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SEKCJA 12. nAuK mEdyCZnyCh. (МеДиЦинсКие наУКи)

SUB-SECTION 1. OBSTETRICS AND GYNECOLOGY.
n.A. liakhnovich, l.V. Gutikova

Assistant of the department of obstetrics and gynecology
of Grodno state medical university;

Professor, the doctor of medical sciences,
the head of the department of obstetrics and gynecology

of Grodno state medical university.

trEAtmEnt oF PrEGnAnt womEn wIth thyroId GlAnd dISEASES

relevance. Thyroid is one of the most important parts of the neuroendocrine 
system and has an impact on the reproductive function. Hypothyroidism is on the third 
place on the frequency among the diseases of thyroid during pregnancy. This pathology has 
an adverse impact on the course of gestation, the development of the fetal nervous system 
and the formation of the intellect of a child [1; 5].

It is known that pregnancy early accompanied by increased demand in thyroid 
hormones. However, renal excretion increases and the content of iodine – structural 
component of thyroid hormones – decreases in the circulation. Than the existence of a 
pregnant woman of thyroid pathology leads to a decrease in the functional capabilities of 
the thyroid. Furthermore, it is established that the processes of peroxide oxidation of lipids 
is quite intensive in many pathological conditions, entailing a violation of the physical and 
chemical structure of plasma membranes of cells and subcellular organelles. In all these 
conditions (including the case of violations of the exchange of iodine and thyroid function) 
selenium manifests a significant antioxidant activity, preventing changes in cell membranes, 
and thus maintaining the viability of cells. Therefore, it is important to take into account not 
only the level of income of iodine, but also adequate intake of selenium in the diagnosis and 
treatment of pathology of the thyroid [2; 3; 4].

The aim of the work. The development of the scheme of pathogenetically justified 
correction of pathology of the thyroid during pregnancy.

materials and methods. Study of 60 patients with pathology of the thyroid in the 
term of 12-14, 24-26, 35-37 weeks of gestation is carried out. Patients were divided into 2 
groups. The 1st group is consisted of 30 people receiving the conventional scheme of treatment 
of thyroid pathology: if there euthyroidism with the preventive purpose of potassium iodide 
in a dose of 200 mcg/day; patients with hypothyroidism – levothyroxine in the dose of 2.3 g/
kg of body weight; in case of hyperthyroidism – thyrosol in the dose of 20 mg/day.

The 2nd group is consisted of 30 people, which was developed by the prevention, 
hormone replacement or pathogenetic therapy, depending on the results of the survey. The 
control of the functions of thyroid and the condition of the fetus was carried out to assess 
the effectiveness of the treatment. The concentration of the above-mentioned hormones 
determined by immune-enzyme analysis of a set of reagents of firm «HEMA-Medica» in the 
period of 24-26 and 35-37 weeks of pregnancy.

Diagnostic algorithm was included anamnesis, clarifying the complaints, the general 
inspection, palpation of thyroid with the use of the classification of goiter WHO, 1994, the 
level of hormones (thyroid-stimulating hormone, free thyroxine, free triiodothyronine, 
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antibodies to thyroid peroxidase) in blood serum, ultrasound examination of thyroid 
pregnant, an ultrasound examination of the fetus, consultation of genetics.

The results of the study. In the course of hormonal research we have found out, 
that in all the patients were prevalent phenomenon euthyroidism (in the 1st group at 67%, 
in the 2nd group 2 with 70% of women). Hypothyroidism was diagnosed in 26.3% of the 
surveyed of the 1st group and 23.3% of the surveyed of the 2nd group. Significantly less often 
met ray - by 6.7% in each group (p<0.05).

It is known that the hormonal status of the thyroid and the hypothalamic-pituitary 
system determines the change of the size and the structure of thyroid. As a result of the 
ultrasound examination of thyroid pregnant in the term of 12-14 weeks were found the signs 
of goiter in 80% and 77% women respectively in the 1st and the 2nd groups, at the same time 
as the rest of the surveyed were found the signs of the normal thyroid. It should be noted, 
that the size of a gland was located at the upper normal limit (17-18 cm3).

We have developed the individual scheme of treatment of thyroid pathology for the 
patients of the 2nd group.

Preventive therapy was included power, aimed at increasing the consumption of 
iodine and selenium, potassium iodide 200 mcg per day, selenium 400 mcg per day. This type 
of treatment was administered in the absence of clinical signs of violations of the thyroid.

Hormone replacement therapy was included levothyroxine in the dose of 2.3 
mcg/kg body weight (with lower doses of up to 1,6-1,8 mcg/kg in the postpartum period), 
potassium iodide 300 mcg per day, selenium 400 mcg per day, as well as food, aimed at 
increasing the consumption of iodine and selenium, and was carried out in the presence of 
clinical signs of hypothyroidism.

Pathogenetic therapy was included the reception of thyrosol in the dose of 20 mg 
given in 2 divided doses, potassium iodide 200 mcg per day, selenium 400 mcg per day and 
was in the presence of clinical signs of hyperthyroidism.

We have found that in the 1st group was observed an insignificant positive dynamics. 
Only in 25% of women with hypothyroidism the function of thyroid was normalized. But 
the normalization of thyroid function was observed in 86% of patients with hypothyroidism 
and in 100% of the women with hyperthyroidism in the 2nd group as a result of individual 
pathogenetic therapy that we have selected. This fact proves the necessity of prescription 
such drugs as iodine and selenium to correction of thyroid pathology.

We have analyzed the intrauterine fetal condition of the examined patients. The 
malformations, which were the reason for the termination of pregnancy on medical-genetic 
reasons, were found in one patient of the 1st group according to the results of the initial 
screening. This fact confirms that the thyroid hormones take part in the formation of the 
neural tube and tab of all the organs and systems at the stage of fetal development, and 
in the presence of pathology of the thyroid, uncompensated medication, the fetus may be 
formed malformations incompatible with life. According to our data, fetus hypotrophy was 
revealed at 10%, a violation of the utero-placental circulation in 17%, and the violation of 
the maturation of the placenta in 13% of women of the 1st group, while in the 2nd group these 
figures were significantly lower (0; 3.3; 3.3%) (p<0.05).

Conclusions. The inclusion of drugs of potassium iodide and selenium in the 
scheme of treatment of thyroid pathology during pregnancy is pathogenetically substantiated. 
Therapy developed by us has expressed clinical effect and has a significant positive impact 
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both on the mother’s condition, and on the formation and development of the fetus.
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ПОД- СЕКЦИЯ 7. Клиническая медицина.

гера о.в.
Дитячий невролог, старший ординатор Бориславської ЗСШІ

алгоритМ фарМаКологІЧного лІКУвання ДІтеЙ Із ДЦП в УМовах 
сПеЦШКоли-ІнтернатУ

У сучасній неврології та психіатрії зберігся синдромологічний підхід, 
тоді як інші галузі клінічної медицини перейшли на нозологічний. Завдяки цим 
особливостям неврологію називають математикою медицини. Саме ця особливість 
дає можливість при веденні пацієнта з хронічним перебігом захворювання лікувати 
комплексно – з урахуванням психо-соматичної та сомато-психічної симптоматики. 
Синдромологічний підхід є передумовою для складання індивідуальної програми 
реабілітації дітей з органічним ураженням центральної нервової системи та 
порушеннями опорно-рухового апарату. Завдяки цьому підходу нам вдалося 
адаптувати програми реабілітації до гендерних, вікових, нозологічних особливостей 
дітей, ступеня важкості перебігу захворювання.  За останнє десятиліття наукові 
погляди на ДЦП розширились і все частіше розглядають дане захворювання 
як комбіноване. Наше ведення дитини з наслідками ДЦП  є систематизоване, 
послідовне, зорієнтоване на конкретний результат кожного пацієнта, відслідковане 
за  тривалий час спостереження за перебігом захворювання дитини, підтверджене 
функціональними, лабораторними і параклінічними обстеженнями, а тому – 
багатофакторне, посиндромно роздріблене, комплексно згруповане, комбіноване 
з психолого-педагогічною корекцією, колегіально погоджене лікарями різних 
спеціальностей: педіатром, ортопедом, неврологом, лікарем функціональної 
діагностики. 

З 2010 року діти потрапляють на навчально-реабілітаційний процес із 
попереднім профілактичним медоглядом вузьких спеціалістів за місцем проживання, 
лабораторними обстеженнями: загальний аналіз крові розгорнутий, сечі, калу на 
ентеробіоз, аналіз крові на біохімію; параклінічними обстеженнями – ЕЕГ(для дітей 
з епісиндромом, зниженим інтелектом, затримкою мовного розвитку, поведінковими 
розладами, нічним енурезом), ЕКГ(для дітей з функціональними кардіопатіями), 
рентгеногафія хребта та кінцівок, аудіограма (при зниженому слуху), з проведеною 
пробою Руф’є. До 2010 року оцінка стану здоров’я дитини проводилась виключно 
на аналізі профілактичних оглядів весна-осінь у спецшколі та лабораторного 
обстеження дітей в канікулярний період, а також консультації вузьких спеціалістів за 
показами психіатра, епілептолога, сурдолога. Додатково робиться аналіз обстеження, 
проведеного в спецшколі, та висновків спеціалістів, зроблених за місцем проживання. 
При невідповідності даних дітей скеровується на додаткове дообстеження для 
уточнення діагнозу.

Алгоритм проведення фармакотерапії в БСЗШІ наступний.
1. Посиндромний діагноз хворої дитини.
2. У відповідності до синдромологічного діагнозу план фармакотерапії на 

перший курс для молодшої та старшої школи.
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3. Дані лабораторного і параклінічного обстеження на початок навчально-

реабілітаційного року.
4. Проводяться амбулаторний огляд дітей, функціональні проби, 

антропометрія, гоніометрія,  формуються групи дітей для уроків фізкультури, ЛФК, 
психолого-педагогічної корекції, дієтичного харчування, забезпечення технічними 
засобами інформації , обладнання індивідуальних робочих місць.

5. Корекція курсового лікування у відповідності до поточного стану здоров’я 
дитини та супутньої патології. Медикаментозне лікування проводиться комплексно 
із взаємодоповнюючим ефектом з іншими видами реабілітаційного процесу: 
фізіотерапією, масажем, кінезотерапією, ортопедичною корекцією і в комбінації з 
корекцією дефектологічною, психологічною та педагогічною.

Комбіноване лікування дитячого церебрального паралічу в умовах 
Бориславської СЗОШ проводиться за відповідною схемою (див. Табл.1).

Табл. 1.Схема комбінованого лікування дитячого церебрального паралічу в БСЗШІ.
Характер 

пору-
шень

Медикаментозне ліку-
вання

Фізіотерапев-
тичне

Кінезотера-
пія

Ортопедич-
на корекція

Нейрофі-
зіологічні 

пору-
шення,

біохіміч-
ні

Стимулятори обміну 
н/с:глютамінова кислота,

аміналон,ноотропі
л,церебролізин,пан 

тогам,енцефабол ксанті-
нола нікотинат,

гліцин
гепатопротектори,

адаптогени,
апілак,мелатонін

Вітаміни:В1,2,5,6,12, 
ККБ,

РР, метіонін,
ліпоєва кислота

Термотерапія,
світло терапія,

масаж,
баль-

неотерапія,
вакумте-рапія,
банкотерапія,
саунотерапія

Дихальна,
теренкур пла-

вання,
механотерапі,
бігова доріжка

Гігієнічна гімнас
тика

Дієтичне 
харчу-
вання, 

мінераль-ні 
води. Вид 
фізичних 
наван-та-

жень

Рухові 
пору-

шення,
Пору-
шення 
ходи

Медикаментозні блокади
Терапія Бутоксом

УВЧ,ДКВ,
світло тера

пія,
магніто терапія,

КВЧ,
термотерапія,

УЗ,
масаж,
ЕМС

СІК за Козявкі-
ном

Методики 
Мерзлі-кіної, 

Семенової, ме-
ханотерапія, 

плавала,» Грос-
са»

Механоте-
рапія,

гімнастика, 
апа-рати 
для ходи,
милиці, 
ходунки

Пору-
шення 

постави

Препарати покращуючи 
нервово-мязеву провід

ність:Прозерин,Калімін,
Дібазол

Бальнеотерапія, 
тер-мотерапія, 

вакумтера
пія, банкоте-

рапія,
масаж, сауноте-

рапія

Корегуюча гім-
нас-

тика, Бобат те-
рапія

механотерапія, 
ігротерапія.пла-

вання

Коректор 
поста-

ви, позоко-
рекція,
корсет, 

комір, біо-
динамічна 
корекція
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Дефор-
мації 

кінцівок

Препарати з розсмоктую
чою дією та стимулятори 

регенерації: Плазмол, 
Алое, Лідаза, Пірогенал, 

Метилурацил

УВЧ, ДКВ, світ-
ло тера

пія, магнітоте-
рапія,

КВЧ, МР, тер-
мотера-пія, УЗ, 

масаж, ЕМС

Механотерапія, 
розробка су-

глобів активна і 
пасивна,

віртуально.
cтатична гім-

насти
ка (йога),

Лонгети, 
нічні туто-

ри,
гіпсування

Пору-
шення 

мязевого
 корсету

Знижуючі мязевий то-
нус:

Мідокалм, циклодол,
Стимулятори обміну 

мязе
вої тканини:АТФ, ри-

боксин
,аспаркам, калія оротат, 

рета
боліл, карнітіна хлорид, 

Віта
мін Е, кальція гліцеро-

фос
фат, апілак

Масаж, термо-
терапія, баль-

неотерапія, 
ЕМС,КВЧ, маг-

нітотерапія
Вакумтерапія,
Сауно терапія 

Войтотерапія, 
гігіє-нічна гім-

настика,
Фізкультхви-

линки
Музикотерапія,

плавання

Тренуючий 
режим, кор-

сет,
тутори, 
лонгети,

біодинаміч-
на корекція

Мовні 
пору-
шення

Блокади  медикаментозні
Нейропротектори і су-

дин
ні препарати: Ноофен, 

пан-
тогам, цінарізин, кавін-

тон
Психотропні препарати:

Карбамазепін, денні 
транквілізатори, бром

ЕМС, електро-
форез,

світло терапія,
магнітотерапія
КВЧ, МР, дар-

сонваль
масаж

Мімічна гімнас-
ти-

ка, дихальна гім-
настика пасивна 
і активна, з ви-

корис-
танням дихаль-
них тренажерів» 
Фролова»,» Здо-

ровя», спів

Позокорек-
ція

Психічні 
пору-
шення

Зменшення гіперкінезів:
Еленіум, сонопакс, те-

рилен,
амітріптілін. фінлепсин, 

ріс-сет, пірогенал
Вегето коректори: Ді-

базол,
Складні порошки

Адаптогени: Н-ка лимон-
ника, елеутерококка
Фітотерапія депре-
сивних порушень і 

тривожних станів:н-ка 
півонії,пассіф-

лори,фітосед,валеріана
Вітаміни:В1,6,12,РР

Дарсонваль, 
електро-те-

рапія, масаж, 
кисневі пінки, 
світлотера-пія,
Термо-бальне-
отера-пія, елек-

тросон,
транскраніаль-
на електрости-

муляція

Мімічна гім-
насти

ка,самомасаж, 
корегуючи гім-

настика,
дихальна, Петьо
музикотерапія

Режим дня
Корегуюча 
гімнастика
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Комбіно-
вані по-
рушен-

ня : 
органів 
чуттів,

вегетати
вні,судом
и,перцеп
тивні,чут
ливості

Проти судомні: Депакін,
фінлепсин, бензонал, ді-
фенін, складні порошки
Дегідратуючі: Діакарб
Нейропротектори і су-

дин
ні препарати: Пантогам,
Пікамілон, Фенібут, Но-

офен
Енергін, Кавінтон, Ціна-

різин
Вегетокоректори: Ді-

базол,
Складні порошки.

ЕМС, світлоте-
рапія,

магнітотерапія,
дарсонваль,

електрофорез
КВЧ, МР

Електроаку-
пунктура пери-

орбітальна
саунотерапія

Гімнастика для 
очей, дихальна,
сенсорна корек-

ція.,
музикотерапія,

Режим дня,
наванта-

жень, від-
починку, 

коригуюча 
гімнастика

Супутні 
соматич-

ні
захворю-

вання

Імуностимулятори: Де-
каріс

Ехінацея, метилурацил
Імуномодулятори:

»Береш+»,
Вітаміни: 

А,Е,С,В12,В1,В6,В2,В5 
Жочогінні і сечогінні 

препарати

Термотерапія, 
бальнеотерапія, 
кисневі пінки, 

масаж, сауноте-
рапія

Закалювання, 
гігіє-нічна гім-

настика,
Спорт, ігроте-

рапія
музикотерапія

Коригуюча 
гім-

настика.
Спортивні 

заняття.
Ігро-терапія

Стандартне курсове лікування проводилося впродовж тридцяти днів 
щокварталу і включало в себе наступні елементи: нейропротектори, судинні 
препарати, вітаміни, знижуючі м’язевий тонус і  психотропні препарати.

Використання того чи іншого препарату фармакокінетично було узгоджено 
з типом порушення вегетативної нервової системи хворого на ДЦП. За нашими 
спостереженнями, впродовж 20-ти років у дітей із ДЦП спостерігались змішана 
форма порушення ВНС (гіперпарасимпатікотонія – гіпосимпатікотонія) і проста 
форма (гіперпарасимпатікотонія, гіпопарасимпатікотонія) і разом складали  60 - 
70%, а форми гіперсимпатікотонія, гіперсимпатікотонія-гіпопарасимпатікотонія, 
гіпосимпатікотонія,  як правило, не перевищували самостійно по 10% від загальної 
кількості випадків. Особливості призначення медпрепаратів при різних типах 
вегетативних порушень було подано в попередній статті.

Змішані типи порушення вегетативної системи значною мірою переважали 
у дітей із  спастичними та дистонічними тетрапарезами, при атонічній формі, у 
дітей з парапарезами і монопарезами у випадках супутньої патології соматичної 
або при загостренні неврозів, короткочасно – до місяця – при дезадаптаційному 
синдромі. При спастичній диплегії  спостерігалась наступні порушення ВНС: 
до 40% - гіперпарасимпатікотонія, до 10% - гіпопарасимпатікотонія, до 20% - 
гіпосимпатікотонія, 3 – 5% - гіперсимпатікотонія, решта  – змішані форми. При 
атактичній формі співвідношення гіперсимпатікотонії, гіпосимпатікотонії, змішаних 
форм рівномірно розподілились, гіперсимпатікотонія  склала до 10%.

Загальнозміцнююче лікування тривалістю 14 - 40 днів проводилось  весною 
та восени згідно із держстандартами диспансерного супроводу соматичних хворих за 
нозологіями, терміни підбиралися з урахуванням важкості захворювання, результатів 
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лабораторного та  параклінічного обстеження.

6. Амбулаторний супровід хворої дитини впродовж курсового лікування. 
Оскільки курсове лікування отримує в один день 45-50 дітей, для контролю 
за перебігом реабілітації зроблено наступні кроки: журнал передачі зміни для 
медсестер, щоденні п’ятихвилинки для медперсоналу, тижневий письмовий звіт по 
підрозділах, тижневий план лікаря, в якому внесено огляд  на кожний день тижня, 
окрім амбулаторного поточного огляду,  певних нозологічних груп. Графік роботи 
вузьких спеціалістів сформовано  так, щоб лікарі були присутні впродовж всього дня, 
змінюючи один одного. Зміни в стані реабілітованої дитини оперативно подавались 
на дошку інформації в ординаторській і телефоном старшому ординатору. Створено  
документацію для внутрішнього взаємозв’язку з педагогічним і технічним 
персоналом, для супроводу хворої дитини під час навчального, виховного, 
корекційного процесу. Загальна кількість журналів у медичному відділенні БСЗШІ 
сягає 25 штук, що значно розпорошує інформацію для обробки, потребує тривалого 
часу на заповнення і в сучасних умовах потребує реформи через створення нового 
виду ведення документації – комп’ютерної бази даних і нових держстандартів 
медичної документації для реабілітаційних центрів, але це на даному етапі дає 
детальний аналіз по окремих напрямках роботи.

7. По закінченню першого курсу лікування проводиться профілактичний 
огляд вузьких спеціалістів: психіатра, невролога, ортопеда, отоларинголога, окуліста, 
ендокринолога, ревмокардіолога, педіатра. Що дає основу для корекції фармакотерапії 
на другий курс лікування молодших і старших школярів,  етапів лікувально-
корекційної роботи, обстеження фізичних навантажень до кінця першого півріччя.

8. Амбулаторний супровід упродовж другого курсу лікування.
9. Формуються стандартизовані  звіти для директора та головного лікаря 

місцевої  санепідстації за результатами профілактичного медичного огляду та 
проведеного лікування, в обласний медичний статистичний відділ за поточний рік. 
Діти, які потребують додаткового  дообстеження, в канікулярний період скеровуються 
в стаціонари за місцем проживання.

 У другому семестрі зберігається ця ж етапність  лікувального процесу. 
Відмінність складають конкретні помісячні плани впродовж року і динамічна реакція 
на зміну стану здоров’я дітей, а також підготовка до літнього оздоровлення учнів для 
збереження безперервності лікувального ефекту.

Загалом, учні БСЗШ отримують чотири курси спеціалізованого лікував 
(курс 30 днів щокварталу), загальнозміцнювального лікування, яке включає 
корекцію соматичних захворювань у дітей диспансерної групи весна – осінь (курсом 
14 - 40 днів, залежно від важкості захворювання), а також літнє санаторно-курортне 
лікування отримує близько 50% учнів спецшколи. Завдяки сформованому циклічному  
річному плану фармакотерапії  дітей з ДЦП отримано в динаміці наступні ефекти: а) 
в  чотири рази вдалося знизити амбулаторні звернення (приблизно з 2870 дітей/рік 
до 740 дітей/рік); б) кількість дітей, які перебували в ізоляторі, знизилась із 180 дітей 
за рік до 54 дітей за рік (під час епідспалахів дитячих інфекційних захворювань у 
спецшколі з 480 дітей за рік до 180 дітей за рік); в) середня тривалість перебування 
дітей в ізоляторі знизилась до семи днів із десяти-чотирнадцяти; г) кількість дітей, 
які були скеровані на стацлікування за соматичними показами, з 12 дітей за рік 
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до 2-4 дітей за рік; д) відновлення після хірургічної корекції  контрактур кінцівок 
скоротилося з 2-3 місяців до 1-1,5 місяця; е) відновлення і дітей з астенічними 
станами скоротилось з 2-4 місяців до 1-1,5 місяця; є) при зниженні зору в дітей із 
міопіями при астенічних розладах покращення зору на 0,2-0,4 одиниці спостерігалось 
по 4-х місяцях, а без медикаментозного супроводу (в час матеріальної кризи) через 
6-12 місяців; ж) дезадаптаційні розлади у дітей з ДЦП долались до 1-1,5 місяців, без 
медикаментозного супроводу – до 4- х місяців; з) покращення мовлення у дітей з 
ДЦП спостерігалося через 2 - 3 місяці, при безмедикаментозному супроводі через 
6-8 місяців; и) ефективність лікування нічного енурезу  в межах 2 - 4 роки, а при 
безмедикаментозному супроводі - через 6-8 років; і) покращення епісиндрому до 14 
років, без додаткового медикаментозного лікування не спостерігалось до 18 років; 
ї) опорно-рухові розлади при медикаментозному супроводі дітей з ДЦП давали 
щорічний прогнозований прогрес і рідко закінчувались потребою в хірургічній 
корекції, а при безмедикаментозному – ситуаційними , непередбачуваними змінами, 
через багатофакторний вплив некеровані і, як правило, закінчувались хірургічною 
корекцією; й) хірургічної корекції контрактур щороку при систематичному 
медикаментозному лікуванні потребували  не більше 2-х дітей із ДЦП, в матеріально 
не стабільні роки при несистематичному фармаколікуванні – від 4-х до 6-и 
дітей в рік; к) сформовано базовий медикаментозний комплекс, який відповідав 
фармакокінетичному ефекту медпрепарату та збереженню працездатності, 
дієздатності, зниженню астенічних і невротичних проявів у хворої дитини на 
ДЦП; л) виявлено, що корекцію поведінкових розладів, гострих психотичних 
реакцій, дизадаптаційного синдрому, нічного енурезу у дітей з органічним 
ураженням цетральної нервової системи слід проводити малими і середніми дозами 
психотропних препаратів курсами 30 – 40 днів циклічно з перервами, які відповідають 
ремісії, але не більшою двох місяців, упродовж року, або згідно із індивідуальним 
психічним статусом дитини в році; м) доведено, що при лікуванні дітей із ДЦП і 
супутньо з епісиндромом слід використовувати антиконвульсійні  препарати в малих 
і середніх дозах, компенсуючи ефект додатково транквілізаторами, фітопрепаратами, 
сечогінними препаратами, жовчогінними у зв’язку зі зниженням працездатності та 
научуваності дітей під час навчання і реабілітації.

Описаний аналіз результатів дослідження вказує на доцільність вибраного 
алгоритму фармакологічного лікування дітей із ДЦП в умовах спеціальної школи-
інтернату та спеціалізованого навчально-реабілітаційного центру.
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взаиМосвязЬ алергоПатологии Кожи и ЦитоМегаловиросноЙ 
инфеКЦии

Стремительное развитие современной цивилизации привело к ухудшению 
качества окружающей среды, что, в свою очередь, угрожает здоровью и жизни людей. 
Как указывалось в докладе ВОЗ «Профилактика болезней путем создания здоровых 
окружающих условий» (2006 г.), только оздоровлением окружающей среды ежегодно 
можно предотвратить до 13 миллионов смертельных случаев. Негативное влияние 
факторов окружающей среды обуславливает до 25 % всех болезней в мире и около 
30  % – регионах Африки и к югу от Сахары. Следует отметить, что аллергических 
болезней среди них до 35 %, в их структуре аллергическая патология кожи составляет 
12-43 %, а в возрастной группе старше 60 лет - почти 60 %. На Украине за последние 
10 лет отмечается ежегодный рост заболеваемости атопическим дерматитом у детей 
до 10 % [1; с. 30]. Среди взрослых мировой показатель заболеваемости равен 15 на 
1000 населения [4; с. 1]. Аллергические заболевания кожи приводят к снижению как 
гуморального, так и клеточного иммунитета [5; с. 56]

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) относится к оппортунистическим 
инфекциям, клиническое проявление которых становится возможным лишь 
в условиях первичного или вторичного иммунодефицита [3]. Инфицирование 
населения планеты цитомегаловирусом (ЦМВ) велико. В зависимости от условий и 
образа жизни населения в разных странах уровень сероположительных лиц к ЦМВИ 
колеблется в пределах 25-95%. [2; с. 3, 6; с.57]. 

Целью нашего исследования было изучить уровень инфицирования 
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цитомегаловирусом больных аллергическими дерматозами (АД).

Материалы и методы 
Наличие ЦМВИ проводили путем определения в сыворотке крови 

титров IgМ и IgG к ЦМВ с помощью твердофазного энзимного иммуноанализа, 
что подтверждали обнаружением ДНК ЦМВ в сыворотке крови и в слюне методом 
полимеразной цепной реакции. 

Из 114 пациентов с АД у 89 (78,07%) обнаружены антитела IgM и (или) IgG к 
ЦМВ. Тогда, как среди 25 здоровых людей (группа сравнения) сероположительными 
были 10 человек (40,0%), сероотрицательными - 15 (60,0%). С целью детальной 
характеристики гетерогенности вирусного инфицирования все пациенты были 
разделены на четыре группы в зависимости от уровня специфических анти-ЦМВ 
антител. Сероположительные больные составили 3 группы: к I-ой отнесли пациентов 
с уровнем IgM более 100 МЕ/мл и IgG менее 15 МЕ/мл, ко II – людей с уровнем IgM 
менее 100 МЕ/мл и IgG более 15 МЕ/мл, к III – обследованных с уровнем IgM более 
100 МЕ/мл и IgG более 15 МЕ/мл, а больные, у которых титр IgM меньше 80 МЕ/мл и 
IgG - до 15 МЕ/мл, составили группу сероотрицательных (группа сравнения).

То есть, инфицирование цитомегаловирусом на 38% чаще среди больных АД 
(рис. 1).

Рис. 1. Распределение обследованных больных и здоровых по уровню IgM и G 
к ЦМВ. 

У взрослого человека после инфицирования сначала появляются IgM, их 
количество достигает максимума через 2 мес. и к минимуму снижается через 
10 мес., сменяясь IgG. Обнаружение в крови специфических антител класса IgM 
свидетельствует о первичной ЦМВИ, но они могут определяться и при реактивации 
эндогенного латентного вируса или экзогенной реинфекции [3].

Приведенные данные демонстрируют увеличение частоты инфицирования 
ЦМВ у больных АД в 1,95 раза. Кроме того, среди здоровых людей нет тех, у кого 
обнаружен IgM к ЦМВ, что свидетельствует об отсутствии свежего инфицирования. 
А среди сероположительных лиц контрольной группы преобладают те, у кого 
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определено только увеличение анти-ЦМВ IgG (n = 7, 28%), а одновременно 
специфические Ig М и G были обнаружены только у трех человек контрольной 
группы, что составило 12 %.

Среди больных АД наблюдалась несколько иная картина: подавляющее 
большинство инфицированных составили пациенты, у которых одновременно 
обнаружено Ig М и G к ЦМВ (n = 46; 40,4 %), только анти-ЦМВ IgG определены у 38 
обследованных (33,3 %), анти-ЦМВ IgМ – у 5-ти (4,4 %).

Таким образом, у больных АД значительно больше частота инфицирования 
цитомегаловирусом. Кроме того, у сероположительных больных АД явно преобладает 
свежее инфицирование (или реинфекция) и выше титр анти-ЦМВ Ig M и Ig G по 
сравнению с практически здоровыми людьми.
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вПлив КристалІЧного наноКреМнІЮ залежно вІД Дози та 
МожливостІ Його виКористання У раннЬоМУ ПерІоДІ розвитКУ 

ДифУзного КарДІосКлерозУ

Протягом останніх десятиліть нанотехнології стрімко входять у наше повсякденне 
життя. Одним із перспективних напрямків впровадження нанотехнологій у медицину 
[1, 2] є пошук шляхів вирішення низки актуальних завдань, у яких явищам поверхневої 
взаємодії надається прешочергове значення. До таких слід віднести завдання 
оптимізації біодоступності лікарських засобів у вогнищі патологічного процесу, 
сорбційної детоксикації тощо. З огляду на це, а також враховуючи встановлений 
мембранотропний ефект мікро- і наносфер діоксиду кремнію у дослідах in vitro, нами 
проведено експериментальне дослідження впливу останніх на структуру деяких 
внутрішніх органів щура у нормі та в умовах розвитку патології. 

Мета дослідження – з’ясувати особливості впливу нанокремнію природнього та 
штучного походження залежно від дози, а також можливості його використання для 
корекції порушень структури міокарда в процесі розвитку дифузного кардіосклерозу. 

Для цього в одній серії експериментального дослідження вводили 
внутрішньовенно суспендовану в ізотонічному розчині натрію хлориду суміш 
кристалічних мікро- і наносфер кремнію з розрахунку 1 мг/кг маси тіла тварин, яких 
через 20 хв піддавали евтаназії з дотриманням вимог і правил етичного поводження 
з тваринами, після чого досліджували заморожені гістологічні зрізи легень, 
серця, печінки і нирок за методом поляризованої флуоресценції. У другій серії 
експериментального дослідження використали  природну глину, яка була взята з надр 
землі глибиною 300 м і містила наночастинки кремнію, а також штучно отриману 
суміш кристалічних мікро- і наносфер кремнію у дозі 0,01 мг/кг маси per os щоденно 
протягом 90 днів з початку моделювання кардіосклерозу. Дифузний кардіосклероз 
моделювали відомим методом [3].  Дослідження провели на статевозрілих щурах 
самцях (180-200 г). 

У результаті першої серії експерименту виявлено виражений цитодеструктивний 
вплив кристалічного кремнію на внутрішні органи. Руйнівна дія кремнієвих 
мікро- і наносфер стосується як мембранних структур так і внутрішньоклітинних 
елементів. І, хоча реакція останніх у різних органах на дію кремнію містить ознаки 
специфічності, проте глибинний характер загальної цитодеструктивної дії переважає 
вказані органоспецифічні прояви. Заслуговує на увагу при цьому феномен руйнації 
самих кристалічних мікросфер із утворенням значної кількості загострених 
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шипуватих утворів, що може спричиняти формування додаткового обтяжувального 
патогенетичного впливу.

Дослідження у вказаному напрямі знаходяться лише на початковому етапі, 
проте вже тепер варто зазначити необхідність обережного і виваженого підходу 
до вирішення питання доцільності внутрішньосудинної інфузії нанокремнію як 
імовірного нанотехнологічного кроку. 

Результати другої серії екперименту показали, що через 30 днів із моменту 
моделювання кардіосклерозу у тварин, які не отримували препаратів для корекції, 
розвинулися ознаки серцевої недостатності, 30 % тварин  даної групи загинуло, а при 
корекції нанокремнієм природнього та штучного походження спостерігалося 100 % 
виживання піддослідних тварин. Також у корегованій групі тварин прояви серцевої 
недостатності, зокрема такі як тахіпное, вологі хрипи, асцит, були менш виражені. 
Це дозволяє стверджувати, що наночастинки кремнію при розвитку патології мають 
позитивний вплив на міокард і їх використання на початковому етапі моделювання 
даної патології здатне зменшити інтенсивність розвитку кардіосклеротичного 
процесу.

Дане експериментальне дослідження відкриває нові перспективи дозозалежного 
використання  кристалічних мікро- і наносфер діоксиду кремнію для корекції 
порушень структури міокарда в процесі розвитку дифузного кардіосклерозу, що 
сприятиме пошуку шляхів зменшення захворюваності та смертності від серцевої 
патології. 

висновки.
1. При внутрішньовенному введенні суспендованої в ізотонічному розчині 

натрію хлориду суміші кристалічних мікро- і наносфер кремнію в дозі 1 мг/кг маси 
тіла тварин проявляється їх руйнівна дія, яка стосується як мембранних структур так 
і внутрішньоклітинних елементів легень, серця, печінки і нирок. 

2. В умовах використання нанокремнію у дозі 0,01 мг/кг маси тіла per os щоденно 
протягом 90 днів на початковому етапі моделювання кардіосклерозу досліджувані 
наночастинки кремнію як природнього так і штучного походження мають позитивний 
вплив на міокард і сприяють зменшенню проявів серцевої недостатності та загибелі 
піддослідних тварин.
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