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тУБерКУлез и БеременноСть. СитУаЦия в КазахСтане

туберкулез – это распространенное во всем мире инфекционное заболевание, 
которое передается путем вдыхания микробактерий туберкулеза, находящихся в 
воздухе. 

Вопрос о взаимосвязи туберкулеза и беременности давно привлекал к 
себе внимание фтизиатров и акушеров-гинекологов. Сочетание туберкулеза любой 
локализации с беременностью ставит перед врачами ряд проблем. 

В последние годы у женщин репродуктивного возраста отмечается 
повышение заболеваемости туберкулезом. В Казахстане наблюдается частота 
туберкулеза среди женщин почти в 1,5 раза выше, чем у мужчин. Учитывая тот 
факт, что количество многорожавщих женщин превышает количество во многих 
других странах СНГ, туберкулез и беременность становятся все более актуальной и 
злободневной темой в отечественном акушерстве. 

В результате многолетних наблюдений отечественных и зарубежных 
ученых сложились определенные точки зрения на вопросы взаимного влияния 
туберкулеза и беременности. Взгляды исследователей по этому вопросу часто были 
взаимно противоположны. Если одни исследователи полагали, что беременность 
отрицательно влияет на течение туберкулезного процесса, мотивируя это частым 
выявлением острых, осложненных, нередко генерализованных форм туберкулеза, то 
другие считали, что беременность не оказывает какого-либо влияния на состояние 
специфического процесса в легких. И, наконец, третьи утверждали, что беременность 
— благоприятный фактор, способствующий в некоторых случаях излечению от 
туберкулеза легких, связывая это с тем, что гормональный фон у беременной имеет 
анаболическую направленность, а высокое стояние диафрагмы как бы повторяет 
лечебное действие пневмоперитонеума.

Исследуя туберкулез как причину акушерских осложнений у женщин, 
некоторые авторы наблюдали повышение частоты осложнений беременности и родов, 
таких как токсикозы первой и второй половины беременности, невынашивание 
плода, несвоевременное излитие околоплодных вод, послеродовые кровотечения. 
Этими же авторами приводятся данные о взаимосвязи частоты внутриутробной 
гипоксии плода, мертворождений, уродств, неонатальной смертности от формы и 
фазы легочного туберкулеза у матери. Причем, чем тяжелее протекает специфический 
процесс, тем опаснее осложнение у матери и новорожденного. Беременность, роды 
и послеродовой период у жен щин также являются факторами, способствующими 
обострению неактивных туберкулезных изменений. Имеются сообщения о 
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смертельных исходах от туберкулеза в течение первого года после родов.

Таким образом, несмотря на противоречивость данных, большинство 
исследователей указывают на преимущественно отрицательное взаимовлияние 
туберкулеза и беременности.

Поскольку беременность приводит к мобилизации всех систем организма 
она отягощает состояние женщин. Поэтому в доантибактериальный период 
достаточно часто под влиянием беременности наступало прогрессирование 
туберкулезного процесса, вплоть до летального исхода. Причин, вызывающих 
обострение туберкулезного процесса в период беременности, много. У беременных 
значительному отрицательному воздействию подвергаются нервная и сердечно-
сосудистая системы, возникает большая нагрузка на почки, что связано с 
дополнительной функцией выделения продуктов жизнедеятельности плода. 
Наличие у беременной туберкулезного процесса, естественно, дополнительно 
ослабляет организм. Кроме того, активации туберкулезного процесса способствует 
гормональная перестройка в организме женщины, так как в гормональный обмен 
включается такая мощная эндокринная железа, как плацента. В крови накапливается 
такой гормон, как хорионический гонадотропин, повышается уровень эстрогенов, 
глюкокортикоидов, альдостерона и др. Высокое содержание кортизола в крови 
отмечается как в период беременности, так и спустя 4—8 недели после родов.

За период беременности, родов и лактации каждая женщина теряет до 
700—800 г железа. В связи с этим особого внимания требуют женщины с частыми 
повторными беременностями и родами, когда в материнском организме возникает 
значительный, порой трудно восполнимый, дефицит железа. Выявлена также 
зависимость снижения показателей красной крови от количества беременностей. 
Содержание гемоглобина, эритроцитов и уровень цветового показателя были 
значительно ниже у женщин, имеющих три беременности и более, чем у 
первобеременных.

Для построения костной системы плода необходим кальций, поглощаемый 
не только из крови матери, но и из старых заживших очагов ранее перенесенного 
туберкулеза, которые в этих условиях размягчаются, что, несомненно, может явиться 
причиной прогрессирования специфического процесса.

Развитие туберкулеза чаще наблюдается в первой половине беременности, 
но иногда и в последние недели перед родами. Туберкулез, выявленный у женщин в 
период беременности или спустя 6—9 мес после родов, отличается острым началом, 
более тяжелыми в сравнении с другими впервые заболевшими небеременными 
женщинами клиническими формами и, к сожалению, поздно диагностируется.

Во второй половине беременности увеличивается тело матки, уменьшается 
экскурсия диафрагмы, меняется соотношение давления в грудной и брюшной 
полостях, легочная ткань находится в состоянии относительного покоя, что создает 
условия для улучшения самочувст вия больной, которое, однако, резко ухудшается 
после родов вследствие дополнительной физической нагрузки, кровопотери, 
изменения иммунного и гормонального статуса. Кроме того, в результате резкого 
опускания диафрагмы возникает синдром абдоминальной декомпрессии.

Послеродовой период у женщин, больных туберкулезом, опасен острой 
гематогенной диссеминацией туберкулезного процесса и аспирацией казеозных масс 
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в здоровые участки легких с развитием бронхогенного обсеменения. Кроме того, у 
больных туберкулезом во время родов возможно развитие гипертензии в малом круге 
кровообращения, что создает угрозу возникновения таких серьезных осложнений 
туберкулезного процесса, как легочное кровотечение или спонтанный пневмоторакс.

Фактором риска, способствующим развитию или обострению 
туберкулезного процесса у матери, является кормление грудью. При этом в 
материнском организме происходит дополнительный расход белков, жиров, 
витаминов, микроэлементов. Отрицательное значение для женщин, страдающих 
туберкулезом, имеют частые повторные беременности с последующим длительным 
грудным вскармливанием новорожденного, что ослабляет организм и может привести 
к обострению туберкулеза. В связи с этим, желательно, чтобы физиологический 
промежуток между беременностями и родами у больных туберкулезом женщин 
был не менее 3 лет. Проводилось сравнительное изучение особенностей грудного 
и искусственного вскармливания новорожденных, рожденных от больных 
туберкулезом матерей, и детей, рожденных от здоровых матерей и вскармливаемых 
грудью. Было установлено, что из 48 детей, рожденных от больных туберкулезом 
матерей, не получавших противотуберкулезного лечения во время беременности, к 
12-му месяцу жизни у 6 детей был зарегистрирован вираж туберкулиновых реакций, 
у 9 — выявлена туберкулезная интоксикация, у 7 — туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов, у 4 — диссеминированный туберкулез легких. Кроме того, 
несмотря на все принятые необходимые меры. 3 ребенка погибли в первые дни после 
поступления в стационар. У одного из умерших в возрасте 45 дней был доказан 
врожденный характер заболевания туберкулезом. Иной была ситуация среди детей, 
рожденных от больных туберкулезом легких матерей, лечившихся в туберкулезном 
стационаре. Ни у одного ребенка не развился туберкулезный процесс, хотя некоторые 
из детей перенесли различные соматические заболевания на 1-м году жизни.

До недавнего времени туберкулез являлся одним из наиболее частых показаний 
для искусственного прерывания беременности по медицинским показания. В 
настоящее время вопрос о беременности при ТБС пересмотрен в связи с проведением 
в нашей стране широких оздоровительных и специальных противотуберкулезных 
мероприятий, усовершенствованием методов диагностики ТБС, внедрению в 
практику новых комплексных методов лечения (антибиотики, химиопрепараты, 
искусственный превмоторакс, оперативные вмешательства на легких и грудной 
клетке). Кроме того, установлен тот факт, что прерывание беременности часто не 
облегчало состояние здоровья женщин, и, наоборот, еще более ухудшало течение 
основного заболевания.

В настоящее время сохранение беременности возможно у большинства женщин 
больных туберкулезом при систематическом наблюдении и лечении в туберкулезном 
диспансере и стационаре. Своевременное распознавание и систематическое лечение 
позволяет сохранить беременность у больных со свежевыявленными мелкоочаговыми 
процессами и ограниченными фиброзно-очаговыми образованиями, а также 
гематогенно-диссеминированным туберкулезом легких. 

прерывание беременности при тБС показано при: 
- Фиброзно-кавернозном туберкулезе легких, который возникает в результате

прогрессирующего течения любой формы ТБС с образованием каверны. 
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- активной форме туберкулеза позвоночника, таза, особенно с образованием абсцесса 
или фистулы; при туберкулезе тазобедренного, коленного, голеностопного суставов. 
- двухстороннем, далеко зашедшем туберкулезе почек. 
При наличии показаний прерывание беременности следует производить в 
ранние сроки (до 12 недель). Прерывание беременности в более поздние сроки не 
целесообразно и, как правило, способствует обострению и прогрессированию 
туберкулезного процесса.

При выявлении ТБС у беременных и возможности сохранить 
беременность необходимо начать комплексную специфическую терапию. 
Плановую госпитализацию при туберкулезе проводят три раза. В первые 
12 недель беременности, 30-36 и 36-40 нед. лечение проводят в стационаре, 
в остальные месяцы беременности - в туберкулезном диспансере. 
лечение

Для лечения применяют следующие медикаментозные средства: ПАСК, 
стрептомицин, изониазид, тубазид, в сочетании с витаминами В1, В6, В12, С.

При неэффективности препаратов 1-го ряда, или побочных 
явлениях применяют препараты II ряда - циклосерин, этионамид. 
ведение родов при туберкулезе

Роды стараются вести через естественные родовые пути. 
Родоразрешающие операции, как акушерские щипцы, резко ограничены. Их 
выполняют лишь по акушерским показаниям (гипоксия плода, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты во втором периоде родов) и 
при легочно-сердечной недостаточности. Показанием к кесареву сечению 
является тяжелая акушерская патология (клинически и анатомически 
узкий таз, предлежание плаценты, со значительным кровотечением 
при неподготовленных родовых путях, поперечное положение плода). 
В родах целесообразно проводит дыхательную гимнастику, применяют 
обезболивающие и спазмолитические средства. 

прогноз.  
Ранняя диагностика и раннее начало лечение туберкулеза у беременных 
обеспечивают благоприятный исход беременности и родов для матери и плода.

Все новорожденные должны подвергаться профилактической вакцинации 
БЦЖ. Если у матери закрытая форма туберкулеза, она может кормить новорожденного 
грудью.

После выписки из родильного дома женщина с новорожденным должны 
находиться под наблюдением туберкулезного диспансера, женской и детской 
консультаций.

Список литературы
1. http://www.gippokrat.by. Туберкулез и беременность
2. http://www.kid.ru. Туберкулез во время беременности



53

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Инновации. 
чорномидз а.в.

Лікар-хірург, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги

УШКоДження ДнК Клітин при гоСтромУ панКреатиті: причини, 
наСліДКи та КореКЦія

Гострий панкреатит був та залишається найбільш важкою та невирішеною 
проблемою абдомінальної хірургії. Він на сьогодні є одним із найпоширеніших і 
найважчих хірургічних захворювань. Діагностика цього захворювання складна, 
а клінічний перебіг, розвиток ускладнень та кінцевий результат лікування є часто 
непередбачуваним. Незважаючи на впровадження нових методів діагностики та 
лікування, захворюваність та смертність від гострого панкреатиту все ж залишається 
високою, що ймовірно пов’язано із недостатнім вивченням патогенезу.

Фактично біологічною суттю патогенетичного ланцюга гострого панкреатиту 
є ендотоксикоз, який спричиняє  функціональну  недостатність  внутрішніх органів 
із розвитком поліорганної недостатності. Потрапляючи у кров’яне русло, агресивні 
ферменти підшлункової залози, вторинні і третинні біологічно активні сполуки 
та токсини здатні ушкоджувати клітини не лише підшлункової залози, а й інших 
органів, судиної стінки та циркулюючі клітини кров’яного русла.  

Людський геном піддається постійній атаці різних фізичних (ультрафіолетова 
і іонізуюча радіація) і хімічних (генотоксичні та канцерогенні речовини) факторів 
навколишнього середовища і продуктів власного метаболізму (вільні радикали), 
які можуть пошкоджувати ДНК клітин. Не будучи репарованими, пошкоджені 
ДНК можуть ініціювати каскад біологічних реакцій на клітинному, органному 
і організмовому рівні [6, c. 303]. Ушкодження ДНК можуть перебігати по типу 
однониткових та двониткових розривів. Однониткові розриви швидко відновлюються, 
а двониткові репа рують повільно або зовсім не репа рують, що призводить у кінцевому 
результаті до загибелі клітин [7, c. 40]. Наслідками ушкодження ДНК можуть 
бути руйнування клітин підшлункової залози, крові та ендотелію, спричиняючи 
поглиблення панкреанекрозу, імуносупресію та мікроциркуляторні порушення. 
Важливою є і можливість канцерогенного ефекту, про що свідчить значний відсоток 
розвитку пухлин підшлункової залози після перенесеного захворювання. Так, згідно 
із даними Міністерства охорони здоров’я Японії після перенесеного важкого гострого 
панкреатиту впродовж 10 років 15% хворих помирають, а 36% з них від пухлини 
підшлункової залози [4, c. 1-28; 7, c. 40].

В ос танні роки було розроблено багато методів, що дозволяють реєструвати 
пошкодження ДНК, однак не всі вони мають достатньою чутливість та специфічність. 
Одним із найбільш перспективних методів оцінки клітинної реакції на токсичне 
ураження є метод "ДНК -комет", який базується на оцінці електрофоретичної рухли-
вості ДНК окремих клітин, іммобілізованих у агарозному гелі. Реєстрованою зміною 
є здатність ДНК індивідуальної клітини мігру вати у постійному електричному 
полі завдяки розщепленню її на менші фрагменти. Розщеплена ДНК клітин після 
електрофорезу ут ворює характерні структури, що на вигляд нагадують комети [4, c. 
1-28; 7, c. 40]. 
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мета дослідження полягає у визначенні ступеня ушкодження ДНК 

лейкоцитів у крові хворих на гострий панкреатит та вивченні генотоксичності 
продуктів вільно радикального окислення і системи оксиду азоту в динаміці 
захворювання.

матеріали і методи. Обстежено 128 хворих на гострий панкреатит. У 64 
хворих діагностовано легкий перебіг панкреатиту (набрякова форма), а у 64 – важку 
форму панкреатиту (панкреанекроз). Усі хворі були поділені на дві рівні групи. 
Першу групу (контрольну) склали 32 хворих на легкий панкреатит та 32 хворих на 
важку форму захворювання, які отримували лікування  відповідно до затверджених 
протоколів. Основну групу склала аналогічна кількість хворих, які додатково 
отримували препарат «Корвітин» (Борщагівский ХФЗ, Україна) (№ UA/0119/01/01 від 
27.11.2008 до 27.11.2013) у вигляді внутрішньовенних інфузій в дозі 0,5 г препарату, 
розчиненого в 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду. В перші 3 доби препарат 
вводили двічі на добу з інтервалом 12 годин, а з 4 по 7 добу - один раз в день. Для 
виявлення фізіологічних значень досліджуваних показників обстежено  32 практично 
здорових осіб. Дослідження проводили методом лужного гель-електрофорезу 
ізольованих клітин ("ДНК-комет") за методом Olive P. L. [2, c. 487–495]. Пошкодження 
ДНК оцінювали за відсотком ДНК, що вийшла з клітини (% ДНК у "хвості комети").  
Рівень  у крові стабільних метаболітів NO (нітратів+нітритів) визначали за методом 
Miranda K.M. et al. (2001) [1, c. 62–71] в модифікації  Метельської В.А., Гуманової 
Н.Г. (2005) [5, c. 15-18]. Оцінювали утворення оксирадикалів в плазмі крові методом 
Viarengo A. et al. (1999) [3, c. 612-618].

результати. В усіх хворих на гострий панкреатит встановлено зростання 
рівня ушкодження ДНК на першу добу захворювання  більш як у 2 рази порівняно 
із показниками здорових осіб (р<0,05) (табл.1). Достовірної різниці рівня цього 
показника в залежності від важкості панкреатиту в першу добу захворювання не 
виявлено (р>0,05). 

На третю добу рівень ушкодження ДНК у контрольній групі зростав у 
хворих із важким перебігом панкреатиту та не змінювався при набряковій формі 
захворювання. При виписці із стаціонару у контрольній групі обстежених рівень 
ушкодження ДНК залишається вище показників здорових осіб і становить при 
набряковій формі панкреатиту 24,9±4,6%, а при важкому перебігу панкреатиту – 
32,9±2,0%. 

В основній групі обстежених на 3 добу захворювання при легкому перебігу 
гострого панкреатиту рівень ушкодження ДНК знижувався (р<0,05) і на день виписки 
наближався до показників здорових осіб. При важкому перебігу панкреатиту цей 
показник на 3 день захворювання не змінювався, на відміну від значень у контрольній 
групі. В день виписки у хворих рівень ушкодження ДНК був достовірно нижчим за 
показники контрольної групи (р<0,05). 

Таким чином виявлено позитивний вплив препарату кверцетину на 
репарацію та зниження ушкодження ДНК. Залишається невизначеним питання: 
чи кверцетин має пряму генопротекторну дію, чи його дія опосередкована через 
знешкодження генотоксичних продуктів метаболізму. З цією метою нами проведено 
дослідження стану вільно радикальної системи та метаболізму оксиду азоту, як 
важливих чинників ушкодження ДНК (вільні радикали та пероксинітрит). У 
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контрольній групі обстежених виявлено на 1 добу захворювання зростання у крові 
рівня метаболітів оксиду азоту тоді як утворення оксирадикалів залишалось в 
межах норми незалежно від важкості перебігу панкреатиту. На 3 добу відмічалось 
незначне зниження рівня  NOx (р>0,05) при легкому перебігу захворювання та 
достовірне зростання цього показника при важкому панкреатиті (р<0,05). Утворення 
оксирадикалів зростало незалежно від важкості перебігу захворювання, більш 
виражене у групі із панкреанекрозом. При виписці хворих із легким панкреатитом 
виявлено зниження утворення оксирадикалів та рівня метаболітів оксиду азоту, при 
цьому показники наближались до значень у здорових осіб (р<0,05). При важкому 
панкреатиті рівень NOx був нижчим за показники здорових осіб (р<0,05), що 
ймовірно пов’язано із дефіцитом аргініну, як субстрату для утворення оксиду азоту.  
Утворення оксирадикалів при цьому залишалося достовірно високим.

В основній групі виявлено позитивний вплив препарату «Корвітин», що 
проявлявся зниженням утворення оксирадикалів на третій день лікування та при 
виписці із стаціонару, а при легкому перебігу панкреатиту цей показник при виписці 
не відрізнявся від значень у здорових осіб (р>0,05). Рівень метаболітів оксиду азоту 
в основній групі був також нижчим у порівнянні із показниками контрольної групи 
на 3 день захворювання, а при виписці – наближався до показників здорових осіб.

Аналіз залежності ушкодження ДНК від утворення оксирадикалів та 
рівня метаболітів оксиду азоту показав, що у контрольній групі при легкому 
перебігу панкреатиту загальної достовірної залежності не виявлено, хоча на 3 добу 
захворювання достовірною є  генотоксична  роль продуктів метаболізму оксиду азоту 
(р<0,05) (табл.2). При важкому панкреатиті достовірною є роль вільних радикалів 
та оксиду азоту в ушкодженні ДНК вже з першого дня захворювання (р<0,05). Це 
пов’язано, ймовірно, із утворенням пероксинітриту, як одного із найагресивніших 
генотоксичних факторів. В день виписки ця залежність втрачається, і відмічається 
слабка генопротекторна дія оксиду азоту.

В основній групі при легкому перебігу панкреатиту зв'язок оксирадикалів 
та NOx є недостовірним (р>0,05) (табл.3). У хворих на панкреанекроз в перші доби 
захворювання зв'язок утримується аналогічно показникам контрольної групу. Це 
вказує на однаковий вплив препарату на вільно радикальну систему та метаболізм 
оксиду азоту, а відсутність зв’язку із цими показниками при легкому перебігу гострого 
панкреатиту та в день виписки вказує на інші токсини та фактори, що призводять до 
ушкодження ДНК клітин.

висновки. 
1. У хворих на гострий панкреатит відмічається зростання ушкодження ДНК, 
що може свідчити про посилення руйнування клітин (лейкоцитів). Більш значне 
зростання ушкодження ДНК виявлено на 3 добу у разі важкого панкреатиту. При 
виписці із стаціонару зберігаються ознаки токсичного ураження клітин та ДНК.
2. Ушкодження ДНК тісно пов’язане із посиленням активності вільно радикальної 
системи та гіперпродукцією оксиду азоту.
3. Використання препарату «Корвітин» у комплексі консервативного лікування 
хворих на гострий панкреатит знижує рівень вільних радикалів (антиоксидантна дія), 
модулює продукцію оксиду азоту та знижує активність ушкодження ДНК клітин.
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Таблиця 1

показники ушкодження ДнК, утворення оксирадикалів та рівня метаболітів 
оксиду азоту у крові хворих на гострий панкреатит

Групи Ушкодження ДНК, % Утворення оксирадикалів, 
УОФ/мл плазми

Метаболіти оксиду азоту, 
мкмоль\л

1 доба 3 доба Виписка 1 доба 3 доба Виписка 1 доба 3 доба Виписка
Легкий 

панкреа-
тит,

контроль-
на група

38
,6

±3
,9

38
,3

±2
,2

24
,9

±4
,6

4,
0±

0,
5

6,
4±

0,
6

5,
0±

0,
6

41
,3

±2
,5

38
,1

±1
,9

29
,8

±2
,9

Легкий 
панкреа-
тит, осно-
вна група 38

,7
±3

,6

34
,8

±2
,6

*

18
,8

±1
,7

*

4,
2±

0,
5

5,
8±

0,
6*

4,
3±

0,
4*

41
,1

±2
,8

37
,0

±1
,9

27
,7

±1
,9

*

Важкий 
панкре-

атит, 
контроль-
на група

39
,8

±3
,1

43
,4

±2
,8

°

32
,9

±2
,0

°

4,
2±

0,
5

9,
1±

1,
3°

6,
1±

0,
5°

43
,7

±2
,2

54
,8

±4
,1

°

20
,1

±1
,3

°

Важкий 
панкреа-
тит, осно-
вна група 39

,4
±2

,5

38
,3

±1
,6

*°

26
,2

±2
,2

*°

4,
3±

0,
5

7,
1±

0,
7*

°

5,
4±

0,
4*

°

43
,1

±2
,7

47
,0

±1
,9

*°

23
,3

±1
,0

*°

Здорові 
особи 17,1±1,7 4,0±0,8 25,8±1,8

Примітки: 1. * - достовірність різниці показників між групами р<0,05;

2. ° - достовірність різниці показників у групах між між важким та легким перебігом захворювання 
р<0,05;

Таблиця 2
множинний регресійний аналіз залежності ушкодження ДнК від рівня 

метаболітів оксиду азоту та утворення оксирадикалів у хворих контрольної 
групи

легкий перебіг гострого панкреатиту
1 день 

Ушкодження ДНК = 12,73 + 0,27NOx + 0,16OP; R2-0,11; F(2,25)-1,7; р-0,20
3 день 

Ушкодження ДНК = 18,45 + 0,41*NOx + 0,09OP; R2-0,18; F(2,25)-3,1; р-0,06
День виписки 

Ушкодження ДНК = 41,26 - 0,38* OP - 0,05 NOx; R2-0,14; F(2,25)-2,3; р-0,12
важкий перебіг гострого панкреатиту

1 день
Ушкодження ДНК = 7,61 + 0,40* NOx + 0,24 OP; R2-0,27; F(2,22)-4,0; р-0,03

3 день
Ушкодження ДНК = 33,88 + 0,64* OP - 0,07 NOx; R2-0,44; F(2,22)-8,5; р-0,002

День виписки
Ушкодження ДНК = 29,14 + 0,24 OP - 0,06 NOx; R2-0,06; F(2,22)-0,7; р-0,53
Примітка. * достовірність зв’язку р<0,05. 
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Таблиця 3
множинний регресійний аналіз залежності ушкодження ДнК від рівня 

метаболітів оксиду азоту та утворення оксирадикалів у хворих контрольної 
групи

легкий перебіг гострого панкреатиту
1 день 

Ушкодження ДНК = 41,35 - 0,04NOx + 0,01OP; R2-0,002; F(2,29)-0,03; р-0,97
3 день 

Ушкодження ДНК = 37,59 - 0,17 OP + 0,02 NOx; R2-0,03; F(2,29)-0,4; р-0,66
День виписки 

Ушкодження ДНК = 13,06 + 0,28 NOx - 0,10 OP; R2-0,08; F(2,29)-1,2; р-0,31
важкий перебіг гострого панкреатиту

1 день
Ушкодження ДНК = 9,29 + 0,62* NOx + 0,33* OP; R2-0,80; F(2,22)-44,7; р<0,00001

3 день
Ушкодження ДНК = 7,67 + 0,65* NOx - 0,11 OP; R2-0,43; F(2,22)-8,3; р-0,002

День виписки
Ушкодження ДНК = 39,45 - 0,23 OP - 0,15 NOx; R2-0,06; F(2,22)-0,7; р-0,50
Примітка. * достовірність зв’язку р<0,05. 
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 ПОД- СЕКЦИЯ 7. Клиническая медицина.

гера о.в. 
дитячий невролог, старший ординатор Бориславської СЗОШІ 

для дітей із порушеннями ОРА

алгоритм СиСтемно-реаБілітаЦійних впливів на Дітей із ДЦп яК 
оСнова технологізаЦіЇ віДновлЮвального проЦеСУ

Жодна з існуючих програм реабілітації  хронічно хворої людини у світі  
впродовж останнього десятиліття не створила послідовної системи у зв’язку з 
відсутністю водночас матеріально-технічної бази, відповідних поетапних програм 
супроводу хворого, наявності всіх необхідних фахівців в одному місці для адекватної 
реакції на об’єктивні зміни в стані здоровя дитини.

За період існування Бориславської спецшколи було випробувано чимало 
реабілітаційних програм, які відповідали на той час належному науковому та 
матеріальному ресурсу. 1990-ті роки стали справді переломним і насиченим періодом, 
багатим на новинки у фармакології, на фізіотерапевтичні технології, авторські 
методики та певну стандартизацію реабілітаційних заходів у державних закладах. 
Нам вдалося узгодити медичну реабілітацію з педагогічною корекцією, соціальною 
адаптацією дитини і навчальним процесом, створивши варіанти плану на день, 
тиждень, місяць, квартал, рік і цілий віковий період молодшої та старшої школи, 
загалом на дванадцять років перебування дитини під медичною та педагогічною 
опікою. Цей тривалий час спостережень дає об’єктивну оцінку перебігу хронічного 
захворювання в дитячому, підлітковому та юнацькому періодах онтогенезу та 
відображає його вплив на соціальну адаптацію хворих на ДЦП в суспільстві.

І. Етапність і характер реабілітаційних заходів в умовах спецшколи-
інтернату для дітей з наслідками ДЦП та порушеннями опорно-рухового апарату в 
дошкільний період та в підготовчому класі. 

На першому етапі гармонізації функціональних систем відбувається 
виявлення компенсаторних можливостей організму хворого як цілісної системи 
(див. Табл.1).
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Таблиця 1. Перший етап реабілітації
обстеження недиференційова-

на допомога
Корекція 
запущеності

Диференційована 
допомога

-Генетико-фізіоло-
гічні обстеження
-Психологічне об-
стеження
-Обстеження де-
фектолога
-Обстеження не-
вролога
-Обстеження пси-
хіатра
(епілептолога)
-Обстеження
логопеда
- О б с т е ж е н н я 
сурдолога(при
п о р у ш е н н я х 
мови,слуху)
-Обстеження ор-
топеда
-Обстеження педі-
атра
-Мануальна діа-
гностика
-Дослідженя регі-
онального крово-
обігу
-Функціональ
на рентгендіаг
ностика опор-
но-рухового апа-
рату
-Параклінічні до-
слідження
-Антропомет-рич-
ні дані та функціо-
нальні проби
-Гоніометрія і
відеомоніто-ринг 
рухової
активності

-Зміна альгореак-
тивності централь-
них нейроендо-
кринних утворень 
(транквілізатори, 
рефлексотерапія)
-Зниження актив-
ності механосен-
ситивних шкірних 
аферентів в тригер-
них зонах,
зонах ірітації
-Зміна характе-
ру ваз- актив-
них місцевих 
реакцій(локально 
тепло-холод)
-Зниження аксіаль-
них навантажень, 
іммобілі

зація рухового лан-
цюга (лікування 
положенням, фік-
сація-стабілізація 
рухового ланцюга; 
ІМ) 
- М і о р е л а к с а ц і я 
(меди
к а м е н т о з н а , 
психоте
рапія, мануальна
-Р,РД,ІМ)
- К о р е к ц і я  
порушень
ендокринних, біохі-
мічного та 
мінераль-
ного обміну 
речовин

-Зниження рівня 
активності цен-
тральних та пери-
ферійних систем 
(антиконвульсан-
ти, В-блокатори)
-Активація афе-
рентної імпуль-
сації від вище ле-
жачих до нижче 
лежачих рухових 
ланцюгів. пасивна 
кінезотерапія, Р, С, 
М, Ш,В,РТ,Д)
- А к т и в а ц і я 
а ф е р е н т н о ї 
і м п у л ь с а ц і ї 
(синергічні вправи, 
БОС)
-Активація ендо-
генних механізмів 
психічної регуляції 
(формування уста-
новки на одужан-
н я , е м о ц і й н о -
стресовий гіпноз, 
сугестивна ін-
струкція, антиде-
пре-санти)
-Соціально-педа-
гогічна
Корекція
-Психокор екція 
поведінкових роз-
ладів. 
Дезадаптації
- Л о г о п е д и ч н а 
корекція мовних 
порушень

-Моделювання ру-
хів (вплив на шкіру 
в ділянках зацікав-
лених з руховим 
ланцюгом-Р,С);
-Зниження аксі-
альних наванта-
жень
(лікування поло-
жен
ням, вплив на су-
глоби
В, Д, М, кістко-
в о - с у х о ж и л ь -
ні зєднання-
Ш , П , М , м я з и -
Р,РД,В,
-Активізація вище 
і нижче лежачі ру-
хові ланцюги-про-
філакти
ка перенаванта-
ження інших лан-
цюгів (паси
вна кінезотерапія,
керуючі рухи, 
вправи з наванта-
женням,
вплив на суглоби-
М,В,Д,Р);
- П о к р а щ е н н я 
суди-
ного забеспчення 
рухового ланцюга
(тепло,масаж)
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-Корекція імунопа-
тій
-Корекція соматич-
ної патології, де-
синхрозів
-Корекція пору-
шень вегетативної 
нервової системи

-Сурдологічна ко-
рекція
порушень слуху
-Корекція пору-
шень зору
-Дефектологічна 
корекція патоло-
гічних стереотипів
-Корекція пору-
шень дрібної мото-
рики віртуальни-
ми засобами

- З б і л ь ш е н н я 
об’єму рухів в за-
цікавлено
му ланцюгу-змен-
шення контрактур 
мязів(механотера
піяР,С,ПІР,РД,Ш,
ПМ)
-Режим рухової та 
фізичної активнос-
ті
-Допоміжні засоби 
для ходи,індивіду-
альне робоче міс-
це та місце відпо-
чинку

в і д с у т н і с т ь 
ефекту:
подальші заходи:

Д о с я г н е н н я 
ефекту:
загальні профілак-
тичні заходи з 
враху
ванням патологіч-
них установок:

в і д с у т н і с т ь 
ефекту:
хронізація 
процесу хвороби:

Д о с я г н е н н я 
ефекту:
в т о р и н н а 
профілак
тика 
патологічного 
процесу:

ІІ. Етапність і характер реабілітаційних заходів в умовах спецшколи-
інтернату для дітей з наслідками ДЦП та порушеннями опорно-рухового апарату в 
молодшій школі.

 На цьому етапі відбувається моніторинг динамічних змін, на основі якого 
проводиться диференціація компенсаторних систем (див. Табл.2).
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Таблиця 2. Другий етап реабілітації
терапевтичні заходи для корекції 
постави

терапевтичні заходи для корекції 
хронічних вад моторики і руху

- Терапія хронічного болю
- Зниження афективних реакцій на 
біль (антидепресанти, транквілізатори, 
емоційно-стресове аутогенне 
тренування)
- Активація центральних нейро-
ендокринних механізмів аналгезії,
- підвищення активності адаптивних 
процесів (адаптогени, стероїди, 
дихальна гімнастика, емоційно-
вольовий тренінг, йога, цигун, тай-чи)
- Реорганізація сенсорної системи 
(нейромоторне перевиховання, 
пропріоцептивне проходження, вплив 
на шкіру областей рухового ланцюга - 
ПА)
- Логопедична корекція
- Психологічна корекція
- Дефектологічна корекція
- Фармакотерапія біохімічних 
порушень, імунопатій, порушень 
центральної і вегетативної нервових 
систем, соматичних порушень
- Фізіотерапевтичні комбіновані 
методики
- Ортопедичний режим і фізичні 
навантаження
-  Кінезотерапія з використанням 
загальних та індивідуальних програм 
реабілітації
- Санітарно-просвітницька робота

- Реорганізація моторної системи
(навчання техніки АР-АМ,вплив на 
м’язи,сухожилля,кістко-сухожильні 
з’єднання - Р, С, В, ПІР, ПМ, Ш
- Відновлення попереднього об’єму 
рухів у враженому ланцюгу (вплив на 
суглоби –М, В, МП, Р, Д
- Відновлення можливої повної 
цілісності рухового акту (навчання АР, 
АМ, ШД)
- Відновлення цілісності рухів  у хребті, 
протилежних кінцівках (вплив на 
м’язи, кістково-сухожильні, суглобові 
з’єднання - С, РД, М, ПМ, Р, Д, МП, ПІР
- Профілактика порушень цілісності 
всього локомоторного акту (вплив 
на всі функціональні ланки рухового 
ланцюга -Р, С, ПІР, БОС, Ш
-Корекція порушень постави і ходи 
ортопедичними виробами (ортезами, 
ходунками, туторами, ортопедичним 
взуттям, корсетами)
-Біодинамічна корекція ходи та постави
(використання комбінезонів «Гравітон»,
«Аделі», «Спіральний»)
-Корекція дрібної моторики 
віртуальними засобами
-Створення адекватного фізичного 
навантаження і відпочинку впродовж 
дня

відсутність ефекту – інвалідність 
– формування нового рухового 
стереотипу

Досягнення ефекту – реадаптація – 
школа рухів

ІІІ. Етапність і характер реабілітаційних заходів в умовах спецшколи-
інтернату для дітей з наслідками ДЦП та порушеннями опорно-рухового апарату 
в старшій школі. 

Етапи закріплення та екстраполяція терапевтичного ефекту. Відбувається 
запуск компенсаторних механізмів. Здійснюється інтервенція терапевтичного впливу 
в компенсаторні системи і корекція самого компенсаторного механізму (див. Табл.3).
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Таблиця 3. Третій етап реабілітації
пошук адекватної моделі нового 
психомоторного поведінкового 
стереотипу

вироблення адекватного стереотипу 
поведінки

-Обстеження ЛКК,
-Індивідуальна карта реабілітації 
дитини до 18 років (включає 
медичний, соціальний, 
психологічний, профорієнтаційні 
розділи)
-Психологічне тестування
-Альгологічне тестування
-Мануальне тестування
-Загальноклінічне обстеження стану 
здоров’я
-Функціональне обстеження опорно-
рухового апарату
-Параклінічні методи обстеження:
-Рентгенографія, МРТ, комп’ютерна 
томографія, УЗД, біохімічне, 
реографія
-Відеомоніторинг рухової активності
-Аналіз соцадаптивності, 
самообслуго-вування, навиків 
гігієнічних, фізичної активності
-Моделювання прогнозу
- Моделювання можливих змін 
здоров’я

- Опрацювання психічної 
відповідності типу особистості хворого і 
вибраної моделі
- Корекція рухового стереотипу  
відповідно до вибраної моделі
- Симптоматична терапія
- Профілактичні заходи
- Виняток – зменшення 
травмуючого впливу сформованого 
рухового стереотипу на збереження умов 
правильного функціонування рухових 
ланцюгів
- Виняток – зменшення 
стереогенності інвалідизації
- Профілактика вторинних 
порушень із     зміною стереотипу
- Хірургічна корекція контрактур
- Адекватне використання 
ортопедичних засобів для покращення 
ходи і постави
- Корекція рухового стереотипу у 
відповідності до обраної професії
- Санітарно-просвітницька робота

відсутність ефекту - подальші 
заходи

Досягнення ефекту - загальні 
профілактичні заходи з урахуванням 
патустановок

Загалом, технологічний підхід у сучасній клінічній медицині та реабілітації 
грунтується на виведенні універсального алгоритму спеціалізованих впливів за 
нозологічними формами. Конкретним опредметненням одного з таких алгоритмів 
є річний план реабілітаційних заходів (див. Табл.4). Він будується на таких 
засадах: на характері фізіологічних змін у стані здоров’я дітей із ДЦП та супутній 
соматичній патології; на врахуванні особливостей індивідуально-адаптивних 
процесів кожної дитини в умовах лікувального процесу спецшколи-інтернату; на 
виведених нами хронометричних параметрах реабілітаційного процесу, пов’язаних 
із метеропатичними і дезадаптивними особливостями; на інтеграції терапевтичних, 
психокорекційних, соціально-педагогічних, дефектологічних та інших впливів у 
цілісному медико-реабілітаційному процесі.
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Таблиця 4. План реабілітаційних заходів на рік.
етапи п р о ф і -

лактич-
ний

з а г а л ь -
н о з м і ц -
нюваль-
ний

тр е н у -
в а л ь -
ний

віднов-
люваль-
ний

м о б і -
л і з а -
ційний

закріплю-
вальний

місяць жовтень листопад грудень б е р е -
зень

квітень травень

вид заходу
фармаколо-
гія

з а г а л ь -
нозміц-
нююча

спецкурс с п е ц -
курс

з а г а л ь -
нозміц-
нююча

с п е ц -
курс

спецкурс

фізіотера-
пія

електро-
терапія

бальнео-
терапія

Те р м о -
терапія, 
ЕМС

електро-
терапія

Б а л ь -
не о т е -
рапія

Термотера-
пія.
ЕМС

кінезотера-
пія

К о р е к -
ц і й н а 
г і м н а с -
тика

+ меха-
но-тера-
пія

+індиві-
дуальні 
програ-
ми

К о р е к -
ц і й н а 
г і м н а с -
тика

+меха-
нотера-
пія

+індивіду-
альні про-
грами

масаж З а г а л ь -
ний, точ-
ковий

С егмен-
т а р н и й , 
в а к у м -
ний

Зональ-
ний, лі-
нійний

За г а ль-
ний,
т о ч к о -
вий

С е г -
м е н -
тарний,
вакум-
ний

З о н а л ь -
ний,
лінійний

Клас вік 

План-алгоритм реабілітаційного процесу розрахований на дев’ять місяців у 
відповідності до навчального плану спецшколи-інтернату. Оскільки вересень і лютий 
є перехідними адаптаційними місяцями для дитини після канікул, то вони не включені 
до загальної системи інтенсивних медико-реабілітаційних впливів. Вони є важливим 
часом для діагностики, параклінічних обстежень та індивідуального планування 
піврічного реабілітаційного циклу, а також профілактичних і психогігієнічних 
заходів.

Отже, алгоритм системно-реабілітаційних впливів на дітей із дцп ми 
розглядаємо як основу технологізації відновлювального процесу. Для отримання 
конкретного терапевтичного результату за бажані терміни клінічну роботу необхідно 
організувати послідовно, грунтуючись на поступальному рухові лікувально-
реабілітаційного процесу. Потреба в такому підході детермінована особливостями 
фізіологічного розвитку дитини, характером патогенезу ДЦП, динамікою 
фармакотерапії, фізіотерапії тощо, а також перебігом стаціонарного лікування в 
закритих умовах спецшколи-інтернату протягом дванадцяти років.
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гемоДинамичеСКие аСпеКтЫ КлиничеСКого течения 
артериальной гипертонии

 Повышение скорости пульсовой волны (СПВ) является признанным 
прогностически неблагоприятным признаком при артериальной гипертонии (АГ) 
и свидетельствует о повышении жесткости сосудистой стенки [2]. Исследование 
состояния центральной и периферической гемодинамики методом объемной 
компрессионной осциллометрии (ОКО) позволяет определять одновременно с СПВ 
еще 17 показателей [1].
 Целью исследования стало оценить состояние гемодинамики у больных АГ 
при различных вариантах клинического течения гипертонии.

материалы и методы
Материалом для исследования стало обследование 97 пациентов на приеме 

врача общей практики в МБУЗ ГО г. Воронеж «Городская поликлиника №8», в том 
числе 53 женщин (54.6%) женщин и 44 (45.4%) мужчин в возрасте от 19 до 85года, 
средний возраст 59,6±12,7 лет. Все пациенты были разделены на 3 группы: первую 
группу составили лица, не имеющие АГ и ИМ (средний возраст 56,2 года), вторую 
группу - больные АГ (средний возраст 58,5 лет), не имеющие ИМ в анамнезе, третью 
группу - больные АГ с ИМ в анамнезе (средний возраст 64,1 года). Исследование 
состояния гемодинамики проводилось методом ОКО на аппаратно-программном 
комплексе АПКО-8-РИЦ-М [1]. Обследование каждого пациента проводилось 
трижды с интервалом 2 минуты после обязательного 15-минутного отдыха. 
Статистический анализ полученных данных осуществлялся с использованием 
программы SPSS 17.0. 

результаты и обсуждение
Статистические различия показателей ОКО среди пациентов 3-х групп в 

зависимости характера распределения признака (распределение оценивалось по 
критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка) определялись по критерию 
Крускала-Уоллеса и результатам однофакторного дисперсионного анализа. 
Различия в уровнях систолического (САД), диастолического (ДАД, конечного 
систолического (КонечнСистАД), среднего (АДср) и пульсового (АДпульс) АД 
методом ОКО оказались значимы на уровне р<0,000, а различия в ЧСС при р<0,01. 
При сравнении выделенных групп попарно по критерию Манна-Уитни и t-критерию 
Стьюдента выяснилось, что уровень АД оказался на 2-10% выше в группе больных 
АГ по сравнению с пациентами, не имеющими АГ (р<0.01). В группе больных АГ, 
перенесших ИМ, уровень АД достоверно увеличился на 10 - 42 % по сравнению с 
лицами без АГ, и на 9 - 21% по сравнению с больными АГ без ИМ в анамнезе (р<0.000, 
рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение показателей ОКО у больных относительно лиц Группы 1, не 
имеющих АГ и ИМ в анамнезе.

Сердечные показатели ОКО (минутный объем, сердечный индекс, ударный 
объем, ударный индекс) не отличались между группами пациентов (р>0.05). 
Сосудистые показатели ОКО оказались достоверно изменены в исследуемых группах 
(табл. 1).

Таблица 1
изменения сосудистых показателей оКо в исследуемых группах

показатель
группа 2 vs 

группа 1
группа 3 vs 

группа 1
группа 3 vs 

группа 2
Диаметр артерии (ДиамАрт) 14.67%** 20.49%* 5.07%***
Податливость артерии -10.95% -20.47%*** -10.69%
Линейная скорость кровотока 
(ЛСК) 7.61% 17.17%*** 8.88%
Скорость пульсовой волны 
(СПВ) 10.36%* 26.61%* 14.73%*
Податливость сосудистой 
системы (ПодСС) -22.10%* -26.20%* -5.27%
Общее периферическое 
сопротивление сосудов 4.18% 9.42% 5.03%
Удельное периферическое 
сопротивление сосудов 
фактическое (УПССф) 2.94% 14.77% 11.49%
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Удельное периферическое 
сопротивление сосудов 
рабочее (УПССр) -7.47% -3.27% 4.54%
УПССр/УПССф 10.63%** 18.36%* 6.99%

* - р < 0,001, ** - р <0,01, *** - р < 0,05.
Анализ корреляций Спирмана позволил установить следующие взаимосвязи 

между исследуемыми показателями возраста и СПВ (r = 0,294 , p < 0,01), возраста и 
АДпульс (r =  0,382, p < 0,000), возраста и ЛСК (r =  0,371, p < 0,000), возраста и ПодСС 
(r =  - 0,385, p < 0,000), ЛСК и дислипидемией (r =  - 0,365, p < 0,000), СПВ и ГЛЖ (r =  
0,466, p < 0.000), а также возрастом (r =  0,294, p < 0,003), ДиамАрт и ИМ (r =  0,366, p 
< 0,000), УПССр и курением (r =  0,356, p < 0,000), а также возрастом (r = - 0,391, p < 
0.000), ИМ и УПССр/УПССф (r =  0,355, p < 0,000), наличием «горба» более 3 мм на 
осциллограмме и ДАД ОКО (r =  0,324, p < 0,001), а так же САД ОКО (r =  0,454, p < 
0,000).

выводы
1. При ИМ в анамнезе происходит достоверное увеличение диаметра плечевой 

артерии, СПВ, ЛСК, снижение податливости плечевой артерии и сосудистой 
системы. 

2. Обнаружена достоверная связь между показателями ОКО и факторами риска 
сердечно-сосудистых осложнений, а так же наличием ИМ.

3. Повышение СПВ, ЛСК, САД ОКО, АДср ОКО, снижение податливости сосудистой 
системы, определяемые методом ОКО, увеличение амплитуды осцилляций более 
3мм являются прогностическими признаками неблагоприятного клинического 
течения АГ.
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