
феративный спаечный процесс преимущественно в 
паутинной и мягкой оболочках мозга . При этом ав-
тор различал два патогенетических варианта этого 
заболевания:

1 . Истинный (актуальный) арахноидит: активный 
спаечный процесс аутоиммунной природы, проте-
кающий с образованием антител к оболочкам мозга, 
продуктивными изменениями в виде гиперплазии 
арахноэндотелия, приводящий к гибели ячей и обли-
терации ликвороносных каналов в субарахноидаль-
ном пространстве . Характерна диффузность пора-
жения оболочек с вовлечением молекулярного слоя 
коры, иногда эпендимы желудочков, хореоидного 
сплетения . Течение хронически прогредиентное и 
интермиттирующее .

2 . Резидуальное состояние после нейроинфекции 
или черепно мозговой травмы с исходом в облитера-
цию, фиброз оболочек (обычно ограниченной рас-
пространенности) с образованием сращений и кист 
на месте некроза . Имеет место полный или частич-
ный регресс симптомов острого периода (исклю-
чение — эпилептические припадки) . Прогредиент-
ность, как правило, отсутствует [4] .

В настоящий момент согласно МКБ-10, арахно-
идит отнесен к группе «Менингит, обусловленный 
другими и неуточненными причинами» и ему при-
своен код (G03) .

Заболевание полиэтиологично . К факторам, при-
водящим к развитию арахноидита можно отнести:
  Перенесенные острые инфекции: грипп и 

др .вирусные инфекции .
  Хронические очаговые гнойные инфекции (ри-

носинусит, отит, мастоидит, тонзиллит и др .) .
  Закрытая черепно-мозговая травма, особенно 

повторная .
  Предрасполагающие и способствующие обо-

стрению факторы: переутомление, различные 
интоксикации, повторные инфекции: грипп, 
ОРВИ; травмы .

В целом инфекция является причиной заболева-
ния у 55—60% больных, закрытая черепно-мозговая 
травма — у 30%, у 10—15% определенно судить об 
этиологическом факторе трудно [6, 8] .

Наиболее частая причина инфекционного арах-
ноидита — грипп . Арахноидит развивается в сроки 
от 3—5 месяцев до года и более после перенесенного 
гриппа, что объясняется временем, необходимым для 
осуществления аутоиммунного процесса . Риносину-
согенная этиология достоверно устанавливается в 
13% всех церебральных арахноидитов (Гущин А . Н ., 
1995) . 

Заболевание развивается медленно, обычно на 
фоне обострения риносинусита . После закрытой 
черепно-мозговой травмы светлый промежуток так-
же длителен (чаще от 6 месяцев до 1,5—2 лет) . Тя-
жесть травмы не играет решающей роли, хотя чаще 
спаечный оболочечный процесс формируется после 
ушиба мозга, травматического субарахноидального 
кровоизлияния . Основной патогенетический фак-

тор — образование антител к антигенам поврежден-
ных оболочек и мозговой ткани .

Для понимания патогенеза развития арахноиди-
та необходимо напомнить, что паутинная оболочка 
располагается между твердой и мягкой мозговыми 
оболочками . Она не сращена с ними, но плотно при-
легает к мягкой мозговой оболочке в местах, где по-
следняя покрывает выпуклую поверхность извилин 
головного мозга . В отличие от мягкой мозговой обо-
лочки паутинная не заходит в мозговые извилины 
и под ней в этой области образуются заполненные 
цереброспинальной жидкостью подпаутинные про-
странства . Эти пространства сообщаются между со-
бой и с полостью IV желудочка . Из подпаутинных 
пространств через грануляции паутинной оболочки, 
а также по периневральным и периваскулярным ще-
лям происходит отток цереброспинальной жидко-
сти из полости черепа [6, 9] .

Под воздействием различных этиофакторов в ор-
ганизме начинают вырабатываться антитела к соб-
ственной паутинной оболочке, вызывающие ее ау-
тоиммунное воспаление — арахноидит . Арахноидит 
сопровождается утолщением и помутнением пау-
тинной оболочки, образованием в ней соединитель-
нотканных спаек и кистозных расширений . Спайки, 
образованием которых характеризуется арахноидит, 
приводят к облитерации указанных путей оттока 
цереброспинальной жидкости с развитием  гидро-
цефалии  и ликворно-гипертензионных кризов, об-
уславливающих возникновение общемозговой сим-
птоматики . 

Сопровождающая арахноидит очаговая симпто-
матика связана с раздражающим воздействием и во-
влечением в спаечный процесс подлежащих мозго-
вых структур [6, 11] .

Существует несколько классификаций арахноиди-
та . Данные классификации основываются на локали-
зации, патоморфологии процесса и др . 

При патоморфологическом исследовании опреде-
ляются помутнение и утолщение паутинной оболоч-
ки, соединительнотканные спайки, иногда кисты, на-
полненные прозрачной или мутноватой жидкостью . 
В связи с чем выделяют: 

1 . Распространенный — процесс захватывает не-
сколько областей;

2 . Ограниченный — процесс имеет четкую локали-
зацию;

3 . Слипчивый — между оболочками головного 
мозга образуются спайки, которые вызывают силь-
ные головные боли;

4 . Кистозный арахноидит  — это воспаление пау-
тинной оболочки головного мозга с образованием 
полостей . Характеризуется постоянными головны-
ми болями;

5 . Кистозно-слипчивый (смешанный) арахнои-
дит — появляется в результате воспаления мозговых 
оболочек и их слипания, одновременно с чем образу-
ются кисты между участками слипания . Отдельные 
участки оболочек слипаются с мозгом и при сильном 
напряжении вызывают постоянное раздражение го-
ловного мозга, что может вызвать припадки .
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6 . Гиперпластический — происходит утолщение 
мозговых оболочек за счет разрастания соедини-
тельной ткани .

В зависимости от локализации процесса выделя-
ют:

1 . Конвексительный:
  лобной локализации;
  теменной;
  височной;
  центральной извилины;
2 . Базилярный:
  оптико-хиазмальный;
  интерпедункулярный;
  поперечной цистерны;
3 . Задней черепной ямки:
  боковой цистерны моста;
  прецеребеллярный;
  большой цистерны;
  краниоспинальный;
По характеру течения выделяют: волнообразное (с 

мерцающими симптомами), рецидивирующее (с пе-
риодами обострений и ремиссий), хроническое про-
гредиентное [4, 6] .

Клинические проявления представляют собой со-
четание общеинфекционных, общемозговых, очаго-
вых симптомов и симптомов изменения ликвора .

Общемозговые симптомы в основном связаны с 
нарушение ликвородинамики (ликвороциркуля-
ции), наиболее выраженное при облитерации отвер-
стий Мажанди и Люшка, значительно реже — вслед-
ствие хориоэпендиматита . Клинические симптомы 
обусловлены внутричерепной гипертензией (96%) 
или ликворной гипотензией (4%) . Гипертензивный 
синдром чаще и наиболее выражен при арахноиди-
тах задней черепной ямки, когда у 50% больных на 
фоне очаговой симптоматики наблюдаются застой-
ные диски зрительных нервов .

Из общемозговых симптомов часто встречается го-
ловная боль (в 80% случаев), наиболее интенсивная в 
ранние утренние часы и иногда сопровождающаяся 
тошнотой и рвотой . Головная боль может быть ло-
кальной, усиливающейся при натуживании, напря-
жении или неловком движении с твердой опорой на 
пятки (симптом прыжка — локальная головная боль 
при подпрыгивании с неамортизированным опуска-
нием на пятки) . К общемозговым симптомам отно-
сятся также головокружения несистемного характе-
ра, вегетативная дисфункция, повышенная сенсор-
ная возбудимость (непереносимость яркого света, 
громких звуков и др .), метеозависимость . Нередки 
неврастенические проявления (общая слабость, 
утомляемость, раздражительность, нарушение сна, 
ослабление памяти) .

Характерно наличие ликвородинамических кри-
зов — это остро возникающие дисциркуляторные 
нарушения, проявляющиеся усилением общемозго-
вой симптоматики . Выделяют легкие (непродолжи-
тельное усиление головной боли, умеренное голово-
кружение, тошнота); средней тяжести (более выра-
женная головная боль, плохое общее самочувствие, 
рвота) и тяжелые кризы . Продолжающиеся от не-

скольких часов до 1—2 суток, проявляются сильной 
головной болью, рвотой, общей слабостью, наруше-
нием адаптации к внешним воздействиям . Нередки 
и вегетативно-висцеральные нарушения . В зависи-
мости от частоты различают редкие (1—2 раза в ме-
сяц и реже), средней частоты (3—4 раза в месяц) и 
частые (свыше 4 раз в месяц) кризы .

Конвекситальный арахноидит наблюдается в 25% 
случаев, зачастую травматической этиологии . В свя-
зи с повышенным давлением ликвора на моторные и 
чувствительные центры могут возникнуть расстрой-
ства движения (моно- или гемипарезы) и чувстви-
тельности . Типичны эпилептические припадки (у 35% 
больных), нередко являющиеся первым проявлением 
заболевания . Часты вторично генерализованные пар-
циальные припадки (джексоновские), иногда с прехо-
дящим постпароксизмальным неврологическим де-
фицитом (паралич Тодда) . Характерен полиморфизм 
припадков в связи с нередкой височной локализацией 
процесса: простые и сложные (психомоторные), пар-
циальные с вторичной генерализацией, первично ге-
нерализованные, их сочетание .

Базилярный арахноидит — диагностируется у 27% 
больных, может быть распространенным или лока-
лизоваться преимущественно в передней, средней 
черепной ямке, в межножковой или оптико-хиаз-
мальной цистерне . При значительном распростра-
нении в слипчивый процесс вовлекаются многие че-
репные нервы на основании мозга (I, III—VI пары), 
чем и определяется клиника заболевания . Возможна 
также пирамидная недостаточность . Общемозговые 
симптомы выражены легко и умеренно . Психиче-
ские нарушения (утомляемость, снижение памяти, 
внимания, умственной работоспособности) чаще 
наблюдаются при арахноидите передней черепной 
ямки . Часто выявляются симптомы вегетативной 
дисфункции, выраженный дермографизм, усилен-
ный пиломоторный рефлекс, обильное потоотде-
ление,  акроцианоз, иногда жажда, усиленное моче-
испускание,  гипергликемия, адипозогенитальное 
ожирение [4, 5, 6, 11, 12] .

Важность изучения оптико-хиазмального арах-
ноидита определяется вовлечением в процесс зри-
тельных нервов и области их перекреста, что зача-
стую приводит к необратимой потере зрения . Среди 
этиологических факторов возникновения оптико-
хиазмального арахноидита особое значение имеют 
инфекционные поражения придаточных пазух носа, 
ангина, сифилис, малярия, а также черепно-мозго-
вая травма (сотрясение мозга, ушиб мозга), грипп . В 
области хиазмы и внутричерепной части зрительных 
нервов при арахноидите образуются множественные 
спайки и кисты . В тяжелых случаях создается рубцо-
вая оболочка вокруг хиазмы . Как правило, оптико-
хиазмальный арахноидит не является строго локаль-
ным: менее интенсивные изменения обнаруживают-
ся и в отдалении от основного очага . На зрительные 
нервы оказывают воздействие механические фак-
торы (сдавление), а также переход на них воспали-
тельного процесса и расстройство кровообращения 
(ишемия) . Оптико-хиазмальный арахноидит, как 
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правило, развивается медленно . Сначала арахноидит 
захватывает один глаз, затем постепенно (через не-
сколько недель или месяцев) вовлекается и другой . 
Одной из первых жалоб пациентов зачастую явля-
ется ощущение «сетки» перед глазами . Степень сни-
жения зрения при оптико-хиазмальном арахноидите 
может быть различной — от незначительного сниже-
ния до полной слепоты . Часто в начале заболевания 
при оптико-хиазмальном арахноидите имеются боли 
кзади от глазных яблок . Необходимо изучение полей 
зрения и глазного дна . Поля зрения изменяются в за-
висимости от преимущественной локализации про-
цесса . Наиболее типичны темпоральная гемианоп-
сия (одно- или двусторонняя), наличие центральной 
скотомы (часто двусторонней), концентрическое су-
жение поля зрения .

Со стороны глазного дна в 60—65% случаев опре-
деляется атрофия зрительных нервов (первичная 
или вторичная, полная или частичная) . У 10—13% 
заболевших обнаруживаются застойные соски зри-
тельного нерва . Проявления со стороны гипотала-
мической области, как правило, отсутствуют . Сни-
мок турецкого седла также не выявляет патологии . 
При этой форме арахноидита основными являются 
очаговые (зрительные) симптомы, гипертензионные 
явления (внутричерепная гипертензия) выражены 
обычно умеренно [1,10] .

Арахноидит задней черепной ямки — наиболее ча-
сто встречающаяся форма среди церебральных арах-
ноидитов, обычно постинфекционный, отогенный . 
Нередко встречается тяжелое, псевдотуморозное те-
чение в связи с выраженными нарушениями ликво-
родинамики, поражением черепных нервов каудаль-
ной группы, мозжечковой симптоматикой . Симпто-
матика арахноидита в задней черепной ямке зависит 
от характера процесса (спайки, киста), локализации, 
а также от сочетания арахноидита с гидроцефалией . 
Повышение внутричерепного давления при арах-
ноидите может быть вызвано закрытием отверстий 
желудочков мозга (Люшка, Мажанди) за счет спаек, 
кист или как следствие раздражения мягких мозго-
вых оболочек с гиперсекрецией ликвора (прежде 
всего в результате повышенной деятельности plexus 
chorioideus) и затруднением его абсорбции . При от-
сутствии резкого повышения внутричерепного дав-
ления арахноидит может длиться годами, с длитель-
ными ремиссиями . Нередко арахноидит протекает в 
виде арахноэнцефалита вследствие сопутствующих 
воспалительных изменений мозговой ткани и дав-
ления спаек, кист на мозг . Острая форма арахнои-
дита характеризуется главным образом симптомами 
повышения внутричерепного давления (резкая го-
ловная боль, преимущественно в области затылка, 
тошнота, рвота, головокружение, нередко застойные 
соски зрительных нервов, иногда брадикардия), пи-
рамидные и очаговые симптомы часто отсутствуют 
или слабо выражены и непостоянны .

При подостром течении в неврологическом стату-
се на первый план выступают симптомы поражения 
задней черепной ямки (чаще всего мосто-мозжеч-
кового пространства  — боковой цистерны моста) . 

Симптомы повышенного внутричерепного давления 
хотя и имеют место, но выражены меньше, а изредка 
почти и не определяются . Отмечаются парезы череп-
ных нервов (V, VI, VII, VIII, реже IX и X и еще реже 
III и IV), чаще всего VIII пары, причем преобладают 
нарушения вестибулярной функции в сочетании с 
мозжечковыми симптомами . Наряду с неустойчиво-
стью в позе Ромберга — отклонением или падением 
в сторону пораженного уха, шаткой походкой, нару-
шениями указательной и пальце-носовой проб, ади-
адохокинезом, непостоянным спонтанным нистаг-
мом (направленным в сторону больного уха или дву-
сторонним) — отмечается частая дисгармоничность 
вестибулярных проб (например, выпадение кало-
рической реакции при сохраненной вращательной) . 
Иногда отмечается перемена направления нистагма, 
нистагм положения . Не все компоненты этого вести-
було-мозгового синдрома постоянны и четко выра-
жены . Редки гомолатеральные пирамидные знаки и 
еще более редки гемипарезы конечностей . В ликворе 
изменения обычно сводятся к повышенному давле-
нию, иногда слабо выраженному . Редко отмечается 
умеренный плеоцитоз или повышение содержания 
белка .

При преимущественной локализации в области 
мосто-мозжечкового угла раньше проявляется пора-
жение VIII пары черепных нервов (шум в ушах, сни-
жение слуха, головокружение) . В дальнейшем стра-
дает лицевой нерв, выявляются мозжечковая недо-
статочность, пирамидная симптоматика . Первым 
симптомом заболевания может оказаться и лицевая 
боль как следствие невропатии тройничного нерва . 
Арахноидит большой цистерны и прилежащих обра-
зований отличается наибольшей выраженностью ги-
пертензивного синдрома из-за облитерации ликво-
роносных путей и нарушения оттока ликвора . Часты 
тяжелые кризы, выражены мозжечковые симптомы . 
Осложнение — развитие сирингомиелитической ки-
сты . Ввиду тяжелого состояния больных иногда при-
ходится прибегать к оперативному вмешательству 
[4,6,12] .

Редко встречается арахноидит с другими локализа-
циями в задней черепной ямке . Это изолированное 
поражение преддверноулиткового нерва во внутрен-
нем слуховом проходе, без явлений гипертензии, 
предпонтинный арахноидит и арахноидит полуша-
рий мозжечка с нарушениями статики и скудными 
мозжечковыми симптомами, с поражением трой-
ничного нерва (предпонтинная форма), предмоз-
жечковый арахноидит (передней поверхности одной 
из долей мозжечка) с частичной мозжечковой сим-
птоматикой, лабиринтными явлениями, невозбуди-
мостью при калорической и пониженной возбуди-
мостью при вращательной пробе, латеробульбарный 
арахноидит с гипертензией, мозжечковым синдро-
мом и поражением IX, X, XI черепных нервов (гомо-
латеральным), арахноидит заднего рваного отвер-
стия с поражением IX, X и XI черепных нервов [12] .

Тяжелым осложнением арахноидита задней череп-
ной ямки является возникновение приступа острой 
окклюзии с вклиниванием миндалин мозжечка 
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в большое затылочное отверстие, сдавливающих 
ствол мозга . Арахноидит задней черепной ямки мо-
жет быть причиной и плохо поддающейся лечению 
невралгии тройничного нерва [3] .

Постановка диагноза арахноидит до настоящего 
момента имеет ряд трудностей, так как необходимо 
учитывать большое количество факторов (клини-
ческих и дополнительных методов исследования), 
которые не могут в полной мере являться патогно-
моничными только для данного заболевания . Итак:

1 . Анамнестические сведения: этиологические 
факторы риска .

2 . Наличие субъективных симптомов .
3 . Наличие общемозговых и локальных симпто-

мов в неврологическом статусе .
4 . Люмбальная пункция: повышение давления в 

различной степени, особенно выраженное при арах-
ноидитах задней черепной ямки . Увеличение коли-
чества клеток (до нескольких десятков в 1 мкл) и 
белка в случае активности процесса .  

5 . Краниограмма — выявляемые симптомы (паль-
цевые вдавления в костях свода черепа, порозность 
спинки турецкого седла) свидетельствуют о длитель-
ном повышении внутричерепного давления, но сами 
по себе не могут свидетельствовать в пользу арахно-
идита .

6 . Эхо-ЭС позволяет получить информацию о на-
личии и выраженности гидроцефалии, но не позво-
ляет судить о её характере (нормотензивная, гипер-
тензивная) и причине возникновения .

7 . ПЭГ — признаки слипчивого арахноидита, вну-
тренняя или наружная гидроцефалия, атрофиче-
ский процесс .

7 . КТ, МРТ, МИЕЛОГРАФИЯ дают возможность 
объективизировать спаечный и атрофический про-
цесс, наличие гидроцефалии и её характер (арезорб-
тивная, окклюзионная), кистозных полостей, исклю-
чить объемное образование .

8 . ЭЭГ — выявляет очаги ирритации при конвекси-
тальном арахноидите, эпилептическую активность (у 
78% больных с эпилептическими припадками) . 

9 . Иммунологические исследования, определение 
содержания серотонина и других нейромедиаторов 
в крови и ликворе имеют значение для суждения об 
активности воспалительного оболочечного процесса .

10 . Офтальмологическое исследование использу-
ется с диагностической целью не только при опти-
кохиазмальном арахноидите, но и при других лока-
лизациях для объективизации степени нарушения 
ликвородинамики .

11 . Отоларингологическая диагностика важна, в 
первую очередь, для определения этиологии арах-
ноидита, а также для объективизации состояния ве-
стибулярных функций .

12 . Экспериментально-психологическое исследо-
вание позволяет объективно оценить состояние пси-
хических функций, степень астенизации больного .

Дифференциальный диагноз арахноидита необхо-
димо проводить с:

1 . С объемным процессом . Основывается на осо-
бенностях клинической картины, ее динамики . Труд-

ности чаще при доброкачественных опухолях задней 
черепной ямки, гипофиза и селлярной области .

2 . Оптико-хиазмальный арахноидит: 
а) с ретробульбарным невритом, в основном при 

рассеянном склерозе, особенно если наблюдается в 
дебюте заболевания . Некоторые клинические осо-
бенности ретробульбарного неврита: ремиттиру-
ющее течение; обычно одностороннее поражение; 
клиническая диссоциация между остротой зрения и 
выраженностью изменений на глазном дне; быстрое 
(в течение 1—2 дней) снижение остроты зрения, 
его колебания в течение дня и спонтанное (в тече-
ние нескольких часов, дней, недель) восстановление 
до десятых долей или 1,0; нестойкость центральных 
скотом; 

б) с наследственной атрофией зрительных нервов 
Лебера: наследование, связанное с полом, прогрес-
сирующее падение остроты зрения на оба глаза без 
ремиссий . Несмотря на имеющиеся сведения о нали-
чии спаек в хиазмальной области не может считать-
ся хиазмальным арахноидитом; 

в) с опухолью хиазмально-селлярной области [1, 2] .
3 . С нейросаркоидозом . Поражение оболочек моз-

га — частое и клинически наиболее яркое проявле-
ние саркоидозного гранулематозного процесса (Ма-
каров А . Ю . и др ., 1995) . Развивается у 22% больных 
с саркоидозным органическим поражением нервной 
системы на фоне гранулематоза легких или перифе-
рических лимфатических узлов . Саркоидные гра-
нулемы локализуются в мягкой и арахноидальной 
оболочках, преимущественно на основании мозга . 
Процесс может быть диффузным и ограниченным, 
чаще всего оптико-хиазмальной локализации, зна-
чительно реже в области задней черепной ямки . Гра-
нулемы занимают и гипоталамо-гипофизарную об-
ласть, что иногда проявляется тяжелым несахарным 
диабетом, другими эндокринными нарушениями . На 
основании мозга множественные гранулемы хорошо 
выявляются методом МРТ . Клиническая картина 
соответствует преимущественному расположению 
гранулем . Ликвородинамические нарушения, гидро-
цефалия наиболее выражены при распространенном 
арахноидите . В период обострения в ликворе может 
быть небольшой лимфоцитарный плеоцитоз . Сарко-
идоз фактически является одним из этиологических 
факторов арахноидита . Однако особенности пато-
генеза (продуктивный процесс на фоне специфиче-
ских гранулем), хорошая курабильность (кортико-
стероиды, пресоцил, плаквенил, антиоксиданты), 
поражение оболочек наряду с саркоидозом легких и 
других внутренних органов заставляют считать его 
самостоятельным заболеванием [2, 3] .

4 . С последствиями закрытой или открытой че-
репно-мозговой травмы (обычно тяжелой), нейро-
инфекции (менингит, менингоэнцефалит) с резиду-
альными слипчивыми, фиброзными, кистозными 
изменениями в оболочках, как правило, ограничен-
ными, без прогрессирующего течения заболевания . 
Эпилептические припадки в этой ситуации не явля-
ются основанием для диагностики истинного теку-
щего арахноидита . Это же следует иметь в виду и в 
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случае идиопатической эпилепсии, когда на ПЭГ или 
методами визуализации выявляются локальные обо-
лочечные изменения [2, 6] .

5 . С неврозом (чаще неврастенией) или неврасте-
ническим синдромом при органических заболева-
ниях и травмах нервной системы (в связи с частыми 
психическими нарушениями в клинической картине 
актуального арахноидита) .

Принципы терапии
1 . Должно проводиться в стационаре после диа-

гностики с использованием дополнительных мето-
дов .

2 . Ликвидация дальнейшего действия этиологиче-
ских факторов, особенно при наличии хронических 
очагов инфекции, интоксикации, воздействие на 
воспалительный процесс в оболочках, хориоидаль-
ных сплетениях, в эпендиме желудочков . (Назнача-
ют антибиотики в терапевтических дозах . Показаны 
десенсибилизирующие и антигистаминные препа-
раты (димедрол, диазолин, супрастин, тавегил, пи-
польфен, хлорид кальция, гистаглобулин)) .

3 .  Патогенетическая терапия рассчитана на дли-
тельное курсовое лечение рассасывающими сред-
ствами, нормализацию внутричерепного давления, 
улучшение мозгового кровообращения и метабо-
лизма . Применяют биогенные стимуляторы (алоэ, 
стекловидное тело, ФиБС, румалон) и йодистые 
препараты (бийохинол, йодид калия) . Используют 
также лидазу в виде подкожных инъекций по 0,1 г, 
на курс 15 инъекций . Курсы повторяют через 4—5 
мес . Рассасывающее действие оказывает пирогенал . 
Первые внутримышечные инъекции пирогенала 
начинают с дозы 25 МПД, в последующие дни дозу 
увеличивают ежедневно на 50 МПД и доводят ее до 
1000 МПД; на курс лечения до 30 инъекций . Глюко-
картикоиды (преднизолон) в дозе 60 мг в день в те-
чение 2 недель . При судорожных синдромах исполь-
зуют противоэпилептические препараты . Проводят 
метаболическую терапию (глутаминовая кислота, 

пирацетам, аминалон, церебролизин, ноофен) . Воз-
можно применение антигистаминных препаратов 
(фенкарол, тавегил, димедрол и др .), препаратов 
корригирующих сопутствующие психические нару-
шения (транквилизаторы, седативные препараты, 
антидепрессанты);

4 . Для нормализации внутричерепного давления 
используют: маннитол, фуросемид, диакарб, глице-
рин, р-р сульфата магния и др .

5 . Симптоматическая терапия, в зависимости от 
клинических проявлений 

6 . Хирургическое лечение при наличии показаний 
при оптикохиазмальном и арахноидите задней че-
репной ямки [5, 6, 11] .

Течение и прогноз во многом определяются этио-
логией, преимущественной локализацией спаечного 
процесса . Основание для диагностики истинного 
арахноидита — хроническое течение с обострения-
ми . Возможен определенный регресс, состояние от-
носительной (иногда многолетней) компенсации, 
которая чаще наступает с возрастом в связи с атро-
фическим процессом и, как следствие, уменьшением 
выраженности нарушений ликвородинамики . Кли-
нически прогноз обычно благоприятный . Он хуже 
при оптико-хиазмальной форме, лучше при конвек-
ситальной . Опасность представляет арахноидит зад-
ней черепной ямки с окклюзионной гидроцефалией . 
Отягощают течение заболевания, а иногда и прогноз 
другие последствия травмы, нейроинфекции, высту-
пающие в качестве этиологического фактора арахно-
идита . Трудовой прогноз хуже у больных с частыми 
рецидивами, кризами, эпилептическими припадка-
ми, прогрессирующим ухудшением зрения .

Таким образом, несмотря на низкую частоту 
встречаемости данного заболевания, остается акту-
альным правильность постановки данного диагноза, 
проведения адекватного лечения пациента с целью 
предотвращения дальнейшей инвалидизации боль-
ного [6, 7, 11, 12] .

6 . Лобзин В .С . Менингиты и арахноидиты . — Л .: Медицина, 
1982 . — 192 с .
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информ, 2007 . — 960 с .
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168 с .
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11 . Справочник врача невролога // Под ред . акад . РАМН, 
проф . А .А . Скоромца . — М .: МЕДпресс информ, 2008 . — 
576 с .

12 . Ходос Х . Б .Г . Нервные болезни . — М .: Медицинское ин-
формационное агентство, 2001 . — 512 с .

Список использованной литературы

1 . Врачебно-трудовая экспертиза при оптохиазмальном 
лептоменингите // Метод, рекомендации . Л ., 1979 . 14 с . 
(ЛИЭТИН) . 

2 . Дифференциальная диагностика нервных болезней: Ру-
ководство для врачей // Под ред . Г .А . Акимова и М .М . 
Одинака  — 2 е изд ., испр . и дополн . — СПб .: Гиппократ, 
2001 . — 664 с .

3 . Клиническая неврология с основами медико социальной 
экспертизы: Руководство для врачей // Под ред . Макаров 
А . Ю ., Туричин В . И ., Костина 3 . И . Диагностика и лечение 
нейросаркоидоза//Ж . неврол . и психиатр . 1995 . Т . 95, № 1 . 
С . 90-93 .

4 . Макарова . А .Ю .  Арахноидит головного мозга . Кли-
ническая неврология с основами медико-социальной 
экспертизы . Руководство для врачей .— СПб .: ООО «Из-
дательство «Золотой век», 2002 . — 600 с .

5 . Михеев В .В ., Мельничук П .В . Нервные болезни . — 5 е изд ., 
перераб . и доп . — М .: Медицина, 1981 . — 544 с .



82	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2      

Питання неврології. СимПозіум

Арахноїдити головного мозку
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ХКЛ на ЗТ №1, Філія «Центру охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниці» 

Стаття Флорікян В.А., Завальної Є.П. «Арахноїдити головного мозку» призначена практикуючим 
лікарям, складається з 22 сторінок, використано 8 ключових словосполучень, базується на узагальненні 
даних 14 літературних джерел. Арахноідити головного мозку є важливою і сучасною проблемою клінічної 
неврології. Література, присвячена арахноїдитам головного мозку, нечисленна. На теперішній час 
передбачається зростання даного захворювання. У статті узагальнено літературні дані етіопатогенезу, 
клініки, діагностики, сучасних методів лікування церебральних арахноїдитів.

Ключові слова: церебральний арахноідит, аутоімунні захворювання, посттравматичні захворювання, 
постінфекційні захворювання.

Arachnoiditis of the brain
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Annotation: Article V.A.Florikian, O.P. Zavalna, O.L.Tondiy, I.V.Moroz “ Arachnoiditis of the brain “ is 
intended for practicing doctor, consists of 22 pages, used 4 key word combinations, is based on a 
synthesis of data from 14 literature sources. Brain arachnoiditis is the important and modern problem 
of clinical neurology. Literature about this pathology is not much. At the moment, it is assumed the 
growth of this disease. The article summarizes the literature data on the etiopathogenesis, clinic, 
diagnostics, modern methods of treatment of cerebral arachnoiditis. 
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Оцінка показників фетуїну-А у пацієнтів 
з коморбідностю неалкогольної жирової 
хвороби печінки та артеріальної 
гіпертензії

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) 
на сьогоднішній день є найпоширенішим хро-

нічним захворюванням печінки в Європейських кра-
їнах . За прогнозами експертів, воно стане найчасті-
шою причиною трансплантації печінки до 2030 року 
[1] . Враховуючи цей факт, вивчення патогенетичних 
аспектів цього захворювання та його коморбідності 
є дуже актуальним . Частим варіантом коморбідності 
НАЖХП є її поєднання з гіпертонічною хворобою 
(ГХ) . Також відомий вплив НАЖХП та ГХ на нир-
кову функцію . Тому цікавим, на нашу думку, є дослі-
дження коморбідності НАЖХП з ренопаренхіматоз-
ною артеріальною гіпертензією (РПАГ) . 

Фетуїн A (фет-А), також відомий як α2-Гереманс-
Шмід глікопротеїн, являє собою 64-кДа глікопроте-
їн, що є членом суперсімейства цистатина інгібіторів 
цистеїнових протеаз і має різні функції в фізіології 
і патофізіології людини . Він виробляється майже 
повністю печінкою і секретується в сироватку, де 
він знаходиться у відносно високих концентраціях . 
Фет-А пов’язує і інгібує тирозинкіназу рецептора ін-
суліну в скелетних м’язах і гепатоцитах, пригнічуючи 
трансдукцію інсулінового сигналу і призводить до 
інсулінорезистентності (ІР) [5, 11] . Тому фет-А роз-
глядається як продіабетогенний агент . Рівні фет-А 
також виявилися пов’язаними з вісцеральним ожи-
рінням (ОЖ), НАЖХП і дисліпідемією [3, 21, 24] . 

На сьогоднішній день є дані досліджень, що свід-
чать про зв’язок фет-А з показниками інсулінорезис-
тентності (ІР), артеріального тиску (АТ), адипонек-
тину, показники при фіброзу судин і печінки, нирко-
вою функцією [12, 22, 25, 27] .

Метою нашого дослідження було дослідити вміст 
сироваткового Фет-А у пацієнтів з НАЖХП та її ко-
морбідністю з ГХ або РПАГ, а також оцінити зв’язок 

цього показника з основними патогенетичними фак-
торами цих захворювань .

Матеріали та методи дослідження
Дослідження проводилось на базі відділення га-

строентерології та терапії, а також поліклініки ДУ 
„Національний інститут терапії імені Л .Т . Малої 
НАМН України” .  

Клінічні та біохімічні дослідження проводились в 
клініко-діагностичній лабораторії ДУ „Національ-
ний інститут терапії імені Л .Т . Малої НАМН Украї-
ни” та лабораторії «Альфа Лабсервіс» . Функціональ-
ні дослідження були виконані у відділенні функціо-
нальної та ультразвукової діагностики .

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини», 
затверджених Гельсінською декларацією (1964—
2013 рр .), ICH GCP (1996 р .), Директиви ЄЕС № 
609 (від 24 .11 .1986 р .), наказів МОЗ України № 690 
від 23 .09 .2009 р ., № 944 від 14 .12 .2009 р ., № 616 від 
03 .08 .2012 р . Кожен пацієнт підписував інформовану 
згоду на участь у дослідженні .

Всіх пацієнтів було розділено на п’ять груп: група 
І — пацієнти з НАЖХП (60 пацієнтів), група ІІ — па-
цієнти з коморбідністю НАЖХП та ГХ (121 пацієнт), 
група ІІІ — пацієнти з коморбідністю НАЖХП та 
РПАГ (88 пацієнтів), група ІV — пацієнти з ГХ (30 
пацієнтів), група V — пацієнти з РПАГ (30 пацієн-
тів), які знаходилися на стаціонарному та амбула-
торному лікуванні . У всі пацієнтів з АГ була ІІ ста-
дія, 2 ступінь захворювання .  Вік пацієнтів складав 
від 18 до 66 років . Середній вік пацієнтів складав 
49,12±10,66 років . Розподіл хворих за статтю був рів-
номірний . У всіх пацієнтів РПАГ діагностовано як 
наслідок хронічного пієлонефриту, який на момент 
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дослідження був у ремісії, ступінь хронічної хвороби 
нирок (ХХН) не вище ІІІ . Контрольну групу склали 
20 здорових осіб аналогічної вікової категорії чоло-
вічої та жіночої статі . В дослідження не включалися 
хворі із цукровим діабетом (ЦД), іншими захворю-
вання печінки, наявністю іншої супутньої патології у 
пацієнтів на НАЖХП: ішемічна хвороба серця (ІХС), 
онкологічні захворювання, системні захворювання 
сполучної тканини .

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

Для діагностики неалкогольного стеатозу вико-
ристовували ультразвуковий метод дослідження, на 
ультразвуковій діагностичній системі „GE”, США . 
Визначали краніо-каудальні розміри правої та лівої 
частин печінки, довжину та ширину жовчного міху-
ра, довжину та ширину селезінки . Визначали 3 ступе-
ня стеатозу печінки . Ступінь стеатозу печінки вста-
новлювали за даними ультразвукового дослідження: 
ступінь I — незначне підвищення ехогенності парен-
хіми печінки, нормальна візуалізація внутрішньо-
печінкових судин і діафрагми; ступінь II — помірне 
дифузне підвищення ехогенності паренхіми печінки, 
незначне порушення візуалізації внутрішньопечін-
кових судин та діафрагми; ступінь III — виражене 
підвищення ехогенності паренхіми печінки, візуа-
лізація внутрішньопечінкових судин, діафрагми та 
задньої частини правої долі значно порушена або 
взагалі відсутня . Також визначався показник пор-
тальної гемодинаміки Vмах ВВ . У частині пацієнтів 
(212 осіб) стеатоз печінки було підтверджено тестом 
«Фібромакс» (Франція) .

З метою вивчення ендотелійзалежної вазодилята-
ції (ЕЗВД) проводили пробу з реактивною гіперемі-
єю за методикою Celermajer D .S . в модифікації Іва-
нової О .В . Біохімічні показники крові визначалися 
за стандартними загальноприйнятими методиками: 
АЛТ, інсуліну з визначенням індексу HOMA, загаль-
ного холестерину (ЗХС) . 

При визначенні рівнів адипонектину використо-
вували тест-систему «Avi Bion Human Adiponectin 
(Acrp30) Elisa Kit» («Ani Biotech Oy Orgenium 
Laboratories Busines Unit», Фінляндія) . Рівень цито-
кератину-18 (СК-18) в плазмі крові визначали мето-
дом імуноферментного аналізу за допомогою набору 
CK-18(M65) Human ELISA Kit виробництва фірми 
Biotech (Китай) .

ШКФ визначали за формулою CKD-EPI . Мікро-
альбумінурію визначали за допомогою набору 
BioSystems (Іспанія) . 

Стан прооксидантної системи оцінювався за рів-
нями малонового діальдегіду (МДА), а стан фермен-
тативної системи антиоксидантного захисту — за 
активністю супероксиддисмутази (СОД) при прове-
денні спектрофотометрії .

Шляхом проведення імуноферментного аналізу з 
використанням наборів «Вектор-Бест» (Росія) ви-
значали концентрації фактору некрозу пухлин-α 
(ФНП-α) . 

Фет-A визначався у сироватці за допомогою ІФА 
(BioVendor, США) .

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

Результати та їх обговорення. 
Досліджували показники сироваткового фет-А в 

групах, що вивчалися . Було зафіксоване підвищен-
ня цього показника у всіх групах пацієнтів у порів-
нянні з групою контролю (табл . 1), в якій він складав 
226,66±10,17 мг/л (р<0,001) . 

Було зафіксовано достовірну різницю між по-
казниками фет-А між групою І та групами комор-
бідності — ІІ та ІІІ . Так у групі І показник фет-А 
складав 299,40±14,92 мг/л та був достовірно ниж-
чим ніж у групі коморбідності з ГХ — 310,85±16,03 
мг/л (р<0,001) та групи коморбідності з РПАГ — 
309,94±21,75 мг/л (р<0,001) . При цьому достовірної 
різниці за цим показником між групами ІІ та ІІІ за-
фіксовано не було (р>0,05) .  

Більшість пацієнтів мали надлишкову масу тіла 
або ожиріння (ОЖ) . Так у пацієнтів групи І ІМТ 
складав 29,69±2,82, у групі ІІ — 31,50±3,69, а в групі 
ІІІ — 31,96±3,65 .

Далі проводили дослідження кореляційних зв’язків 
між рівнями фет-А та показниками ураження печін-
ки (АЛТ, СК-18), ІМТ, НОМА, показників АТ, ЕЗВД, 
ЗХС, показниками оксидативного стресу (МДА) та 
антиоксидантного захисту  (СОД), прозапальним 
цитокіном ФНП-α, адипонектином, фібротестом та 
Vмах ВВ (табл . 2) .

У групі І нами було виявлено наявність позитив-
ного кореляційного зв’язку малої сили між показни-
ком фет-А та показниками НОМА та адипонекти-
ну (р<0,05), достовірним був зворотній зв’язок між 
фет-А та ЕЗВД (р<0,05) . 

У групі ІІ спостерігалися слабкі прямі кореляцій-
ні зв’язки з ІМТ r=0,212 (р<0,05), ЗХС — r=0,234 
(р<0,01), НОМА r=0,256 (р<0,05), СК-18 — 0,196 
(р<0,05) та слабкі зворотні кореляційні зв’язки з 
адипонектином r=-0,260 (р<0,05) та Vмах ВВ r=-0,193 
(р<0,05) . 

У групі ІІІ  мали місце слабкий прямий кореля-
ційний зв’язок з НОМА r=0,267 (р<0,05) та слабкий 
зворотній кореляційний зв’язок з адипонектином 
r=-0,233 (р<0,05) . 

Цікаво, що не було виявлено зв’язку фет-А з показ-
ником АЛТ та фібротестом, що може свідчити про 
відсутність впливу фет-А на фіброз та цитоліз в пе-
чінці у досліджених хворих . Між тим, у групі ІІ було 
виявлено зв’язок фет-А з СК-18 r=0,196 (р<0,05), од-
ним із важливих показників печінкового апоптозу .

Також було проведено оцінку впливу ступеню сте-
атозу печінки на показник фет-А між всіма пацієн-
тами . Було виявлено достовірну різницю між пацієн-
тами з I та III ступенями стеатозу — 304,85 ± 18,96 
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проти 311,26 ± 20,43 мг/л, відмінності значимі на рів-
ні р <0,05 .

Між I і II ступенями, так само як і між II і III, від-
мінності недостовірні (р> 0,05) .

Після цього порівнювали показники фет-А у гру-
пах з НАЖХП та у групах без неї . В цілому показ-
ники фет-А були достовірно вищими у групах І-ІІІ у 
порівнянні з групами IV та V (р<0,001) . Так, у групі 
IV показник фет-А складав 226,13±23,10 мг/л, та був 
значно нижчім ніж у групі ІІ 310,85±16,03 мг/л . В гру-
пі V показник фет-А сироватки складав 211,01±21,10 
мг/л та також був нижче ніж у групі ІІ (тобто при 
коморбідності з НАЖХП) — 309,94±21,75 мг/л . При 
цьому показники фет-А груп IV та V достовірно не 
відрізнялися від групи контролю (р>0,05) .

Для оцінки зв’язку НАЖХП з вмістом фет-А 
проводили дисперсійний однофакторний аналіз 
ANOVA . Отримано переконливі дані за наявність 
сильного зв’язку F=345,59 (р<0,001) . 

Проводячи аналіз отриманих результатів, слід за-
значити, що результати більшості досліджень свід-
чать про підвищення рівню сироваткового фет-A 
при НАЖХП, як  у дорослих, так і у дітей [5, 7, 
18] . Така тенденція спостерігався  у дослідженнях 
Haukeland J .W ., 2012 та Lebensztejn D .M ., 2014 . При 
цьому дослідження Haukeland J .W ., 2012 було про-
ведено з використанням гістологічного дослідження 

печінки . Ті пацієнти були переважно з ожирінням, 
мали підвищений рівень АЛТ та дисліпідемії (як і в 
нашому дослідженні) . У дослідженні доведено, що 
НАЖХП є незалежним предиктором підвищення 
фет-A [7] . При цьому не було виявлено достовірної 
різниці між показниками фет-A при різних ступенях 
стеатозу або фіброзу печінки . При цьому Rametta 
R . та співавтори виявили залежність сироваткових 
рівнів фет-А від печінкового стеатозу [19] . За наши-
ми даними достовірна різниця між рівнями фет-А є 
тільки у пацієнтів зі стеатозом І та ІІІ ступеню . До-
ведено, що високі сироваткові рівні фет-A були не-
залежним предиктором НАЖХП та асоціювалися з 
низьким ризиком ІХС [5] . У дослідженні Lebensztejn 
D .M ., 2014 досліджувалися діти з ОЖ та НАЖХП, які 
мали підвищений рівень АЛТ . Було виявлено досто-
вірне підвищення рівня фет-A . Важливим фактом є 
те, що у цих роботах досліджувалися пацієнти з ОЖ 
та іншими компонентами МС та переважна біль-
шість з них мали підвищений рівень АЛТ [18] . У на-
шому дослідженні зв’язку між фет-А та АЛТ виявле-
но не було, але спостерігався зв’язок з СК-18 у групі 
коморбідності з ГХ .

Результати, що представили китайські дослідники 
Хu Y ., 2011, довели, що рівні фет-А були вищими у 
пацієнтів з повним МС, сильно та незалежно були 
асоційовані з ІР та компонентами МС [16] . Результа-

Таблиця 1
Сироватковий фет-А у пацієнтів з НАЖХП в залежності від наявності коморбідності.

Показник

Г Р У П И

р між І та ІІ р між І та ІІІ
р між ІІ та 
ІІІГрупа І,

n = 60
Група ІІ,
n = 121

Група ІІІ,
n = 88

Фет-А, мг/л 299,40±14,92 310,85±16,03 309,94±21,75 р<0,001 р<0,001 р>0,05

Таблиця 2
Кореляції показників фет-А з основними клініко-біохімічними показниками у досліджених пацієнтів 

Показники група І РЗ група ІІ РЗ група ІІІ РЗ
ІМТ 0,077 н/з 0,212 р<0,05 0,115 н/з
САТ 0,176 н/з 0,024 н/з -0,066 н/з
ДАТ 0,145 н/з 0,157 н/з 0,165 н/з
ЕЗВД -0,276 р<0,05 -0,094 н/з -0,010 н/з
АЛТ 0,025 н/з -0,026 н/з 0,030 н/з
ЗХС 0,195 н/з 0,234 р<0,01 0,070 н/з
НОМА 0,0284 р<0,05 0,256 р<0,05 0,267 р<0,05
ШКФ -0,045 н/з -0,010 н/з -0,074 н/з
МДА 0,073 н/з 0,023 н/з -0,057 н/з
СОД -0,179 н/з -0,132 н/з -0,173 н/з
ФНП-α 0,241 н/з 0,025 н/з 0,123 н/з
Адипонектин -0,267 р<0,05 -0,260 р<0,05 -0,233 р<0,05
СК-18 0,248 н/з 0,196 р<0,05 0,087 н/з
Фібротест 0,209 н/з 0,174 н/з 0,091 н/з
Vмах ВВ -0,192 н/з -0,193 р<0,05 -0,079 н/з

Примітка: — РЗ — рівень значущості; — н/з — не достовірні кореляції



86	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2      

Питання коморбідної Патології. оригінальне дослідження

ти іншого дослідження підтверджують, що поєднан-
ня високого рівня АЛТ та наявність МС підвищує 
рівень фет-A [24] . При чому виявлено залежність від 
віку хворих . Так значний вплив на підвищення фет-A 
було зафіксовано у пацієнтів до 64 років, при цьому в 
осіб більш старшого віку такої залежності виявлено 
не було . В нашому досліджені також були пацієнти 
до 66 років . У дослідженні Cui Z . et al ., 2017 було по-
казано, що хворі НАЖХП мають достовірно ниж-
чий сироватковий рівень фет-A, ніж пацієнти гру-
пи контролю у китайській популяції, тоді як рівень 
фет-A має тенденцію до збільшення при підвищенні 
рівня АЛТ [4] . Ці дані є цікавими та відрізняються 
від попередніх досліджень, які виявили підвищен-
ня фет-A при НАЖХП . Автори, коментуючи власні 
результати, припускають що розбіжності з резуль-
татами інших досліджень пов’язані з тим, що вони 
включали у свій проект тільки пацієнтів з мінімаль-
ними проявами захворювання, без стеатогепатиту 
та фіброзу печінки . Вказується на те, що зниження 
фет-A може бути тимчасовим компенсаторним меха-
нізмом у початкових етапах захворювання, що при 
розвитку суттєвого хронічного запалення та впливу 
компонентів МС може призводити до підвищення 
рівнів фет-A у сироватці [4] . 

У дослідженні Guarneni, 2013, рівні фет-A мали зво-
ротній кореляційний зв’язок з товщиною КІМ у па-
цієнтів з АГ без ОЖ . Доведено, що рівні фет-A мали 
предикторну силу при КІМ ЗСА більше 0,9 мм [10] . 

Важливими є дані, що стосуються впливу рівнів 
фет-A на хронічне запалення та рівні адипонектину, 
який теж має доведений вплив на патогенез НАЖХП . 
У дослідженні Hennige A .M . et al ., 2008 доведено що 
рівні фет-A позитивно корелювали з високочутли-
вим СРП (р=0,01) та негативно корелювали із загаль-
ним СРП (р=0,02) та адипонектином (р=0,01) [8] . 
Фет-A і адипонектин можуть працювати узгоджено 
для регулювання ІР . Гени для обох білків розташова-
ні в 3q27 в геномі людини . Рівні сироватки обох біл-
ків послідовно пов’язані з ключовими компонентами 
МС, але в протилежних напрямках . Більш високий 
фет-A і низький адипонектин можуть сприяти ІР та 
розвитку ЦД2Т . У свою чергу, адипонектин є ключо-
вим регулятором пошкоджень кінцевих органів при 
пов’язаних з ОЖ ХХН та НАЖХП [5, 12] .

У дослідженні Dogru T ., 2013 будо виявлено сут-
тєвий вплив на ендотеліальну функцію та субклі-
нічний атеросклероз при НАЖХП . Так, підвищення 
фет-A було асоційоване з більш високим рівнем ТГ, 
НОМА, асиметричного діметіларгініну та товщини 
КІМ ЗСА [6] . 

Існують дані, що пов’язують фет-A з показниками 
ниркової функції [5, 9] . Так, у дослідженні, що про-
водилося на діалізних хворих, виявлено достовірне 
зниження показника фет-A [9] . Ця інформація була 
приводом для дослідження цього питання у більш 
масштабному дослідженні . Так Іх Н ., 2006, дослідили 

(дослідження Heart and Soul) функціональні ниркові 
показники у 970 пацієнтів з ХХН І-ІІІ ступеню [13] . 
Не було виявлено жодної різниці між показниками 
фет-A серед цих хворих . У нашому досліджені не 
було виявлено зв’язку з рівнями фет-А та ШКФ, при 
цьому наші хворі не мали значного зниження ШКФ .

Деякі автори стверджують, що фет-A має про-
атерогенну роль, але досі незрозуміло, чи високий 
рівень фет-A прискорює атеросклероз, за винятком 
ЦД . Однією з найважливіших причин такої невизна-
ченості є той факт, що існує дуже слабка сумісність 
між вимірюваннями фет-A, виконаними різними 
комерційними наборами імуноферментного аналізу 
(ELISA) [5] . 

В багатьох дослідженнях вивчалися рівні фет-A у 
пацієнтів з АГ . Reinehr et al . виявляли зв’язок рівнів 
САТ та ДАТ з рівнями фет-A у дітей з ОЖ . Подібні 
дані були отримані і у дослідженнях на дорослих 
[14, 20] .

В протилежність цим даним, у дослідженях Brix та 
Lavebratt C, не було виявлено жодного звязку з по-
казниками АТ [2, 17] . Це може бути повязано з роз-
біжностями  у підборі пацієнтів та вживанням різ-
них ліків . 

Більшість досліджень припускають двофазний 
ефект фет-A в залежності від стадій атеросклерозу . 
Так, на ранніх етапах атеросклерозу без наявнос-
ті тяжкого ССЗ фет-A може оказувати негативний 
вплив на судини, в першу чергу шляхом стимулю-
вання дисліпідемії та ІР . На більш тяжких етапах 
захворювання, особливо при наявності значних клі-
нічних проявів атеросклерозу, таких як ІХС, високі 
рівні фет-A можуть мати протективну роль, завдяки 
інгібуванню кальцифікації судин [5, 21, 23] .

Аналізуючи отримані дані та порівнюючи їх з да-
ними літератури можна допустити що в нашому до-
слідженні підвищення рівнів фет-A було пов’язане з: 
1 . відсутністю у пацієнтів ЦД та суттєвого клінічного 
атеросклерозу (відсутність ІХС та ін . .), 2 . наявністю у 
більшості пацієнтів ІР, гіпоадінектинемії, НАЖХП (у 
більшості з коморбідністю з ГХ або РПАГ) . 

Висновки
1 . Для пацієнтів з НАЖХП та різними проявами 

метаболічного синдрому, при відсутності ЦД та/або 
клінічно вираженого атеросклерозу є характерним 
підвищення рівня фет-А, яке пов’язано зі ступенем 
стеатозу печінки та не пов’язано зі фіброзом печінки .

2 . Підвищення фет-А є більш значним в групах з 
коморбідністю НАЖХП з ГХ та РПАГ, але не асоці-
юється з рівнями САТ та ДАТ, що може свідчити не 
про прямий вплив ГХ та РПАГ на підвищення рівнів 
фет-A, а про значний вплив на цей процес метабо-
лічних порушень, які є більш вираженими при наяв-
ності коморбідності .

3 . У пацієнтів з НАЖХП в незалежності від наяв-
ності її коморбідності з ГХ або РПАГ є зв’язок сиро-
ваткових рівнів фет-А з гіпоадиктинемією та ІР . 
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Оценка показателей фетуина-А у пациентов с коморбидностью 
неалкогольной жировой болезни печени и артериальной гипер-
тензии
Доц. К.А. Просоленко
Харьковский национальный медицинский университет

Целью нашего исследования было изучить содержание сывороточного фетуина А у пациентов с 
НАЖБП и ее коморбидностью с ГБ или ренопаренхиматозной АГ, а также оценить связь этого показате-
ля с основными патогенетическими факторами этих заболеваний.

Все пациенты были разделены на пять групп: группа I — пациенты с НАЖБП (60 пациентов), группа 
II — пациенты с коморбидностью НАЖБП и ГБ (121 пациент), группа III — пациенты с коморбидность 
НАЖБП и ренопаренхиматозной АГ (88 пациентов), группа IV — пациенты с ГБ (30 пациентов), группа 
V — пациенты с ренопаренхиматозной АГ (30 пациентов). Все больные имели II стадию, 2 степень АГ. 
Возраст пациентов составлял от 18 до 66 лет. Средний возраст пациентов составлял 49,12 ± 10,66 лет. Кон-
трольную группу составили 20 здоровых лиц.

Клиническое обследование больных включало оценку параметров объективного осмотра: в частно-
сти антропометрические данные и артериальное давление по стандартным методикам. Проводили УЗИ 
ОБП, сосудов. У части пациентов проводился тест «Фибромакс». Определялись уровни АЛТ, инсулина с 
определением индекса HOMA, общего холестерина, адипонектина, цитокератина-18, малонового диаль-
дегида, супероксиддисмутазы, фактора некроза опухолей-α, фетуина А.

Было обнаружено, что у пациентов с НАЖБП и различными проявлениями метаболического син-
дрома, при отсутствии сахарного диабета и / или клинически выраженного атеросклероза характерно 
повышение уровня фетуина А, которое связано со степенью стеатоза печени и не связано с фиброзом 
печени. Повышение фетуина А является более значительным в группах с коморбидностью НАЖБП с ГБ 
и ренопаренхиматозной АГ, но не ассоциируется с уровнями САД и ДАД, что может свидетельствовать 
не о прямом влиянии ГБ и ренопаренхиматозной АГ на повышение уровня фетуина А, а о значитель-
ном влиянии на этот процесс метаболических нарушений, которые являются более выраженными при 
наличии коморбидности. У пациентов с НАЖБП в независимости от наличия ее коморбидности с ГБ 
или ренопаренхиматозной АГ имеется связь сывороточных уровней фетуина А с гипоадиктинемиею и 
инсулинорезистентностью.

Также были проанализированы результаты других исследований, которые были посвящены исследо-
ванию связей фетуину А с НАЖБП, АГ, атеросклерозом, ХБП и др.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, артериальная гипертензия, фетуин А, ко-
морбидность.

Assessment of fetuin-A in patients with comorbidity of non-alcoholic 
fatty liver disease and arterial hypertension
PHD К. О. Prosolenko
Kharkiv National Medical University

The aim of our study was to investigate serum fetuin A levels in patients with NAFLD and its comorbidity 
with essential hypertension or renoparenchymal hypertension, as well as to evaluate the association of this 
indicator with the major pathogenetic factors of these diseases.

All patients were divided into five groups: group I — patients with NAFLD (60 patients), group II — patients 
with comorbidity of NAFLD and essential hypertension (121 patients), group III — patients with comorbidity of 
NAFLD and renoparenchymal hypertension (88 patients), group IV — patients with essential hypertension (30 
patients), group V — patients with renoparenchymal hypertension (30 patients). All patients had stage II, grade 
2 of hypertension. Patients’ age ranged from 18 to 66 years. The mean age of the patients was 49.12 ± 10.66 years. 
The control group consisted of 20 healthy individuals.

Clinical examination of patients included evaluation of the parameters of objective examination: in particular 
anthropometric data and blood pressure by standard methods. Conducted abdominal ultrasound, vessels. In 
some patients, the Fibromax test was performed. The levels of ALT, insulin with determination of HOMA index, 
total cholesterol, adiponectin, cytokeratin-18, malondialdehyde, superoxidedismutase, tumor necrosis factor-α, 
fetuin A were determined.
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In patients with NAFLD and various manifestations of metabolic syndrome, it has been found that, in the 
absence of diabetes mellitus and / or clinically pronounced atherosclerosis, an increase in fetuin A is associated 
with a degree of liver steatosis and not associated with liver fibrosis. Increase in fetuin A is more significant in 
groups with NAFLD comorbidity with essential hypertension and renoparenchymal hypertension, but is not 
associated with levels of SBP and DBP. This fact may indicate not a direct effect of essential hypertension and 
renoparenchymal hypertension on elevated levels of fetuin A, but this elevation can be associated with metabolic 
disorders that are more pronounced in the presence of comorbidity. In patients with NAFLD, regardless of the 
presence of its comorbidity with essential hypertension or renoparenchymal hypertension, there is an association 
of serum levels of fetuin A with hypoadectinemia and insulin resistance.

The results of other studies were also analyzed, which were devoted to the study of the relationship of fetuin 
A with NAFLD, hypertension, atherosclerosis, CKD and others.

Key Words: non-alcoholic fatty liver disease, arterial hypertension, fetuin A, comorbidity.
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Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології

Роль та місце греліну у патології 
захворювань органів шлунково-
кишкового тракту

Сьогодні деякі науковці виокремлюють негативні 
тенденції в тріаді статистичних показників стану 

здоров’я населення України, а саме: відтворення на-
селення (медико-демографічні дані); розвиток дітей, 
запас фізичних сил у дорослого населення (фізичний 
розвиток); адаптація населення до умов навколиш-
нього середовища (захворюваність, інвалідність) . 
Експерти ВООЗ і вітчизняні науковці називають 
чинники розвитку цих негативних тенденцій та вка-
зують на такі детермінанти здоров’я: соціально-еко-
номічний стан і стан довкілля, якість харчування та 
питної води, зростаюче розшарування населення за 
рівнем доходів, організація надання медичної допо-
моги тощо [40, 47] . 

На тлі таких висновків, актуальною проблемою су-
часної медицини є захворювання органів травлення . 
Їх медико-соціальна значимість обумовлена тим, що 
на цю патологію страждають всі вікові групи насе-
лення . [94] .

Спектр цих захворювань досить широкий і різно-
манітний; оскільки вони є багатофакторними . Виді-
ляють такі основні фактори, що сприяють розвитку 
хвороб органів травлення: стрес, робота, пов’язана з 
нахилом тулуба, ожиріння, паління, хіатальна кила, 
вживання деяких лікарських засобів (антагоністів 
кальцію, антихолінергічних препаратів, бета-адре-
ноблокаторів та ін .), нераціональне харчування, ва-
гітність [64] .

Групою вчених [63] визначено групи ризику щодо 
розвитку патологічного рефлюксу: особи з обтяже-
ною спадковістю щодо захворювань органів шлун-
ково-кишкового тракту, переважно чоловічої статі, 
з органічною патологією гастродуоденальної зони, 
вегетативною дисфункцією, вогнищами хронічної 

інфекції, в т .ч ., глисно-паразитарною інвазією, ожи-
рінням, мезенхимальною недостатністю та ін .

І в усьому світі, і в Україні, показники захворюва-
ності на ХОТ прогресивно зростають і подвоюються 
щодесятиліття [31] .

За результатами епідеміологічних досліджень, до 
50—60% дорослих і до 30—40% дітей, що звертають-
ся до лікарів-гастроентерологів, страждають різни-
ми функціональними розладами системи органів 
травлення . ВООЗ констатує: за останні 60 років за-
хворюваність на вказані розлади зросла у 24 рази . 

За даними світової статистики, функціональна 
диспепсія (ФД) є четвертим за частотою діагнозом, 
який установлюють сімейні лікарі та терапевти за ре-
зультатами первинних оглядів пацієнтів . 

У країнах Західної Європи (Данія, Швеція, Нор-
вегія, Велика Британія), частота синдрому диспепсії 
серед дорослого населення коливається від 25—28% 
до 43—52% . 

Результати популяційних досліджень свідчать, що 
симптоми диспепсії частіше визначаються у жінок 
(55—60%), ніж у чоловіків (40—45%) . При цьому тіль-
ки в 33-40% випадків диспепсичні прояви пов’язані з 
хронічними захворюваннями шлунково-кишкового 
тракту, а в 60—67% виставляється діагноз функціо-
нальна диспепсія . Незважаючи на таку поширеність 
у популяції, на сучасному етапі не повністю розкриті 
етіопатогенетичні механізми функціональної дис-
пепсії, існують певні труднощі у верифікації діагнозу, 
що лежить в основі недостатньої ефективності про-
веденої терапії [21] .

Інші результати епідеміологічних досліджень до-
водять, що поширеність гастроезофагеальної реф-
люксної хвороби (ГЕРХ) у країнах Західної Європи 
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та Північної Америки становить 30—40% доросло-
го населення, з них 10% відчувають печію щоденно, 
проте тільки 2% пацієнтів отримують лікування з 
приводу цієї патології . У Японії, де ендоскопічне об-
стеження верхніх відділів шлункового каналу є скри-
нінговим, частота виявлення езофагітів становить 
16,5% від всіх обстежених осіб [38] . 

Оскільки в Україні статистична реєстрація ГЕРХ 
почалася з 2009 року, то дані ще не є повними, але за-
хворюваність складає 10 випадків на 1000 населення 
[7], що складає від 11,1% до 30% [32] . Але, науковці 
стверджують, що  реальна поширеність ГЕРХ може 
бути значно більшою, оскільки близько 25% хворих 
на ГЕРХ не звертаються до лікарів, займаються са-
молікуванням, а у частини пацієнтів ГЕРХ має без-
симптомний перебіг [36] . Відповідно, результати цих 
досліджень доводять факт зростання частоти вияв-
лення ерозивної форми ГЕРХ із 3,1 до 16,0%, зрос-
тання з віком захворюваності на рефлюкс-езофагіт 
(РЕ), та виявлення його ускладнень у хворих старше 
50 років [8, 34] .

Офіційна статистика констатує, що в Україні з 2013 
р . в групі хвороб органів травлення окремо реєстру-
ються нозологічні форми: неспецифічний виразко-
вий коліт, хвороба Крона, синдром подразненого 
кишечнику [31] .  

Актуальність зазначеної проблеми посилюється 
тим, що захворювання органів травлення впливають 
на зниження якості життя людини [90, 95] . 

Так, висока поширеність синдрому диспепсії се-
ред населення визначає  великі витрати, яких зазнає 
охорона здоров’я на обстеження та лікування таких 
пацієнтів [57] .

Відомо, що майже 25% хворих на функціональ-
ну диспепсію звертаються до лікаря більше 4 разів 
на рік, а пацієнти з хворобами органів травлення в  
2,6 рази частіше, ніж інші, перебувають на лікарняно-
му протягом року, при чому термін непрацездатності 
на 3—4 тижні довше в порівнянні з середніми показ-
никами, розрахованими для всього населення [85] .

Слід визнати, що сьогодення характеризується 
зростанням гастроентерологічної патології серед ді-
тей . За даними ДУ «Український інститут стратегіч-
них досліджень МОЗ України» у 2015 році цей показ-
ник становив 117,07 на 1000 населення віком 0—17 
років [24] . При чому, в структурі гастроентерологіч-
них захворювань у дітей одне з провідних місць посі-
дає гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), 
частка якої, за даними різних авторів, становить від 
8 до 25% [28,38] .

У дітей на підставі езофагогастродуоденоскопії, 
рефлюксезофагіт виявляється у 23% випадків, а у 
старшої вікової групи (12—15 років) ГЕРХ діагносту-
ється у кожної другої дитини . 

Відомий факт, що в Україні щороку вперше реє-
струють майже 1000 дітей із виразковою хворобою 
[43], відзначається чітка тенденція до зростання час-
тоти таких серйозних ускладнень ГЕРХ, як стравохід 
Барретта і аденокарцинома стравоходу . 

Педіатри стверджують, що саме ГЕРХ є одним із 
найбільш вивчених захворювань органів травлення 

у дітей, при цьому постійно оновлюються рекомен-
дації з критеріїв діагностики та [55, 56, 87] .

Але, незважаючи на досягнення значних успіхів у 
вивченні різних аспектів етіології, патогенезу та лі-
кування цих захворювань, зокрема, виразкової хво-
роби ДПК, це питання є актуальним і привертає ува-
гу провідних гастроентерологів та педіатрів [36] .

Також, слід звернути увагу на результати дослі-
дження функціональних розладів шлунково-киш-
кового тракту в дітей та підлітків, отримані [19] . 
Функціональні розлади частіше реєструються у віці 
14-17 років та з більшою частотою (р<0,05) у дітей, 
які зазнали впливу психотравмуючих чинників зо-
внішнього середовища . Виявлено, що в дітей та під-
літків дослідної групи частіше визначалися два або 
більше розладів з боку шлунково-кишкового тракту: 
найчастіше одночасно проявлялися функціональна 
диспепсія, синдром подразненої кишки та аерофагія 
(р<0,05) . 

Саме це викликає занепокоєння станом здоров’я 
молоді, особливо студентської й учнівської, як най-
більш вразливих і незахищених груп населення . Ви-
сокий рівень розвитку патології шлунково-кишково-
го тракту у цієї групи, її зростання залежно від курсу, 
обумовлений специфікою умов їхнього життя . [1] .

Зауважимо, що функціональні розлади шлунково-
кишкового тракту не несуть загрози для життя паці-
єнта, але значно погіршують якість життя . Це, у свою 
чергу, спричиняє великі економічні збитки для сус-
пільства, оскільки поширеність диспепсичних скарг 
серед дорослого населення досягає 45%, а по медичну 
допомогу звертаються лише до 25% пацієнтів [53,78] .

Ще одним питанням визначеної проблеми є захво-
рювання органів травлення серед військовослуж-
бовців в Україні [65] .

В доступних наукових дослідженнях підкресле-
но, що серед хвороб органів травлення в учасників 
АТО переважають кислотозалежні захворювання 
(78%), з них ерозивно-виразкові ушкодження езо-
фагогастродуоденальної зони виявляються у 92,4%, 
ГЕРХ — 32,9%, що мають торпідний та ускладнений 
перебіг, часта асоціація з психоформними розлада-
ми та порушення трофологічного статусу . Хронічні 
захворювання органів травлення, що виявляються у 
військовослужбовців під час поглибленого медично-
го обстеження, посідають перше рангове місце серед 
хронічної патології [25] .

Науковці зазначають, що хвороби органів травлен-
ня суттєво впливають на професійну дискваліфіка-
цію військовослужбовців ЗС України, що окрім соці-
альних наслідків наносить значні економічні збитки 
нашій державі . У структурі хвороб органів травлен-
ня, які стали причиною зміни категорії придатності 
військовослужбовців переважають хвороби страво-
ходу, шлунка та дванадцятипалої кишки . 

Аналіз особливостей та структури захворюваності 
органів травлення у військовослужбовців ЗСУ дає 
змогу припустити, що існує зв’язок з характером 
сучасних бойових дій та особливостями перебігу 
захворювань ШКТ, які включають в себе: коморбід-
ність, переважання кислотозалежних захворювань 
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з ерозивно-виразковими ушкодженнями, частий 
ускладнений перебіг, асимптомність, множинність 
супутніх захворювань, поєднання з психоформни-
ми розладами . Визначено, що частка захворюваності 
органів травлення у військовослужбовців ЗСУ піс-
ля початку бойових дій збільшилася та становить 
45,8%, посідаючи 1-ше місце в загальній структурі 
терапевтичної патології [42] .

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що 
сьогодні захворювання набувають статусу комор-
бідності . Так, з’являються комбінації захворювань, 
які раніше зустрічалися рідко, наприклад, виразко-
ва хвороба й ішемічна хвороба серця; хронічний га-
стродуоденіт і дисліпідемія; цукровий діабет і вираз-
кова хвороба, виразкова хвороба та бронхіальна аст-
ма [18, 35], і кислотозалежні захворювання [10, 30] .

Науковцями описано та вивчено такі поєднання 
захворювань як ішемічна хвороба серця та цукро-
вий діабет [4, 15]; артеріальна гіпертонія й ішемічна 
хвороба серця [17, 27], артеріальна гіпертонія й ожи-
ріння [2]; жовчокам’яна хвороба та діафрагмальна 
нориця [3, 5, 10]; ерозивне ушкодження гастро-дуо-
денальної зони та хронічні бронхолегеневі захворю-
вання [23] .

Отже, значення проблеми коморбідності для прак-
тичної діяльності обумовлене наявністю низки за-
хворювань із хронічним перебігом, та призводить до 
погіршення якості життя .

Останніми роками дедалі більшої уваги приділя-
ють вивченню проблеми поєднання патології орга-
нів травлення з іншими патологічними станами, зо-
крема з ожирінням, цукровим діабетом 2 типу, арте-
ріальною гіпертензією [12, 20, 34] .

Таким чином, слід констатувати, що упродовж 
останнього десятиріччя в загальній структурі захво-
рювань, саме гастроентерологічні захворювання по-
сідають третє місце, зокрема в економічно розвину-
тих країнах, а їхні медичні аспекти мають велику со-
ціально-економічну значущість, оскільки пов’язані 
з передчасною інвалідизацією й смертністю хворих, 
зокрема працездатного віку . Отже, поширеність 
хвороб органів травлення (ХОТ) на сучасному етапі 
надзвичайна та оцінюється як епідемія . Найчастіше 
функціональні захворювання діагностують в осіб 
молодого працездатного віку (20—45 років), як серед 
представників інтелектуальних професій, так і серед 
тих професій, що мають підвищену стресогенність, 
вимагають значних психофізіологічних витрат, 
пов’язаних з ризиком для здоров’я та життя .

Відповідно до вищезазначеного,  існує нагальна по-
треба  вивчення центральних механізмів формуван-
ня захворювань шлунково-кишкового тракту, а саме 
ролі  центральної нервової й ендокринної систем .

Загальні відомості про грелін
Сьогодні науковці значну увагу приділяють біо-

хімічним і молекулярним механізмам, що лежать в 
основі розвитку цих патологій . Зусилля лікарів-до-
слідників спрямовані на якомога раннє виявлення 
захворювань та призначення адекватної комплек-
сної терапії . За останні роки відкриті нові гормони та 

ней ромедіатори, які регулюють енергетичний обмін і 
харчову поведінку, у тому числі грелін (ghrelin) — га-
строінтестинальний гормон, що виявляє різні біоло-
гічні властивості та ефекти: стимулює вивільнення 
гормона росту, стимулює апетит, спричиняє анабо-
лічну дію, впливає на вуглеводний обмін [67] .

Саме тому цьому питанню ми приділяємо увагу . 
Отже, клітини шлунка виконують екскреторну й 
інкреторну функцію, виробляють грелін — орекси-
генний гормон, що складається з 28 амінокислот, має 
молекулярну масу 3,3 кДа [70] .

Основний сайт синтезу греліну — шлунок, на 2 міс-
ці — дванадцятипала кишка, менш виражені концен-
трації наявні в усьому шлунково-кишковому тракті, 
але зменшуються у  дистальному напрямку . У межах 
шлунка синтез греліну здійснюється ентероендокрин-
ними клітинами в кислотопродукуючій слизовій обо-
лонці, які раніше мали назву «Х/А-подібні клітини» з 
неуточненою функцією . Кількість цих клітин складає 
приблизно 20% від загальної кількості ендокринних 
клітин слизової оболонки шлунку . Ряд науковців ви-
діляє їх в окрему групу грелін-продукуючих клітин 
ghrelin-producing cells (Gr cells) [50] . Більшість цих 
клітин прилягає до базальної мембрани, не контак-
тує безпосередньо з просвітом шлунку, виділяє гре-
лін безпосередньо в кров [65] . Це свідчить про те, що 
функціонально ці клітини не залежать від впливу фі-
зико-хімічних стимулів вмісту шлунку . 

У невеликих кількостях грелін також продукують 
легені, острівці підшлункової залози, гонади, кора 
наднирників, плацента, гіпоталамус . 

Гормон також визначений у нейронах, суміжних 
регулюючим енергетичний баланс, та утворюючих 
синапси з нейронами, що синтезують нейропептид Y, 
що збуджує апетит  і білок Agrp (агуті), а  також з ін-
шими нейронами, що беруть участь в енергетичному 
гомеостазі . Питання центральної продукції греліну 
є дискусійним, оскільки обговорюється можливість 
його проходження в гіпоталамус через гемато-енце-
фалічний бар’єр [76] .

Грелін утворюється з більш крупного попередни-
ка — препрогреліну, що складається зі 117 аміно-
кислот [65] . Пептид підлягає післятрансляційній 
модификації, при цьому радикал серін-3 ковалент-
но зв’язується зі середньоланцюговими жирними 
кислотами через складний етерний зв’язок . Цей тип 
ацилірування унікальний для греліну та необхідний 
для того, щоб пептид зв’язався з його рецептором 
GHS-R1а . Активація греліну відбувається за рахунок 
дії ферменту грелін-О-ацилтрансферази [83] . Отже, 
для реалізації біологічних ефектів греліну необхідно 
його ацилірування [65] .

Співвідношення ацилованого греліну до дезациль-
них форм приблизно однакове в тканинах, що його 
синтезують (шлунок), а також в крові . Відповідно, 
ацилірування відбувається в клітинах джерела . Дея-
кі наукові дослідження дозволяють зробити висно-
вок, що високий рівень дезацильного греліну може 
інгібувати деякі впливи ациліруваного греліну [76] . 

Науковцями доведено, що грелін впливає на апе-
тит не тільки прямою передачею сигналів до ромбо-
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подібного мозку, але й через блукаючий нерв, оскіль-
ки його еферентні шляхи стимулюють вивільнення 
греліну [80] . Грелін експресується багатьма іншими 
периферійними тканинами та центральною нерво-
вою системою [68] . Недавніми дослідженнями було 
встановлено, що він тісно пов’язаний з мозковими 
функціями (навчання, пам’ять, збудження, стрес) . 

Основні ефекти греліну
На сучасному етапі відомі біологічні ефекти грелі-

ну, а саме: 
1 . Регуляція апетиту — одна з важливіших функ-

цій греліну [67] . Грелін сприяє передобідньому голо-
дуванню, ініціює приймання їжі . Збуджуюча апетит 
дія греліну средньошвидка та короткодіюча . Рівень 
греліну плазми у людини швидко знижується після 
прийому їжі, у добовому профілі греліну плазми  на-
явне значне препрандіальне збільшення до величин, 
стимулюючих прийом їжі й апетит, постпрандіальне 
зниження греліну . За рахунок підвищення апетиту 
відмічається збільшення вживаної їжі, що призво-
дить до підвищення секреції шлункового соку, а та-
кож розтягування шлунку . Ці процеси провокують 
розвиток ГЕРХ, кили стравохідного отвору діафраг-
ми, гастритів з підвищеною кислотністю та інших за-
хворювань органів ШКТ .

2 . Анаболічні ефекти: підвищує апетит, сприяє 
ожирінню, збільшенню м’язової маси, підвищує рі-
вень глюкози в крові . Грелін блокує інгібуючий ефект 
інсуліну на глюконеогенез, можливо, спроможний 
прямо стимулювати глюконеогенез [47] . Грелін нази-
вають гормоном голоду, оскільки підвищення його 
рівня у плазмі крові асоціюється з виникненням від-
чуття голоду . Грелін стимулює споживання їжі, бере 
участь в регуляції енергетичного гомеостазу [21] . 
Підвищення апетиту провокує збільшення кількості 
вживаної їжі, що призводить до підвищення секре-
ції органів травлення . Зростає навантаження на під-
шлункову залозу, печінку, жовчний міхур, оскільки 
їм треба виділяти все більше ферментів та свого се-
крету для перетравлення збільшеного об’єму їжі . Це 
призводить до їх швидкого виснаження, що прояв-
ляється розвиненням таких захворювань, як панкре-
атит, холецистит, жовчо-ка’мяна хвороба .

3 . Вплив на секрецію гормонів: підвищує вивіль-
нення гормону росту . Стимулювання його вивіль-
нення відбувається різними шляхами: через пря-
мий вплив циркулюючого греліну на гіпофиз;  через 
блукаючий нерв; через прямий ефект греліну, що 
знаходиться в гіпоталамусі . Рецептором греліну, що 
зумовлює його сильний ендогенний стимулюючий 
ефект є GHS-R1а . З урахуванням участі блукаючого 
нерву у регуляції концентрації греліну у плазмі кро-
ві, можливе порушення секреції клітинами шлунку, 
підшлункової залози, печінки при порушенні регу-
ляції греліну . Це призводить до розвитку гастритів 
із зміненням кислотності шлункового соку, панкре-
атиту, холециститу, жовчо-кам’яної хвороби, ГЕРХ .  
[91,97] . Грелін незначно підвищує вивільнення гор-
монів: аденокортикотропного, кортизолу, пролакти-
ну,  неоднозначно впливає на вивільнення інсуліну, 
що також відображається на посиленні апетиту та 

розвитку захворювань ШКТ — панкреатит, холе-
цистит [65]; регулює рівень адреналіну у крові [66], 
впливає на синтез різних ферментів, процеси трав-
лення, кров’яний тиск, рівень цукру в крові, інсуліну, 
ефективність роботи серця та інші фізіологічні по-
казники [52] .

4 . Вплив на серцево-судинну систему: має кар-
діопротекторний ефект при ішемії, посилює вазо-
дилатацію та регулює артеріальний тиск [16,59] . 
Зниження артеріального тиску обумовлено прямою 
дією греліна на ендотелій або гладком’язові елемен-
ти судинної стінки [92] . Поліпшує функцію лівого 
шлуночка при хронічній серцевій недостатності [94], 
Знижує системний судинний опір та збільшує серце-
вий викид та серцевий індекс у пацієнтів з  хроніч-
ною серцевою недостатністю [73] .

  Наукові дані [40,41,86] свідчать, що грелін має та-
кож захисний ефект проти киснево-глюкозного об-
меження, ішемії та реперфузії . В експерименті було 
встановлено, що ін’єкції греліну покращують ско-
ротливість міокарда, знижують середній артеріаль-
ний тиск без змін серцевого ритму у здорових людей, 
а також зменшують ремоделювання лівого шлуночка 
[81] . З урахуванням захисного ефекту проти кисне-
во-глюкозного обмеження, ішемії і реперфузії, при 
зниженні концентрації греліну у плазмі крові мож-
ливе розвинення ішемічних уражень органів ШКТ, а 
саме мезентеріальних тромбозів, тощо .

5 . Вплив на шлунково-кишковий тракт: підвищує 
продукцію соляної кислоти у шлунку, підвищує ру-
хову активність шлунку, підвищує відновлення сли-
зової оболонки шлунку та кішківника [29,66] . Віді-
грає важливу роль у регуляції біохімічних процесів, 
пов’язаних із травленням, в основному через вплив 
на синтез різних ферментів [79] .

6 . Вплив на кісткову тканину: впливає на проліфе-
рацію та диференціювання остеобластів, підвищує 
ІМТ [65] . Посилює літогенез в кістковому мозку [84] . 
З урахуванням підвищення маси тіла, можливий 
розвиток цукрового діабету ІІ типу на тлі хронічного 
панкреатиту . 

7 . Можливо, здатний до інгібування імуноглобулі-
ну Е прямим або непрямим способом, має захисний 
вплив на клітини, модулюючий ефект клітинної про-
ліферації, імунологічну регуляцію і протизапальний 
ефект  [69] . Порушення у цій системі призводить до 
розвитку автоімунних процесів у органах ШКТ — 
хвороби Крона, неспецифічного виразкового коліту .

У наукових джерелах наявні дані, що низькі рівні 
греліну в плазмі асоціюються з інсулінорезистетніс-
тю та гіпертензією та можуть впливати на показники 
артеріального тиску [13] .  

Визначена обернена залежність грелінемії та інсу-
лінорезистентності: чим нижчий його рівень, тим 
більш виражена інсулінорезистентность [45,77] .  
Низький рівень греліну може бути показником ри-
зику діабету ІІ типу та гіпертензії . 

[32] вважає, що жирова тканина, як ендокринний 
орган, синтезує адипоцитокіни (лептин, адипонек-
тин, резистин, грелін тощо), які не тільки контролю-
ють метаболізм, але й беруть участь в гормональній 
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регуляції репродуктивних функцій . Ожиріння у ва-
гітних жінок асоціюється з інсулінорезистентністю 
та гіперінсулінемією, які є патогенетичною основою 
складних метаболічних порушень . 

[49]  доведено, що грелін стимулює диференціацію 
преадипоцитів та пригнічує ліполіз in vitro . 

У публікаціях [34]  розглянуто вплив греліну на 
скорочувальну активність травної системи, що 
обумовлений його структурними особливостями, 
оскільки за своєю будовою він подібний  гастроін-
тестинальному гормону мотиліну (гомологічність 
становить 36%, а спорідненість між рецепторами 
цих речовин близько 50%) . Вивчення  особливос-
тей впливу греліну на гастроінтестинальну мото-
рику при  парентеральному введенні пацюкам, дало 
підстави стверджувати, що він індукує підвищення 
частоти міграції рухового комплексу, що супрово-
джується збільшенням моторної активності гастро-
інтестинального тракту натщесерце, прискоренням 
спорожнювання шлунка і не впливає на показники 
базальної кислотності [71] . У 2005 році [72] отрима-
ли подібні результати при застосуванні греліну у лю-
дей, хворих на діабетичний гастропарез .

[66] стверджують, що підвищення вмісту греліну, 
стимулює синтез орексигенних факторів та збуджує 
апетит, обумовлює зміни харчової поведінки та роз-
виток гіперфагії . 

[26] зазначає, що у пацієнтів із функціональною 
диспепсією виявляються зміни рівня загального гре-
ліну та греліну натще, також рівень греліну в крові 
достовірно корелює з випорожненням шлунка та 
клінічною симптоматикою . 

[9] довели, що підвищення рівня ацил-греліну є 
маркером неалкогольної жирової хвороби печінки у 
хворих на цукровий діабет 2 типу .

Є дані, що при ожирінні та метаболічному синдро-
мі концентрація циркулюючого греліну знижується, 
а на продукцію його може впливати рівень ліпідів 
[11] .  

[58] вивчали базальний та постпрандіальний рі-
вень греліну в сироватці крові, його зв’язок з типами 
харчової поведінки (ХП) та появою закрепів у хво-
рих із синдромом подразненої кишки (СПК) на тлі 
ожиріння та дійшли висновку, що відсутність зни-
ження рівня греліну після прийому їжі у хворих із 
СПК на тлі ожиріння різного ступеня є мотивацій-
ним чинником повторних епізодів їди, а через вплив 
на харчову поведінку та стреси спричиняє форму-
вання закрепів .

Нез’ясовані аспекти впливу греліну на виникнення  
захворювань шлунково-кишкового тракту

Насьогодні залишається невивченою роль греліну 
(Ghr) в патогенезі ожиріння, немає єдиної думки про 
взаємозв’язок його з гормональними та метаболіч-
ними чинниками, що сприяють формуванню ожи-
ріння, у змінах ліпідного спектру крові . 

Недостатньо вивчений механізм, завдяки якому 
поживні речовини інгібують синтез греліну . Але, ві-
домо, що вуглеводи є більш ефективними, ніж білки, 
а білки більш ефективними, ніж ліпіди . Порівняно 
слабка супресія гормону жирами збуджує апетит та 

може пояснювати механізм збільшення ваги тіла, що 
індукований дієтою з високим вмістом жирів . Пос-
тпрандіальна супресія греліну не потребує впливу 
харчових речовин безпосередньо на порожнину 
шлунка та дванадцятипалої кишки — визначними є 
процеси, що відбуваються після абсорбції в кишків-
нику [94] .  

Рівні греліну виявляють зворотню кореляцію між 
ожирінням, рівнями лептину й інсуліну . При голоду-
ванні рівень греліну (Ghr) підвищується, і він, імо-
вірніше, відіграє роль антидепресанту . Концентрація 
греліну у крові має зворотню кореляцію з ІМТ, жи-
ровою масою тіла, розміром адипоцитів, концентра-
цією лептину, обестатину, з позитивним енергетич-
ним балансом [88] .  

Грелін підвищується у відповідь на втрату ваги 
(низькокалорійні дієти, модифікація способу життя 
(аеробіка), ракова кахексія, нервово-психічна ано-
рексія, хронічні недостатності: серцева, ниркова, 
печінкова . При збільшенні ваги (лікування глюко-
кортикоїдами) грелін знижується . При тотальній 
гастроектомії, що проводиться для лікування раку 
або виразкової хвороби, відмічалася редукція кон-
центрації греліну плазми, що вимірювалася через 
30 хвилин після операції, на 30-50% . У подальшому 
також спостерігалося зниження рівня греліну плаз-
ми [65] . 

У наукових дослідженнях хронічної хелікобак-
терної інфекції та спричиненого нею хронічного 
атрофічного гастриту, неодноразово відмічалася 
негативна кореляція між вираженостю атрофічного 
процесу в шлунку та рівнем циркулюючого греліну 
плазми [75] . Виявлено, що хронічна H . pylori інфек-
ція сприяє зменшенню шлункових грелінімунореак-
тивних клітин [78] . Це підтверджено у дослідженнях 
[14], які констатують, що H . pylori-статус впливає на 
регуляцію утворення греліну та лептину .   Ерадика-
ція H . pylori значно підвищує індекс маси тіла вна-
слідок вираженого збільшення рівня греліну і змен-
шення вмісту лептину в плазмі крові [22] .  

Результати наукових досліджень педіатрів демон-
струють, що у дітей у препубертатному віці з недо-
статністю харчування, концентрація сироваткового 
ацилгреліну зворотно пропорційна вираженості 
Нр-асоційованого гастриту . У дітей ерадикація Нр 
пов’язана зі значним підвищенням ІМТ, худої та жи-
рової маси [96] .  

Заслуговують на увагу дані про асоційоване зі  зни-
женням ацил-греліну погіршення нутриційного ста-
тусу [48] . Науковці виявили порушення пропорції 
між ацил- и дезацилірованими формами греліну у 
дітей, що отримують терапію  гемодіалізом . Анало-
гічні дані отримані [74] .  

Значущими є роботи [51], які демонструють факт, 
що при введенні греліну та агонистів його рецепторів 
відмічається підвищення споживання їжі, збільшен-
ня приросту худої маси тіла та зниження деградації 
м’язового білка у мишей після нефроектомії . Схо-
жі результати отримані [44], які продемонстрували 
комбінований ефект греліну на апетит і мітохондрії 
м’язів, що виявлявся збільшенням худої маси й по-
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ліпшенням виживання пацієнтів з термінальною 
нирковою недостатністю .

При визначенні рівня загального греліну в плазмі у 
пацієнтів з з термінальною нирковою недостатністю 
в роботах [61] було продемонстровано підвищення 
концентрації греліну серед пацієнтів даної групи . 

При оцінці отриманих результатів, що суперечать 
очікуваним, висувалися припущення про можливий 
розвиток резистентності гіпоталамічних центрів до 
греліну при наявності його у високих концентраціях . 
Однозначне тлумачення цього факту відсутнє . 

Результати власних досліджень
Вивчення концентрації греліну у плазмі крові у па-

цієнтів із ГЕРХ та цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу 
в осіб молодого віку стало частиною нашого дослі-
дження . 

Показано, що концентрація греліну знижується 
при різних метаболічних процесах, у тому числі при 
цукровому діабеті 2-го типу . Цей гормон відіграє 
важливу роль у регуляції функцій органів шлунко-
во-кишкового тракту . На розвиток постпрандіальної 
гіперглікемії також впливає зниження концентрації 
греліну, що призводить до уповільнення спорожнен-
ня шлунку, що є однією з патогенетичних ланок роз-
витку ГЕРХ і ЦД 2-го типа . Грелін також впливає на 
метаболізм глюкози й інсуліну, тому зміна його рівня 
в крові негативно впливає на глікемічний профиль 
пацієнтів, клінічний перебіг і тяжкість симптомати-
ки ЦД 2-го типу . Для отримання результатів ми до-
слідили чотири групи пацієнтів, хворих на ГЕРХ із 
супутнім цукровим діабетом 2-го типу легкої та се-
редньої тяжкості й ізольованої ГЕРХ .

Нами встановлено, що на тлі проведення 
4-х-тижневого курсу лікування у пацієнтів усіх чо-
тирьох груп збільшився рівень греліну та знизили-
ся показники окислювального стресу . Так, у групі 
пацієнтів з ізольованою ГЕРХ, що отримували до-
датково актовегін, показники греліну збільшилися у 
середньому з 3,5 нг/мл до 4,7 нг/мл і практично на-
близилися до показників контрольної групи (5,0 нг/
мл) (р<0,05) . У пацієнтів із ГЕРХ, що не отримували 
актовегін, динаміка росту греліну була нижчою: 3,6 
нг/мл до лікування та 4,1 нг/мл після . 

У пацієнтів із ГЕРХ із супутнім цукровим діабетом 
2-го типу, що отримували актовегін, також відмі-

чалася тенденція до зростання греліну: 1,2 нг/мл до 
лікування та 4,5 нг/мл після лікування . При цьому 
ця динаміка була значно краще, ніж у пацієнтів з 
ГЕРХ із супутнім цукровим діабетом 2-го типу, що 
не отримували додатково актовегін — 1,1 нг/мл до 
лікування та 3,4 нг/мл після . 

Отримані дані дозволили уточнити взаємозв’язок 
греліну з оксидативним стресом при наявності ко-
морбідного перебігу ГЕРХ із ЦД 2-го типу в осіб мо-
лодого віку, що висвітлюється у попередній нашій 
публікації (Роль грелина в формировании комор-
бидного течения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни с сахарным диабетом 2-го типа у лиц моло-
дого возраста, Опарін О .А ., Опарін А .Г ., Кудрявцев 
А .А ., Східноєвропейський журнал внутрішньої та 
сімейної медицини) . 

Отже, результати, отримані нами у ході досліджен-
ня, свідчать,  що  грелін відіграє важливу роль у фор-
муванні коморбідного перебігу ГЕРХ із ЦД 2-го типу 
в осіб молодого віку та констатують, що зміни рівня 
греліну є одним із чинників, що значно  обтяжує клі-
нічний перебіг ГЕРХ із ЦД 2-го типу .

Також слід зазначити, що одночасно з нормалізаці-
єю рівня греліну у групах пацієнтів, що хворіють на 
ЦД 2-го типу, відмічалася чітка тенденція до стабілі-
зації глікемічного профілю, що свідчить про тісний 
зв’язок між цим гормоном і клінічним перебігом цу-
крового діабету 2-го типу . 

Отримані дані дозволяють стверджувати, що по-
перше, грелін відіграє важливу роль у патогенезі та 
клінічному перебігу цієї коморбідної патології; по-
друге, зміни рівня греліну й оксидативний стрес є 
одним із пускових механізмів формування ГЕРХ у 
поєднанні з  цукровим діабетом 2-го типу в осіб мо-
лодого віку, по-трете, грелін сприяє обтяженню клі-
нічного перебігу кожного з захворювань . 

Таким чином, підвищення рівня греліну крові зу-
мовлює зниження показників оксидативного стре-
су  — зменшення рівня тіобарбітурової кислоти 
крові та підвищення супероксиддисмутази, а також 
зменшення діаметру чревного стовбура та швидко-
сті кровотоку у ньому в усіх групах хворих . Причому, 
чим вищий був рівень греліну, тим меншими були 
показники  оксидативного стресу, а при додатковому 
призначенні актовегіну, вони практично дорівнюва-
ли показникам хворих з контрольної групи . 
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Роль и место грелина в патологии заболеваний органов  
желудочно-кишечного тракта
Кудрявцев А.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Кафедра терапии, ревматологии и клинической фармакологии

На сегодняшний день заболевания органов пищеварения остаются одной из наиболее актуальных 
проблем современной медицины. Значительное внимание ученые уделяют биохимическим и молеку-
лярным механизмам, лежащие в основе развития этих патологий. За последние годы открыты новые гор-
моны и нейромедиаторы, которые регулируют энергетический обмен и пищевое поведение, в том числе 
грелин (ghrelin) — гастроинтестинальный гормон, обладающий различными биологическими особен-
ностями и эффектами: стимулирует высвобождение гормона роста, стимулирует аппетит, обладает ана-
болическим действием, влияет на углеводный обмен. Основной сайт синтеза грелина — желудок, на 2 
месте — двенадцатиперстная кишка, менее выражены концентрации определяются во всем желудочно-
кишечном тракте, но уменьшаются в дистальном направлении.

Учеными доказано, что грелин влияет на аппетит не только прямой передачей сигналов к ромбовид-
ному мозгу, но и через блуждающий нерв, поскольку его эфферентные пути стимулируют высвобожде-
ние грелина.

На современном этапе известны биологические эффекты грелина, а именно регуляция аппетита, ана-
болические эффекты, влияние на секрецию гормонов, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишеч-
ный тракт, костную ткань а также способность к ингибированию иммуноглобулина Е.

Изучение концентрации грелина в плазме крови у пациентов с ГЭРБ и сахарным диабетом (СД) 2-го 
типа у лиц молодого возраста стало частью нашего исследования. Показано, что концентрация грелина 
снижается при различных метаболических процессах, в том числе при сахарном диабете 2-го типа.

Для получения результатов мы исследовали четыре группы пациентов с ГЭРБ с сопутствующим сахар-
ным диабетом 2-го типа легкой и средней тяжести и изолированной ГЭРБ.

Нами установлено, что на фоне проведения 4-х-недельного курса лечения у пациентов всех четырех 
групп увеличился уровень грелина и снизились показатели окислительного стресса.

Полученные данные позволили уточнить взаимосвязь грелина с оксидативным стрессом при наличии 
коморбидного течения ГЭРБ с СД 2-го типа у лиц молодого возраста. Таким образом, результаты, полу-
ченные нами в ходе исследования, свидетельствуют, что грелин играет важную роль в формировании 
коморбидного течения ГЭРБ с СД 2-го типа у лиц молодого возраста и констатируют, что изменения 
уровня грелина является одним из факторов, значительно отягощим клиническое течение ГЭРБ с СД 
2-го типа.

Также следует отметить, что одновременно с нормализацией уровня грелина в группах пациентов, 
страдающих СД 2-го типа, отмечалась четкая тенденция к стабилизации гликемического профиля, что 
свидетельствует о тесной связи между этим гормоном и клиническим течением сахарного диабета 2-го 
типа .

Полученные данные позволяют утверждать, что, во-первых, грелин играет важную роль в патогенезе 
и клиническом течении этой коморбидной патологии; во-вторых, изменения уровня грелина и оксида-
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тивный стресс являются одним из пусковых механизмов формирования ГЭРБ в сочетании с сахарным 
диабетом 2-го типа у лиц молодого возраста, в-третьих, грелин способствует обременению клинического 
течения каждого из заболеваний.

Таким образом, повышение уровня грелина крови приводит к снижению показателей оксидативного 
стресса — уменьшение уровня тиобарбитуровой кислоты крови и повышение супероксиддисмутазы, 
а также уменьшение диаметра чревного ствола и скорости кровотока в нем во всех группах больных. 
Причем, чем выше был уровень грелина, тем меньше были показатели оксидативного стресса, а при до-
полнительном назначении актовегина, они практически равны показателям больных из контрольной 
группы.

Ключевые слова: грелин, оксидативный стресс, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, болезни 
органов пищеварения, актовегин.

The role and place of ghrelin in the pathology of diseases of the 
gastrointestinal tract
Kudryavtsev A.A.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Department of Therapy, Rheumatology and Clinical Pharmacology

To date, diseases of the digestive system remain one of the most pressing problems of modern medicine. Much 
attention is paid to the biochemical and molecular mechanisms underlying the development of these pathologies. 
In recent years, new hormones and neurotransmitters have been discovered that regulate energy metabolism 
and nutritional behavior, including ghrelin — a gastrointestinal hormone that has various biological features 
and effects: stimulates the release of growth hormone, stimulates appetite, has an effect on appetite, metabolism. 
The main site of ghrelin synthesis is the stomach, the duodenum in 2 place, less pronounced concentrations are 
determined in the entire gastrointestinal tract, but decrease in the distal direction.

Scientists have shown that ghrelin affects appetite not only by direct signaling to the rhombus brain, but also 
through the vagus nerve, since its efferent pathways stimulate the release of ghrelin.

At the present stage, the biological effects of ghrelin are known, namely the regulation of appetite, anabolic 
effects, the influence on hormone secretion, the cardiovascular system, the gastrointestinal tract, bone tissue, and 
has the ability to inhibit immunoglobulin E.

The study of ghrelin concentration in blood plasma in patients with GERD and type 2 diabetes mellitus 
in young people was part of our study. It is shown that the concentration of ghrelin decreases with various 
metabolic processes, including with type 2 diabetes.

To obtain results, we examined four groups of patients with GERD with concomitant type 2 diabetes mellitus 
of mild to moderate severity and isolated GERD.

We found that the background of conducting a 4-week course of treatment in patients of all four groups 
increased the level of ghrelin and decreased indicators of oxidative stress.

The obtained data made it possible to clarify the relationship of ghrelin with oxidative stress in the presence 
of comorbid course of GERD with type 2 diabetes in young people. Thus, the results obtained during the study 
indicate that ghrelin plays an important role in the formation of a comorbid course of GERD with type 2 diabetes 
in young people and conclude that changes in ghrelin levels are one of the factors that significantly burden the 
clinical course of GERD with type 2 diabetes.

It should also be noted that, at the same time as the normalization of ghrelin levels in groups of patients 
with type 2 diabetes, there was a clear tendency to stabilize the glycemic profile, indicating a close relationship 
between this hormone and the clinical course of type 2 diabetes.

The data obtained suggest that, first, ghrelin plays an important role in the pathogenesis and clinical course of 
this comorbid pathology; second, changes in ghrelin levels and oxidative stress are one of the triggers of GERD 
in combination with type 2 diabetes in young people, and thirdly, ghrelin contributes to the clinical course of 
each disease.

Thus, an increase in blood ghrelin leads to a decrease in oxidative stress — a decrease in the level of 
thiobarbituric acid in the blood and an increase in superoxide dismutase, as well as a decrease in the diameter 
of the intestinal trunk and the blood flow velocity in it in all patient groups. Moreover, the higher the ghrelin 
level, the less were the indicators of oxidative stress, and with the additional appointment of actovegin, they are 
almost equal to the patients in the control group.

Key Words: ghrelin, oxidative stress, gastroesophageal reflux disease, digestive diseases, actovegin.
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Питання й проблеми діагностики та 
лікування залізодефіцитної анемії 
вагітних

Анемія вагітних є актуальною проблемою сучас-
ності, що обумовлено значною поширеністю 

цього стану серед даної когорти пацієнтів . Відомо, 
що для нормального перебігу вагітності притаманна 
фізіологічна гемодилюція, коли об’єм крові збільшу-
ється на 1000 мл, а об’єм еритроцитів лише на 300 
мл . Отже для вагітної жінки нижньою межею вмісту 
гемоглобіну крові вважається 110 г/л . Цей показник 
також змінюється залежно від триместру та є най-
меншим у терміні 34 тижнів (110 г/л), а в післяполо-
говому періоді за даними ВООЗ може в нормі сягати 
100 г/л [4] . 

Згідно низки досліджень, найчастіше виділяють 
наступні основні чинники дефіциту заліза під час ва-
гітності: підвищена потреба, аліментарний дефіцит, 
наявність у прегравідарному періоді патологічного 
фону для розвитку залізодефіцитної анемії, пору-
шення транспорту (дуже рідко гіпотранферинемія, 
атрансферинемія), особливості протікання першо-
го триместру вагітності (токсикози вагітних із над-
мірним блюванням, кровотечі різного генезу), період 
статевого дозрівання та росту, резорбційна недо-
статність або перерозподільний дефіцит заліза . [6] .

Добова потреба у залізі для пересічної людини 
складає близько 2 мг . Дієта зазвичай забезпечує від 
10 до 20 мг заліза на добу, з яких всмоктується та за-
своюється лише 10% (1-2 мг) . Такої кількості мікро-
елементу має бути достатньо для компенсації щоден-
них потреб (залізо екскретується із сечею, калом, по-
том, менструальними кровотечами у жінок) . Проте 
під час вагітності витрати заліза значно зростають і 
можуть складати від 15 до 18 мг/добу, що пов’язують 
із посиленням еритропоезу вагітної та ростом плоду . 
Загалом за період вагітності витрачається приблизно 

1220 мг заліза, які повністю не компенсуються зви-
чайною дієтою . За даними літератури 500 мг витра-
чаються на посилений еритропоез, близько 300 мг 
йдуть на розвиток фетоплацентарного комплексу, 
190 мг складають звичні витрати заліза (сеча, піт) та 
близько 230 мг заліза витрачаються під час полого-
вої крововтрати . Такі потреби легко компенсуються 
завдяки використанню запасів заліза організмом та 
корекцією дієти . Але якщо на момент настання ва-
гітності жінка вже має латентний залізо дефіцит вна-
слідок гіперполіменореї, декількох вагітностей, що 
йдуть поспіль одна за одною, довготривалої лактації 
після попередніх пологів, то компенсаторних зді-
бностей організму не вистачить для адекватної ко-
рекції підвищених витрат заліза і створюється під-
ґрунтя для розвитку анемії в умовах вагітності . [1]

Аліментарний дефіцит заліза найчастіше зустрі-
чається у країнах із низьким економічним рівнем . 
Найбільш добре засвоюється гемічне залізо (від 6 до 
20%), що переважно знаходиться у нежирних сортах 
м’яса, риби, птиці . В той же час із продуктів рослин-
ного походження реалізується в організмі лише 1% 
заліза; це пов’язано із присутністю в них фолатів, які 
захоплюють залізо у нерозчинні комплекси . Інгібіто-
рами абсорбції негемічного заліза є сало, масло, мо-
локо, кава, соєвий протеїн . Саме тому вегетаріанська 
дієта небажана при вагітності .

Ризик розвитку залізодефіцитної анемії у період 
вагітності збільшують такі особливості анамнезу, як 
використання внутрішньоматкових контрацептивів, 
дисфункціональні маткові кровотечі, гінекологічні 
захворювання, що супроводжуються зовнішньою 
або внутрішньою крововтратою, гіперполіменорея, 
гіпотиреоз та дисфункція щитоподібної залози, па-
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тологія шлунково-кишкового тракту (виразкова 
хвороба шлунку або дванадцятипалої кишки, еро-
зивний гастрит, неспецифічний виразковий коліт, 
тощо), захворювання сечовидільної системи (хро-
нічний пієлонефрит, гломерулонефрит), багаторазо-
ві пологи з інтервалом менше 2 років, багатоплідна 
вагітність, вагітність на фоні лактації, часті аборти, 
мимовільні викидні, що передували даній вагітності .

Рання вагітність у період статевого дозрівання та 
росту пов’язана з більшою кількістю ускладнень, в 
тому числі і з залізодефіцитною анемією, яка також 
обумовлена підвищеною потребою в залізі для ін-
тенсивного росту органів та тканин . Це вимагає при-
скіпливого спостереження акушерів гінекологів для 
профілактики ускладнень .

Резорбційна недостатність виникає внаслідок екс-
трагенітальної патології зі зниженням зони абсорб-
ції, наприклад, при атрофічному гастриті або резек-
ції ділянки кишки .

Перерозподільний дефіцит заліза розвивається 
за наявності осередків інфекції, в тому числі в уро-
генітальному тракті, або в період реконвалесценції 
після інфекційних захворювань . Така анемія має ряд 
особливих ознак: виникає вторинно на фоні довго-
тривалого запального процесу, її тяжкість корелює 
із тяжкістю захворювання та є рефрактерною до зви-
чайної терапії препаратами заліза .

Дефіцит заліза спричинює порушення утворення 
цитохромів, розладу тканинного дихання та як на-
слідок — розвивається тканинна гіпоксія . Крім того 
через зниження активації каталази порушується 
функціонування всіх антиоксидантних систем орга-
нізму, що призводить до пошкодження клітин . На-
слідками цього є дистрофічні зміни в різних кліти-
нах організму та гемоліз еритроцитів . Через знижен-
ня синтезу міоглобіну знижуються здібності клітин 
пристосовуватись до умов гіпоксії . Залізодефіцит та-
кож призводить до порушення синтезу гемоглобіну і 
безпосередньо — до анемії . Проте, чи впливає анемія 
та залізодефіцит на перебіг та прогноз вагітності, і 
досі залишається відкритим питанням . [6]

Велика кількість дослідників протягом останніх 
років задавалися питанням чи є анемія під час ва-
гітності фактором ризику виникнення ускладнень з 
боку матері та плоду . Так, дослідження Barbin B .J . et al . 
(2001) показало, що лише тяжка анемія під час вагіт-
ності асоціюється з високим ризиком материнської 
смертності, тоді як для анемії легкого та середнього 
ступеня тяжкості подібний зв’язок не виявлено [8] . 
Водночас у своєму дослідженні Ю .П . Вдовиченко 
та О .М .  Гопчук підтримали думку, що у вагітних з 
анемією навіть легкого ступеня, знижується рівень 
загального білка крові . Це призводить до розви-
тку плацентарної недостатності, що клінічно про-
являється у 20% випадків внутрішньоутробною за-
тримкою розвитку плоду, у 10% — невиношуванням 
вагітності . В основі цих ускладнень лежать суттєві 
метаболічні нейроендокринні ускладнення в системі 
мати—плацента—плід, які виникають під впливом 
хронічної гемічної гіпоксії, що супроводжує залізо-
дефіцитну анемію вагітних [2] .

На думку В .А .  Белошевського дефіцит заліза, як 
пограничний стан, несе позитивне навантаження, а 
саме — перешкоджає зайвій «гемоглобінізації» вагіт-
них та підтримує гемодилюцію, яка є ефективним ме-
ханізмом щодо протидії розвитку тяжкого синдрому 
ДВЗ під час пологів, при оперативних втручаннях 
або різних формах акушерської патології [5] . Праг-
нення доводити рівень гемоглобіну у вагітних до 
максимально можливого є небезпечною практикою, 
особливо при наявності супутньої екстрагенітальної 
та акушерської патології . За даними М . В . Семенової 
(2007) анемія вагітних внаслідок гемічної гіпоксії 
у плацентарному ложі матки призводить до при-
гнічення адаптаційних механізмів . Показано, що ці 
зміни залежать від ступеню тяжкості анемії і можуть 
бути морфологічним субстратом порушень матково-
плацентарного кровотоку, а в подальшому і власної 
гемодинаміки плоду [2] . Існують також дані про те, 
що для плацентарного ангіогенезу умови відносної 
гіпоксії є навіть більш сприятливими, ніж нормоксіі 
або гіпероксії . Фізіологічна гіпоксія, як передбача-
ється, захищає плід, що розвивається, від деструк-
тивного й тератогенного впливу активних форм 
кисню, бере участь в регуляції інвазивних й пролі-
феративних властивостей трофобласта, підтримує 
стовбурові клітини в поліпотентному стані [10] . Так, 
при призначенні препаратів заліза в першому триме-
стрі вагітності організм надмірно оксигенується; це 
спричиняє порушення процесу інвазії трофобласту у 
спіральні артерії . Внаслідок цього зменшується об’єм 
плацентарної судинної системи та формуються ді-
лянки ішемії в плаценті, що з рештою призводить до 
накопичення продуктів перекисного окиснення ліпі-
дів в материнській крові і є однією з перших ланок 
формування гестозу [5] . Варто відзначити, що клі-
нічне значення анемії тяжкого ступеня як чинника 
ризику несприятливих наслідків для матері та плоду 
не піддавалося сумніву в жодному з досліджень .

Здебільшого, у структурі анемії вагітних перева-
жають стани легкого ступеня тяжкості (94- 98%), 
які, начебто, повинні легко піддаватися лікуванню 
препаратами заліза . Однак, при цьому значне чис-
ло випадків (39-53%) залишається резистентним до 
терапії, що проводиться . Однією з основних при-
чин неефективності феротерапії є часте поєднання 
анемії і запалення під час вагітності . Не викликає 
сумніву той факт, що вагітність збільшує ризик роз-
витку інфекції, на тлі якої анемія втрачає первинно-
залізодефіцитний характер . У цих умовах під дією 
прозапальних цитокінів (ФНП-α і ІЛ-1) знижується 
продукція і біологічна активність еритропоетину, 
зменшується абсорбція заліза у кишечнику, а сту-
пінь його зв’язування з феритином і макрофагами 
зростає . Крім того, порушується експресія еритро-
цитарних рецепторів до трансферину [7] . Таким 
чином, формується «пастка для заліза», коли воно 
стає недоступним для гемопоезу . Підвищення ліку-
вальних доз препаратів заліза у цих умовах не до-
зволяє подолати терапевтичну резистентність, але 
пов’язано з додатковими ризиками . Всмоктування 
заліза значно залежить від дози, проте не є необме-
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женим . При використанні феротерапії дуже високи-
ми дозами у просвіті кишечника з’являється порція 
залишкового заліза, яке не абсорбується . Надлишок 
заліза призводить до місцевого оксидативного стре-
су, пошкодження слизової та ще більшого порушен-
ня всмоктування . Призначення препаратів заліза на 
фоні запалення не веде до корекції анемічного син-
дрому, а лише потенціює оксидативний стрес . При 
інфекційних процесах залізо гальмує фагоцитарну 
активність нейтрофілів і стимулює проліферацію мі-
кробних агентів, хоча це застереження підтримують 
не всі дослідники . 

Анемія на тлі запалення під час вагітності є надзви-
чайно поширеною: залежно від триместру її частота 
становить від 30 до 50% всіх випадків анемії, тому 
потребує особливого підходу до діагностики та ліку-
вання . Первинною ланкою у терапії цих видів анемій 
є санація вогнища інфекції, а лише в подальшому — 
терапія залізом . У цьому випадку використання пре-
паратів заліза сприяє персистенції запалення, але не 
веде до корекції анемії, хоча саме цей варіант є домі-
нуючим у сучасній клінічній практиці .

Для диференційної діагностики залізодефіцитної 
анемії та анемії, спричиненої запальними процесами, 
традиційно застосовуються показники сироватково-
го трансферину, феритину та концентрація розчин-
ного рецептора для трансферину (serum transferrin 
receptor — sTFR) . При ізольованій залізодефіцитній 
анемії концентрація трансферину в крові зростає, 
вміст феритину знижується, а відношення sTFR до 
логарифму концентрації феритину складає більше 
двох . У той же час, при поєднанні дефіциту заліза із 
запальним процесом концентрація трансферину пе-
реважно знижується, а феритину може залишатися в 
межах норми, в той час, як відношення sTFR до лога-
рифму концентрації феритину залишається на рівні 

більше двох [9] . Отже, для підтвердження інфекцій-
ної природи анемії доцільно визначати маркери запа-
лення . Найбільш чутливим та швидким показником 
є С-реактивний білок  —  перший ідентифікований 
білок гострої фази . Він не бере участь у метаболізмі 
заліза в організмі та не взаємодіє із феропротеїнами, 
на відміну від церулоплазміну, гаптоглобіну, транс-
ферину [3] .

Отже, профілактика виникнення анемій у паці-
єнтів даної категорії повинна розпочинатись ще на 
етапі планування вагітності шляхом виявлення за-
лізодефіцитних станів у прегравідарний період та 
їх корекції за загальноприйнятими схемами . Під 
час вагітності профілактику залізодефіцитної ане-
мії вважається за доцільне проводити особливим 
групам населення: у популяціях, де залізодефіцит є 
загальною проблемою, жінкам з гіперполіменореєю, 
що передувала вагітності, при вагітностях, що сліду-
ють одна за одною, при багатоплідній вагітності та 
жінкам із довготривалою лактацією . 

Доведено, що лікування анемії, яка маніфестує пе-
реважно у II-му й III-му триместрі вагітності, хоча й 
покращує гематологічну картину, але має обмежену 
ефективність з точки зору профілактики акушер-
ських ризиків, що потребує ретельного оцінювання 
співвідношення користі лікування та можливих ри-
зиків з боку матері та плоду . Висока асоціація ане-
мії вагітних із запаленням обумовлює необхідність 
проведення ефективної диференціальної діагности-
ки між даними видами анемій . У цих випадках крім 
звичного визначення рівню гемоглобіну й сироват-
кового феритину доцільно проводити кількісне ви-
значення концентрації С-реактивного білку . У разі 
виявлення запального процесу, терапію залізом 
необхідно проводити тільки після санації вогнища 
інфекції .
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Вопросы и проблемы диагностики и лечения железодефицитной 
анемии беременных
К.мед.н. С.В. Иванченко, В.О. Аралова
Харьковский национальный медицинский университет
Кафедра общей практики — семейной медицины и внутренних болезней

В работе рассматриваются причины возникновения, основные патогенетические механизмы и особен-
ности течения железодефицитных анемий у беременных.  Представлены диагностические и дифферен-
циально диагностические подходы при постановке диагноза. Подчеркнута необходимость комплекс-
ного клинико-лабораторного обследования пациентов данной категории, что связано со сложностью 
дифференциальной диагностики при железодефицитной анемии и анемии хронических заболеваний. 
Обсуждена проблема проведения ферротерапии с учетом соотношения ожидаемой пользы и возможных 
рисков со стороны матери и плода.

Ключевые слова: беременность, анемия, патогенез, лечебные подходы.

Issues and problems in diagnosis and treatment of iron-deficiency 
anemia of pregnant women
PHD. S.V. Ivanchenko, V.O. Aralova
Kharkiv National Medical University
Department of General Practice — Family Medicine and Internal Medicine

The article discusses the reasons, the main pathogenetic mechanisms and features of iron deficiency anemia 
course in pregnant women. Diagnostic and differential diagnostic approaches for diagnosis are presented. The 
necessity for a complex clinical and laboratory examination of patients in this category is emphasized, which is 
associated with the difficulties of differential diagnosis of iron deficiency anemia and anemia of chronic diseases. 
The problem of ferrotherapy prescription was discussed considering the ratio of the expected benefits and 
possible risks for the mother and the fetus.
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Тактика сімейного лікаря при 
захворюваннях жовчовивідної системи 
(діагностичні критерії)

За рекомендаціями Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я, підготовленими на основі кращого 

світового досвіду, лише розвиток первинної меди-
ко-санітарної допомоги на засадах сімейної меди-
цини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення 
демографічної ситуації . Первинна медико-санітарна 
допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої ам-
булаторної допомоги та надається пацієнтам на до 
госпітальному етапі лікування . Враховуючи завдан-
ня сімейного лікаря в напрямку пріоритету первин-
ної медико-санітарної допомоги населенню, надан-
ням широкого спектру медичної допомоги необхідне 
перепрофілювання та перепідготовка лікаря-тера-
певта, лікаря педіатра до рівня сімейного лікаря з 
достатньо широким рівнем теоретичних знань та 
практичних навичок . Планування роботи сімейного 
лікаря повинно здійснюватися з урахуванням наяв-
ності та можливості використання необхідного ла-
бораторного, інструментального забезпечення для 
проведення диспансерної, профілактичної роботи, 
ранньої діагностики, лікування, надання невідклад-
ної медичної допомоги .

Об’єми роботи сімейного лікаря включають діа-
гностику, лікування, багатофакторну первинну і 
вторинну профілактику захворювань внутрішніх 
органів, що не потребують лікування в умовах спе-
ціалізованого (в тому числі гастроентерологічного) 

стаціонару . Ця робота поширюється за рахунок спе-
ціалізованої допомоги, яку сімейний лікар здійснює 
самостійно без залучення «вузьких» спеціалістів . 

Сьогодні гастроентерологія включає велику кіль-
кість захворювань . В останній час відмічається по-
всюдне зростання кількості захворювань системи 
органів травлення . За статистикою гастроентероло-
гічні захворювання займають друге місце в нашій 
країні після серцево-судинних захворювань . При-
близно половина населення країни мають ті чи інші 
відхилення в роботі травної системи . Все частіше 
зустрічаються функціональні розлади, тобто дослі-
дження не виявляють патології органів, але хворого 
турбують різні, досить неприємні симптоми (здуття 
та бурчання в животі, печія, дискомфорт в епігастрії, 
нестабільність випорожнення), які суттєво погіршу-
ють якість життя . Подібних захворювань зустріча-
ється біля 30% від загальної кількості звернень .

Діагностика та лікування захворювань травного 
тракту утруднена через часте поєднання патології 
різних органів . Ці органи не тільки анатомічно, але 
й функціонально пов’язані між собою . Тому захво-
рювання одного органу травлення часто супрово-
джується спочатку порушенням функції, а потім і 
органічними змінами інших органів . При цьому ви-
никає цілий «букет» скарг, змін лабораторних та ін-
струментальних даних . В таких умовах лікарю важко 
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зрозуміти, з чого починати лікування . Треба макси-
мально впливати на первинне захворювання, бо вто-
ринні як і раніше будуть давати виражені прояви [1] .

Захворювання біліарної системи являються однією 
з провідних проблем у гастроентерології . Літератур-
ні дані свідчать по широке розповсюдження та по-
стійне збільшення у всьому світі таких захворювань, 
як жовчнокам’яна хвороба (ЖКХ), хронічний хо-
лецистит (ХХ), дисфункції жовчного міхура (ЖМ) . 
Крім того, функціональні захворювання жовчови-
відної системи (ЖВС), що існують досить тривалий 
термін, сприяють розвитку органічних захворювань 
ЖМ [2, 3] .

Велике значення в розвитку патології біліарного 
тракту надають порушенням у системі нейрогумо-
ральної регуляції, ролі гастроінтестинальних пеп-
тидних гормонів (холецистокінін-панкреозимін 
(ХЦК-ПЗ), гастрин, секретин, глюкагон, бомбезин 
та ін .) і нейротрансміттерів (оксид азоту, нейро-
пептид V, нейротензин) [4] . Поряд із скороченням 
ЖМ ХЦК-ПЗ сприяє розслабленню сфінктера Одді .  
У здорової людини ХЦК-ПЗ призводить до зменшен-
ня об’єму ЖМ на 30—80% (їжа з високим вмістом 
жирів сприяє зменшенню об’єму ЖМ до 80%) . Гор-
мональні стимули на моторику ЖМ впливають біль-
ше, ніж нервові . Оскільки ХЦК-ПЗ, поряд з іншими 
гастроінтестинальними гормонами, може виступати 
як нейротрансміттер, часто буває неможливим відо-
кремити його нейрогенні та гормональні ефекти [5] .

Біліарний тракт є складною системою жовчови-
ділення, яка включає до себе загальний печінковий 
проток, який утворюється від зливання правого та 
лівого печінкових протоків, ЖМ зі сфінктером Лют-
кенса . Вважається, що при кожному прийому їжі 
ЖМ скорочується один-два рази . Жовч при цьому 
поступає до кишечника, де бере участь у травленні . 
ЖМ натщесерце вміщує 30-60 мл жовчі . Однак при 
застої кількість її може збільшуватися . У жінок ЖМ 
у стані функціонального спокою має декілька біль-
ший об’єм ніж у чоловіків, але скорочується скоріше . 
З віком скорочувальна функція ЖМ знижується [6] .

Жовч секретується безперервно на протязі доби з 
деякими коливаннями — за добу у людини виділя-
ється від 0,5 до 2 л жовчі . Напрям руху жовчі визна-
чається взаємодією печінкової секреції, ритмічною 
діяльністю сфінктеру термінального відділу загаль-
ного жовчного протоку, сфінктера ЖМ, клапана 
міхурового протоку, всмоктувальної функції сли-
зової оболонки ЖМ та усіх протоків, що складають 
градієнт тиску . З печінкових протоків та загального 
жовчного протоку жовч поступає до ЖМ в момент 
закриття сфінктера Одді . Сфінктер Одді поза трав-
лення закритий не завжди і невеликі порції жовчі 
постійно надходять до ДПК . Після закінчення трав-
леної фази жовч надходить до ЖМ на протязі трьох 
та більше годин . У фізіологічних умовах жовч у ЖМ 
неоднорідна, що утворює феномен «верстуватої» 
жовчі . Більшість дослідників вважають, що позапе-
чінкові жовчні шляхи ніколи не знаходяться в спо-
кою та їхня активна перистальтика розглядається з 
точки зору регуляції току жовчі . Тонус ДПК впливає 

на вихід жовчі, причому встановлено, що надхо-
дження кислого хімусу та подразнення великого дуо-
денального соска можуть визвати його спазм на 4-10 
та більше хвилин . Рухова реакція ЖМ та сфінктера 
Одді суттєво залежить від кількості та якості їжі, а 
також від емоційного впливу [7,8] .

Практично єдиним методом дослідження, за допо-
могою якого можна діагностувати ранні, субклінічні 
стадії жовчнокам’яної хвороби і навіть передзахво-
рювання на рівні біохімічних досліджень, являється 
дуоденальне зондування (ДЗ) з наступним лабора-
торним фізико-хімічним, біохімічним, мікроскопіч-
ним та бактеріологічним дослідженням отриманої 
жовчі [9] .

Поряд з цим більшість авторів вважає ДЗ найваж-
ливішим методом діагностики порушень жовчоут-
ворювальної та жовчовидільної функції печінки та 
моторної функції біліарного тракту .

Цей метод дозволяє графічно реєструвати 
жовчовиділення, веріфікувати літогенну жовч, 
об’єктивувати процеси запалення, визначати кіль-
кісний вміст інградієнтів жовчі, їхній дебіт за певний 
проміжок часу .

Розрізнюють шість етапів жовчовиділення .
І етап — «етап базальної жовчі» . У відповідь на по-

дразнення інтерорецепторів ДПК виникає нервово-
рефлекторна фаза жовчовиділення — виділяється 
світло-жовта жовч . Цей етап відображає динаміку 
виділення жовчі, яка накопичилась в жовчних про-
токах, та секреторний тиск печінки поза травлення, 
а також функціональний стан сфінктера Одді . Три-
валість етапу складає в нормі 18—22 хв., об’єм жов-
чі, яка виділилась — 26—34 мл. По закінченні виді-
лення жовчі в ДПК через зонд повільно, на протязі 
7 хв . вводиться подразник (33% розчин сірчанокис-
лої магнезії) та на 3 хв . зав’язують зонд, потім його 
розв’язують .

ІІ етап — «етап латентного періоду жовчовиді-
лення» . Жовч не виділяється . Етап характеризує 
холестатичний тиск в міліарному тракті, готовність 
ЖМ до спорожнення та його тонус . В нормі трива-
лість цього етапу складає 5—7 хв. У випадках над-
ходження жовчі до пробірки зразу або до 2 хв . після 
розв’язування дуоденального зонду можна говорити 
про гіпертонічну дискінезію ЖМ та ЖВШ . Якщо на 
протязі 6 хв . жовч міхурова або печінкова до про-
бірки не виділяється, то це свідчить про гіпертонус 
сфінктера Одді або механічну перешкоду в дисталь-
ному відділі загального жовчного протока .

ІІІ етап — «етап сфінктера Люткенса та загального 
жовчного протока» — також відноситься до латент-
ного періоду жовчовиділення . У здорових осіб три-
валість етапу 1—4 хв., об’єм виділеної з загального 
жовчного протока жовчі — 1—5 мл. Відсутність по-
яви міхурової жовчі в пробірці понад 7 хв . вказує на 
гіпертонус сфінктера Люткенса або на гіпо-/атонічну 
дискінезію ЖМ . Про гіпотонію або атонію ЖМ мож-
на говорити тільки після співставлення даних про ІІІ 
та ІV етапи . Після холецистектомії при відсутності 
ЖМ цей етап характеризує функцію загального жов-
чного протока . 
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Всі три етапи складають класичну порцію «А» дуо-
денального дослідження .

ІV етап — «етап ЖМ», порція «В» . Показники цьо-
го етапу характеризують напругу секреції міхурової 
жовчі, величина якої розкриває евакуаторну функ-
цію ЖМ та дозволяє точна визначити гіпо-/атоніч-
ну або гіпертонічну дискінезію . Спорожнення ЖМ 
спочатку проходить досить інтенсивно — до 4 мл за 
1 хв ., а потім поступово зменшується . Переривчасте 
виділення міхурової жовчі вказує на диссинергізм 
сфінктерів Люткенса та Одді . Тривалість цього етапу 
в нормі складає 30—36 хв., за цей період виділяється 
57—71 мл синьо-зеленої міхурової жовчі .

V етап — «етап зовнішньої секреції жовчі» . Почи-
нається з моменту появи жовчі жовтуватого кольо-
ру  — печінкової . Даний етап характеризує зовніш-
ньосекреторну функцію та секреторний тиск пе-
чінки після введення подразника (фаза травлення) . 
Перші 15 хв . печінкова жовч виділяється інтенсивно 
(більше 1 мл за 1 хв .), в подальшому крива виділення 
печінкової жовчі набуває монотонний вигляд з виді-
ленням до 1 мл за 1 хв . В нормі тривалість етапу в 
середньому 22—26 хв.; об’єм виділеної печінкової жов-
чі 29—39 мл . У здорових печінкова жовч виділяється 
безперервно, монотонно, тривало . Переривчасте ви-
ділення жовчі на протязі години вказує на диссинер-
гізм сфінктерів Міріцці та Одді . Доцільно збирати 
порцію «С» на протязі години та більше, спостері-
гаючи та вивчаючи динаміку її секреції, намагатися 
отримати залишкову міхурову жовч без повторного 
подразника . 

VІ етап — «етап «залишкової» міхурової жовчі» . 
Даний етап отримати не завжди вдається, через те, 
що повторне самостійне скорочення ЖМ в нормі у 
здорової людини відбувається через 2—3 години піс-
ля надання подразника . Звичайно в повсякденній 
практиці до цього часу проведення дуоденального 
дослідження закінчується, так як печінкову жовч 
збирають зазвичай не більше 10—15 хв . У здорових 
осіб тривалість цього етапу складає 5—12 хв . і за цей 
період часу виділяється 10—15 мл синьо-зеленої мі-
хурової жовчі [10, 11] .

Отримані графічні відображення процеси жовчо-
виділення дозволяють детально дослідити роботу 
сфінктерного апарату біліарного тракту . Швидкість 
(напруга) жовчовиділення розраховується за форму-
лою:

H = V/T, де Н — напруга секреції жовчі, V — об’єм 
жовчі, що виділилась в мл, Т — час виділення жовчі 
в хвилинах .

Розрахунок цього показника дозволяє оцінити 
швидкість руху жовчі, яка залежить від стану сфінк-
терів Міріцці та Одді на першому етапі, скорочу-
вальної сили ЖМ та сфінктера Люткенса на ІV етапі, 
секреторному тиску печінки та V етапі . Оцінку хо-
лерезу рекомендується проводити за результатами 
годинного напруження печінкової жовчі .

Мікроскопічне дослідження отриманої жовчі 
включає вивчення клітинних елементів, кристаліч-
них утворень, а також виявлення паразитів та бак-
терій [12] .

Фізико-колоїдні властивості жовчі визначають за 
показниками щільності у всіх порціях, рН, в’язкості 
та прозорості . 

В залежності від порції розрізняється колір, про-
зорість, реакція та відносна щільність жовчі . Так, в 
порції «А» жовч в нормі прозора, янтарного кольору, 
нейтральної або слабко лужної реакції з відносною 
щільністю — 1008—1012 . В порції «В» густа темно-
жовтого або оливкового кольору з відносною щіль-
ністю 1016 — 1034 . В порції «С» янтарно-жовтого 
кольору світліша ніж порція «А» з відносною щіль-
ністю 1007—1010 .

 Більшість авторів вважає, що вивчення жовчови-
ділення з урахуванням часу, ритму та хвилинного 
об’єму спорожнення ЖМ мають велике діагностичне 
значення [13] .

При біохімічному дослідженні жовчі визначають 
кількість визначення білірубіну, вміст ХС, суму жов-
чних кислот (ЖК) та їх спектр — холеву (ХК), де-
зоксихолеву (ДХК), таурохолеву (ТХК), глікохолеву 
(ГХК) та суму глікохенодезоксихолевої+глікодезок
сихолевої (ГХДХ+ГДХ) кислот, також визначають 
вміст індикаторів запалення: С-реактивного проте-
їну (СРП); сіалових кислот; білка в жовчі . 

Графічне зображення жовчовиділення дозволяє 
зробити висновок про кількість виділення жовчі та 
швидкість (напругу) її виділення . Вивчення графіку 
жовчовиділення дає уяву про роботу сфінктерного 
апарату біліарного тракту та її порушення . 

Вивчення фізико-колоїдних властивостей жовчі . 
Визначають зміни відносної щільності жовчі та рН . 
Зниження щільності міхурової жовчі вказує на зни-
ження концентраційної властивості ЖМ, зазвичай 
в результаті запалення . Підвищення щільності свід-
чить про згущення жовчі, частіше при латентній ста-
дії ЖКХ або застійному ЖМ [14] .

Біохімічне дослідження жовчі. У здорових лю-
дей вміст ХК складає в міхуровій порції жовчі — 
(0,17±0,01) ммоль/л, в печінковій — (0,08±0,01) 
ммоль/л; ДХК відповідно — (0,24±0,01) та (0,16±0,01) 
ммоль/л; ТХК — (1,19±0,10) і (0,92±0,09) ммоль/л; 
ГХК — (1,76±0,11) і (1,20±0,09) ммоль/л; глікохе
нодезоксихолевої+глікодезоксихолевої кислот — 
(1,91±0,11) і (1,55±0,10) ммоль/л . ХХК обчислюють 
математичним способом . У здорових осіб він скла-
дає в міхуровій жовчі — (9,05±0,34), в печінковій — 
(8,94±0,47) [15] .

При наявності ХХ з дискінетичними змінами спо-
стерігаються різні біохімічні порушення і в складі 
жовчі . Так, при наявності гіпертонічно-гіперкіне-
тичної дискінезії ЖМ на тлі синдрому прискореного 
виділення жовчі в ДПК в міхуровій порції жовчі під-
вищується вміст сіалових кислот, визначається СРП 
(наявність запального процесу в ЖМ), порушується 
баланс ЖК: підвищується вміст ХК та ДХК, різко 
знижується рівень ТХК 

При наявності гіпотонічно-гіперкінетичної дискі-
незії ЖМ типовим є синдром ареактивності ЖМ — 
відсутність виділення міхурової жовчі у відповідь на 
введення стандартних холекінетиків . При мікроско-
пії жовчі виявляються ознаки підвищеного літоге-
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незу міхурової жовчі: гранули білірубінату кальцію, 
кристали ХС і карбонату кальцію . Спостерігається 
синдром ацидифікації жовчі, який є одним з мар-
керів запального процесу в ЖМ . При біохімічному 
дослідженні жовчі відзначається зниження вмісту 
білірубіну в міхуровій порції жовчі, суми ЖК і ХХК .

При наявності гіпотонічно-гіпокінетичної дискіне-
зії виявляється виражене підвищення вмісту ХК та 
ДХК ЖК і зниження рівня ТХ у міхуровій і печінковій 
жовчі . При цьому підвищується індекс ДХК/ХК . 

Бактеріологічне дослідження отриманої при БДЗ 
жовчі . У здорових осіб жовч стерильна . При наяв-
ності ХХ може висіватися кишкова паличка, стреп-
тококи, стафілококи, протей; рідше — клебсієлла, 
ентеробактерії та гриби Candida albicans .

В сучасній клінічній практиці широко використо-
вується етапне хроматичне ДЗ (ЕХДЗ), яке дозволяє 
отримати також детальну картину функціонального 
стану сфінктерного апарату біліарного тракту . Мети-
ленову синь в желатиновій капсулі (0,15 г) прийма-
ють натщесерце за 14 год . до початку дослідження . 
Після введення зонду в ДПК (можливий рентгено-
скопічний контроль місця знаходження зонду) з ін-
тервалом в 5 хв . вимірюють кількість жовчі, яка виді-
ляється . Це процес відображають графічно у вигляді 
кольорових діаграм: за віссю абсцис відкладають час 
жовчовиділення, за ординатою — кількість виділеної 
жовчі [16] .

Спираючись на сучасний високотехнологічний рі-
вень, в клінічну практику увійшли принципово нові 
та значно удосконалені традиційні методи діагнос-
тики порушень жовчоутворення, жовчовиділення та 
моторики біліарного тракту .

Із всієї великої групи апаратно-інструментальних 
методів обстеження найбільш загальнодоступними 
та інформативними є рентгенологічні методи, що 
починаються з оглядової рентгенограми ділянки 
правого підребер’я . По оглядовим рентгенограмам 
можна визначити положення та розміри печінки, 
виявити зміни її контуру, наявність вапнування або 
накопичення газу, наявність рентгенконтрастних ка-
менів .

Вибірковим методом дослідження ЖМ є холецис-
тографія (ХГ), що ґрунтується на пероральному 
введенні контрастної речовини, яка вмістить йод . 
Остання всмоктується в кишечнику та видаляється в 
складі жовчі . В нормі через 10-15 год . після прийому 
препарату на рентгенограмах виявляється тінь ЖМ, 
що свідчить про збереження його концентраційної 
функції . При її порушенні або непрохідності міху-
рового протока тінь ЖМ на плівці відсутня . Потім 
хворому дають один з харчових подразників, який 
викликає скорочення та спорожнення ЖМ . [11,12] . 
На серії плівок, що роблять після цього, вивчають 
рухову здатність ЖМ по загальній тривалості періо-
ду спорожнення та величині міхура при максималь-
ному скороченні . У хворих з гіпертонічною формою 
дискінезії ЖМ при холецистографії відмічається по-
силення спорожнення ЖП під дією їжі . Тонус міху-
ра підвищений, контрастна жовч заповнює його на 
всьому протязі, поперечник міхура невеликий . При 

спорожненні ЖМ добре контрастується міхуровий 
проток . 

При гіпотонічній дискінезії ЖМ послаблене спо-
рожнення ЖП . В ньому після спорожнення залиша-
ється велика кількість залишкової жовчі . 

При гіпертонічній дискінезії тінь ЖМ, як прави-
ло, нормальна . В процесі випорожнення міхур при-
ймає округлу форму, причому перехід контраст-
ної речовини в протоки утруднений, а тінь міхура 
зменшується повільно або тривало зберігає первіс-
ний розмір .

В клінічній практиці також використовується ін-
фузійна (внутрішньовенна) холангіографія (в/в ХГ) . 
Але можливості метода обмежені через те, що вну-
трішньопечінкові протоки середнього та дрібного 
калібру візуалізуються рідко . Після внутрішньо-
венного введення контрастної речовини (білігност, 
біліграфін) зображення ЖМ та протоків виникає в 
межах 15 хв . до 2 год . Але майже в 20% випадків в/в 
ХГ контрастувати жовчні шляхи не вдається . Це за-
лежить від багатьох причин, і в першу чергу від меж 
діагностичних можливостей цього метода, а також 
порушення видільної функції печінки та непрохід-
ності міхурового протока різного ґенезу [13, 14] .

Щодо необхідності контрастування внутрішньо-
печінкових жовчних шляхів використовують різні 
методики холангіографії: черезшкірну черезпечінко-
ву, лапароскопічну, інтраопераційну, черездренажну 
холангіографію . Окреме місце займає ретроградна 
холецисто-холангіографія, яка проводиться методом 
інтубації великого дуоденального сосочка (ВДС) че-
рез фіброскоп . 

Пряма черезшкірна черезпечінкова рентгенотеле-
візійна холангіографія має великі діагностичні мож-
ливості . Але через ряд труднощів, що виникають при 
виконанні цієї маніпуляції та ускладнень, які іноді 
розвиваються після її проведення (кровотечі, жовчо-
витікання, жовчні свищі, перитоніт), цей метод має 
обмежені показання . Діагностична інформативність 
метода — 80—90%, частота ускладнень — 4—6% [8] .

Лапароскопічна рентгенотелевізійна холангіогра-
фія має ряд суттєвих переваг в порівнянні з через-
шкірною черезпечінковою . Візуально відбирають 
оптимальну точку для пункції внутрішньопечінко-
вих жовчних протоків . Макроскопічно оцінюють 
стан печінки та інших органів, проводиться приціль-
на біопсія . Метод дозволяє динамічно дослідити всі 
фази проходження контрастної речовини від ЖМ, 
внутрішньо та поза печінкових жовчних шляхів до 
дванадцятипалої кишки (ДПК) . Діагностична точ-
ність цього метода досягає 99% [3] .

Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатогра-
фія (ЕРХПГ) — складний та важкий діагностичний 
метод . Тому виконується він, коли інвазійні методи 
дослідження не дають повну інформацію про стан 
жовчовидільних шляхів . ЕРХПГ здійснюється шля-
хом прицільної катетеризації ВДС з наступним вве-
денням рентгенконтрастної речовини . Діагностич-
на точність метода досягає 93% . Однак через деякі 
труднощі виконання позитивні результати спосте-
рігаються у 60—95% хворих [17] . ЕРПХГ дозволяє 
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встановити генез жовтухи, місце, протяжність та 
характер обструкції, виявити супутні та вторинні 
захворювання печінки та жовчних шляхів, провести 
диференційний діагноз між хронічним безкам’яним 
холециститом та дискінезією ЖМ, прослідити пасаж 
контрастної речовини по жовчним шляхам, визна-
чити скорочувальну функцію ЖМ, перистальтику 
протоків, ступень їхньої прохідності, визначити по-
казання, терміни та об’єм ендоскопічного або опера-
тивного втручання .

Певну діагностичну значимість може мати дуоде-
нографія, яка здійснюється в різних модифікаціях . 
Рентгенологічне дослідження ДПК є важним допо-
міжним методом діагностики патологічних змін за-
гального жовчного протока та ВДС . Більш чітко па-
тологічний процес вдається виявити при проведенні 
рентгенологічного дослідження ДПК в умовах релак-
сації — релаксаційна дуоденографія [6] .

Найінформативнішим методом на сьогодні є 
комп’ютерна томографія (КТ). Це заключний етап 
діагностики . Вона дозволяє обстежити як печінку, 
так і всі органи, що її оточують, розрізнити щільні 
утворення та порожнини [7] .

КТ вперше була застосована G . Hounsfield в 1972 
р . Для дослідження біліарної системи не треба спеці-
альної підготовки . При КТ необхідно звернути увагу 
на форму органу, його структуру, контури . При КТ 
завжди є можливість отримати зображення ЖМ та 
виявити рентгенконтрастні конкременти розміром 
до 1 мм . При захворюваннях біліарної системи діа-
гностична точність складає 92—96% .

В теперішній час широке розповсюдження отрима-
ла ультразвукова діагностика захворювань гепатобі-
ліарного тракту . Цей метод широко увійшов у по-
всякденну практику, і в багатьох країнах він є осно-
вою скринінгового методу обстеження населення .

Серед переважень ультразвукового дослідження 
(УЗД) — відсутність спеціальної підготовки пацієн-
та, відутність променевого навантаження, висока ін-
формативність (діапазон помилок — 4—5%), можли-
вість візуалізації «негомогенної» жовчі та «відключе-
ного» ЖМ [4—7] .

На сьогодні всі автори вважають що УЗД повинно 
бути першою діагностичною процедурою при обсте-
женні жовчовивідних шляхів . Точність визначення 
жовчних каменів складає 95—98% .

Для оцінки функціональної здатності ЖМ визна-
чають його об’єм за методом визначення суми ци-
ліндрів або встановлення поперечника ЖМ . Скоро-
чувальну функцію ЖМ оцінюють за коефіцієнтом 
випорожнення КВ =(V0-V¢/V0 х 100 %) та індексом 
скоротності (ІС=Vmaх/Vmin) . Потім дають жовчо-
гінний сніданок — 2 яєчних жовтка або 20 мг сорбіту 
в 50-100 мл теплої води . Далі виконують сканування 
через певні проміжки часу та визначають об’єм за-
лишкової жовчі .

Дані про рухову функцію ЖМ, які отримані при 
рентгенохолецистографії та УЗД, практично іден-
тичні [18] .

Велике клінічне значення має радіометричне до-
слідження поглинально-видільної функції печінки 

та печінково-паренхиматозного кліренсу крові з ви-
користанням бенгальської троянди, яка мічена 131І .

Результати оцінюються за часом навпілелімінації 
фарби, а також часу половинного поглинання пре-
парату печінкою (в нормі — 8—15 хв .) . Час виведен-
ня половинної кількості фарби із печінки в жовчних 
міхур та тонку кишку коливається між 60 та 115 хв .

Для більш детального вивчення структури па-
ренхіми печінки використовується сканування на 
основі радіоактивних ізотопів, що селективно по-
глинаються . Гепатосканограми дають інформацію 
щодо величини, форми печінки, розподілу ізотопу . 
Виявляються вогнищеві ураження у вигляді дефек-
тів накопичення, визначається активність всієї ре-
тикулоендотеліальної системи та функція мезенхіми 
печінки та селезінки .

Особливе місце в діагностиці патології печінки та 
ЖВШ займає лапароскопія та пункційна біопсія. Су-
часна апаратура дозволяє провести огляд органів че-
ревної порожнини, біопсію печінки, записати кольо-
рове зображення, а також поєднувати лапароскопію 
з холангіографією .

Лапароскопія дає можливість виявити запальний 
процес в стінці ЖМ та підпечінковому просторі, 
встановити характер жовтяниці, виявити пухлину 
ЖМ, характер ускладнень (перитоніт, панкреоне-
кроз), а також виконати лікувальні заходи при різ-
них захворюваннях органів жовчовиділення [19] .

Пункційна біопсія проводиться відкритим спосо-
бом при операціях, черезшкірним (сліпим) методом 
та під візуальним лапароскопічним контролем . До-
стоїнством пункційної біопсії є виявлення захворю-
вань, діагноз яких можна підтвердити або встанови-
ти тільки за морфологічною картиною .

Незважаючи на високоінформативні результа-
ти сучасних неінвазивних методів, лапароскопія та 
пункційна біопсія незамінні при діагностиці вогни-
щевих уражень печінки, розмежуванні внутрішньо- 
та позапечінкового холестазу, диференціальній діа-
гностиці жовтяниць, цирозу печінки, асциту .

В теперішній час найбільш прийнятним для прак-
тичного використання, особливо при недоступності 
ендоскопічної манометрії або в якості скринінгового 
обстеження перед проведенням манометрії являєть-
ся проведення гепатобіліарної сцинтіграфії, яка при 
необхідності доповнена фармакологічними теста-
ми: неостигмінморфіновою стимуляцією спазмів та 
введенням релаксанта нітрогліцерину [20] . Пацієнту 
парентерально вводять препарати імідодіацетіло-
вої кислоти, що помічені технецієм-99 . Після цього 
починають сканування . Кожне окреме сканування 
триває 1 хвил ., а загальний час складає 60 хвил . або 
трохи більше . Через 1 год . максимальна активність 
препарату фіксується в жовчних протоках, жовчно-
му міхурі та кишці, а мінімальна — в печінці [6—9] .

Таким чином, діагностичний комплекс включає до 
себе аналіз результатів променевих методів дослі-
дження, візуально-ендовазивних методів з можли-
вістю дослідження біоптату, різних модифікацій ду-
оденального зондування з наступною мікроскопією 
та біохімічними аналізами отриманого матеріалу .
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Поряд з традиційними історично апробовани-
ми дослідженнями, такими як дуоденальне зон-
дування, рентгенологічні методи в теперішній час 
обов’язковими в плані повноцінної комплексної діа-
гностики є і сучасне ультразвукове сканування, рео-
гепатографія, використання моноклональних анти-
тіл .

Особливе місце займають методи лікувально-діа-
гностичного напрямку на основі ендоскопічної тех-
ніки, що активно розвивається . Кожен з сучасних 
методів дослідження має ряд переваг та свою діа-

гностичну цінність . Однак, необхідність отримання 
повної інформації та врахування негативного впли-
ву дослідження на організм визначають строгі по-
казання та протипоказання до проведення кожного 
дослідження та клінічний рівень їх використання . 
Раціональне поєднання сучасних методів діагнос-
тики дозволяє своєчасно виявити порушення жов-
чоутворюючої та жовчовидільної функції печінки, 
мотор ної функції біліарного тракту та визначити 
основні ланки в лікуванні та профілактиці цих пато-
логічних станів .
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Тактика семейного врача при заболеваниях желчевыводящей 
системы (диагностические критерии)
Доц. Вовк К.В., доц. Сокруто О.В.,
доц. Резниченко А.Г., доц. Гриднєва С.В. ас. Мартиненко М.В.
Харковский национальний университет имени В.Н. Каразина
Кафедра общей практики-семейной медицины медицинского факультета

Объемы работы семейного врача включают диагностику, лечение, многофакторную профилактику 
заболеваний внутренних органов, не требующие лечения в условиях стационара. Заболевания билиар-
ной системы являются одной из ведущих проблем медицины, в частности гастроэнтерологии. Объемы 
работы распространяются за счет специализированной помощи, семейный врач осуществляет самостоя-
тельно без привлечения «узких» специалистов. Функциональные заболевания желчевыводящей системы 
(ЖВС), что существуют достаточно длительный срок, способствуют развитию органических заболеваний 
желчного пузыря (ЖП). Болезни билиарной системы часто сочетаются с функциональными нарушени-
ями гастродуоденальной зоны. Диагностический комплекс включает в себя анализ результатов лучевых 
методов исследования, визуально-эндовазивних методов с возможностью исследования биоптата, раз-
личных модификаций дуоденального зондирования с последующей микроскопией и биохимическими 
анализами полученного материала. Рациональное сочетание современных методов диагностики по-
зволяет своевременно выявить нарушения желчеобразующей и желчевыделительной функции печени, 
моторной функции билиарного тракта и определить основные звенья в лечении и профилактике этих 
патологических состояний.

Ключевые слова: семейная медицина, билиарная система, диагностические критерии.

Family doctor’s tactics for biliary tract diseases (diagnostic criteria)
PHD Vovk K.V., PHD Sokruto O.V., PHD Reznichenko O.G., PHD Gridneva S.V.,  
as. Martynenko M.V.
Kharkiv National University ву V.N. Karazin
Department of General Practice-Family Medicine, Faculty of Medicine

Volumes of work of the family doctor include diagnostics, treatment, multifactorial prevention of diseases 
of internal organs, which do not require treatment in the hospital. Diseases of the biliary system are one of the 
leading problems of medicine, in particular gastroenterology. The scope of work is extended through specialized 
assistance provided by the family physician on their own without involving “narrow” specialists. Functional 
diseases of the biliary system (FDBS), which exist for a long time, contribute to the development of organic 
diseases of the gallbladder (GB). Diseases of the biliary system are often combined with functional disorders of the 
gastroduodenal zone. Diagnostic complex includes analysis of results of radiation methods of research, visual-
endovascular methods with the possibility of biopsy research, various modifications of duodenal sounding with 
subsequent microscopy and biochemical analyzes of the obtained material. The rational combination of modern 
methods of diagnostics makes it possible to detect violations of the bile-forming and bile-secreting function 
of the liver, the motor function of the biliary tract in a timely manner, and to determine the basic links in the 
treatment and prevention of these pathological conditions.

Key Words: family medicine, biliary system, diagnostic criteria.
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Роль эндотелина-1 и мелатонина  
в механизмах коморбидного течения 
гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни и синдрома обструктивного 
апноэ сна

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
в  связи с широкий распространенностью, ча-

стыми рецидивами, разнообразиями клинических 
форм является актуальной проблемой современной 
гастроэнтерологии и терапии, и по праву в настоя-
щее время считается эпидемией ХХI века [3] .

На сегодняшний день ГЭРБ занимает одно из пер-
вых мест в структуре заболеваемости среди взросло-
го населения во всех странах мира, составляя от 8% 
до 33% [12, 15] . 

В частности, симптомы ГЭРБ в США отмечаются у 
44 миллионов человек, при этом 40% жителей США 
имеют ежемесячную изжогу, 10—20% — еженедель-
ную или ежедневную [18] .

При этом расходы на ГЭРБ в этой стране состав-
ляют 9 миллиардов долларов [12] . В Европе частота 
распространенности ГЭРБ среди населения состав-
ляет от 8,8% до 25,9% [8] . В Украине — распростра-
ненность ГЭРБ составляет 10 случаев на тысячу на-
селения [9] . 

По данным Российского многоцентрового иссле-
дования МЭГРЕ, распространенность ГЭРБ в раз-
ных городах России варирует от 11,6% до 23,6% . При 
этом лишь 30% испытывающих изжогу обращаются 
к врачу, остальные лечятся самостоятельно, либо 
игнорируют этот симптом, как и другие симптомы 
ГЭРБ (горечь во рту, диспепсию, дисфагию идр .) и 
чаще начинают обрашаться к врачу, когда появля-
ются симптомы внепищеводных проявлений (брон-
хообструктивные, кардиальные, отоларингологиче-
ские и др .) [2, 13, 11] . 

В настоящее время в качестве фактора, утяжеля-
ющего течение ГЭРБ, рассматривается синдром об-
структивного апноэ/ гипопноэ сна (СОАГС) [16, 8] . 
Поскольку установлено, что посредством разных па-
тогенетических механизмов СОАГС увеличивается 
количество и продолжительность рефлюксов из же-
лудка в пищевод, которые приводят, в конечном ито-
ге, к повреждению его слизистой и прогрессированию 
ГЭРБ [14, 17] . 

Однако, однозначного ответа на многие вопросы 
о механизме формирования и течения ГЭРБ у боль-
ных с СОАГС до настоящего времени нет, что требу-
ет дальнейшего исследования [7, 14] .

Учитывая, что регуляция деятельности органов 
желудочно-кишечного тракта находится в  тесной 
корреляционной зависимости от уровня мелатони-
на-гормона гипофиза, а также концентрации эндо-
телина-1, которые являются мощными оксидантами, 
влияют на секреторную и моторную функцию желу-
дочно-кишечного тракта, в том числе, на тонус ниж-
него пищеводного сфинктера, повышение защитных 
свойств эпителия путем улучшения микроциркуля-
ции, а также тот факт, что мелатонин участвует в ре-
гуляции сна [1,4,6] . Дальнейшее изучение этих био-
логически активных регуляторов у пациентов стра-
дающих ГЭРБ с сопутствующим симптомом СОАГС, 
является перспективным направлением в гастроэн-
терологии . [5,19]

 Цель исследования: изучение роли ЭТ-1 и мела-
тонина в механизмах коморбидного течения ГЭРБ и 
СОАС с учетом КЖ пациента .
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Материал и методы
Нами обследованы 45 пациентов с ГЭРБ в возрасте 

от 18 до 25 лет, которые находится на стационарном 
и амбулаторном лечении в Харьковской студенче-
ской больнице по поводу гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни .

После установления диагноза больные были рас-
пределены на 2 группы . В первую, основную, группу 
были включены 23 пациента (15 мужчин и 8 жен-
щин), страдающих ГЭРБ (у 20 пациентов была неэ-
розивная форма, у 3 — эрозивная) с сопутствующим 
синдромом обструктивного апноэ сна (СОАГС) лег-
кой степени тяжести, у которых наряду с характер-
ными жалобами ГЭРБ (изжога, отрыжка, тошнота, 
срыгивание, диспепсия) наблюдается ночью перио-
дически храп, нарушение сна, частичная остановка 
дыхания не более 2 раз за ночь .

Остальные 22 пациента (13 мужчин и 9 женщин) 
страдающие ГЭРБ (у 18 — с неэрозивные  формой и 
4 — с эрозивная формой) с типичными гастроэнте-
рологическими жалобами, были включены во вто-
рую группу — группу сравнению .

20 здоровых студентов того же возраста (от 18 до 
25 лет) и пола ( 12 мужчин и 8 женщин), которые 
дали также добровольное согласие на участие в этом 
исследовании, были включены в группу контроля .

Верификацию ГЭРБ проводили согласно крите-
риям Монреальского консенсуса (2006 г) и приказа 
МОЗ Украины №28 от 19 .03 .2007 г ., а также европей-
ского (Gstaad Treatment Guidelines) и американско-
го (American Gastroenterological Assotiation Medical 
Position statement on the Management of GERD) ру-
ководств по стратегии лечения ГЭРБ . Использовали 
также опросник по скринингу ГЭРБ, разработанный 
в национальном институте терапии имени Л .Т . Малой 
НАМН Украины для оценки выраженности клиниче-
ской симптоматики заболевания (Алгоритм раннего 
выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни . Свiдоцтво №2618 . Зарегистровано 2008) .

Наличие и тяжесть СОАГС определяли по мето-
дике скрининговой диагностики СОАГС методом 
Somnocheck-micro (Weinmann, Germany) .

Количественное определение уровня мелатони-
на в больных всех трех групп осуществляли путем 
изучения концентрации метаболита данного гор-
мона 6-сульфатоксимелатонина (6-СОМ) в утрен-
ней моче методом иммуноферментного анализа 
(ELIZA) . Учитывали особенности сбора утренней 
мочи (исключали использование осветительных 
приборов в момент сбора мочи для предупрежде-
ния разрушения данного вещества под действием 
света) использовали стандартный лабораторный 
набор — 6-Sylfatoxymelatonin ELIZA (BUHLMANN 
LABORATORIES AG Switzerland) .

Определение эндотелина-1 в плазме крови про-
водили иммуноферментным методом при помо-
щи набора реактивов Endothelin-1 ELISA SYSTEM 
(Code RPN 228) производства фирмы AMERSHAM 
PHARMACIA BIOTECH (Англия) .

Оценку качества жизни (КЖ) проводили, исполь-
зуя унифицированный опросник SF-36, который 

включал оценку шкал физического и психологиче-
ского здоровья .

Показатели каждой шкалы варьировались от 0 до 
100, где сто баллов — уровень полного здоровья . 
Опросник заполнялся пациентом самостоятельно, 
поэтому результаты оценки здоровья самими обсле-
дуемыми являются объективными критериями каче-
ства жизни .

После сбора и группировки материала была про-
ведена его статистическая обработка, которая вклю-
чала в себя традиционные методики вычисления 
относительных (Р) и средних величин (М) с опреде-
лением их  ошибок (m) . Оценка достоверности раз-
личий показателей и средних величин осуществля-
лась с использованием параметрического t-критерия 
Стъюдента . Достоверными считались различия при 
р<0 .05 .

 Результаты и обсуждение 
 При исследовании нами установлено, что у боль-

ных ГЭРБ как без сочетанной патологии (2 группа 
сравнения), так и с сопутствующим обструктивным 
синдромом ночного апноэ (1 основная группа) на-
блюдаются нарушения в спектре исследуемых по-
казателей . В частности, у больных было выявлено 
снижение в суточной моче уровня метаболитов ме-
латонина — 6-СОМ и повышение концентрации со-
держания эндотелина-1 .

Причем, если в группе больных с изолированный 
ГЭРБ уровень мелатонина (6-СОМ) в среднем сни-
зился до 20,66±1,6 мг/л при норме 28,80±1,6 мг/л при 
сравнении составив статистически достоверную 
(р<0,001), то в группе больных с сопутствующим 
синдромом апноэ его уровень упал еще ниже — до 
13,96±1,21мг/л и была статистически достоверно 
ниже не только нормы (р<0,001), но и группы боль-
ных ГЭРБ без сочетанной патологии (р<0,001) (см . 
табл . 1) .

При исследовании эндотелина-1 в крови, наобо-
рот, мы наблюдали его повышение как в группе боль-
ных ГЭРБ без сочетанной патологии, так и особенно 
в группе больных ГЭРБ с сопутствующим синдро-
мом апноэ .

В среднем, если уровень эндотелина-1 в груп-
пе больных с изолированной ГЭРБ поднялся до 
6,45±0,42 пмоль/л, составил статистически досто-
верное увеличение (р<0,001) по сравнению с нор-
мой — 4,24±0,54 пмоль/л, то в группе больных ГЭРБ 
с синдромом апноэ уровень эндотелина-1 поднялся 
еще выше и был в среднем (8,39±0,65 пмоль/л) стати-
стически выше не только нормы (р<0,001), но и сред-
них показателей больных ГЭРБ с синдромом апноэ 
(табл .) . 

Одновременно мы констатировали, что этот дис-
баланс в системе мелатонин/эндотелин-1 и его осо-
бенности у больных ГЭРБа сочетанной патологией 
и с сопутствующем синдромом апноэ тесно связан с 
уровнем качества жизни (КЖ) пациентов . 

Как показали наши исследования, уровень КЖ 
практически по всем показателям существенно был 
ниже у всех больных как первой, так и второй лечеб-
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ных групп по сравнению с группой здоровых лиц 
(См . Таблицу 2) . Причем, в группе без сочетанной 
патологии изменения касались больше снижения, 
показателей физического здоровья — особенно сни-
жение шкалы рулевого физического функциониро-
вания (до 34,5±2,8 при норме 71,4±3,0), интенсивно-
сти боли (до 30,2±3,3 при норме 76,3±4,0), а в группе 
больных с сопутствующим синдромом апноэ более 
низкими были показатели психического здоровья — 
жизнеспособности (до 32,9±4,1 при норме 80,5±3,2), 
ролевого эмоционального функционирования (до 
36,8±4,0 при норме 78,6±3,1) и психического здоро-
вья (до 35,5±2,8 при норме 75,5±3,7) .

Причем, чем ниже были показатели здоровья, 
тем нагляднее вырисовывался дисбаланс в мелато-
нин/эндотелин-1 системе: ниже опускался уровень 
6-СОМ, тем выше у больного были показатели со-
держания эндотелина-1 в крови .

Все эти данные лишней раз подтверждают тот факт, 
что дисбаланс в мелатонин/эндотелин-1 системе, за-
пущенный низким качеством жизни пациентов, яв-
ляется одним из ведущих факторов формирования 
не только ГЭРБ, но и сопутствующей патологии, в 
том числе и синдрома обструктивного апноэ сна . 

Выводы
 1 . У студентов, больных ГЭРБ отмечается стати-

стически достоверное снижение уровня метаболита 
мелатонина (6-СОМ) и статистически достоверное 
повышение содержания эндотелина-1 по сравнению 
с группой здоровых лиц того же возраста и пола . 

2 . Наиболее выраженный дисбаланс между ста-
тистически достоверным снижением уровня мела-
тонина и статистически достоверным повышением 
содержания ЭТ-1 наблюдается у больных ГЭРБ с со-
путствующим синдромом нарушения сна не только 

Таблица 1 
Концентрация метаболита мелатонина —  

6-СОМ в суточной моче и содержание эндотелина-1 в крови у пациентов исследуемых групп

Показатели Больные ГЭРБ Контрольная группа 
n=20 р

1-я группа 
n=23

2-я группа 
n=22

6-СОМ в утренней 
моче нг/л

14,62±1,54 20,66±1,62 29,60±2,91 р1<0,001
р2<0,001
р3<0,001

Эндотелин-1 в крови
 пмоль/л

8,39±0,65 6,45±0,48 4,24±0,54 р1<0,001
р2<0,001
р3<0,001

Примечание:  р — степень достоверности разницы —
р1 — между первой группой больных и нормой; 
р2 — между второй группой больных и нормой;
р3 — между первой и второй группами больных .

Таблица 2
Средние показатели КЖ  здоровых лиц и больных ГЭРБ без сочетанной патологии и с сопутствующим 

синдромом апноэ сна

Показатели шкалы 
КЖ

Больные ГЭРБ
Здоровые лица-

контрольная группаБез сочетанной патологии С сопутствующим 
синдромом апноэ

Физическое функционирование 
PF 50,6±3,9 47,2±3,4 84,5±4,0
Ролевое физическое 
функционирование 
RP

34,5±2,8 43,8±3,1 71,4±3,0

Интенсивность боли 
BR

30,2±3,3 48,3±3,9 76,3±4,0

Общее здоровье
GH

45,6±4,0 39,1±4,2 75,1±4,1

Жизнеспособность
VT

52,4±3,1 32,9±4,1 80,5±3,2

Социальное функционирование
SF

52,2±4,1 50,1±4,3 81,4±4,2

 Ролевое эмоциональное 
функционирование 
RF

55,2±3,9 36,8±4,0 78,6±3,1

Психическое здоровье 
MH

51,4±3,1 35,5±2,8 75,5±3,7



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2 115

Питання коморбідної Патології. оригінальне дослідження

по сравнению с нормой, но и показателями группы 
больных ГЭРБ без сочетанной патологии .

3 . Параллельно с развитием дисбаланса в мелато-
нин/эндотелин-1 системе у больных ГЭРБ без со-
четанной патологии, и особенно в группе больных 
ГЭРБ с сопутствующим синдромом апноэ наблю-
дается статистически достоверное по сравнению с 
группой здоровых студентов снижение показателей 
КЖ, проявляясь у больных ГЭРБ без сочетанной па-
тологии с большой степенью снижения тестов физи-
ческого здоровья, а у больных ГЭРБ с сопутствующей 
патологией в спектре тестов психического здоровья .

 4 .  Выявленные изменения в спектре мелатонин/
эндотелиновой системе, которые находятся в тесной 
корреляционной связи с уровнем снижения показа-
телей КЖ пациентов указывает на то, что дальней-
шие исследования в этом направлении у больных 
ГЭРБ с сопутствующим синдромом нарушения сна 
будут способствовать не только более полному рас-
крытию патогенетических механизмов формирова-
ние этой сочетанной патологии, но и наиболее ран-
нему выявлению сопутствующей патологии и усо-
вершенствованию методов ее лечения .
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Роль ендотеліну-1 та мелатоніну у механізмах коморбідного пе-
ребігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому об-
структивного апное сну
Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов
Харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти
Кафедра терапiï, ревматологiï та клiнiчноï фармакологiï

У роботі встановлено, що при дослідженнях у молодих хворих на ГЕРХ відзначається статистично 
достовірне зниження рівня метаболіту мелатоніну (6-СОМ) і статистично достовірне підвищення вмісту 
ендотеліну-1 в порівнянні з групою здорових осіб того ж віку і статі. Встановлено, що найбільш вираже-
ний дисбаланс між статистично достовірним зниженням рівня мелатоніну і статистично достовірним 
підвищенням вмісту ЕТ-1 спостерігається у хворих на ГЕРХ з супутнім синдромом обструктивного апноє 
сна не тільки в порівнянні з нормою, а й показниками групи хворих на ГЕРХ без поєднаної патології. 
Відмічено, що з розвитком дисбалансу в мелатонін / ендотелін-1 системі у хворих на ГЕРХ без поєднаної 
патології, і особливо в групі хворих на ГЕРХ з супутнім синдромом апноє спостерігається статистично 
достовірне в порівнянні з групою здорових студентів зниження показників якості життя, проявляючись 
у хворих на ГЕРХ без поєднаної патології з великим ступенем зниження тестів фізичного здоров'я, а у 
хворих на ГЕРХ з супутньою патологією в спектрі тестів психічного здоров'я.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, синдром обструктивного апноє сна, 
мелатонiн, ендотелiн-1.

The role of endothelin-1 and melatonin in the mechanisms of the 
comorbid course of gastroesophageal reflux disease and obstructive 
sleep apnea syndrome
Prof. A.G. Oparin, M.A. Murghuzov
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Department  Therapists, Rheumatologists and Clinical Pharmacologists

As revealed in studies in young patients with GERD, there is a statistically significant decrease in the level of 
melatonin metabolite (6-COM) and a statistically significant increase in the content of endothelin-1 compared 
with a group of healthy individuals of the same age and gender. Оbserved that the most pronounced imbalance 
between a statistically significant decrease in melatonin level and a statistically significant increase in ET-1 content 
is observed in patients with GERD with concomitant sleep disturbance syndrome, not only in comparison with 
the norm, but also in the parameters of the group of patients with GERD without a combined pathology and at 
the same time, with the development of an imbalance in the melatonin / endothelin-1 system in patients with 
GERD without a combined pathology, and especially in the group of patients with GERD with concomitant 
apnea syndrome, a statistically significant decrease in QOL indicators is observed compared with the group 
of healthy students, manifesting in patients with GERD without a combined pathologies with a large degree 
of decrease in physical health tests, and in patients with GERD with concomitant pathology in the spectrum of 
mental health tests.

Key Words: gastroesophageal reflux disease, obstructive sleep apnea syndrome, melatonin, endothelin-1.
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К 200-летию выхода в свет книги 
Р. Лаэннека «О посредственной 
аускультации или распознавании 
болезней легких и сердца, основанном 
главным образом на этом новом методе 
исследования»

В 1819 г . в Париже увидела свет книга Рене 
Лаэннека о посредственной аускультации, кото-

рая дала импульс для распространения этого метода 
физической диагностики в различных странах мира .

Наш герой родился 17 февраля 1781  г . в городке 
Кемпер, что в Бретании (Франция) . Его полное имя 
Рене-Теофиль-Гиацинт Лаэннек (René-Théophile-
Hyacinthe Laennec или Laënnec) . Он внук и сын юри-
стов . Его отец — Теофиль-Мари Лаэннек (1747-1836), 
а мать — Мишель Гесдон (M . Guesdon; 1754-1786) . 

В 1797 г ., то есть после смерти матери от тубер-
кулеза, юного Рене Лаэннека взял для дальнейшего 
воспитания его дядя Г .-Ф .  Лаэннек, который был 
профессором Нантский медицинской школы . Надо 
думать, что это повлияло на выбор профессии буду-
щего изобретателя стетоскопа . В Нанси началось его 
высшее медицинское образование, а в 1800 г . он про-
должил учебу в Париже, где ему очень повезло, так 
как одним из его учителей стал Жан-Николя Кор-
визар (Jean-Nicolas Corvisart; 1755-1821) . Последний 
пропагандировал перкуссию по Ауэнбруггеру (J .-L . 
von Auenbrugger; 1722-1809) . Этим методом овладели 
и его ученики . Кроме того, закономерно, что кроме 
перкуссии они тогда начали использовать забытый 
способ непосредственной (прямой) аускультации, 
способ которым для диагностике грудных болезней 
пользовался ещё Гиппократ . 

В 1804 г . Лаэннек защитил диссертацию на степень 
доктора медицины, а в 1816 г . начал работать в па-
рижской больнице Неккера . 17 февраля 1816 г . он 
впервые при осмотре пациентки использовал про-
образ своего стетоскопа — скрученный в цилиндр 
лист пищей бумаги . Об опыте посредственной ау-
скультации он сообщил в феврале 1818 г . в Акаде-
мии наук, а в следующем году — 1819 г . — как уже 
отмечена выше была опубликована его монография 
«О посредственной аускультации или распознава-
нии болезней легких и сердца, основанном глав-
ным образом на этом новом методе исследования» 
(De l’Auscultation médiate, ou Traité du diagnostic des 
maladies des poumons et du coeur, fondé principalement 
sur ce nouveau moyen d’exploration) .

В 1822 г . Р . Лаэннек получил кафедру практической 
медицины в «Королевском коллеже» (Колледж де 
Франс), а затем стал заведующим кафедрой внутрен-
них болезней в госпитале Шарите . Однако он боле-
ет туберкулезом, что заставило его уехать в родную 
Бретань, где в Плоаре (ныне в составе г . Дуарнене) он 
скончался 13 августа 1826 г .

Р . Лаэннек назвал свой прибор для посредственной 
(непрямой) аускультации стетоскопом . От греческих 
слов στήθος— «грудь» и σκοπέω — «смотрю, иссле-
дую» . Это был жесткий (твердый) монофонический 
стетоскоп . Позже — около 1832 г . — появился моно-
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фонический стетоскоп гибкий (мягкий) . Северо-
американский доктор из Нью-Йорка Г .-Ф . Камманн 
(G .-P . Cammann; 1804-1863) много сделал для начала 
широкого применения стетоскопа бинаурального 
(binauralis; лат . вini /два, пара + aurius /ухо) . Он не 
претендовал на оригинальную идею бинаурально-
го стетоскопа, попытки применения которого были 
ещё в 1840-х годах . Разработанный им в 1852 г . сте-
тоскоп, который он не запатентовал и таким образом 
сделал общедоступным, оказался достаточно удоб-
ным в применении в клинической практике . 

Наконец в 1894 г . появился первый фонендоскоп 
(греч . φωνή «звук; голос» + ἔνδον «внутри» + σκοπέω 
«смотрю») . Он отличается от стетоскопа мембра-
ной, которая закрывает всю рабочую поверхность 
прибора . 

В Российской империи рассказал о применении 
стетоскопа П .А . Чаруковский (1790—1842) в 147 па-
раграфе книги «Общая патологическая семиотика 
или учение о признаках болезней вообще» (1825): 
«В 1819 году французский врач Лаеннек (sic! — К .В .) 
выдумал для сего («для узнания разных болезненных 
перемен в груди» — К .В .) особливое орудие, которое 
назвал стетоскопом . Оно состоит из деревянно-
го цилиндра в диаметре 6 линий, а длиною в один 
фут, внутри полого . Один конец сего цилиндра при-
кладывается к разным местам груди, а другой к уху . 
Различный звук и шум, слышный чрез цилиндр, при 
вдыхании и выдыхании, показывает различные бо-
лезненные изменения . Способ сей удобнее и надеж-
нее первого (перкуссии — К .В .), но так же требует 
внимания и упражнения» [1] . 

В 1828 г . профессор Императорской петербург-
ской медико-хирургической академии Чаруковский 
уже публикует специальную статью «О стетоскопе 
и признаках, помощью его открываемых», где более 
подробно рассматривается посредственная аускуль-
тация, и, в частности, автор отмечает: «Французский 
врач Леннек (sic! — К .В .) в 1819 году предложил ору-
дие, коего великая польза, касательно распознания 
болезней грудных органов, подтверждена бесчислен-
ными опытами не только во Франции, но и в других 
странах .

Орудие сие, которое он назвал стетоскопом, есть 
цилиндр крепкого, но не очень тяжелого дерева, 
длиною в фут, а толщиною в шестнадцать линий, в 
средине просверленный во всю длину полостью в 
три линии . Для удобнейшего ношения сей цилиндр 
разделен пополам на две равные части, при употре-
блении свинчивающийся . Нижняя часть, на нижнем 
конце, выдолблена на полтора дюйма, наподобие во-
ронки . Выемка сия может быть выполнена того же 
дерева запирателем, в средине также просверленным 
и укрепляющимся в цилиндре посредством медной 
трубки, проходящей чрез центр запирателя и входя-
щей на дюйм или более в полость цилиндра . Таким 
образом, орудие опять можно превращать в про-
стую трубку, равномерной полости . Нижний конец 
запирателя также немного вогнут, дабы стетоскоп 
плотнее приставал по положении его к телу . <…> 
Стетоскоп берется на подобие пищаго пера и при-

ставляется к груди так, чтобы он везде плотно при-
легал . Грудь может быть обнажена, либо покрыта ру-
башкою или другим платьем <…> Одну руку должно 
держать близко к телу и удерживать ею стетоскоп в 
надлежащем положении . Одно ухо прикладывается 
плотно к цилиндру, а другое закладывается ладо-
нью другой руки или затыкается хлопчатою бума-
гою . <…> В комнате во время исследования должно 
быть как можно тише <…> Употребление стетоскопа 
требует навыка, который можно приобрести только 
в госпитали чрез внимательное <…>упражнение и 
наблюдение, при всяком удобном случае поверяемое 
вскрытием трупов, дабы удостовериться в причине 
различных звуков .» [2]

Таким образом, проф . Чаруковский первым на 
русском языке дает описание способа Лаэннека, фа-
милию которого он транслитерирует как «Лаеннек» 
или «Леннек» . Он ссылается именно на книгу 1819 г . 
французского врача .

Стетоскоп Лаэннека в его описании — это полый 
деревянный цилиндр длиною 30,5 см (один фут), а 
диаметром 4 см (16 линий); внутри полость диаме-
тром 0,74 см (три линии) . На конце стетоскопа (тот, 
который приставляется к телу пациента) ширина 
внутреннего просвета расширяется («наподобие во-
ронки») до 3,6 см (1,5 дюйма) . В этот конец цилиндра 
можно было вставить деревянный «запиратель» (то 
есть то, чем «запирают», закрывают; затычка) . 

Как видим, огромный стетоскоп Лаэннека, похо-
жий на маршальский жезл (такое сравнение дают 
некоторые авторы), достаточно громоздкое «ору-
дие» (рис .1) . Поэтому для удобства оно разделено на 
две части, которые перед использованием надо со-
единить путем «свинчивания» . Кроме того, у этого 
стетоскопа имелась и третья съемная часть — «за-
пиратель», от которого, впрочем, в дальнейшем от-
казались .

Важно замечание проф . Чаруковского о том, что 
употребление стетоскопа требует навыка и опыта . 
Отсюда нам понятно, почему старые врачи далеко не 
все стали использовать посредственное выслушива-
ние, несмотря на появлявшуюся на этот счет лите-
ратуру . 

Рис.1. Р. Лаэннек со своим стетоскопом
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В 1838—1843 гг . на медицинском факультете Им-
ператорского Харьковского университета учился 
Д .А . Сибилев . Он вспоминал, что содержание боль-
ных и уход за ними в терапевтической клинике уни-
верситета, которая находилась в заведывании проф . 
Ф .К .  Альбрехта (1800—1871) были образцовыми, а 
«исследования больных производилось в то время 
без всяких научных приспособлений: стетоскоп и 
плессиметр не были ещё тогда в Харькове в употре-
блении .» И далее: «Припоминаю: какой-то австрий-
ский врач, державший экзамен на лекаря (выпускни-
ки зарубежных университетов для получения права 
врачебной практики в Империи должны были здесь 
сдать выпускные, мы их сейчас называем государ-
ственные, экзамены — К .В .), употребил в клинике 
стетоскоп при исследовании грудной полости; про-
фессора Альбрехт и Ванцетти (Т .Л . Ванцетти, 1809—
1888; в его заведывании находилась хирургическая 
клиника — К .В .) всегда равнодушно выслушивали 
объяснения этого врача» [3] .

Вместе с тем к середине XIX в . было понято, что, с 
одной стороны, аускультация является необходимой 
составной частью при обследовании пациентов, а с 
другой то, что у всех лекарей стетоскопов видимо не 
было и это заставило министерство внутренних дел 
принять следующее решение (в 1848 г .): «В исполне-
ние Высочайшей воли, для определения состояния 
грудных органов при приеме рекрутов, разосланы во 
Врачебные Управы изготовленные на сей предмет по 
заказу стетоскопы» [4] .

В 1835  г . была опубликованная статья «О врачеб-
ном исследовании помощью слуха, особенно при по-
средстве стетоскопа» профессора Императорского 
московского университета Г .И . Сокольского (1807—
1886) [5] . Он писал, что не придерживается мнению 
тех, которые думают постигнуть всю семиотику 
«только чрез кусок дерева» (то есть, только исполь-
зуя стетоскоп) . Однако, руководствуясь собственной 
опытностью он не мог согласиться с мнением тех, 
которые считали «стетоскопические признаки из-
лишними» .

Проф . Сокольский рассказал как и каким образом 
«Леннек» открыл и усовершенствовал свой способ 
выслушивания . Он «начал испытывать грудь чрез 
прикладывание к ней уха»; эту непосредственную 
аускультацию он «употреблял некоторое время, не 
сделав никаких особенных наблюдений» . Однажды, 
будучи призван к молодой даме, страдавшей болез-
нью сердца, из приличия он не хотел приложить 
ухо к её груди, но «вздумал сделать выслушивание 
помощью бумаги, свернутой в трубку» . Когда док-
тор пришел домой, он заказал несколько трубок из 
разных материалов, «найдя, впоследствии времени, 
деревянный цилиндр удобнейшим» . «Леннек» имел 
особую гениальность в том, что кроме изобретения 
инструмента, он посредством его сделал множество 
наблюдений и исследований; «заметил все грудные 
звуки, естественные и болезненные», «объясним их 
весьма остроумно», «сделал самое близкое сравнение 
их с другими звуками в природе» . В целом он усовер-
шенствовал диагностику грудных болезней и венцом 

его трудов стала книга, которая «навсегда останется 
памятником образованности автора и образцом для 
врачебных монографий» . И все это совершенно было 
не более, как в три года; то есть с 1816 г . — год от-
крытия метода, до 1819 г . — год выхода книги о по-
средственной аускультации . Проф . Сокольский дает 
ссылку как на первое издание (1819 г .), так и на тре-
тье издание — 1830 г . книги Р . Лаэннека .

Проф . Сокольский отметил также, что к середине 
1830-х годов получает распространение стетоскоп 
француза П .-А . Пиорри (или Пьорри, P .A .  Piorry; 
1794—1879), который представляя «скелет Леннека 
стетоскопа», а значит имеет то же «устроение», но 
«содержит менее дерева» . Так вот этот стетоскоп по 
причине своей легкости «теперь во всеобщем упо-
треблении» .

Й . Шкода (J . von Škoda; 1805-1881) о стетоскопе пи-
сал: «Начинающие выслушивать много заботятся о 
форме стетоскопа и о материале для него . Для само-
го выслушивания все равно — употреблять то или 
другое дерево, потому что звук очень мало проходит 
чрез дерево трубки, а больше чрез воздух . Чем легче 
дерево, тем удобнее стетоскоп для врача и для боль-
ного  . для слушания все равно, короток ли стетоскоп 
или длинен, состоит он из одного куска или из двух 
свинченных . Воронкообразный конец, назначенный 
для положения на грудь, не должен быть очень ши-
рок, потому что такой не везде может быть плотно 
положен и, кроме того, очень широкий конец может 
изменить некоторые шумы . Достаточно, если ворон-
ка немного больше дюйма в поперечнике . Пластинка 
стетоскопа, прилагаемая к уху, может быть выпуклая, 
вогнутая или плоская; но она должна быть довольно 
велика, чтобы хорошо закрыть ухо . Стетоскоп Пи-
орри короток и потому выслушивать чрез него ино-
гда неудобно, а в некоторых случаях и невозможно .  
В этом убедятся при исследовании больных, которые 
с большим трудом передвигаются . По этой причине 
я употребляю стетоскоп длиною в фут .» [6] Итак, 
длина стетоскопа Шкоды — 30,5 см (один фут) . 

Однако, хоть и венский проф . Шкода, научно обо-
сновавший учение о перкуссии и аускультации и 
много способствовавший для распространения этих 
способов исследования в клинической практике, ис-
пользовал такой сравнительно длинный стетоскоп, 
к концу XIX века получил распространение моно-
фонический стетоскоп меньшей длины — 18 см, в 
поперечнике — 1,0 см; но «воронкообразный конец, 
назначенный для положения на грудь» в этом стето-
скопе, как и рекомендовал Й . Шкода 3 см в диаметре, 
то есть «немного больше дюйма» (1 дюйм=2,54 см); 
да и противоположный конец стетоскопа («пластин-
ка стетоскопа, прилагаемая к уху») в соответствии с 
мнением знаменитого интерниста («она должна быть 
довольно велика, чтобы хорошо закрыть ухо») — 6 
см . Наконец, ширина просвета этого полого дере-
вянного стетоскопа 0,5 см . (рис . 2) .

Описываемый стетоскоп мы видим в руках 
А .И .  Игнатовского (1875—1955) — профессора по-
следовательно в Одессе, Варшаве, Ростове-на-Дону, 
Белграде (Сербия) и Скопье (Македония) (рис . 3) .
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По мнению профессора Эрлангерского универси-
тета А .  Винтриха (A .  Wintrich; 1812—1882) форма 
стетоскопа и материал, из которого он изготовлен, не 
имеют особого значения . «Всякий стетоскоп хорош, 
если только он проходим для воздуха и если стенки 
его хорошо отражают звук . Он не должен быть слиш-
ком широк внизу, что неудобно при выслушивании 
на всех частях груди; вверху же к нему приделыва-
ется круглая пластинка для уха . Будет ли он длиною 
в 6 дюймов или 6 футов, прямой или изогнутый, не-
сколько шире или уже, целый или состоящий из не-
скольких кусков, будет ли он делан из елового или 
эбенового дерева, из гуттаперчи или латуни, железа, 
серебра, золота и т .д . — все это совершенно одинако-
во . Главное же все состоит в том, чтоб уметь с помо-
щью его выслушивать звуки и по ним распознавать 
самую болезнь .» Что касается прямой (непосред-
ственной) аускультации, то она невозможна в ряде 
случаев: «господа с роскошными кудрями, также те 
аускультанты, которые заботятся об отращении сво-
ей бороды подобно туркам; наконец лица, отличаю-
щиеся великолепно расчёсанными, приглаженными 
и напомаженными, но жесткими бакенбардами . Эти 
господа, прикладывая голову к груди больного, слы-
шат иногда трескучий хрип от собственных волос и 
воображают, что он происходит из легких» [7] .

Вопросы посредственной аускультации интересо-
вали преподавателей как Харьковского, так и Киев-
ского университетов .

Так, в 1880 г . профессор Императорского Харьков-
ского университета Иван Павлович Лазаревич (1829-
1902) для выслушивания и выстукивания предложил 
использовать новый инструмент — «плессиметро-
стетоскоп» [8] . Для перкуссии он его использовал 
как «вертикальный плессиметр», так как, имея вид 
сплошного столбика, он ставился отвесно на поверх-
ность тела пациента . Его параметры: 12 см длина и 
1,4 см толщина, а сделан он был из твердого каучука . 
Удар по этому плессиметру производился специаль-
ным молоточком с тонкою, плоскою, из китового уса 

рукояткой, которая одним концом вставлена в кау-
чуковый шарик, имеющий диаметр 2,4 см . (рис . 4) .

Одновременно этот «столбикообразный плес-
симетр» использовался и как «столбикообразный 
стетоскоп» . Один конец его приставлялся к телу ис-
следуемого, а другой вставлялся в ушную раковину 
исследующего (рис . 5) .

В чем отличие от обычного стетоскопа? В обычном 
стетоскопе на конце, приставляемом к уху исследую-
щего, имеется ушная пластинка (или раковина с не-
большим углублением в центре), которая приклады-
вается к неровной поверхности прижатого наружно-
го уха, а значит звук или шум не всегда получается 
таким чистым, каким он бывает, если к ограниченно-
му месту возле отверстия уха приставляется конец 
«столбикообразного стетоскопа», — считал проф . 
Лазаревич .

Профессор Императорского  Киевского универ-
ситета святого Владимира Фридрих Фридрихович 
Меринг (1822—1887) был автором труда «Об исто-
рическом развитии аускультации и перкуссии» . При 
участии в конкурсе для занятия вакантной должно-
сти в этом университете он подал данное сочинение .  
В 1853 г . в виду достоинств представленной им руко-
писи медицинский факультет предложил ему чтение 
лекций по государственному врачебноведению . Впо-
следствии же он занял одну из терапевтических ка-
федр . Здесь надо отметить, что в 1854—1864 гг ., кро-
ме того, он читал лекции и по истории медицины [9] .

В 1893 г . Феофил Гаврилович Яновский (1860—
1928), который позднее был профессором в Ново-
российском (в Одессе) и Киевском университетах, 
опубликовал статью о стетоскопе, который он ис-
пользовал . 

Рис. 6. Стетоскоп Яновского

Рис. 2. Деревянный 
монофонический сте-

тоскоп. Конец  
XIX в. или начала XX в. 
Из коллекции автора

Рис. 3. Проф. А.И. Игнатов-
ский. 1920—1930-е годы. Из 

архива автора

Рис. 4. Плессиметр-
стетоскоп и молоточек 

Лазаревича

Рис. 5. Плессиметр-стетоскоп 
Лазаревича вставленный в уш-

ную раковину



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2 121

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

Устройство стетоскопа Яновского: стеклянная 
трубка диаметром 1,0 см; диаметр просвета — 0,4 см; 
а длина — 20 см; имеется расширение на одном кон-
це в виде небольшой воронки — 2,0 см в диаметре, 
что позволяет точнее локализовать стетоскоп при 
выслушивании и особенно желательно в детской 
практике . Другой же конец трубки после перехвата 
заканчивается слегка коническим головчатым рас-
ширителем, который вставляется в слуховой проход 
(рис . 6) .

Ф .Г .  Яновский обращал внимание на то, что сте-
тоскоп является носителем заразы: «Конец стето-
скопа во многих случаях забирает с кожи заразное 
начало, которое затем и путешествует вместе с ним 
от одного больного к другому и тем или иным путем 
может способствовать заражению . Обеспложивание 
каждый раз обычных стетоскопов, даже и металли-
ческих, не говоря уже о деревянных и каучуковых, 
представляет большие неудобства . Употребляемый 
же мною стетоскоп представляет собой стеклянную 
трубку, которую легко вымыть водой с мылом, су-
лемой, карболовой кислотой и т .п ., одновременно с 
мытьем рук; помимо того, загрязненный конец его 
или весь стетоскоп можно обесплодить, обжигая в 
пламени» . 

Стетоскоп удовлетворяет не только требовани-
ям чистоты, но и акустики . По мнению Яновского 
звуки, получаемые из этого стетоскопа, не только 
сильнее, но значительно чище и отчетливее, чем из 
какого-либо другого из всех известных ему стетоско-
пов . «Чистота звуков в нем обусловливается отчасти 
и уменьшением посторонних шумов, неизбежных в 
стетоскопах с раковиной» . И, наконец, «устройство 
стетоскопа обеспечивает его значительную проч-
ность; мне случалось несколько раз ронять его с вы-

соты 1,0- 1,5 метра и, несмотря на это, он оставался 
цел» [10] .

Заканчивая краткий обзор развития посредствен-
ной (непрямой) аускультации, отмечу, что у нас 
ещё и после Великой Отечественной войны многие 
пользовались твердыми (жесткими) стетоскопами, а 
не бинауральными стетоскопами (мягкими; гибки-
ми) . Так в 1951 г . А .Л . Мясников в учебнике «Осно-
вы диагностики и частной патологии» писал, что он 
предпочитает деревянные стетоскопы [11] . В Одес-
ском медицинском институте в конце 1960-х годах  
(я поступил в этот вуз в 1968 г .) у проф . Ц .А . Левиной 
(1904—1978) и академика АМН СССР М .А . Ясинов-
ского (1899—1972) были классические деревянные 
стетоскопы . Такие же, какой мы видим в руках проф . 
Игнатовского . Итак, в 1816 г . Р . Лаэннек открыл спо-
соб непрямой (посредственной) аускультации, но 
только с 1819 г ., то есть 200-лет назад, когда он издал 
книгу «О посредственной аускультации или распоз-
навании болезней легких и сердца, основанном глав-
ным образом на этом новом методе исследования» 
этот метод начал распространятся в мире . 

На это издание 1819 г . ссылаются П .А .  Чаруков-
ский и Г .И . Соколовский, которые первые на русском 
языке начали пропагандировать метод французско-
го доктора в Российской империи .

Формы и размеры стетоскопов со временем (мы 
ограничились только XIX веком) претерпели раз-
личные видоизменения . И учеными, работавшими в 
Харьковском, Киевском и Новороссийском (Одесса) 
университетах, предлагались свои варианты стето-
скопов (И .П . Лазаревич, Ф .Г . Яновский) . 

В ту эпоху было понято, что наилучший способ ау-
скультации тот, к которому привык и которым на-
ловчился исследователь . 
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До 200-річчя виходу в світ книги Р. Лаенека «Про опосередковану 
аускультацію, або розпізнавання хвороб легень і серця, засноване 
на новому методі дослідження»
Проф. К.К. Васильєв
Одеський національний медичний університет
Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права

У 1816 р французький лікар Рене-Теофіль-Гіацінт Лаенек (1781-1826) відкрив спосіб посередньої 
аускультації. Протягом трьох років він проводив дослідження. У 1819 р свої спостереження про 
посередньої аускультації він узагальнив у книзі виданій на французькій мові. Після цього цей метод 
почав поширюватися в світі. У Російській імперії російською мовою перший розповів про застосуван-
ня стетоскопа Лаеннека П.О. Чаруковській (1790-1842) в книзі про семіотики (1825). У 1828 р професор 
Петербурзької медико-хірургічної академії Чаруковскій публікує спеціальну статтю про спосіб запро-
понованому Р. Лаеннеком. У 1835 р про застосування стетоскопа була опублікована стаття професора 
Московського університету Г.І. Сокольський (1807-1886). Як перший автор, так і другий посилаються на 
видану в 1819 р книгу Р. Лаеннека.

Форми і розміри стетоскопов згодом (ми обмежилися тільки XIX століттям) зазнали різні видозміни. І 
вченими, які працювали в Харкові, Києві та Одесі пропонувалися свої варіанти стетоскопов. Так, в 1880 
р професор Харківського університету І.П. Лазаревич (1829-1902) для вислуховування і вистукування за-
пропонував використовувати новий інструмент - «плессіметр-стетоскоп». У 1893 р Ф.Г. Яновський (1860-
1928), який пізніше був професором в Новоросійському (в Одесі) і Київському університетах, опублікував 
статтю про стетоскопі, який він використовував. 

Ключові слова: посередня аускультація, Р. Лаенек, терапія, Російська імперія, Україна, 19 століття. 

To the 200th anniversary of the publication of R. Laennec’s book «On 
mediate auscultation or recognition of lung and heart diseases, based 
mainly on the new research method»
Prof. K.K. Vasyliev
Odessa National Medical University 

In 1816, the French physician René-Théophile-Hyacinthe Laennec (1781-1826) discovered a method of mediate 
auscultation. For three years he conducted research. In 1819, he summarized his observations on mediate 
auscultation in the book published in French. After that, the method began to spread throughout the world. 
In the Russian Empire, P.A. Charukovsky (1790—1842) was the first who spoke in Russian about the use of 
Laennec’s stethoscope in the book on semiotics (1825). In 1828, Professor of the St. Petersburg Medical and 
Surgical Academy Charukovsky published a special article on the method proposed by R. Laennec. The article 
on the use of a stethoscope by Professor G.I. Sokolsky (1807—1886) of Moscow University, was published in 
1835. Both authors refer to the R. Laennec’s book published in 1819. The shapes and sizes of stethoscopes over 
time (we limited ourselves only to the 19th century) underwent various modifications. And scientists working 
in Kharkov, Kiev and Odessa offered their own versions of stethoscopes. So, in 1880, Professor of Kharkov 
University I.P. Lazarevich (1829—1902) proposed to use a new instrument — a «plessymetro-stethoscope» for 
listening and tapping. In 1893, F.G. Yanovsky (1860—1928), who was later Professor at Novorossiysk (in Odessa) 
and Kiev Universities, published an article about a stethoscope that he used.

Key Words: mediate auscultation, R. Laennec, therapy, Russian Empire, Ukraine, 19th century.
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Начальник Управління охорони здоров’я 
Хмельницької міської ради Ткач Б. В.
Управління охорони здоров’я Хмельницької міської 
ради, ГО «Лікарський клуб імені Степана Руданського», 
м. Хмельницький

Товариство подільських лікарів — одне із 
перших наукових лікарських товариств 
на території України 

Діяльність лікарських товариств, які виникли в 
середині ХІХ століття у великих університет-

ських містах російської імперії, достатньо висвітле-
на в багатьох працях істориків медицини, чого не 
скажеш про товариства лікарів периферійних міст, а 
саме Товариство подільських лікарів, яке зіграло ве-
лику роль у розвитку громадської медицини півден-
но-західної частини імперії .

Служба охорони здоров’я на Поділлі почала роз-
виватись тільки після третього розподілу Польщі 
1793 року, коли його приєднали до російської імперії 
і в 1795 році Кам’янець-Подільський став центром 
Подільської губернії . Тривалий час Поділля було по-
лем бою між польським, турецьким, татарським та 
козацьким військами . Останнє панування турків 
на Поділлі 1672-1699 рр . перетворило Кам’янець та 
більші містечка в руїни, інші поселення просто пе-
рестали існувати . Не дивно, що лікарі не поспішали 
заселяти неспокійний та зруйнований регіон, не було 
тут також лікарень . 

В 1796 році була утворена лікарська управа наказу 
громадського піклування, яка підпорядковувалась 
Міністерству внутрішніх справ і губернатору, в її 
підпорядкуванні знаходились богоугодні «шпита-
лі» при костьолах, притулки для сиріт та покину-
тих дітей . 7 травня 1801 року відставний генерал де 
Вітте, колишній комендант Кам’янецької фортеці, 
подарував лікарській управі під лікарню напівроз-
валений двоповерховий будинок із садом і городом . 
Отож, на пожертвування відставного генерала було 
організовано лікарню наказу громадського піклу-
вання на 30 ліжок . Повітовий лікар мав під своєю 
опікою майже 150 тис . людей на території більш ніж 
3 тис . кв . км . 

Відомий краківський лікар Олександр Кремер, 
який прибув до Кам’янця 1842 року, зустрів у місті 
тільки одного лікаря . Поступово на Поділлі осідало 
все більше лікарів . Невдача царизму у Кримській ві-
йні, вимоги щодо скасування панщини послабили 
царський режим . Цим вирішив скористатись неве-
ликий колектив подільських лікарів і у вересні 1859 
року у них з’явилась ініціатива створення першого 
на Поділлі наукового лікарського товариства . Лікарі 
збирались у відомого подільського лікаря, доктора 
медицини Олександра Кремера . Найбільш палким 
та активним пропагандистом створення лікарського 
товариства був доктор Андріян Баранецький, який 
мешкав у Ярмолинцях, а в 1858 році був одним із за-
сновників Товариства польських лікарів в Парижі . 
Саме він опрацював проекти статуту та програми 
товариства .

28 жовтня 1859 року в домі доктора Олександра 
Кремера зібрались лікарі Баранецький, Нивинський, 
Залеський, Гурський, Старцев, Кремер, Ковальський 
і Пшиборовський, які прийняли рішення про ство-
рення Товариства подільських лікарів, відредагували 
та схвалили статут і програму Товариства . Олексан-
дра Кремера було обрано головою Товариства, Ана-
нія Старцева — його помічником, Леона Ковальсько-
го — бібліотекарем, а Кароля Пшиборовського — се-
кретарем . Товариство звернулось до подільського 
губернатора, повідомило його про початок своєї ді-
яльності і вручило йому свій статут для затверджен-
ня . Дозвіл відкрити в Кам’янці Товариство лікарів 
отримано 11 листопада 1859 року, а затвердження 
статуту затягнулось до кінця 1860 року . 

До всіх лікарів, які працювали на Поділлі були на-
діслані запрошення до вступу в Товариство . Було 
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ухвалено проводити збори 2 рази на місяць почер-
гово вдома в кожного члена Товариства та встанов-
лено внески в скарбницю: 12 крб . сріблом за вступ 
та членські — 6 крб . на рік . Регламент зобов’язував 
членів Товариства, мешканців Кам’янця та околиць, 
до обов’язкової присутності на зборах, пропуск без 
поважної причини карався штрафом в скарбницю 
Товариства . 

Крім засідань Товариства відбувались засідання 
комісій, що існу вали при ньому . Комісії провели 
лише кілька засідань, на яких розглядались питання 
про розвиток хвороб, котрі були найбільш поширен-
ними на терені Поділля; питання, що стосувались 
суспільного здоров’я, читання наукових робіт, напи-
саних сами ми членами товариства чи в перекладі з 
іноземної мови .

Товариство подільських лікарів у 1859 р . налічу-
вало 86, у 1863 р . — 117, 1864 р . — 123, і на почат-
ку 1865 р . — 136 дійсних членів . Географія членства 
була досить широкою: 90 осіб були мешканцями або 
уродженцями Подільської, по 6 — Волинської та Ки-
ївської губерній, 1 — Костроми, 1 — Вологди, 1 — Ка-
теринослава, 2 — Тифлісу, 3 — Вільно, 12 — Кракова, 
3 — Парижу, 2 —Прусії . За національним складом 
78% членів Товариства були поляки, решта — росія-
ни, українці, литовці, німці, французи та ін . 

Ще після поразки поль ського повстання 1832 року, 
було заборонено польську мову у діло водстві і протоко-
ли засідань Товариства і навіть медичні твори з Франції 
чи Німеччини мали бути в перекладі на російську .

Серед членів Товариства подільських лікарів були 
відомі особи:

— Олександр Кремер — лікар, перекладач, філо-
соф;

— Густав Бельке — природознавець, автор бага-
тьох природознавчих творів; 

— Генрик Шопович — лікар, вихованець Ягелон-
ського університету, піаніст і композитор;

— Кароль Пшиборовський — хірург, відомий пере-
кладач німецьких медичних праць; 

— Юзеф Аполінарій Роллє — лікар, історик Русі і 
Поділля, бібліофіл і букініст, з 1862 р . — секретар То-
вариства;

— Михайло Грейм — кам’янецький фотограф, ет-
нограф, бібліофіл;

— Юліан Куровський — вихованець Ягелонського 
університету, просвітник медицини і гігієни серед 
простого люду, автор медичних книг для учнів фель-
дшерської школи .

Свою діяльність Товариство лікарів розпочало зі 
створення бібліотеки, яка інтенсивно комплекту-
валась за рахунок благодійних надходжень, обміну 
літературою зі спорідненими об’єднаннями лікарів 
Росії, України, Польщі, а також самих членів осеред-
ку, з яких найбільше книг передав Ю . Роллє . У 1865 
р . бібліотека Товариства налічувала 3526 томів . За 
кількістю та якістю медичної, природознавчої і кра-
єзнавчої літератури вона тоді була однією з найбіль-
ших в губернії і фактично це була перша серйозна 
спроба заснування публічної бібліотеки в Кам’янці-
Подільському і на Поділлі загалом . 

Водночас Товариство подільських лікарів за безпо-
середньою участю Ю . Роллє розпочало формування 
першого на Поділлі краєзнавчого музею . До 1865 р . 
його членами було зібрано в містах і селах губернії 
5040 зразків оригінальних експонатів, значна части-
на яких за своїм змістом і характером відзначалась 
унікальністю: колекції мінералів, мушлів, стародру-
ків, старожитностей тощо . Експонати розподілялись 
по фондах 11 відділів музею . Поряд з відділами, які 
мали медичний характер, були й такі, як геологіч-
ний, палеонтологічний, зоологічний, ботаніки, архе-
ології, нумізматики . Музей був відомий ще й тим, що 
в його технічному відділі експонувалась діюча елек-
трична машина . Члени Товариства звернулися до по-
дільського губернатора з проханням виділити при-
міщення і дозволити офіційно відкрити музей . Од-
нак губернатор наклав резолюцію: «За сведениями, 
собранными в губернии, в учреждениях подобного 
рода необходимости нет» . Експонати, розсортовані у 
скрині, перебували частково у будинку Ю . Роллє та 
інших членів Товариства . З них була створена неве-
личка експозиція, яка перебувала в приміщенні гу-
бернської лікарні .

В грудні 1860 року губернатор повідомив керів-
ництво Товариства про затвердження статуту . Хоча 
затверджений статут дещо відрізнявся від поданого 
проекту і обмежував поле діяльності Товариства, але 
саме затвердження стало прогресом у відносинах 
уряду і Товариства, легалізувало його діяльність . 17 
січня 1861 року з цієї нагоди відбулись урочисті збо-
ри Товариства подільських лікарів, на яких голова 
Товариства О . Кремер сказав: «Після довгого летар-
гічного сну ми бачимо знову рух у всіх проявах люд-
ської думки, скерований до науки і до застосування її 
для добра краю і загального добра . Дякуємо Богу , що 
ми дожили до цієї щасливої хвилини, коли замість 
застою починається рух, замість важкого сну — тве-
резе бодрствування, замість розпачливо опущених 
рук — діяльність, замість байдужості — гаряче спів-
чуття, замість самолюбства — посвячення для бра-
тів, замість холодного серця — любов . Така зміна 
щаслива і спостерігаємо об’яви її, і вона обвіяла нас 
своїм весняним теплом і ми знову в своєму ще не-
величкому Товаристві постановили працювати для 
добра науки, для добра людей, а значить і для іншого 
краю і ми, слабкі, але подвоюючи сили братерським 
зв’язком, хочемо йти з іншими і не залишатись по-
заду» .

Згідно із статутом Товариство переймалося сте-
женням за розвитком медичних наук і впроваджен-
ням їх досягнень у практику, вивченням і поліп-
шенням санітарно-гігієнічного стану Подільської 
губернії, створенням професійної бібліотеки та ме-
дико-краєзнавчого музею, наданням матеріальної 
допомоги лікарям, які втратили заробіток по старо-
сті або в зв’язку з погіршенням cтану здоров’я, ви-
давничою діяльністю для оприлюднення наукових і 
популярних праць . Турбуючись про суспільне благо, 
члени Товариства прийняли програму по медико-то-
пографічному спостереженню у краї . Цю програму 
розробив д-р Баранецький і її наслідком та головним 
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друкованим органом Товариства стали щорічники 
наукових праць «Матеріали до топографії і лікар-
ської статистики Поділля», 5 томів яких у 1860— 
1865 рр . вийшли у світ польською мовою у Варшаві . 
В цих виданнях пред ставлені статті, розвідки і пові-
домлення, документи з історії ме дицини краю, про 
боротьбу місцевих лікарів від епохи серед ньовіччя з 
чумою, холерою, туберкульозом, про побутові умови 
бідноти в різні часи тощо .

За завданням Товариства вивченням давньої і се-
редньовічної медицини Поділля займався Ю . Роллє . 
Вивчаючи матеріали, він настільки захопився за-
гальною історією краю, що статті, котрі йшли з-під 
його пера: «Площади и улицы, стоки и каналы в г . 
Каменце-Подольском», «М’ясо і його вжи вання, бой-
ні і м’ясні лавки», «Про кла довища та будинки для 
зберігання покійників до поховання», «Про військо-
вий набір у єврейському стані», «Освячення жител і 
міста Кам’янець-Подільського», «Проституція в По-
дільській гу бернії» та ряд інших можуть слугувати 
своєрідним посібником з етнографії краю . Ці глибокі 
знання побуту народу, його звичаї, обряди знайшли 
своє втілення у його циклі історичних оповідань .  
Ю . Роллє деякі дослідники сприймали як українофо-
ба, але то була глибока помилка, або явне небажання 
побачити та відчути те щире співчуття до знедоле-
них селян, захоплення мелодійністю народної музи-
ки, красою українських жінок . Завдяки своїй вели-
кій науковій роботі, а також комунікабель ності та 
особистому авторитету у наукових медичних колах  
Ю . Роллє встановив тісні зв’язки з існуючими товари-
ствами лікарів м . Києва, Східного Сибіру, Пермсько-
го, Кронштадського, Пензен ського, Архангельсько-
го, Кавказького і П’ятигорського бальнео логічного . 
Товариство Подільських лікарів користувалось у них 
надзвичайно великим авторитетом . 

Секретар Товариства Ю . Роллє відмічав: «Друж-
ньому життю Товариства можуть позаздрити колеги, 
що мешкають в інших місцевостях, різні суперечки 
вирішувались на засіданнях . Незгода легко може ви-
никнути в маленькому куточку, де лікарів відносно 
народонаселення багато, додамо, що лікарів бідних і 
в місті також небагатому; але впродовж року ні разу 
не доводилось вирішувати суперечку . Саме в цьому я 
бачу велику заслугу Товариства . Співдружність між 
нами не пуста формула — ми живемо як брати» . 

У січні 1863 р . спалахнуло і було придушене друге 
польське повстання . Репресії царського уряду були 
настільки жорстокими, що кожен поляк вважав-
ся потенційним злочинцем, вживання польської 
мови, зокрема на Поділлі, розцінювалось як злочин .  
Д-р Леон Ковальський був висланий до Вологди .  
Д-р Адріян Баранецький втік до Галичини . На той 
час діяльність Товариства вже викликала незадово-
лення офіційної влади, і вона шукала найменшого 
приводу, щоб припинити її . Така нагода трапилась . 
На початку 1865 р ., під час приватної розмови з по-
дільським губернатором член Товариства д-р Ананій 
Старцев розповів про те, що багато членів Товари-
ства спілкуються між собою польською мовою, про-
токоли теж ведуться польською і т . д . Негайний об-

шук підтвердив цей донос . Все це свідчило, з огля-
ду державних властей, про польський націоналізм . 
Розпочались обшуки та арешти членів Товариства .  
25 лютого 1865 р . Товариство подільських лікарів 
було ліквідовано як таке, що «зрадило чисто на-
уковому характеру подібних установ, надавши своїм 
діям відтінок польської національної пропаганди» . 
О . Кремера після арешту й допитів, як «неблагона-
дійного в політичному відношенні» та «австрійсько-
го підданого» вислано разом із сім’єю до Львова . 

В лютому 1872 року група передових подільських лі-
карів (Лясковський, Герат, Досновський, Заєв, Руден-
ко) за підтримки Роллє, Пшиборовського, Наркевича 
направили клопотання подільському губернатору про 
відкриття Товариства подільських лікарів . Після цілої 
низки перешкод 23 серпня 1876 року затверджено но-
вий статут Товариства, а в січні 1878 року відбулось 
організаційне засідання Товариства, на якому прези-
дентом було обрано доктора медицини, акушера В . 
Задергольма, а віце-президентом лікаря Кам’янець-
Подільської повітової лікарні А . Старцева . Незмінним 
секретарем Товариства до своєї смерті у 1894 році був 
Юзеф Роллє . У листопаді 1878 року після перенесено-
го тифу повертається у своє рідне місто учень Миколи 
Скліфосовського  — Едмунд Фаренгольц . Його при-
значили старшим лікарем міської лікарні на 150 лі-
жок, яка тільки-но почала функціонувати  . Одночасно 
лікар Едмунд Федорович був завідувачем хірургічно-
го відділення, яке сам заснував . Він активно популя-
ризував надалі вчення англійського хірурга Джозефа 
Лістера на засіданнях Товариства подільських лікарів, 
використовуючи його метод лікування на практиці 
при операціях на органах черевної порожнини . Серед 
своїх колег він користувався великим авторитетом . 
У березні 1881 року медична громадськість губернії 
обрала депутатом від імені Товариства подільських 
лікарів його Президента доктора медицини Едмунда 
Федоровича Фаренгольца разом з доктором медици-
ни акушером Віктором Карловичем Задергольмом 
для вручення Миколі Івановичу Пирогову вітальної 
адреси з приводу 50-річного ювілею його трудової ді-
яльності .

Проте, як часто буває, державні мужі не лише не 
підтримували талановитих діячів, а й інколи при-
душували їх ініціативи, які йшли у розріз з їхньою 
ідеологією . Так сталось й з Фаренгольцем . Едмунд 
Федорович засуджував низькопоклонство перед за-
кордонною наукою вищих чинів імперії, що витра-
чали великі кошти на лікування у іноземних фахів-
ців, забуваючи про розвиток вітчизняної медицини . 
Хірург бачив катастрофічний санітарно-гігієнічний 
стан у містах і селах губернії та гостро критикував 
бездіяльність у цьому напрямку місцевих владних 
органів . Такі прогресивні виступи Е . Фаренгольца 
викликали незадоволення губернської адміністрації .  
У 1884 році лікаря звинуватили в «неохайному веден-
ні лікарської справи та слабкому збереженні матері-
альних інтересів казни» та змусили подати у відставку . 

 Але, талановитий хірург не залишився без робо-
ти . Він очолив приватну лікарню та одночасно вла-
штувався лікарем у духовному жіночому училищі . У 



126	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 2      

Питання кардіології. огляд

1884 році спільно з кам’янецьким лікарем та істори-
ком Юзефом Роллє Фаренгольц взяв активну участь 
в організації та будівництві безкоштовної лікарні 
для бідних, де до 1910 року проводив консультативні 
прийоми з хірургії та амбулаторні операції . До того 
ж, з 1895 року і до кінця свого життя 1912 року Фа-

ренгольц завідував Кам’янець-Подільським дитячим 
притулком .

Товариство подільських лікарів проіснувало до 
1917 року, зосередивши свою роботу не лише на 
санітарно-гiгієнічних та медичних питаннях, а й охо-
пило краєзнавчу дiяльнiсть .
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Общество подольских врачей — одно из первых научных 
врачебных обществ на территории Украины 
Ткач Б. В.
Управление охраны здоровья Хмельницького городского совета. Общественная организация 
«Врачебный клуб имени Степана Руданского», г. Хмельницький

В статье представлена история становления и анализ деятельности Общества подольских врачей во 
второй половине ХІХ — начала ХХ ст. Показано, что это было одно из первых на территории современ-
ной Украины врачебных сообществ. В число вопросов, которыми занимались его члены, входили: про-
блемы медицины, народного просвещения, общественного здоровья и краеведение. 
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The article reviews and analyzes the processes of formation and activity of the Podolsky Physicians Society in 
the second half of the 19th - beginning of the 20th centuries. as one of the first medicinal societies in the territory 
of modern Ukraine.
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Внесок артеріальної гіпертензії 
у формування кінцевих крапок 
хвороб системи кровообігу за даними 
популяційних досліджень

Хвороби системи кровообігу (ХСК) в останні 
роки продовжують займати перше місце в струк-

турі смертності в Україні і становлять 63,7%, в зна-
чній мірі серед чоловіків працездатного віку [1, 2, 3] . 
Загальноприйняті в клініко-епідеміологічних дослі-
дженнях кінцеві крапки в переважній мірі форму-
ються на тлі ішемічної хвороби серця (ІХС) [4, 5, 6] . 

Популяційні показники щодо поширеності ІХС та 
одного з основних її чинників ризику артеріальної 
гіпертензії (АГ) варіюють та мають регіональні осо-
бливості [2, 5, 7] . Прогнозування вірогідності розви-
тку кінцевих крапок в різних популяційних групах 
в залежності від статі та віку має велике клінічне та 
соціально-економічне значення .

Мета роботи полягає у вивченні клініко-епідемі-
ологічній ситуації відносно артеріальної гіпертензії 
та оцінці її внеску у формування «кінцевих крапок» 
ішемічної хвороби серця . 

Матеріали та методи. Обстежено організовані 
контингенти дорослого населення адміністратив-
них районів м . Харкова чоловіків і жінок 20—59 
років, працівників підприємств, науково-дослідних 
та проектних інститутів загальною кількістю 4014 
осіб (1868 чоловіків і 2146 жінок) та неорганізова-
ний контингент чоловіків, мешканців одного з адмі-
ністративних районів м . Харкова — 7629 чоловіків 
40—59 років . 

Застосовувались загальноприйняті для проекту 
MRFIT (ВООЗ) клінічні, клініко-лабораторні, ін-
струментальні та клініко-епідеміологічні методи 
дослідження з використанням профільних анкет ко-
оперативної програми “Багатофакторна профілак-
тика ІХС» . Верифікація форм ІХС та граничні рівні 
основних чинників ризику встановлювалися за кри-
теріями ВООЗ . Кінцеві крапки включали нові ви-

падки смертельного та несмертельного інфаркту міо-
карда (ІМ) [2, 4, 8] . Статистичний аналіз проводився 
з використанням програми «Statistica 6» та методом 
множинної логістичної регресії [9] .

Результати та обговорення 
Поширеність АГ серед осіб 20-59 років обох ста-

тей склала 23,8% . Відповідно до загальноприйнятих 
уявлень мало місце збільшення частоти АГ з віком . 
Відповідно у віковій групі 20—29 років вона склала 
11,1%, в групі 30—39 років вона наростала більш, ніж 
в 1,5 рази і стала 18,6% (р<0 .01) . У 40—49 років її по-
ширеність зросла ще у півтора рази до 27,5%, у стар-
шій віковій групі працюючих вона зросла до 32,2%, 
що втричі перевищувало показник молодшої (20—29 
років) вікової групи . Розповсюдженість серед чоло-
віків і жінок за віком представлена у таблиці 1 .

За п’ять років спостереження встановлено частоту 
нових випадків інфаркту міокарда в залежності від 
наявності АГ на первинному скринінгу серед неорга-
нізованій популяції чоловіків, які проживали в адмі-
ністративному районі м . Харкова (табл . 2) . За наяв-
ності ІХС кількість нових випадків ІМ була в 4,5 рази 
більше, ніж за умов її відсутності, в більшій мірі це 
стосувалося ІМ з летальним виходом, де відповідне 
співвідношення було майже семикратним — 7,3 про-
ти 1,1 на 1000 осіб/рік спостереження .

У випадку наявності АГ кількість нових випадків 
ІМ була на 70% більше, ніж за її відсутністю, щодо 
летальних ІМ ця різниця була майже триразовою 3,6 
проти 1,3 на 1000 осіб/рік спостереження .

Виходячи з даних п’ятирічного спостереження для 
оцінки внеску окремих чинників ризику з урахуван-
ням вікових та гендерних ознак розраховано спек-
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тральну функцію відносної величини (Р, х) розподі-
лу смертності від інфаркту міокарда на 1000 осіб/рік 
спостереження . За наявності АГ цей показник склав 
0,39, що значно нижче аналогічного показника для 
ІХС (Р = 0,9), але значно вище відповідних показни-
ків для надлишкової маси тіла (Р = 0,18) та низької 
фізичної активності (Р = 0,08) . При поєднанні всіх 

трьох чинників ризику спостерігається синергічний 
ефект, який, однак, менш потужний ніж за наявності 
ІХС .

Виходячи з мультифакторності генезу ХСК доціль-
ним є проведення досліджень на основі клініко-епі-
деміологічних підходів, що дозволяє встановити по-
пуляційні ризики та здійснювати їх контроль .

Таблиця 1
Поширеність артеріальної гіпертензії серед організованих контингентів в залежності від статі та віку  

(20—59 років) за даними одномоментного обстеження

Вікові групи, років Стать Кількість обстежених АГ

Абс. %

20-29
Чоловіки 289 41 14,9

Жінки 307 25 8,1

30-39
Чоловіки 478 106 22,2

Жінки 602 95 15,8

40-49
Чоловіки 583 169 29,0

Жінки 794 210 26,4

50-59
Чоловіки 518 171 33,1

Жінки 443 138 31,2

Всього 
Чоловіки 1868 487 26,1

Жінки 2146 468 21,8
Чоловіки і жінки 4014 955 23,8

Таблиця 2
Частота виникнення нових випадків інфаркту міокарда в неорганізованій популяції чоловіків 40—59 років 

залежно від наявності ІХС та АГ протягом 5 років

ІХС та фактори 
ризику осіб/рік

Кількість нових випадків 
інфарктів міокарду Нелетальний ІМ Летальний ІМ

Абсолютна 
кількість

На 1000 осіб/
рік абс На 1000 осіб/

рік абс На 1000 осіб/
рік

ІХС в наявності 1362 32 23.5 22 16.2 10 7.3
ІХС відсутня 8790 47 5.4 37 4.2 10 1.1
Всього 10152 79 7.8 59 5.8 20 2.0
р - - <0.01 - <0.05 - <0.05
АГ в наявності 2795 30 10.7 20 7.2 10 3.6
АГ відсутня 7973 50 6.3 40 5.0 10 1.3
р - - <0.05 - ≥0.05 - <0.05

Всього 10768 80 7.4 10 5.6 20 1.9

Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association 
Task Force on Clinical Practice Guidelines . Hypertension . 
2018;71(6):е13-115 doi:10 .1161/HYP .0000000000000065 .

6 . British Heart Foundation; Health Promotion and Economic 
Research Groups; Department of Public Health .— University 
of Oxford .— European cardiovascular disease statistics 
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Вклад артериальной гипертензии в формирование конечных 
точек болезней системы кровообращения по данным 
популяционных исследований.
Проф. Е.Я. Николенко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре смертности в Украине (63,7%), 
общепринятые в клинико-эпидемиологических исследованиях конечные точки в большинстве случаев 
формируются за счет ИБС и ее факторов риска. В работе представлены подходы к оценке вклада артери-
альной гипертензии в формирование конечных точек БСК. В течение 5 лет обследовано организованные 
контингенты мужчин (1868) и женщин (2146) 20—59 лет и неорганизованная популяция мужчин 40—59 
лет (7629), жителей административного района г.. Харькова. Конечные точки включали новые случаи 
смертельного и несмертельного инфаркта миокарда. При наличии ИБС количество ИМ было в 4,5 раза 
больше, чем при ее отсутствии, в большей степени это касалось ИМ с летальным выходом, где соотноше-
ние было семикратным — 7,3 против 1,1 на 1000 человек / лет. Распространенность АГ среди лиц 20—59 
лет обоих полов составила 23,8%. У больных АГ количество новых случаев ИМ было на 70% больше, 
чем при ее отсутствии, но летальных ИМ было в три раза больше (3,6 против 1,3 на 1000 человек / лет). 
Рассчитано спектральную функцию величины (Р, х) распределения смертности от инфаркта миокарда. 
При АГ этот показатель составил 0,39, ниже для ИБС (Р = 0,9), но значительно выше для избыточной мас-
сы тела (Р = 0,18) и низкой физической активности (Р = 0,08). При сочетании всех трех факторов риска 
наблюдается синергический эффект, который, однако, ниже чем для ИБС.

Ключевые слова: клинико-эпидемиологические исследования, прогноз, конечные точки сердечно-со-
судистых заболеваний, ИБС, артериальная гипертензия.

Contribution of hypertension to the formation of endpoints of diseases 
of the circulatory system according to population studies.
Prof. E.Ya. Nikolenko
Kharkiv National University named after V.N. Karazin

Circulatory system diseases occupy the first place in the mortality structure in Ukraine (63,7%), the endpoints 
generally accepted in clinical and epidemiological studies in most cases are formed due to CAD and its risk factors. 
The paper presents approaches to assessing the contribution of arterial hypertension (AH) to the formation of 
endpoints of cardiovascular disease. Within 5 years, organized contingents of men (1868) and women (2146) 
20—59 years old and an unorganized population of men 40—59 years old (7629), residents of the administrative 
district of Kharkov were examined. Endpoints included new cases of fatal and non-fatal myocardial infarction 
(MI). In the presence of CAD, the number of MI was 4.5 times greater than in the absence of it, to a greater extent 
this concerned MI with a fatal outcome, where the ratio was sevenfold — 7.3 versus 1,1 per 1000 people / years. 
The prevalence of hypertension among people aged 20—59 years of both sexes was 23,8%. In patients with AH, 
the number of new cases of MI was 70% higher than in its absence, but there were three times more lethal MI (3,6 
versus 1.3 per 1000 people / years). The spectral function of the magnitude (P, x) of the distribution of mortality 
from myocardial infarction was calculated. In hypertension, this indicator was 0,39, lower for coronary heart 
disease (P = 0,9), but significantly higher for overweight (P = 0,18) and low physical activity (P = 0,08). With a 
combination of all three risk factors, a synergistic effect is observed, which, however, is lower than for CAD.

Key Words: clinical and epidemiological studies, prognosis, end points of cardiovascular diseases, coronary 
heart disease, arterial hypertension.
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Проф. В. С. Єрмілов
Миколаївський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти
Кафедра природничо-математичної освіти

Випускники медичного факультету
Харківського університету в Миколаєві

Миколаїв був заснований у 1789 р . як верф для 
будівництва військових суден Чорноморського 

флоту . У 1795 р . у Миколаїв із Херсона перевели Чор-
номорське Адміралтейське правління, у місті також 
розмістилося командування Чорноморського флоту, 
а його командир у 1805 р . став одночасно й Мико-
лаївським і Севастопольським військовим губерна-
тором . У Миколаєві також знаходилися управління 
морською медичною службою флоту і морський гос-
піталь .

Тривалий час медичні структури та кадри в місті 
заповнювали виключно військово-морські лікарі . Ци-
вільна медицина була представлена тільки городовим 
лікарем, а з 1838 р . ще й невеликою міською лікарнею . 
Але посади цивільних медичних структур за нака-
зом військового губернатора тривалий час займали 
морські лікарі та фельдшери . І тільки після введення 
у Миколаєві з 1 червня 1872 р . Міського положення 
1870 р . місцеве врядування почало розвивати цивіль-
ну медицину . Стали з’являтися медичні структури та 
посади інших відомств і приватна медицина . 

Чисельність лікарів у місті невпинно збільшувала-
ся . Вони були випускниками Санкт-Петербурзької 
медико-хірургічної академії, медичних факультетів 
практично всіх російських університетів і деяких 
закордонних університетів (Берлінського, Швейцар-
ського, Йенського, Гетінгенського) .

Миколаїв був центром розвитку вітчизняної вій-
ськово-морської медицини (діяли потужний мор-
ський госпіталь і Товариство морських лікарів); у 
миколаївських госпіталях у період Східної (Крим-
ської) війни також працювали перші сестри мило-
сердя; інтенсивно розвивалася громадська міська 
(думська) медицина — були запроваджені одними з 
перших в Україні інститути міських дільничних сані-
тарних лікарів і лікарів для бідних; набула значного 
розвитку фабрично-заводська медицина (особливо 

на великих суднобудівних заводах «Наваль» і «Рус-
суд»); одними з перших в Україні (з 1890-х років) по-
чали запроваджуватися медичне страхування і стра-
хова медицина .

Значну частину миколаївських лікарів складали 
випускники медичного факультету Харківського 
університету . Деякі з них займали високі посади в 
місцевих медичних структурах, дехто залишив по-
мітний слід в історії медицини Миколаєва . Наведемо 
короткі дані про таких найбільше відомих лікарів (у 
алфавітному порядку) .

Гіммельрейх Генріх Корнелійович. Закінчив ме-
дичний факультет Харківського університету в 1843 
р . і прийнятий на військово-морську службу, яку 
здійснював на кораблях Чорноморського флоту і в 
Миколаївському морському госпіталі . Надавав ме-
дичну допомогу захисникам Севастополя під час 
Східної (Кримської) війни . Три рази в 1855 р . супро-
воджував із Севастополя в Миколаїв транспорти з 
хворими та пораненими воїнами . Член Товариства 
морських лікарів Миколаєва . Тимчасово виконував 
обов’язки Миколаївського городового лікаря, член 
міського комітету народного здоров’я . За сумісниц-
твом лікар Миколаївської Олександрівської чоло-
вічої гімназії .  Старший лікар 1-го Чорноморського 
флотського екіпажу в Миколаєві . 

Голубкін Дмитро Акимович. Навчався на медич-
ному факультеті Харківського університету, а потім 
донавчався і закінчив Санкт-Петербурзьку медико-
хірургічну академію . Після випуску в 1836 р . призна-
чений молодшим лікарем флотського екіпажу . Нада-
вав медичну допомогу захисникам Севастополя під 
час Східної (Кримської) війни . Штаб-лікар, помічник 
головного доктора Севастопольського морського 
госпіталю . У 1860—1863 рр . він начальник медичної 
частини Чорноморського флоту і одночасно голо-
вний доктор Миколаївського морського госпіталю .
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Гольденберг Соломон Мойсейович, юдей, у 
1898 р . прийняв хрещення і став православним під 
ім’ям Сімеона Васильовича . Закінчив медичний фа-
культет Харківського університету в 1886 р . Вільно-
практикуючий у Миколаєві лікар і понадштатний 
лікар (венеролог) міської лікарні . Під час холерної 
епідемії 1892 р . був одним із тимчасових санітарних 
лікарів міста . Член-засновник Миколаївського від-
ділення Російського Товариства охорони народного 
здоров’я . Мав публікації в російських і німецьких 
наукових виданнях . У 1908 р . вступив на військову 
службу і був призначений лікарем 26-го Східно-Си-
бірського стрілецького полку .

Гончаров Петро Іванович. Випускник 1882 р . 
Службу почав молодшим судновим лікарем 2-го 
Чорноморського флотського екіпажу в Миколаєві, 
потім старшим лікарем 37-го флотського екіпажу . 
Ординатор морського госпіталю . Завідував лазаре-
том Миколаївського Адміралтейства . Гласний місь-
кої думи у 1905—1912 рр . Член і голова санітарно-
виконавчої комісії думи . Член Попечительної ради 
міської лікарні . Ініціатор, організатор та інспектор 
(завідувач) акушерсько-фельдшерської школи при 
міській лікарні .

Грозенштейн Володимир Давидович. Випускник 
факультету в 1896 р . Студентом працював у Мико-
лаєві в 1892 р . під час епідемії холери . Вільнопрак-
тикуючий лікар, понадштатний ординатор міської 
лікарні .

Гутшейн Лев Йосипович. Під час холерної епідемії 
1892 р . був дезінфектором при санітарному лікарю 
1-ї Адміралтейської частини міста . Потім вступив 
до медичного факультету Харківського університе-
ту . Будучи студентом завідував лікувально-продо-
вольчим пунктом для приходячих робітників у Ми-
колаєві . Університет закінчив у 1899 р . Працював у 
Харківському губернському земському пологовому 
будинку, епідемічним лікарем у Привільнянській 
земській лікарській дільниці та дільничним лікарем 
Костромської земської лікарської дільниці Херсон-
ського повіту . У 1902 р . — тимчасовий санітарний 
лікар Миколаївських приміських хуторів . Завідував 
заразним відділенням Миколаївської міської лікарні . 
У 1904 р . під час Російсько-японської війни призва-
ний в армію . Після війни він молодший ординатор 
міської лікарні та одночасно завідувач дезінфекцій-
ною камерою . Потім ординатор і прозектор лікарні . 

Єльфімов Петро Іларіонович. Закінчив факуль-
тет у 1843 р . Служив війково-морським лікарем на 
різних кораблях Чорноморського флоту і в Микола-
ївському морському госпіталі . Брав участь у Сіноп-
ському бою, надавав медичну допомогу захисникам 
Севастополя під час Східної (Кримської) війни . Су-
проводжував із Севастополя в Миколаїв транспорт 
із хворими та пораненими воїнами . Також учасник 
Російсько-турецької війни 1877—1878 рр . Член-
засновник Товариства морських лікарів у Миколає-
ві . Судновий лікар 1-го Чорноморського флотського 
екіпажу .

Зайденер Герман Самійлович. Закінчив факуль-
тет у 1863 р . Вільнопрактикуючий лікар, потім був 

першим і тривалий час єдиним лікарем Миколаїв-
ської Єврейської лікарні . Член міського комітету 
народного здоров’я . Завідував тимчасовим міським 
лазаретом для хворих дифтерією . Ординатор вій-
ськово-тимчасового госпіталю № 84 у Миколаєві в 
1877—1878 рр .

Закревський Никифор Іванович. Після закін-
чення факультету в 1829 р . почав морську службу в 
Миколаєві на військовому кораблі «Ерівань» . Пере-
ведений в Севастополь, де згодом став городовим лі-
карем . Морський письменник, автор «Записок врача 
морской службы 1829—1834 гг .» .

Іллінський Тимофій Степанович, доктор медици-
ни, професор медичного факультету Харківського 
університету . Працював у військово-тимчасовому 
госпіталі № 3 у Миколаєві в період Східної (Крим-
ської війни .) 

Ковальов-Рунський Микола Павлович. Випус-
кник медичного факультету Харківського універ-
ситету . Службу почав війково-морським лікарем на 
різних кораблях Чорноморського флоту і в Микола-
ївському морському госпіталі . Флагманський лікар 
Чорноморського флоту з вересня 1872 р . Потім пер-
ший постійний санітарний лікар Миколаєва з берез-
ня 1884 р .

Комаровський Аврам Мойсейович. Закінчив 
факультет у 1886 р . Вільнопрактикуючий лікар, по-
надштатний ординатор Миколаївської міської лікар-
ні . Під час епідемії холери 1892 р . працював у місті 
тимчасовим санітарним лікарем . Потім ординатор 
Миколаївської Єврейської лікарні . Член-засновник 
Миколаївського відділення Російського Товариства 
охорони народного здоров’я . 

Лаврентьєв Андрій Олексійович. Після закін-
чення факультету в серпні 1843 р . почав службу на 
кораблях Чорноморського флоту і в Миколаївсько-
му морському госпіталі (ординатор офіцерської та 
жіночої палат) . Надавав медичну допомогу захисни-
кам Севастополя під час Східної (Кримської) війни . 
Старший ординатор Севастопольського морського 
госпіталю . У 1860 р . переведений старшим ордина-
тором Миколаївського морського госпіталю . Був 
інспектором (завідувачем) фельдшерської школи 
при госпіталі . Старший лікар 2-го Чорноморсько-
го флотського екіпажу в Миколаєві, а також член 
Юридичних зборів військово-морського відомства 
з медичних питань . Член Миколаївського міського 
комітету народного здоров’я . У 1875 р призначений 
помічником начальника медичної частини Микола-
ївського порту, а з 1881 р . — начальник медичної час-
тини Головного Управління Чорноморського флоту і 
портів і одночасно головний доктор Миколаївського 
морського госпіталю .

Немировський Григорій (Герш) Симонович. Фа-
культет закінчив у 1884 р . Вільнопрактикуючий лі-
кар у Миколаєві . Лікар Миколаївського спиртоочис-
ного складу . Завідував медичною частиною Микола-
ївської Єврейської лікарні . 

Остринський Зельман (Савелій) Маркович (Ме-
єрович). Уроженець Миколаєва . У 1891 р . закінчив 
Харківський університет . Службу почав у Херсон-
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ському військовому лазареті . У 1892 р . — понадштат-
ний ординатор Миколаївської міської лікарні, потім 
завідувач заразним відділенням цієї лікарні . Тимча-
совий санітарний лікар Московської частини Мико-
лаєва . Член Попечительної ради міської лікарні .

Прейсман Едмунд Наумович. Австрійський під-
даний . Закінчив Харківський університет у 1872 р . 
Вільнопрактикуючий лікар . Під час Російсько-ту-
рецької війни служив у військово-тимчасовому гос-
піталі № 84 у Миколаєві . 

Смірнов Леонід Васильович. Доктор медици-
ни . Закінчив факультет у 1884 р . Медичну практи-
ку почав земським лікарем у Сосницькому повіті 
Чернігівської губернії . У лютому 1900 р . у Санкт-
Петербурзькій медико-хірургічній академії захистив 
докторську дисертацію, у жовтні цього року обраний 
головним лікарем Миколаївської міської лікарні, де 
також часто оперував хворих, користувався великою 
повагою серед хворих і колег . За участь у 1905  р . у 
революційних подіях у місті в лютому 1906 р . тимча-
совим військовим генерал-губернатором Миколаєва 
звільнений з посади і висланий за межі міста . Виїхав, 
жив і працював у Санкт-Петербурзі .

Тапуз Яків Григорович. Закінчив факультет у 
1885  р . Дільничний санітарний лікар у Миколає-
ві . Член санітарно-виконавчої комісії міської думи . 
Член-засновник Миколаївського відділення Росій-
ського Товариства охорони народного здоров’я .

Унковський Василь Васильович. Факультет за-
кінчив у 1876 р . Служив у військово-сухопутному 
відомстві на Кавказі . Після відставки в 1882 р .  слу-
жив дільничним лікарем на станції «Миколаїв» Хар-
ківсько-Миколаївської залізниці . Під час Першої 
світової війни завідував лазаретом № 8 для хворих 
і поранених воїнів у Миколаєві, а також був лікарем 
обсерваційного розподільчого госпіталю .

Федоров Костянтин Олександрович. Закінчив 
факультет у 1899 р . Молодший ординатор міської 
лікарні . Із 1903 р . незмінний та найбільше досвід-
чений і авторитетний санітарний лікар Миколаєва . 
Секретар санітарно-виконавчої комісії міської думи . 
Тимчасово виконував обов’язки городового лікаря . 
Гласний міської думи .

Філіппович Олександр Костянтинович. Факуль-
тет закінчив у 1887 р . Понадштатний, а потім штат-
ний молодший та старший ординатор міської лікар-
ні, неодноразово виконував обов’язки головного лі-
каря цієї лікарні . Член санітарно-виконавчої комісії 
міської думи . 

Шульмейстер Елєазар Савелійович. Медичний 
факультет Харківського університету закінчив у 
1889 р . Вільнопрактикуючий у Миколаєві лікар . Під 
час епідемії холери в 1892 р . був тимчасовим міським 
санітарним лікарем . Працював понадштатним, а по-
тім штатним старшим ординатором міської лікарні . 
Член-засновник Миколаївського відділення Росій-
ського Товариства охорони народного здоров’я .

У зв’язку зі 100-річчям Харківського університету 
за ініціативи старшого лікаря Миколаївського гра-

доначальства і голови Миколаївського товариства 
лікарів Леонтія Григоровича Ратнера 17 січня 1905 р . 
у церкві Миколаївського православного кладовища 
відслужили панахиду по Василю Назаровичу Каразі-
ну . Були присутні в більшості лікарі —  Л . Г . Ратнер, 
городовий лікар В . Ю . Дуброва, найстаріший у місті 
вихованець університету Г .  С .  Зайденер, морський 
лікар П .  І .  Гончаров, ординатори міської лікарні 
Д .П . Архіпов, Е . С . Шульмейстер, Б . Г . Кранцфельд, 
Л . Й . Гутшейн, міські лікарі А . І . Кутирєв, С . В . Голь-
денберг, Г . М . Шнейдеров, В . Г . Співак та декілька ін-
ших службовців — випускників цього університету . 
Потім присутні відвідали могилу В . Н . Каразіна, на 
якій пам’ятник був у вигляді невеликої каплички і 
на кам’яній плиті вигравірований текст: «Виновник 
учреждения в России Министерства народного про-
свещения, основатель Харьковского университета, 
учредитель и правитель дел филотехнического об-
щества, помещик, поставивший первый крепостных 
людей на степень существ свободных (каковыми 
40 лет спустя хотел их сделать Русский Царь ука-
зом 1842 г ., апреля 2 дня), водворитель цветущей 
торговли и благоденствия граждан в г . Харькове, 
естествоиспытатель, подавший первый мысль о воз-
можности сделать из метеорологии науку точную, 
полезную для людей, почетный член двух универ-
ситетов (Харьковского и Московского), член разных 
ученых обществ, русских и иностранных, статский 
советник и кавалер Василий Назарович Каразин . 
Род . в 1773 г ., ум . в 1843 г .» .

Потім того ж дня в залі міської думи відбувся то-
вариський обід колишніх студентів Харківського 
університету та інших вищих учбових закладів . Зі-
бралися 50 осіб, у більшості лікарі, але були й інже-
нери та юристи . За пропозицією головного ініціато-
ра і розпорядника торжества Л . Г . Ратнера головою 
товариства учасників обіду обрали найстарішого 
випускника університету шанованого в місті лікаря 
Г . С . Зайденера . Учасники обіду відправили ректору 
університету телеграму: «Бывшие питомцы Харь-
ковского университета и других высших учебных 
заведений отслужили панихиду на могиле основа-
теля Харьковского университета, великого гражда-
нина В . Н . Каразина и собравшись затем в тесный 
кружок, желают дорогой almae mater при вступле-
нии в новое столетие ее существования достигнуть 
академической свободы . Universitas libra ad usum 
librorum» .

Отже, значну частину лікарів Миколаєва дора-
дянського періоду складали випускники медичного 
факультету Харківського університету . Своїми по-
садами та діяльністю вони займали провідні місця 
серед своїх колег і в місті взагалі . Лікарі-випускни-
ки Харківського університету, вшанувавши в 1905 
р . сторіччя університету і пам’ять його засновника 
В .  Н .  Каразіна, похованого в Миколаєві, висловили 
свою повагу і вдячність закладу, славу вихованця 
якого вони гідно несли життєвим шляхом і якими 
він міг гордитися . 
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Выпускники медицинского факультета Харьковского  
университета в Николаеве
Проф. В. С. Ермилов
Николаевский областной институт последипломного педпгогического образования

В статье показаны место и роль выпускников медицинского факультета Харьковского университета в 
Николаеве. Здесь получили значительное развитие отечественная военно-морская, городская, фабрич-
но-заводская и страховая медицина. Во всех этих составляющих медицины города ведущее место зани-
мали воспитанники Харьковского университета. Они также были активными в общественной жизни го-
рода. Почтив в 1905 г.. Столетия университета и память его основателя В. Н. Каразина, они подчеркнули 
свою ведущую роль в медицине Николаева в течение ее истории за досоветский период, отдали дань 
уважения университета, славу выпускника которого достойно несли своим жизненным путем.

Ключевые слова: Харьковский университет, В. Н. Каразин, медицинский факультет, врач-выпускник, 
Николаев, история медицины.

Graduates of medical faculty of Kharkiv University in Mykolaiv
Prof. Yermilov V. S.
The Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education

The article shows the place and role of graduates of the medical faculty of Kharkiv University in Mykolaiv. 
Domestic naval, urban, factory and insurance medicine have gained significant development here. In all these 
components of medicine of the city the leading place was occupied by graduates of Kharkiv University. They 
were also active in the public life of the city. Honoring the university in 1905 and the memory of its founder 
V. N/  Karazin, they emphasized their leading role in the medicine of Mykolaiv throughout its history during 
the pre-Soviet period, paid tribute to the university, whose alumni were well worthy of their lives.

Key Words: Kharkiv University, V.N. Karazin, medical faculty, doctor-graduate, Mykolaiv, history of 
medicine.
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Професор М.Л. Володось та його роль  
у розвитку світової хірургії.
До 85-річчя від дня народження

В цьому році виповнилося 85 років від дня на-
родження всесвітньо відомого українського та 

радянського хірурга та вченого професора М .Л . Во-
лодося, який помер 3 квітня 2016 року ( фото 1 ) . У 
зв’язку з цим, вважаємо за потрібне докладніше роз-
повісти чим дійсно була відома ця видатна людина та 
за що його шанують у всьому світі .

Розповсюдженою думкою серед більшості україн-
ських фахівців, завдяки чому професор М .Л . Воло-
дось отримав всесвітнє визнання, є те, що він пер-
шим в світі виконав операцію ендопротезування 
аорти . І хоча це є незаперечним фактом, який опи-
саний у багатьох публікаціях, насправді тільки неба-
гато людей в нашій країні дійсно до кінця знають та 
розуміють справжнє значення розробок професора 
М .Л . Володося та його колег для розвитку світової 
хірургії . Ця робота є нашою спробою розкрити цю 
тему для більш широкого кола, що допоможе нам 
усім краще зрозуміти та оцінити велич історичної 
постаті, якою за своє життя завдяки своїй наполе-
гливій праці став професор М .Л . Володось . Ми б хо-
тіли роз’яснити чому наприкінці життя на провідних 
світових форумах йому стоячи аплодували фахівці з 
усього світу, чому його ім’ям названа почесна лекція, 
яку читають під час щорічного з’їзду одного з най-
більших у світі професійних об’єднань The European 
Society for Vascular Surgery (ESVS), чому його західні 
колеги розпочали підготовку до висунення профе-

сора М .Л . Володося на Нобелевську премію, за що у 
2015 році йому була присуджена міжнародна премія 
ім . О .М . Бакулєва, чому і після його смерті так щиро 
шанують його здобутки у багатьох країнах світу .

Геніальність винаходу професора М .Л . Володося 
перш за все полягає в тому, що йому вдалося роз-
робити новий принцип побудування медичних при-
строїв - комбінації фіксуючого елемента та того чи 
іншого протезу, не обов’язково судинного  . І якщо 
сам професор М .Л . Володось, виходячи з його фаху, 
використав цей підхід для виготовлення  ендовас-
кулярного протезу, відомого в світі як стент-графт, 
то в подальшому з’явилися пристрої, побудовані 
на цьому ж принципі, і в інших напрямках хірур-
гії . Наприклад, протези аортального клапану, що 
встановлюються через катетер, трансезофагіальні, 
біліарні стен-графти та багато інших . Поява таких 
принципово нових пристроїв дозволила перевести 
деякі традиційні відкриті хірургічні втручання в мі-
ніінвазивні . Як наслідок, з’явилися нові напрямки в 
світовій хірургії, які за собою потягли суттєві зміни 
у медичній індустрії . Стосовно всесвітньо відомого 
Z-стенту, який професор М .Л . Володось першим ввів 
у медичну практику, то і на сьогодні він залишається 
найбільш популярним та прогресивним з практич-
ної точки зору пристроєм ( фото 2 ) . Використання 
цього стенту та його модифікацій дозволило збе-
регти життя та здоров’я мільйонам людей у всьому 
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світі . На думку деяких провідних світових фахівців, 
яку вони висловлюють публічно, професор М .Л . Во-
лодось був тою людиною, яка розпочала революцію 
щонайменше у світовій ендоваскулярній хірургії .

Ще однією дуже важливою обставиною, яку ви-
соко оцінюють та підкреслюють провідні фахівці 
різних країн, була на той час краща у світі наукова 
та експериментальна база, яку збудували професор 
М .Л . Володось та його колеги задля розробки та ви-
готовлення новітніх ендоваскулярних пристроїв . Ця 
база включала ретельні випробування оригінальних 
стентів, ендоваскулярних протезів різноманітних 
конфігурацій, транспортних систем та інших при-
строїв для ендоваскулярного протезування . Для 
цього вперше у світі були побудовані оригіналь-
ні вимірювальні прилади для визначення багатьох 
параметрів стентів, були розроблені протоколи їх 
тестування, деякі з яких на сьогодні залишаються 
базовими у цій індустрії . Були проведені експереме-
нальні випробування гемодинамічних  параметрів 
ендоваскулярних протезів, для чого були розроблені 
та використані оригінальні штучні моделі сегментів 
судинної системи людини, які базувалися на фунда-
ментальних законах фізики . При цьому, отримані 
данні не тільки дозволили значно вдосконалити при-
строї, які розроблялись, але і зробити деякі знахідки 
з позиції фундаментальних наук . Зважаючи на те, що 
гемодинамика як складова частина Fluid Dynamics 
традиційно відноситься до найбільш складних роз-
ділів фізики та математики, у світі гідно оцінили 
фундаментальність підходів та рівень розробок 
української групи, якою керував професор М .Л . Во-
лодось . У патологоанатомічному відділені проводи-
лася дуже велика робота по доклінічним випробу-
ванням новітніх пристроїв та розроблених методик 
їх клінічного застосування (протоколів хірургічних 
втручань) . Завдяки своїм особистим якостям, найви-
щому професійному рівню, масштабам поставлених 
задач професор М .Л . Володось знаходив взаєморо-
зуміння з багатьма провідними фахівцями у різних 
сферах діяльності, та зміг залучити їх до спільної ро-
боти по вирішенню складних задач світового рівня .

Тож ми маємо всі підстави для того, щоб розгляда-
ти професора М .Л . Володося як постать всесвітнього 
значення, діяльність якої мала практичний вплив на 
розвиток світової медицини, включаючи і пов’язану 
з нею промисловість .

Діяльність професора М .Л . Володося вплинула на 
розвиток медичної галузі і в колишньому Радянсько-
му Союзі . Наприклад, виконана їм разом з колегами 
у 1977 році перша в СРСР реімплантація верхньої 
кінцівки послужила поштовхом для офіційного за-
початкування мікрохірургії як самостійної спеціаль-
ності в масштабах всього Союзу з відкриттям спеці-
алізованих центрів .

Якщо говорити про професора М .Л . Володося ви-
ключно як про хірурга, потрібно відзначити його 
надзвичайно високий професійний рівень . Він на-
лежав до тих унікальних фахівців, які були здатні 
виконувати сучасні хірургічні втручання на прак-
тично усіх сегментах серцево-судинної системи лю-

дини . Маючи такі навики, професор М .Л . Володось 
намагався передати їх своїм колегам та учням . За-
вдяки його зусиллям була побудована дуже потужна 
харківська школа серцево-судинної хірургії . Причо-
му, по деяким напрямкам харківські судинні хірур-
ги мали результати, не гірші ніж в кращих центрах 
всього Радянського Союзу . Свої знання та розробки 
професор М .Л . Володось використовував не задля 
особистого збагачення та отримання преференцій, 
а виключно з метою надання найкращої із можли-
вих на той час професійної допомоги хворим . Таке 
відношення до своєї професії, колег та пацієнтів 
він перейняв від своїх вчителів, одним з яких був 
видатний хірург та вчений академік О .О . Шалімов .  
У 1964 році М .Л . Володось, будучи на той час аспі-
рантом на кафедрі професора О .О . Шалімова, очолив 
засноване тим перше в Україні відділення судинної 
хірургії, та керував їм до 2001 року . У 1992 році про-
фесор М .Л . Володось заснував Харківський центр 
серцево-судинної хірургії, яким беззмінно керував 
до 2013 року . За час його роботи на цих посадах їм 
особисто та його учнями були впроваджені чисельні 
новітні методики лікування хворих з різноманітною 
патологією серцево-судинної системи, та розробле-
ні свої власні . Деякі з цих розробок, на сам перед – 
різноманітні види ендоваскулярного протезування, 
були здійснені вперше у світі, та зараз вони широко 
використовуються та розвиваються .

 Не можна не згадати, що окрім видатних профе-
сійних та наукових досягнень, постійною працею над 
собою, професор М .Л . Володось був широко відомим 
в нашій країні своїм людяним відношенням до паці-

Фото 1. Професор Микола Леонтійович Володось
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єнтів та колег . Тож він втілював для багатьох із нас 
найкращий приклад лікаря, яким той має бути .

В цілому, можна стверджувати, що професор  
М .Л . Володось є однiєю з тих історичних постатей, 
який не тільки зробив суттєвий вклад в розвиток 
світової та вітчизняної хірургії, але також і забез-
печив позитивний імідж нашої країни в усьому сві-
ті . Недарма, за межами України його досі вважають 
найбільш видатним українським лікарем, та вшано-
вують за його досягнення . 

Без сумніву, професійна діяльність та життєвий 
шлях професора М .Л . Володося заслуговують по-
дальшого поглибленого вивчення та опису для най-
кращого розуміння та використання цінної спадщи-
ни, яку він залишив усім нам .

Фото 2. Перший у світі Z-стент (злiва) та судинний  
ендопротез (справа)

Профессор Н.Л. Володось и его роль в развитии мировой  
хирургии. К 85-летию со Дня Рождения
к.м.н. В. И. Троян, д.т.н. А. С. Снурников, А. В. Чинилин1; В. А. Прасол1, д.м.н., профессор.

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков
1Отделение острых заболеваний сосудов, ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева 

НАМН Украины», г. Харьков

Эта работа посвящена 85-летию со дня рождения всемирно известного хирурга и ученого профессора 
Н.Л. Володося и описанию его достижений, которые имели влияние на развитие мировой хирургии.

Ключевые слова: Профессор Н.Л. Володось; сосуды; эндоваскулярный; мировая хирургия; стент-
графт.
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Рецензия
на монографию профессора  

А.А. Опарина  
«Медицина Киевской Руси»

Крупнейшее государство Средневековой Евро-
пы — Киевская Русь не только оказывала огром-
ное влияние на историю держав своего времени, 
но через свое культурное и духовное наследие во 
многом продолжает предопределять и развитие 
современных народов и государств, и в первую 
очередь славянских . Выбор византийской веры, 
осуществленный киевскими князьями более ты-
сячи лет назад, предопределил практически все 
аспекты дальнейшего развития особенностей го-
сударственности, экономики, культуры, морали 
древнерусского государства . Выбор, именно ви-
зантийской веры, ибо у Византии — этой наслед-
ницы Римской империи, вследствие реформ им-
ператора Константина сформировалась особая 
вера, особый вид христианства, основанный на 
принципах двоеверия — соединения в неразрыв-
ное целое языческих и христианских верований, 

обрядов, понятий и представлений . Именно этот принцип двоеверия пришел и на древнеславянские 
земли и, модифицировавшись через призму местных языческих представлений и культурных осо-
бенностей, привел к формированию так называемого — славянского христианства, в котором удиви-
тельным образом переплелись, казалось бы, не совместимые вещи: христианская мораль и языческая 
развращенность, христианское смирение и языческая жестокость, единобожие и идолопоклонство, 
христианское просвещение и языческая темнота . Этот принцип двоеверия пронизал собою, как все 
стороны жизни этого древнеславянского государства (так в частности и медицину), так и все последу-
ющее развитие его народов вплоть до настоящего времени .  

Представленная монография на сегодняшний день является крупнейшим в мировой историографии 
комплексным исследованием медицины Киевской Руси, которая с одной стороны включает в себя эн-
циклопедичность, а с другой базируется на многочисленных собственных авторских исследованиях и 
выдвигаемых новых научных положениях . В работе впервые показана роль двоеверия и конкретных, 
сформированных под его влиянием, церковных доктрин, на формирование и развитие тех или иных 
медицинских представлений в Киевской Руси . В работе впервые комплексно раскрыты причины стаг-
нации в развитии медицины Киевской Руси и причины практического отсутствия формирования в 
ней светской медицины, как таковой . Впервые комплексно раскрыты и показаны причины отсутствия 
медицинских школ и неприятие в принципе медицинского светского образования . Впервые показаны 
причины живучести и безраздельного господства мистических языческих представлений в диагно-
стике и лечении заболеваний даже через несколько веков после принятия христианства . Основные 
положения монографии раскрывают и причины особенностей развития медицины и других славян-
ских народов Европы, так же последователей и восприемников в свое время византийской культуры 
и религии . Эти важнейшие для науки положения были получены в результате проделанного автором 
комплексного анализа данных не только состояния медицины того времени, но и исторических па-
мятников той эпохи, анализа археологических данных, работ церковных авторов и постановлений 
соборов, анализа культурологических особенностей . 

При работе над монографией автором проанализированы практически все доступные, как источ-
ники, так и классические и современные работы по данной теме .  Работа четко структурирована, на-
писана прекрасным литературным языком и богато иллюстрирована .

Принимая во внимание вышесказанное, представленная монография может быть рекомендована, 
как представляющая несомненный научно-практический интерес к переводу на польский язык и по-
следующему внедрению в учебный процесс медицинских и гуманитарных ВУЗов .

Профессор, доктор философских, доктор юридических 
и доктор исторических наук А. Жаловага, 

Варшава, Польша
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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 .2019 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

1. На сукупності яких діагностичних критеріїв  грунтується 
постановка діагнозу ГЕРХ та НЕРХ:
а) клінічних;  б) ендоскопічних;
в) гістологічних; г) рН-мониторинга;
д) рентгенологічних;  е) манометричних; 
ж) ультразвукових . 

2. У чому полягає модифікація способу життя при ГЕРХ ТА 
НЕРХ:
а) підняття головної частини ліжка;
б) остання їжа за 3 години до сну;
в) зниження ваги .

3. До медикаментозного лікування ГЕРХ  відносят:
а) антациди;
б) альгинаты ;
в) інгібітори протонної помпи;
г) Н2 блокатори рецепторів гістаміну;
д) прокінетики;
е) баклофен;
ж) сукральфат .

4. До хірургічного лікування ГЕРХ відносят:
а) фундоплікація;
б) магнітне кільце Linx™;
в) внутрішньостравохідне лікування;
г) трансоральная фундоплікація без розрізів; 
д) радіочастотна абляція .

5. До основних чинників патогенезу ГЕРХ відносять:
а) первинне зниження тиску в НСС;
б) пошкоджувальна дія рефлюктата на СОС;
в) зниження стравохідного кліренсу;
г) зниження резистентності СОС .

6. «Тривожн1 симптоми» при ГЕРХ це:
а) анемія;  б) зниження маси тіла;
в) блювота;  г) одінофагія;
д) дисфагія .

7. Позастравохідні (атипові) симптоми ГЕРХ це:
а) отоларингологічні; б) бронхолегочні;
в) кардіалогічні; г) стоматологічні .

8. Ознаки стравоходу Барретта:
а) язви стравоходу;
б) ділянки метаплазованого епітелію тонкокишечного 

типу в стравоході;
в) природжений короткий стравохід;
г) відсутність перистальтики стравоходу;
д) лужний стравохід .

9.  Болі при ГЕРХ посилюються:
а) в горизонтальному положенні;
б) при нахилі тулуба;
в) при фізичному навантаженні;
г) при глибокому диханні .

10. Причиною рефрактерної ГЕРХ є:
а) підвищена   чутливість   стравоходу   до   нормального   

змісту кислоти в його npocвіті;
б) стійкість хворих до ІПП;
в) недостатня тривалість курсу лікування .

11. Ускладненнями ГЕРХ є:
а) анемія;
б) кровотеча;
в) пептичні стриктури;
г) виразкова хвороба шлунку i ДПК;
д) поява жовтяниці .

12. Для діагностики НЕРХ використовується:
а) РРІ-тест;  б) 24 годинна рН-метрія;
в) ендоскопія;  г) рентгенографія;
д) тест на Нр-інфекцію .

13. В лікуванні печії використовуються:
а) антибіотики;
б) Н2-блокатори рецепторів гістаміна;
в) пеногасники;
г) ІПП;
д) сорбенти .

14. Який тест допомогає веріфікувати лужні (жовчні) рефлюкси?
а) біліметрія;  б) сцинтіграфія;
в) PPI –тест;  г) імпеданс-метрія;
д) манометрія .

15. Відчуття «кома» за грудиною характерно для:
а) гіпертонічна дискінезія стравохода;
б) ахалазії кардії;
в) рефлюкс-езофагіту;
г) дивертикулів стравоходу;
д) стенозу стравоходу .

16. Показання для хірургичного лікування ГЕРХ є:
а) ерозивна форма ГЕРХ;
б) неерозивна форма ГЕРХ;
в) неефективність медикаментозного лікування;
г) пептичні стріктури стравоходу;
д) синдром Барретта з дісплазією епителію високого сте-

пеню .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛьНА РЕФЛюКСНА ХВОРОБА
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Початковий рівень знань
1. Як цукровий діабет 2 типу впливає на ризик розвитку сер-

цевої недостатності?
а) не впливає;
б) збільшує ризик постінфарктної серцевої недостатності;
в) збільшує ризик серцевої недостатності на фоні артері-

альної гіпертензії;
г) збільшує ризик всіх типів серцевої недостатності на-

віть у відсутності значущого атеросклерозу коронар-
них судин і артеріальної гіпертензії .

2. Що таке діабетична кардіоміопатія?
а) ураження серця внаслідок вираженої гіперглікемії; 
б) гостре ускладнення діабету, що виникає в разі його де-

компенсації;
в) різновид дисметаболічної кардіоміопатії, що виникає 

в разі недостатного контролю діабету незалежно від 
наявності значущого атеросклерозу коронарних су-
дин і артеріальної гіпертензії;

г) хронічне ураження серця при діабеті, що виникає вна-
слідок діабетичної макро- і мікроангіопатії .

3. Які гістологічні зміни міокарду характерні для діабетичної 
кардіоміопатії?
а) гіпертрофія та дифузний фіброз;
б) дилатація та вогнищевий фіброз;
в) виражений атеросклероз коронарних судин та вогни-

щевий фіброз міокарду;
г) потовщення стінок інтрамуральних коронарних су-

дин і вогнищевий фіброз міокарду .

4. Якій тип серцевої недостатності найчастіше зустрічається 
при цукровому діабеті 2 типу в теперешній час?
а) діастолічна серцева недостатність зі збереженою сис-

толічною функцією лівого шлуночку;
б) систолічна серцева недостатність зі зниженою фракці-

єю викиду лівого шлуночку;
в) поєднання систолічної та діастолічної дисфункції лі-

вого шлуночку;
г) усі вищеперераховані типи зустрічаються однако часто .

5. З якими захворюваннями треба проводити диференціальну 
діагностику діабетичної кардіоміопатії?
а) обструктивний атеросклероз коронарних судин;
б) міокардит; 
в) кардіоміопатії іншого генезу;
г) все перераховане .

6. Як впливає жорсткий глікемічний контроль на ризик серце-
вої недостатності?
а) знижує ризик серцевої недостатності; 
б) надто жорсткий контроль глікемії може викликати 

погіршення;
в) не впливає на ризик серцевої недостатності;
г) залежить від давності діабету і важкості декомпенсації .

7.  Які ультразвукові зміни серця властиві для ранніх стадій 
діабетичної кардіоміопатії?
а) зниження ранного діастолічного наповнення шлуноч-

ків;
б) збільшення кінцеводіастолічного об’єму шлуночків;
в) зниження кінцеводіастолічного тиску шлуночків;
г) все вищеперераховане .

8. Які метаболічні порушення лежать в основі початкових ста-
дій діабетичної кардіоміопатії?
а) гіперглікемія, інсулінорезистентність, надлишок віль-

них жирних кислот; 
б) гіперглікемія, недостатня секреція інсуліну, ацидоз;

в) гіперглікемія, підвищення холестерину і недостатня 
секреція інсуліну;

г) гіперглікемія, недостатня секреція інсуліну і надли-
шок вільних жирних кислот .

9. Чи може діабетична кардіоміопатія бути зворотньою?
а) це незворотній патологічний процес; 
б) цілком зворотня на будь-якій стадії;
в) метаболічні зміни є частково зворотніми, але фіброз 

міокарду є незворотнім;
г) на початкових стадіях може регресувати на тлі зміни 

способу життя і протидіабетичної терапії . 

10. Що таке кінцеві продукти глікування?
а) продукти аеробного окислення глюкози; 
б) це білки або жири які зазнали глікування вуглеводами;
в) продукти анаеробного окислення глюкози;
г) ніщо з перерахованого .

11. Яка основна причина фіброзу міокарду при ДКМП?
а) гіперінсулінемія;
б) порушення обміну кальцію в міокарді;
в) інсулінорезистентність міокарду;
г) хронічна гіперглікемія .

12. Який субстрат енергії є найбільш ефективним в разі дефі-
циту кисню?
а) кетонові тіла;
б) амінокислоти;
в) вільні жирні кислоти;
г) глюкоза . 

13. Які наслідки надлишку вільних жирних кислот в крові?
а) кетоацидоз;
б) інсулінорезистентність тканин;
в) ожиріння;
г) все вищеперераховане .

14. Що таке ліпотоксичність?
а) порушення роботи мітохондрій внаслідок підвищено-

го окислення вільних жирних кислот;
б) порушення функції клітин внаслідок неповного окис-

лення вільних жирних кислот;
в) розвиток інсулінорезистентності через надмірне на-

копичення вільних жирних кислот в крові;
г) все вищеперераховане .

15. Яка основна патогенетична причина гіпертрофії міокарду 
при діабетичній кардіоміопатії?
а) артеріальна гіпертензія; 
б) вплив гіперглікемії;
в) вплив гіперінсулінемії;
г) вплив підвищеного рівня вільних жирних кислот .

Кінцевий рівень знань
1. Який фенотип діабетичної кардіоміопатії частіше зустріча-

ється в теперешній час?
а) дилатаційний;
б) рестриктивний;
в) гіпертрофічний;
г) фібротичний .

2. Яка найбільш поширена ультразвукова ознака при діабетич-
ній кардіоміопатії?
а) діастолічна дисфункція міокарду шлуночків;
б) дилатація шлуночків;
в) ексцентрична гіпертрофія шлуночків;
г) вогнищевий фіброз шлуночків .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
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3. Яка найбільш поширена патофізіологічна зміна міокарду 
при діабетичній кардіоміопатії рестриктивного типу?
а) поперечні зшивання колагену;
б) виражений фіброз міокарду;
в) апоптоз кардіоміоцитів; 
г) мікросудинна ендотеліальна дисфункція .

4. Які лабораторні показники корелюють з вираженістю діа-
столічної дисфункції?
а) рівень кальцію и калію в плазмі крові;
б) рівень ЛПНЩ та тригліцеридів в крові;
в) рівень глюкози крові та глікований гемоглобін;
г) рівень кальцію та натрію в плазмі крові .

5. Як впливають порушення обміну кальцію в кардіоміоцитах?
а) діастолічна дисфункція;
б) підвищений ризик аритмій;
в) підвищений ризик апоптозу; 
г) все перераховане .

6. Який провідний механізм погіршення кровопостачання мі-
окарду при інсулінорезистентності?
а) гіперактивація ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи;
б) зниження синтезу оксиду азоту; 
в) збільшення синтезу ендотеліну;
г) гіперактивація симпато-адреналової системи .

7. Які зміни метаболізму міокарду характерні для діабетичної 
кардіоміопатії?
a) збільшення окислення глюкози;
б) збільшення окислення вільних жирних кислот; 
в) збільшення окислення кетонових тіл; 
г) все перераховане .

8. Чому тривале підвищене використання вільних жирних 
кислот не є вигідним для міокарду?
а) зменшується метаболічна гнучкість міокарду;
б) може виникнути ліпотоксичність; 
в) вільні жирні кислоти погано окислюються в разі дефі-

циту кисню; 
г) все перераховане .

9. Які фактори сприяють надмірному підвищенню вільних 
жирних кислот в крові хворого на цукровий діабет 2 типу?
а) надмірне накопичення вісцерального жиру;
б) високофруктозна дієта;
в) паління;   г) все перераховане;

10. Чи треба повністю медикаментозно усувати інсулінорезис-
тентність і прагнути жорстокого глікемічного контролю 
при діабетичній кардіоміопатії?
а) не треба через ризик гіпоглікемії;
б) не треба ризик перевантаження клітин глюкозою; 
в) треба, це є метою лікування;
г) треба при наявності прогресуючих ускладнень діабету .

11. Який провідний механізм розвитку фіброзу міокарду при 
діабетичній кардіоміопатії?
а) підвищення синтезу колагену через апоптоз кардіоміо-

цитів;
б) підвищення трансформуючого фактору росту TGF-β1 

через хронічну гіперінсулінемію;
в) активація синтезу колагену через підвищення транс-

формуючого фактору росту TGF-β1 на тлі гіпергліке-
мії;

г) все вищеперераховане .

12. Який провідний негативний наслідок фіброзу міокарду?
а) розвиток життєзагрожуючих аритмій;
б) розвиток систолічної СН;
в) погіршення кровопостачання міокарду; 
г) все перераховане .

13. На якій стадії порушень вуглеводного обміну виникає ремо-
делювання міокарду?
а) на стадії важкого інсулінзалежного діабету;
б) на стадії предіабету;
в) на стадії діабету середньої важкості на інсуліні .
г) на стадії легкого діабету на таблетованих цукрозни-

жуючих препаратах .

14. Які фактори додатково порушують обмін вільних жирних 
кислот при діабетичній кардіоміопатії?
а) жирна їжа;
б) надмірне фізичне навантаження;
в) зловживання алкоголем;
г) все перераховане .

15. Який провідний механізм несприятливого впливу високо-
жирової дієти при діабетичній кардіоміопатії?
а) підсилює інсулінорезистентність через активацію 

ядерного фактору каппа-β;
б) погіршує синтез інсуліну підшлунковою залозою; 
в) підвищує рівень вільних жирних кислот в крові;
г) все перераховане .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
АНАЛІЗ РІВНЯ ДЕПРЕСІї ТА ТРИВОЖНОСТІ У ВІЛ ІНФІКОВАНИХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЯВНОСТІ ДЕВІАНТ-

НОї ПОВЕДІНКИ

Початковий рівень знань
1. Яка частота депресивних та тривожних розладів у пацієнтів 

з ВІЛ?
а) менше 20%;  б) 20-40%;
в) 50-70%;  г) 90% .

2. Які симптоми характерні для тривожних розладів?
а) інсомнії;
б) тремор;
в) внутрішня напруга;
г) всі варіанти вірні .

3. Які симптоми характерні для депресивного синдрому?
а) втрата ваги;
б) знижений настрій;
в) ангедонія;
г) всі варіанти вірні .

4. Що може відноситься до депресивних проявів?
а) безсоння;
б) втрата апетиту;
в) втрата бажання до життя;
г) всі варіанти вірні .

5. Які фактори можуть провокувати виникнення депресивно-
го синдрому серед ВІЛ-інфікованих?
а) інфікування нервової системи;
б) вплив антиретровірусних препаратів;
в) відсутність соціальної підтримки;
г) всі варіанти вірні .

6. Як проявляється нейродегенеративні властивості вірусу 
імунодефіциту людини на когнітивних функціях людини?
а) ВІЛ-асоційована деменція;
б) ВІЛ-асоційований малий когнітивно-руховий розлад;
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в) вірної відповіді не має;
г) всі варіанти вірні .

7. Слід диференціювати ВІЛ-асоційований малий когнітив-
но-руховий розлад від депресивних розладів, виберіть, які 
скарги для нього характерні:
а) «мені важко сконцентрувати увагу»;
б) «я не можу сконцентруватися, коли хтось дає мені вка-

зівки»;
в) «я не можу так швидко працювати, як я раніше це ро-

бив»;
г) всі варіанти вірні .

8. Що не характерно для депресивних розладів у ВІЛ-інфі-
кованих:
а) уповільнене мислення;
б) світ виглядає у чорних відтінках;
в) нестійка хода;
г) всі варіанти вірні .

9. Що таке девіантна поведінка?
а) поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загаль-

ноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається 
порушення цих норм;

б) залежна поведінка;
в) це поведінка людей, які мають психічні захворювання;
г) вчинення протиправних дій .

10. Що відноситься до девіантної поведінки серед ВІЛ-інфі-
кованих?
а) адиктивна поведінка;
б) зґвалтування;
в) суїцидальні тенденції;
г) всі варіанти вірні .

11. Що не відноситься до девіантної поведінки серед ВІЛ-
інфікованих?
а) вживання наркотиків;
б) ангедонія;
в) проміскуїтет;
г) навмисне зараження своїх сексуальних партнерів ВІЛ .

12. Які види адиктивної поведінки можуть призвести до інфі-
кування ВІЛ?
а) вживання опійних наркотиків;
б) вживання психостимуляторів;
в) сексуальна залежність;
г) всі варіанти вірні .

13. До фактору ризу розвитку тривожних та депресивних роз-
ладів у ВІЛ-інфікованих не відносять:
а) супутній туберкульоз;
б) жіноча стать;
в) гетеросексуальна орієнтація;
г) погане дотримання режиму прийому ліків .

14. Що таке адиктивна поведінка?
а) поведінка, що характеризується непереборним ба-

жанням переживати інтенсивні емоції за допомогою 
штучної зміни свого психічного стану внаслідок вжи-
вання деяких речовин або постійної фіксації уваги на 
певних видах діяльності;

б) не можливість отримувати задоволення від того, що 
раніше приносило;

в) скоєння злочинів;
г) вірної відповіді не має .

15. Що відноситься до нехімічних адиктивних розладів?
а) сексуальна залежність;
б) інтернет залежність;
в) спортивна залежність;
г) всі відповіді вірні .

Кінцевий рівень знань
1. ВІЛ-інфіковані, що страждають на депресію є більш схиль-

ними до:
а) ризикової сексуальної поведінки;
б) зловживання алкоголем;
в) суїцидальних тенденцій;
г) всі варіанти вірні .

2. Які методи дослідження використовують для виявлення де-
пресивних розладів?
а) опитувальник Бека;
б) шкала депресії Гамільтона;
в) госпітальна шкала тривоги и депресії;
г) всі варіанти вірні .

3. Для депресивних розладів у ВІЛ-інфікованих не характерно:
а) труднощі засипання;
б) втрата пам’яті на поточні події;
в) втрата ваги;
г) психомоторна загальмованість .

4. Які депресивні синдроми є поширеними серед ВІЛ-
інфікованих?
а) астено-депресивний;
б) тривожно-депресивний;
в) депресивно-фобічний;
г) всі варіанти вірні .

5. Як проявляється девіантна поведінка у ВІЛ-інфікованих з 
деспресивними та тривожними розладами?
а) спроби суїциду;
б) незахищений секс;
в) систематичне вживання алкоголю;
г) всі варіанти вірні .

6. Яке відношення ВІЛ-інфікованих з ознаками девіантної по-
ведінки до дотримання лікувального режиму?
а) менш прихильні до антиретровірусної терапії;
б) більш прихильні до антиретровірусної терапії;
в) байдужі до антиретровірусної терапії;
г) вірної відповіді не має .

7. У скільки разів частота та виразність депресії, тривожності 
у ВІЛ-інфікованих перевищує показники здорової Україн-
ської популяції?
а) у 2 рази;
б) у 3,4—4 рази;
в) у 5 разів;
г) вірної відповіді не має .

8. Які методи дослідження використовують для виявлення 
рівня особистісної та ситуативної тривоги?
а) опитувальник Бека;
б) госпітальна шкала тривоги и депресії;
в) методика Спілбергера;
г) всі варіанти вірні .

9. Який середній рівень особистісної тривожності серед ВІЛ- 
інфікованих?
а) низький рівень;
б) середній рівень;
в) високий рівень;
г) вірної відповіді не має .

10. Який середній рівень реактивної тривожності серед ВІЛ-
інфікованих?
а) низький рівень;
б) середній рівень;
в) високий рівень;
г) вірної відповіді не має .
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11. Які скарги характерні для ВІЛ-Інфікованих з високим рів-
нем тривоги?
а) внутрішня напруга;
б) почуття стривоженості;
в) відчуття, що щось загрожує життю;
г) всі варіанти вірні .

12. Що не характерно для особистісної тривожності серед ВІЛ-
інфікованих?
а) внутрішня напруга;
б) почуття стривоженості;
в) відчуття, що щось загрожує життю;
г) всі варіанти вірні .

13. Виберіть що не характерно для девіантної поведінки серед 
ВІЛ-інфікованих:
а) спроби суїциду;
б) зґвалтування;

в) незахищений секс;
г) роздратованість .

14. Виберіть, що відноситься до делінквентної (кримінальної) 
поведінки серед ВІЛ-інфікованих?
а) крадійки;
б) зґвалтування;
в) незахищений секс з партнером без інформування про 

свій позитивний статус;
г) всі варіанти вірні .

15. Куди слід направити сімейному лікарю ВІЛ-інфікованого 
пацієнта з депресивними та тривожними проявами?
а) в кабінет довіри;
б) на консультацію до психіатра;
в) на консультацію до медичного психолога;
г) всі варіанти вірні .

Початковий рівень знань
1. Функції печінки всі, крім:

а) дезинтоксикаційної;
б) білково-синтезуючої;
в) вуглеводної та діючої на жировий обмін;
г) синтезу жовчі;
д) синтезу інсуліну .

2. Печінка синтезує жовчі в добу.
 а) менше 500 мл;  б) 500—1000 мл;
 в) 1000—1500 мл;  г ) 1500—2000 мл;
 д) більше 2000 мл .

3. До складу жовчі входить все, крім:
а) холестерину; б) жовчних кислот;
в) білірубіну;  г) солей;
д) пепсину .

4. Жовч потрібна для:
а) розщеплення білків;
б) розщеплення вуглеводів;
в) емульгування жирів;
г) розщеплення клітковини;
д) розщеплення вітамінів .

5. До жовчовивідних шляхів відносяться всі, крім:
а) внутрішньопечінкових проток;
б) загального печінкового протоку;
в) жовчного міхура і протоки міхура;
г) загальної жовчної протоки;
д) вірсунгова протоки .

6. Каменеутворенню в жовчному міхурі сприяє все, крім:
а) інфекції;
б) застою жовчі;
в) обмінних порушень;
г) запальних процесів в жовчному міхурі;
д) хорошого відтоку жовчі .

7. Нормальна товщина стінки жовчного міхура при УЗД:
а) 1,5 см;  б) 1 см;
в) 0,8 см;  г) 0,5 см;
д) 0,2—0,3 см .

8. Нормальні показники білірубіну крові:
а) 0,10-0,68 мкмоль / л;
б) 8,55-20,52 мкмоль / л;
в) 2,50-8,33 мкмоль / л;
г) 3,64-6,76 мкмоль / л;
д) 7,62-162,88 мкмоль / л .

9. Етіологічні фактори хронічного холецистита:
а) бактерії;  б) лямблії;
в) віруси;  г) токсичні фактори;
д) все перераховане .

10. До інтраопераційного методу дослідження позапечін-
кових жовчних шляхів відноситься все, крім:
а) пальпації холедоха;
б) холедохоскопії;
в) інтраопераційноїхолангиографії;
г) зондування холедоха;
д) внутрішньовенної холангиографії .

11. Інтраопераційна холангіографія показана при всьому, крім:
а) наявності дрібних каменів в холедоха;
б) підозри на рак великого дуоденального сосочка;
в) розширення холедоха;
г) механічної жовтяниці в анамнезі;
д) відключеного жовчного міхура .

12. Для діагностики неускладненій ЖКХ використовують всі 
методи, крім:
а) УЗД;
б) пероральної холецистографії;
в) внутрішньовенної холецистографії;
г) комп’ютерної томографії;
д) транскутанно-транспеченочної гепатохолангіографії .

13. При гострому і хронічному холециститі протипоказано за-
стосування:
а) антибіотиків;
б) морфіну ендрохлоріда;
в) но-шпи;
г) атропіну сульфату;
д) спазмалгону, баралгина і спазгана .

14. У хворої ПХЕС, 2 роки тому була зроблена холецистектомія. 
Болі поновилися через 5—6 місяців після операції. При над-
ходженні стан середнього ступеня тяжкості, іктеричність 
шкіри та склер. Найбільш достовірний метод діагностики 
захворювання?
а) дослідження білірубіну крові, сечі, калу;
б) дослідження ферментів крові;
в) лапароскопія з біопсією печінки;
г) ЕРХПГ;
д) фістулографія .

15. Жовчно-кам’яна хвороба може викликати все, крім:
а) жовчної коліки;
б) гострого холециститу;
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в) холедохолітіаза з механічною жовтяницею;
г) гострого панкреатиту;
д) дуоденостаза .

Кінцевий рівень знань
1. Головна причина розвитку гострого холециститу:

а) порушення кровопостачання стінки жовчного міхура;
б) порушення лімфоотоку;
в) гостре порушення відтоку жовчі з жовчного міхура;
г) вплив панкреатичного соку на жовчний міхур;
д) підвищення тонусу сфінктера Люткенса .

2. Для гострого катарального холециститу характерно все, 
крім:
а) нудоти, блювоти;
б) симптому Ортнера;
в) болі в у правому підребер’ї;
г) позитивного симптому Щоткіна-Блюмберга;
д) симптому Мюссе .

3. Для флегмонозного і гангренозного холециститу характер-
но все, крім:
а) посилення болю в правому підребер’ї;
б) тахікардії;
в) напруження м’язів у правому підребер’ї;
г) симптому Щоткіна-Блюмберга;
д) симптому Ровзинга .

4. При катаральному холециститі запалення локалізується:
а) в слизовій;
б) в слизовій і підслизовій;
в) в слизовій, підслизовій і м’язовому шарі;
г) у всіх шарах;
д) у всіх шарах і парієнтальної очеревині .

5. При флегмонозному та гангренозному холециститі запален-
ня локалізується:
а) в слизовій;
б) в слизовій і підслизовій;
в) в слизовій, підслизовій і м’язовому шарі;
г) у всіх шарах;
д) у всіх шарах і парієнтальній очеревині .

6. Що характерно для симптому Курвуазьє?
а) збільшений, безболісний, еластичний і рухливий; 

жовчний міхур у хворого з механічною жовтяницею;
б) збільшений, безболісний, еластичний жовчний міхур, 

жовтяниці немає;
в) механічна жовтяниця, жовчний міхур не збільшений, 

пальпація  його болюча;
г) паренхіматозна жовтяниця, жовчний міхур не збіль-

шений, пальпація його болюча .

7. Для коліки, викликаної жовчно-кам’яною хворобою харак-
терно все, крім:
а) інтенсивного болю в правому підребер’ї після пору-

шення дієти;
б) іррадіації болів в праву лопатку;
в) симптому Мюссе;
г) симптому Ортнера;
д) симптому Бартомье-Міхельсона .

8. Механічна жовтяниця при жовчно-кам’яній хворобі вини-
кає в результаті:
а) гострого флегмонозного холециститу;
б) гострого гангренозного холециститу;
в) гострого гангренозно-перфоративного холециститу;
г) закупорки каменем протоки міхура;
д) закупорки каменем загальної жовчної протоки .

9. Головною ознакою механічної жовтяниці при УЗД є:
а) розширення жовчовивідних проток;
б) збільшення печінки;
в) збільшення жовчного міхура;
г) звуження жовчних проток;
д) камінь в нерозширеному жовчному протоці .

10. Жовчнокам’яна хвороба небезпечна всім перерахованим, 
крім:
а) розвитку цирозу печінки;
б) ракового переродження жовчного міхура;
в) вторинного панкреатиту;
г) розвитку деструктивного холециститу;
д) механічної жовтяниці .

11. Ускладненням холедохолітіазу є:
а) водянка жовчного міхура;
б) емпієма жовчного міхура;
в) жовтяниця, холангіт;
г) хронічний активний гепатит;
д) перфоративний холецистит, перитоніт .

12. Хворим з неускладненим калькульозним холециститом най-
частіше виконують:
а) холецистостомію;
б) лапароскопічну холецистектомію;
в) холецистоми під контролем УЗД;
г) холецистектомію від дна;
д) холецистектомію з дренуванням холедоха по Холстеду-
Піковському .

13. Хворий 64 років, поступив з клінікою гострого калькульоз-
ного холециститу. На другу добу від моменту надходження 
на тлі консервативної терапії виникли гострі болі в правому 
підребер’ї, що поширилися по всьому животу. При огляді 
стан важкий, блідий, тахікардія. Зазначає напруга м’язів 
живота і перитонеальні явища в усіх його відділах. Про яке 
ускладнення слід думати?
а) гострий, деструктивний панкреатит;
б) підпечінковий абсцес;
в) перфорація жовчного міхура, перитоніт;
г) жовчнокам’яна непрохідність кишечника;
д) тромбоз мезентеріальних судин .

14. Хвора 32 років поступила для планового хірургічного ліку-
вання з приводу хронічного калькульозного холециститу. 
При ультразвуковому дослідженні множинні конкремен-
ти в порожнині жовчного міхура, стінка його не змінена. 
Патології жовчовивідних шляхів і підшлункової залози не 
виявлено. Який спосіб хірургічного лікування слід віддати 
перевагу?
а) холецистолітотомія зі збереженням жовчного міхура;
б) лапароскопічна холецистектомія;
в) мікрохолецистостомія та санація жовчного міхура під 

контролем УЗД;
г) холецистектомія традиційним хірургічним доступом;
д) дистанційна хвильова літотрипсія .

15. Хворий 70 років страждає частим і нападами калькульозно-
го холециститу з вираженим больовим синдромом. В анам-
незі два інфаркти міокарда, гіпертонічна хвороба 3 ст., два 
місяці тому переніс розлад мозкового кровообігу. В даний 
час надійшов з клінікою гострого холециститу. Якому мето-
ду лікування слід віддати перевагу?
а) відмовитися від хірургічного лікування, проводити 

консерватівную терапію;
б) холецистектомія під інтубаційним наркозом;
в) холецистектомія під перидуральною анестезією;
г) холецистостомія під контролем УЗД з санацією та об-

літерацією порожнини жовчного міхура;
д) дистанційна хвильова літотрипсія .
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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-
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