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УДК   614.253.5-613.95:613.25 Медичні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЖИРІННЯ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ У ПІДЛІТКІВ 

 

                                                                                             Артеменко А.С., 

викладач Нікопольського медичного коледжу, 

м. Нікополь, Україна  

студентка факультету іноземних студентів  

«ННІ Медсестринства» спеціальність «Сестринська справа»,  

освітнього ступення «Магістир медсестринстра»  

ДВНЗ «Тернопільський державний  

медичний університет імені І.Я. Горбачевського»  

м. Тернопіль, Україна 

Актуальність теми. Проблема ожиріння порівняно  з іншими проблема-

ми знаходиться в центрі уваги сучасної медицини. ВООЗ розглядає ожиріння як 

епідемію, що охопила мільйони людей. Ожиріння негативно позначається на 

соматичному та психічному здоров'ї, змінює обмін речовин, особливо у дітей та 

підлітків, що робить проблему дуже актуальною. 

Мета - вивчити чинники ризику ожиріння у підлітків та способи лікування.  

Для досягнення мети: використали медико – соціологічне дослідження - 

анкетування 120 медичних сестер за спеціально розробленим  опитувальником. 

Який складався з антропометричних вимірювань, запитань про харчування, фі-

зичну активність та спадкові захворювання. Серед респондентів було 30 

студентів 1-го курсу, 30 студентів 2-го курсу та 30 студентів 3-го курсу за спе-

ціальністю «Сестринська справа» Нікопольського медичного коледжу, а також 

30 практикуючих медичних сестер міста Нікополь.  

Отримані результати та їх обговорення.  Встановлено, що майже поло-

вина (43,3%) підлітків суб'єктивно неправильно оцінює власну масу тіла при 

порівнянні її з об’єктивним критерієм - індексом маси тіла (ІМТ). Встановлено, 

що серед підлітків (медичних сестер 1-го курсу) осіб з ІМТ<18,0 кг/м
2  

 було 

16,7% (дефіцит маси тіла), осіб з ІМТ>18,1<25,0 кг/м
2  

було 63,3% (нормальна 

маса тіла), осіб з ІМТ>25,1<30,0 кг/м
2  

було 20,0% (надлишкова маса тіла). Се-

ред обстежених підлітків осіб з ожирінням не виявлено. Серед другокурсників 



6 
 

дефіцит маси тіла виявлено у 3,3% випадків, нормальну масу тіла мали 70,0% 

осіб, надлишкову масу тіла мали 26,7% обстежених. Ожиріння серед медичних 

сестер 2-го курсу не спостерігали. Серед студентів 3-го курсу сестринської 

справи не спостерігали ні ожиріння, ні осіб із занепадом живлення. Натомість 

66,7% мали нормальну масу тіла та 33,3% - надлишкову. Серед практикуючих 

медичних сестер осіб із дефіцитом маси тіла не було. Нормальну масу тіла мали 

лише половина (50,0%) обстежених, у 43,3% була надлишкова маса тіла та у 

6,7% спостерігали ожиріння.  

Висновки.  

1. Серед підлітків має місце значна частка осіб з надлишковою масою тіла. 

2. З віком має місце тенденція до зростання питомої ваги осіб як з надли-

шковою масою тіла, так і з ожирінням.  

3. Співвідношення осіб з надлишковою масою тіла до осіб з нормальною 

масою тіла у  1-го курсу що склали ланку підлітків становить 1 до 3; у 2-го кур-

су  – 1 до 2.6; в 3 –го курсу -1 до 2,0; у практикуючих медичних сестер – 1 до 1. 

4. Порушення обміну речовин закладаються у дитячому і підлітковому 

віці у вигляді надлишкової маси тіла, що потім, з віком реалізується у дорослих 

у вигляді ожиріння.  

Література: 

1. Ожирение у подростков / Т.Н. Сорвачева, В.А. Петеркова, Л.Н. Титова 

и др. // Лечащий врач. -2016. -№4. -С. 50-54. 

2. Про затвердження норм фізіологічних потреб населення України в ос-

новних харчових речовинах і енергії (Електронний ресурс) : наказ МОЗ України 

від 03. 09. 2017 р. № 1073. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17. 

3. Корпачев В.В. Парадоксы ожирения /В.В. Корпачев //Здоров’я Украї-

ни.-2016. №2 с.45. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17
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УДК 616.24-002-022.7-06:616.98:578.828.6]-091 Медицинские науки 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  

ПНЕВМОЦИСТНОЙ  ПНЕВМОНИИ У ВИЧ - ИНФИЦИРОВАННЫХ 

 

Чабан Т.В., Бочаров В.М., 

ассистент кафедры инфекционных болезней  

Одесский национальный медицинский университет 

 г. Одесса, Украина 

Актуальность. В последние годы в Одесском регионе увеличилось коли-

чество больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Среди оппортунисти-

ческих заболеваний у этой группы пациентов чаще всего диагностирован  

туберкулѐз лѐгких. Также достаточно часто встречается сочетанная патология: 

туберкулез, пневмоцистная пневмония (ПП) и ВИЧ-инфекция [4, с.38].  

Выраженная  иммуносупрессия - снижение   количества CD4+ -

лимфоцитов  < 200 кл/мкл - является ведущим фактором риска у ВИЧ-

инфекцированных развития ПП независимо от применения ВААРТ. Обращает 

на себя внимание и то, что у ряда иммунокомпетентных лиц при исследовании 

мокроты методом ПЦР обнаруживаются возбудители латентного пневмоцисто-

за. Клиническим проявлением ПП  является пневмоцистная пневмония (ПП), 

которая сопровождается приводит острой дыхательной недостаточностью и без 

соответствующей этиотропной терапии часто заканчивается летально.  

Цель исследования – проанализировать клинико-морфологические осо-

бенности течения: генерализованного туберкулеза и ПП у больных на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции [5, с.9-12]. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

и аутопсийных протоколов 12  умерших пациентов. Среди умерших 8 мужчин и 

4 женщин в возрасте от 20 до 40 лет. У всех прижизненно диагностирована  поз-

дняя стадия ВИЧ-инфекции,  уровень CD4+ -лимфоцитов < 200 кл/мкл. 

 В результате проведенных исследований установлено, что все больные 

отмечали - повышение температуры тела до 38-39
0
С, боль в грудной клетке без 



8 
 

чѐткой локализации, при объективном осмотре - цианоз носогубного треуголь-

ника, акроцианоз, выраженная отдышка в покое (26,4
+
2,1 дыхательных 

движений в 1 минуту), тахикардия ( Ps112
+
5,7 ударов в 1 минуту ),  аускульта-

тивно – сухие мелко- или среднепузырчатые влажные хрипы, притупление 

перкуторного звука над пораженными участками легких, у 7 больных отмечено 

втяжение межреберных промежутков при вдохе. 

Данные рентгенологического исследования - усиление сосудистого ри-

сунка в области корней, наличие билатеральных диффузных инфильтратов в 

нижних отделах лѐгких, которые чередовались с участками повышенной про-

зрачности, по типу «вуали», «матового стекла» или «снежных хлопьев» [1, 

с.528; 7, с.37-44].  

Следует отметить, что у всех больных диагноз - пневмоцистная пневмо-

ния прижизненно установлен не был. 

Проведенное морфологическое исследование выявило смешанную гема-

тогенно-лимфогенную диссеминацию очагов туберкулезного воспаления в 

легких, селезенке, почках, печени, головном мозге, лимфатических узлах как в 

виде однотипных мелких фокусов казеозного некроза, так в виде обширных по-

лей некроза. Легкие во всех случаях были отечны, «резиновой» консистенции. 

Медиастинальные лимфатические узлы увеличены. Гистологическое исследо-

вание выявило отсутствие характерной продуктивной клеточной реакции. 

Фокусы «специфического» некроза имеют вид периваскулярных гнойно-

некротических очагов. В легочной ткани преобладал альтеративный и экссуда-

тивный компонент воспаления. Поражения сосудов проявлялись эндоваскули-

тами, панваскулитами, тромбоваскулитами. В лимфатических узлах грудной и 

брюшной полостей выявляли лимфоаденопатию с обеднением лимфоидной 

ткани, частичной или полной редукцией фолликулов, реактивной гиперплазией 

гистиоцитарных элементов и ангиоматозом. Окраска очагов некроза по Циль-

Нильсену показала большое количество кислото-устойчивых микобактерий, а 

посев патологического материала и ПЦР исследование подтвердило отношение 

этих микобактерий к МБТ с множественной и широкой лекарственной устой-
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чивостью (3 наблюдения) [2, с.45-48; 3, с.916-920].  

При гистологическом исследовании легочной ткани в просвете альвеол  

обнаружено большое  количество трофозоидов и прецист, определяющихся в 

составе пенистой массы, которая при окраске геметоксилин-эозином выглядит 

эозинофильной. Не поддающееся подсчету количество P. jiroveci в просвете 

альвеол, наличие разрушенных альвеоцитов 1-го типа, эозинофильный белко-

вый эксудат и характерные признаки воспаления указывают на развитие ПП у 

данных больных.  

При окраске препаратов реактивом Шиффа цисты окрашивались в розо-

ватый цвет, а при серебрении по Грокотту в альвеолах определялись P. Jiroveci. 

Наблюдались многоядерные клетки, типа клеток «инородных тел». Во всех на-

блюдениях выявлено различной выраженности и распространенности 

альвеолярное повреждение вплоть до образования гиалиновых мембран и раз-

вития острого респираторного дистресс-синдрома. В альвеолах 

обнаруживались так же разрушенные пневмоцисты, клеточные элементы вос-

паления, сгустки фибрина, фрагменты мембран сурфактанта и пенистые 

макрофаги [6, с.33-37; 8, с.130-135]. 

Таким образом, недиагностированная ПП и, как следствие, отсутствие со-

ответствующей этиотропной терапии, являются непосредственной причиной 

смерти больных. 

На наш взгляд на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, у больных при выяв-

лении клинических и рентгенологических признаков поражения лѐгких следует 

проводить исследование мокроты, а при возможности и бронхо-легочного со-

держимого методом ПЦР для возможного обнаружения P. Jiroveci и решения 

вопроса о назначении соответствующей этиотропной терапии.  

Литература: 

1. Бартлетт Дж., Галант Дж. Клинические аспекты ВИЧ-инфекции. — М.: 

2012. — 528 с.  

2. Буринский Н. В. Клинико-морфологические особенности ВИЧ-

ассоциированного туберкулеза [Текст] / Н. В. Буринский, К. С. Боровиков // 
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Клінічна медицина. — 2013. — № 1. — С. 45–48. 

 3. Быхалов Л. С. Характеристика патоморфологических изменений в лег-

ких у умерших лиц при ко-инфекции, ВИЧ/туберкулез на фоне инъекционной 

наркомании [Текст] / Л. С. Быхалов // Фундаментальные исследования. — 2014. 

— № 7–5. С 916–920. 

 4. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень.—2016.—№ 46.— С.38.  

5. Дифференциальная диагностика деструктивных поражений легких при 

ВИЧассоциированных инфекциях [Текст] / Ю. Г. Пархоменко, Ю. Р. Зюзя, Д. 
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Відкриття впливу ендотелію на регуляцію судинного тонусу, гемостаз та 

імунні процеси в організмі людини змінило погляд на поняття патогенезу та 

методів лікування багатьох захворювань у тому числі інфекційних [1, 3]. 
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Актуальним напрямком досліджень сучасної медицини є пошук нових 

маркерів, специфічних для ендотелію, що мають діагностичне значення як пре-

диктори дисфункції ендотелію (ДЕ) ще на доклінічному етапі  порушення його 

функції. Враховуючи щорічні епідемії та спалахи грипу, своєчасна оцінка фун-

кціональних властивостей та морфологічні зміни клітин ендотелію судин у 

хворих на грип дозволить прогнозувати перебіг та своєчасно запобігати розвит-

ку ускладнень захворювання [4]. 

Для дослідження порушень функції ендотелію при грипі ми вибрали най-

більш специфічний маркер, що відображає процес гострого пошкодження 

клітин ендотелію – десквамовані ендотеліальні клітини [7]. Циркулюючі ендо-

теліальні клітини (ЦЕК) периферичної крові це зрілі диференційовані клітини, 

які є прямим маркером ЕД. Ураження судин при грипі виникає завдяки токсич-

ній дії вірусу і проявляється підвищенням проникності судин, ламкістю стінок 

судин, порушенням мікроциркуляції [2]. Для оцінювання функціонального ста-

ну ендотелію також має значення дослідження церулоплазміну (ЦП) - одного з 

регуляторів ендотелій-залежних процесів та маркером гострої фазі запалення. 

При гострих ушкодженнях ЦП виявляє властивості протизапального медіатора 

та антиоксиданту, регулює активність ендотеліоцитів [6]. В комплексі патоге-

нетичних змін при грипі неоднозначна роль відводиться оксиду азоту (NO). За 

даними наукових робот відомо, що NO може виступати в ролі окислювача, а 

також приймати участь у стресорних реакціях в ролі антиоксиданту, який об-

межує надмірну активацію АФК [8]. 

Але на сьогодення у доступній літературі майже немає даних про ступінь 

ураження ендотелію судин у хворих на грип. Не вивчена залежність цих показ-

ників від тяжкості захворювання, також не проводиться медикаментозна 

корекція ендотеліальної дисфункції при грипі. 

Матеріали та методи 

Під спостереженням знаходилось 158 пацієнтів, хворих на грип А, з них – 

у 32 був легкий перебіг, 62 - середньо тяжкий та 64 хворих - з тяжким грипом у 

віці від 18 до 45 років. Критеріями виключення були вагітність, тяжка соматич-
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на патологія та ожиріння. Дослідження проведене на базі клінічної інфекційної 

лікарні м. Одеса. Ступінь тяжкості визначали за клінічними проявами та наяв-

ністю ускладнень.  

Діагноз грипу встановлювався на підставі епідеміологічних, клінічних та 

вірусологічних методів дослідження. У дослідження включали тільки хворих з 

позитивним результатом змивів з носоглотки методом полімеразної ланцюгової 

реакції на грип А.  

Були проведені традиційні методи обстеження (загальний аналіз крові та 

сечі, біохімічне дослідження крові, рентген органів грудної клітини). Вище 

означені дослідження проводили під час надходження хворих до стаціонару та 

на 5 день спостереження.  

Пацієнти були розподілені на наступні групи: І група - 32 хворий на лег-

кий грип, ІІ група - 62 хворих на грип середньої тяжкості та ІІІ група ˗ 64 

хворих на тяжкий грип з нетяжкою пневмонією. З метою контролю отриманих 

результатів досліджені практично здорові добровольці - 30 осіб, що далі інфор-

мовану згоду щодо обстеження.  

Статистичну обробку одержаних результатів здійснювали на персональ-

ному комп'ютери за допомогою пакетів STATISTICA 10.0, MedCalc 14.8.1 и 

MicrosoftExcel 2010 с надстройкою AtteStat 12.5, інтернет-калькуляторів SISA – 

Simple Interactive Statistical Analysis (http://www.quantitativeskills.com/sisa/) и 

WebPagestat Perform Statistical Calculations (http://statpages.info). 

Результати та їх обговорення 

При дослідженні морфо-функціонального стану ендотелію нами було 

встановлено збільшення ЦЕК (рис. 1) в сироватці крові хворих на грип А в діа-

пазоні від (1505±161) кл/мл в І групі, (2276±232) – ІІ групі з максимальними 

значеннями (3120±287) кл/мл в ІІІ групі дослідження порівняно з групою конт-

ролю (993±102), що достовірно переважає кількість ЦЕК у практично здорових 

осіб (Р < 0,05). 

Одночасно з визначенням ЦЕК з метою визначення функціонального ста-

ну ендотелію у хворих на грип А було проведене дослідження показників 

http://statpages.info/
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церулоплазміну та оксиду азоту у хворих на грип в залежності від тяжкості за-

хворювання. Дослідження сумарних метаболітів оксиду азоту сироватки крові 

показало підвищення рівня концентрації NOx в І (28,7±2,7) мкмоль/л та  ІІ гру-

пах (41,2±3,7) мкмоль/л з максимальними показниками у ІІІ групі (77,2±0,8) 

мкмоль/л  порівняно з контролем (25,97±1,89), (Р < 0,05), що може свідчити про 

розвиток ендотоксикозу (інтоксикаційного синдрому).  

Також виявлено достовірне підвищення концентрації церулоплазміну в 

усіх групах дослідження: І групі – (138,4±3,3) мг/л та ІІ – (152,7± 2,5) мг/л та 

(174,5±3,3) мг/л порівняно з групою контролю (127,4±9,42) мг/л (Р < 0,05). Під-

вищення рівню ЦП в групах дослідження відносно показників контролю, на 

наш погляд, свідчить про розвиток гострої запальної реакції вже на перших 

етапах захворювання, підвищення активності клітин ендотелію та відображає 

активізацію процесів ліпопероксидації в період розпалу хвороби. 

Нами було запропоновано алгоритм раннього прогнозування вірусної 

пневмонії: при загальних значеннях ЦЕК 1300-1600 клітин в 1 мл крові у ви-

гляді вираженої стадії апоптозу 700-1200 клітин та показниках NO¯ 23.0 - 29.0 

мкмоль/л і ЦП 108-144 мг/л передбачають легкий перебіг грипу, при значенні 

ЦЕК 1700-2400 клітин в 1 мл крові з переважанням вираженої стадії апоптозу з 

кількістю 1300-1900 та рівнем NO¯ 30.0-40.0 мкмоль/л та значенні церулоплаз-

міну 145-160 мг/л визначають грип середньої тяжкості, можливо бронхіт, а при 

значенні ЦЕК 2500-3900 клітин і більше в 1 мл крові з переважанням початко-

вої стадії апоптозу 400-800 клітин та вираженої його стадії 1700-2200 клітин і 

рівні NO¯ 40,0-80,0 мкмоль/л та концентрацією ЦП 160-220 мг/л і більше про-

гнозують ускладнення грипу - вірусну пневмонію, тощо. 

Висновки. 

Для прогнозування можливих ускладнень при грипі А значне діагностич-

не значення має своєчасне визначення лабораторних предикторів ускладнень на 

ранніх етапах захворювання та їх своєчасна профілактика. 

 При дослідженні маркерів дисфункції ендотелію у хворих на грип А ви-

значено підвищення церулоплазміну в сироватці крові в період розпалу, що 



14 
 

відображає його антиоксидантні властивості та гострофазовість процесу. 

 Виявлено прямий сильний кореляційний зв'язок між періодом розпалу 

грипу, та враженістю морфологічних і функціональних порушень ендотелію. 

Ступінь ураження клітин ендотелію корелює з зростанням кількості ЦЕК у пе-

риферичній крові (коефіцієнт кореляції Спірмена r = 0,72, p<0,001). 
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Грип є інфекцією, що займає домінантне місце в структурі інфекційної 

захворюваності як за кількістю випадків захворювання, так і за спричиненими 

збитками. Щороку вірус грипу швидко поширюється по всьому світу, спричи-

нюючи сезонні епідемії та пандемії, які уражають людей всіх вікових груп [1]. 

В Україні кількість хворих на грип щороку сягає 10-14 мільйонів, що становить 

95% від усіх зареєстрованих випадків інфекційних захворювань [1, 2]. Здатність 

грипу до антигенної мінливості, особливо типу А, є причиною швидкого розпо-

всюдження інфекції. Тяжкий перебіг грипу з високою смертністю робить його 

однією з найбільш актуальних медичних та соціально-економічних проблем [1]. 

Одним із провідних патогенетичних механізмів розвитку грипу є дестру-

кція епітеліальних покривів дихальних шляхів та пошкодження ендотелію 

судин з розвитком дисфункції ендотелію [2, 3] . Вірус грипу А викликає пору-

шення дихальної, нервової та серцево-судинної систем, а також зміни 

гемостазу, здатний до репродукції в клітинах ендотелія судин. [2]. Вірус може 

викликати пошкодження тканин не тільки прямою інвазією, але й активацією 

окислювального метаболізму [2]. У сироватці крові хворих на грип А та ерит-

роцитах встановлене значне підвищення вмісту продуктів перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ), а саме малонового діальдегіду (МДА), дієнових 

кон’югатів (ДК) та кетодієів (КД), що є причиною порушень гемостазу внаслі-

док ураження оболонок тромбоцитів надлишками вільних радикалів, що 
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призводить до мікротромбозів, порушень мікроциркуляції та поліорганної не-

достатності [2]. 

На клітинному рівні дисфункція ендотелію (ДЕ) повязана з ураженням та 

прискоренням апопотозу ендотеліоцитів [2, 3]. В ендотеліоцитах синтизуються 

біологічно активні речовини, які контролюють апоптоз. Важлива роль у забез-

печенні ефективного функціонування ендотеліальної системи, а також 

запобіганні розвитку ендотеліальної дисфункції належить оксиду азоту [3, 4, 5]. 

Тому комплексне обстеження та раціональне лікування таких хворих, особливо 

у гострий період захворювання, є кращою профілактикою ускладнень. 

Під спостереженням знаходилось 158 пацієнтів, хворих на грип А, з них – 

у 32 був легкий перебіг, 62 - середньо тяжкий та 64 хворих - з тяжким грипом у 

віці від 18 до 45 років. Критеріями виключення були вагітність, тяжка соматич-

на патологія та ожиріння. Дослідження проведене на базі клінічної інфекційної 

лікарні м. Одеса. Ступінь тяжкості визначали за клінічними проявами та наяв-

ністю ускладнень. Діагноз грипу встановлювався на підставі епідеміологічних, 

клінічних та вірусологічних методів дослідження. У дослідження включали 

тільки хворих з позитивним результатом змивів з носоглотки методом поліме-

разної ланцюгової реакції на грип А. Були проведені традиційні методи 

обстеження (загальний аналіз крові та сечі, біохімічне дослідження крові, рент-

ген органів грудної клітини). З метою оцінки маркерів ЕД у сироватці крові 

хворих визначали вміст сумарного рівня стабільних метаболітів оксиду азоту 

(NOx), нітратів та нітритів (NO2+NO3) за допомогою реактиву Грісу; актив-

ність церулоплазміну (ЦП) методом, заснованим на окисленні п-

фенілендіаміну, на спектрофотометрі «Apel PD-303UV» Японія [4]. Визначали 

інтенсивність десквамації ендотелія за модефікованим методом J. Hladovec з 

визначенням загальної кількості циркулюючих ендотеліальних клітин (ЦЕК) та 

їх кількість на різних стадіях апоптозу [3, 6]. Визначали стан процесів ПОЛ: діє 

нових кон’югатів (ДК), кетодієнів (КД) та малонового діальдегіду (МДА), які 

широко використовуються в якості критеріїв інтенсивності даного процесу. 

Концентрацію ДК та МДА в сироватці крові хворих на грип, а також глутатіон-
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пероксидази (ГП), глутатіонредуктази (ГР) і глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-

6-ФДГ) визначали за загальноприйнятими методиками [7]. Вище означені дос-

лідження проводили під час надходження хворих до стаціонару та на 5 день 

спостереження.  

Пацієнти були розподілені на наступні групи: І група - 32 хворих на лег-

кий грип, ІІ група - 62 хворих на грип середньої тяжкості та ІІІ група ˗ 64 

хворих на тяжкий грип з нетяжкою пневмонією. З метою контролю отриманих 

результатів досліджені практично здорові добровольці - 30 осіб, що далі інфор-

мовану згоду щодо обстеження.  

Статистичну обробку одержаних результатів здійснювали на персональ-

ному комп'ютери за допомогою пакетів STATISTICA 10.0, MedCalc 14.8.1 и 

MicrosoftExcel 2010 с надстройкою AtteStat 12.5, інтернет-калькуляторів SISA – 

Simple Interactive Statistical Analysis (http://www.quantitativeskills.com/sisa/) и 

WebPagestat Perform Statistical Calculations (http://statpages.info). Для оцінки 

ефективності терапії була досліджена динаміка клінічних проявів захворюван-

ня. Брали до уваги тривалість лихоманки, катаральних явищ у верхніх 

дихальних шляхах та тривалість інтоксикації.  

За даними дослідження, гострий період грипу А  супроводжується досто-

вірною інтенсифікацією процесів ліпопероксидації у вигляді підвищення 

концентрації дієнових кон’югатів, кетодієнів та МДА в сироватці крові,  в гру-

пах дослідження та пригніченням антиоксидантної системи ГП, ГР, та особливо 

G-SH. Вже на початку розвитку хвороби встановлено значне підвищення вмісту 

рівня стабільних метаболітів оксиду азоту нітратів та нітритів (NO2+NO3) по-

рівняно з фізіологічними показниками. , виявлено достовірне підвищення 

концентрації церулоплазміну у сироватці крові хворих обох груп І (152,7±12,3) 

та ІІ (151,24±16,4) порівняно з групою контролю (127,4±9,42). Високий рівень 

ЦП у хворих на грип, на наш погляд, відображає підвищення активності клітин 

ендотелію та свідчить про активізацію процесів ліпопероксидації. В групах до-

слідження виявлено зростання рівню циркулюючих ендотеліальних клітин 

(ЦЕК) залежно від тяжкості захворювання. Так, у хворих на грип І групи зага-
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льна кількість клітин становила 1300-1600 з переважанням вираженої стадії 

апоптозу, в ІІ - й – 1700 - 2400, з максимумом у ІІІ групі – 2500 - 3900, що від-

повідало І ступеню ендотеліальної дисфункції (2500 клітин/мл). Виявлено 

прямий сильний кореляційний зв’язок між періодом розпалу грипу, вираженіс-

тю морфологічних і функціональних порушень ендотелію та підвищенням 

рівню NO в сироватці крові. Підвищення кількості ЦЕК у периферичній крові 

корелює зі зростанням сумарних метаболітів азоту NOх (NO2+ NO3) у перифе-

ричній крові (коефіцієнт кореляції Спірмена r=0,77, р˂0,001).  

В групі хворих на грип, які отримували комплексне лікування, ознаки ін-

токсикаційного синдрому (головний біль, слабкість, зниження апетиту) 

скоротилися удвічі, також скорочувався період лихоманки (3,16±0,17) в основ-

ній групі. Відзначено вплив лікування на тривалість кашлю. Середня тривалість 

кашлю в ІІ групі становила (3,41±0,15) доби проти (4,61±0,24) діб у І-й групі. 

Кількість ускладнень у вигляді гострого гнійного синуситу, бронхіту та пнев-

моній у хворих ІІ групи також була меншою. 

Своєчасна діагностика ДЕ на ранніх етапах захворювання та призначення 

комплексного патогенетичного лікування хворих на грип сприяє профілактиці 

розвитку деструктивних процесів у різних органах та тканинах, зниженню пи-

томої ваги тяжких та ускладнених форм хвороби. 
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Серед екстранодальних злоякісних Т-клітинних лімфом з ураженням 

шкіри (Т-КЛШ) малігнізованими зрілими CD4
+
 Т-лімфоцитами домінують гри-

боподібний мікоз (ГМ; mycosis fungoides) і його лейкемічний варіант синдром 

Сезарі (CC; Cézary syndrome). Акумулюючись у шкірі, CD4
+
 Т-лімфоцити 

спричиняють появу на ній еритематозних плям зі сильним свербінням [1]. Ан-
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тигени пухлинних Т-лімфоцитів взаємодіють з молекулами адгезії ендотелію 

шкірних венул, кератиноцитів і дендритних клітин шкіри, що сприяє їхньому 

нагромадженню в епідермісі і утворенню мікроабсцесів Потріє. 

Грибоподібний мікоз, який становить третину усіх шкірних лімфом, є лі-

мфоцитарною лімфомою з низьким ступенем злоякісності. Гістологічно та 

клінічно виділяють три стадії ГМ: еритематозну, бляшкову та пухлинну. На по-

чатковій стадії малігнізовані лімфоцити депонуються у шкірі, де ініціюють її 

ураження. Вона характеризується поліморфізмом висипань і може нагадувати 

екзему, псоріаз, себорейний дерматит, нейродерміт тощо. Прогноз на ранніх 

стадіях ГМ добрий, у 25 % випадків хвороба має торпідний перебіг. У разі про-

гресування процесу, на пізніх стадіях ГМ та при синдромі Сезарі, коли уражені 

лімфатичні вузли, внутрішні органи, прогноз несприятливий, і тривалість життя 

хворих не перевищує 2,5-3 роки [2, 3, 4]. 

Лікування Т-КЛШ є проблемою сучасної медицини. Не існує єдиної зага-

льновизнаної стратегії і тактики їх терапії. Ефективність існуючих засобів 

лікування Т-КЛШ базується на їх цитостатичній дії. Зумовлені ними покращен-

ня є нетривалими, а повторні використання обмежені токсичністю. За даними 

Національного інституту раку США, для лікування хворих на Т-КЛШ загаль-

ноприйнятими є три види терапії: променева, хіміотерапія та фототерапія 

(використання ультрафіолетових променів спектру А (УФА) у поєднанні з псо-

раленами, які за своїми властивостями є фотосенсибілізаторами і підвищують 

чутливість злоякісних клітин до дії світла) [5]. Iнертнi в темнотi, псоралени (8-

метоксипсорален (8-МОП), оксорален тощо) активуються УФА-променями ( = 

320-400 нм). Пiсля прийому per os концентрація 8-МОП в кровi сягає максиму-

му через 1-4 години і до доби вони виводяться з організму. Вважають, що 

молекула 8-МОП проникає в ДНК і при поглинанні фотонів світла утворює 

зв’язки з азотистими сполуками ланцюгів ДНК. Таке з’єднання двох ланцюгів 

блокує реплікацію ДНК. Піддані фотохімічній дії Т-лімфоцити змінюють свої 

антигенні властивості блокуванням реплікації ДНК продуктом фотохімічного 

перетворення 8-МОП за дії УФА і втрачають здатність до поділу.  
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В ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної 

Академії медичних наук України» вперше в Україні застосовано метод фотофе-

резу, який довів свою ефективність у лікуванні гемобластозів, зокрема,Т-КЛШ. 

Фотоферез проводили за методом R. L. Edelson [6] в модифікації В.Л. Новака і 

співавт. [7]. Для впровадження фотоферезу в практичну медицину визначено 

умови опромінення ультрафіолетом ―А‖ лейкомаси після прийому 8-МОП. На 

його основі було розроблено метод плазмафотоферезу (ПФФ). За дві години 

перед ПФФ хворий приймав 8-метоксипсорален з розрахунку 0,4-0,6 мг/кг маси 

тіла per os. Перед початком операції пацієнту внутрішньовенно вводили гепа-

рин (доза 200-250 МО на кг маси тіла). Кров з вени забирали в пластикатні 

контейнери фірми Ravimed з 63 мл гемоконсерванта CPDA-1, (Citrate Phosphate 

Dextrose Adenine) і центрифугували. Отримані еритроцити ретрансфузували, 

плазму утилізували, лейкоцити (45-50 мл) доводили до 100 мл 0,9 % розчином 

NaCl, опромінювали ультрафіолетом УФА лампою ЛУФ-8 і ретрансфузували. 

Операції ПФФ проводили з інтервалом 12-14 діб. Кількість їх залежала від сту-

пеню уражень шкіри хворих на Т-КЛШ.  

У відділенні екстракорпоральної гематології ДУ «Інститут патології крові 

та трансфузійної медицини НАМН України» з 2005 р. на лікуванні перебувало 

64 хворих (54 пацієнти з ГМ і 10– з СС) віком від 21 до 76 років, з них 38 чо-

ловіків і 26 жінок (співвідношення 1,5:1). Діагноз встановлювали на основі 

клінічних ознак хвороби, морфологічного дослідження біопсії шкіри з місць 

ураження, у частини хворих проведено імуногістохімічний аналіз лімфоїдних 

інфільтратів шкіри, цитологічне та імунофенотипове дослідження перифери-

чної крові. За необхідності, для уточнення стадії хвороби виконували 

рентгенологічне і МРТ дослідження грудної клітки і черевної порожнини. 

Для лікування уражень шкіри всім хворим застосовували ПФФ, інфузії гепари-

ну, вобензим.  Вобензим призначали 0,25-0,30 табл./кг маси тіла на добу, 

курсами в 10 днів та перервами 14 днів. Кількість курсів вобензиму призначали 

залежно від тяжкості уражень.  
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Виявлено позитивний біологічний ефект застосованої терапії на морфо-

логічні, клініко-біохімічні та імунологічні показники периферичної крові 

хворих на Т-КЛШ. Після ПФФ відмічено зниження експресії антигенів CD4, 

CD5 та зростання експресії CD7, CD8, HLA-DR антигенів, що свідчить про  

елімінацію пухлинного субстрату та регуляторні зміни у лімфатичній системі; 

відмічено зростання функціональної активності лімфоцитів та фагоцитарної 

активності нейтрофільних гранулоцитів, елімінацію циркулюючих імунних 

комплексів периферичної крові хворих на Т-КЛШ. Відмічено нормалізацію біл-

кового, азотного, ліпідного, електролітного складу крові та функції печінки.  

В результаті проведеного лікування ремісія наступила у 39 (93%) хворих 

з І і ІІ стадіями ГМ. Рецидив виник у двох пацієнтів, їм для  досягнення ремісії 

проводили повторні курси комплексної терапії. В одного хворого, незважаючи 

на лікування, хвороба набула прогресивного перебігу, перейшла у ІІІ стадію 

ГМ, і він помер у межах часу спостереження. Решта хворих на цей час залиша-

ються живими.  

Комплексне лікування застосовано у 12 хворих з ІІІ стадією ГМ. Раніше в 

інших лікувальних закладах вони отримували різноманітне лікування (кортико-

стероїдні препарати, хіміотерапію за схемами СОР, СНОР, АСОР, CVP), яке 

призводило до короткочасної ремісії або стабілізації хвороби з подальшими 

тривалими рецидивами. В результаті проведеного лікування ремісію досягнуто 

у 7 (58%) хворих; у решті 5 випадках наступила смерть хворих внаслідок про-

гресування хвороби. 

Отже, застосований метод лікування включає детоксикацію і посилення за-

хисних імунних реакцій внаслідок застосування ПФФ, гепарину та вобензиму. Він 

веде до поступового зникнення у хворих на ГМ уражень шкіри, нормалізації 

імунологічних показників, поліпшення якості життя. 
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ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ НА БУКОВИНІ: ЗА ЧИ ПРОТИ 

 

Задерей А.О.,  

студентка медичного факультету № 4,   

спеціальність «Медсестринство»,  

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»  

Вищого державного навчального закладу України  

«Буковинський державний медичний університет»,  

м. Чернівці, Україна 

Ще здавна вважалось, що значно важливіше навчитись не стільки лікувати, 

скільки попереджувати хвороби. Початком позбавлення людства від окремих 

інфекційних хвороб стало застосування запобіжних щеплень — вакцинації. 

Проблеми вакцинопрофілактики набули всесвітнього значення. У 1974 р. 

ВООЗ розробила розширену програму імунізації (РПІ), метою якої було зни-

ження захворюваності на найбільш поширені інфекційні хвороби, такі, як 

кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, кір та туберкульоз.  

Україна приєдналась до європейської РПІ в 1993 році, коли була прийня-

та перша національна програма імунопрофілактики [4, с.3]. 

Імунопрофілактика — це єдиний на сьогодні надійний захист від багатьох 

захворювань. У проведенні вакцинопрофілактики велика роль належить серед-

ньому медичному персоналу в плані організації та інформованості населення. 

Основною структурною ланкою в організації вакцинопрофілактики населення є 

кабінет щеплення поліклініки. Щеплення здійснюються медичним персоналом, 

що пройшов підготовку в області вакцинопрофілактики.  

Відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні, діти у віці 

до 6 років повинні бути щепленими проти гепатиту В, туберкульозу, кору, па-

ротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 

шестирічному віці проводиться ревакцинація проти дифтерії, правця, поліоміє-

літу, кору, краснухи та паротиту. 

На жаль, успіхи вакцинопрофілактики стала використовувати антивакци-
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нальна пропаганда. Негативну роль зіграли дискусії на цю тему в засобах масо-

вої інформації, результатом яких стало негативне ставлення багатьох буковинців 

до вакцинації і повне заперечення думки вчених і лікарів. Це викликало масову 

відмову від щеплень, а слідом за цим - різкий підйом захворюваності на низку 

інфекцій, які в окремих випадках досягли епідемічного рівня. 

Погіршення епідеміологічної ситуації в країні, зокрема і на Буковині, ба-

гато в чому пов'язано з суперечливою інформацією про вакцинопрофілактику. 

За даними МОЗ України, станом на червень 2017 року, проти гемофільної 

інфекції повністю вакциновано лише 18,6 % українських дітей віком до року, 

проти гепатиту Б – 25,0%, проти поліомієліту та кашлюка – 26,0%, проти тубе-

ркульозу - 40,2%, проти кору, паротиту та краснухи - 45,7 % немовлят [2, с.5]. 

На Буковині за період з 28.09.2018 по 10.01.2019 року, за даними опера-

тивного моніторингу, з приводу гострих респіраторних інфекцій за медичною 

допомогою звернулось 60679 осіб або 6,7% мешканців області, з них 43953 ді-

тей (72,4%).  Госпіталізовано 1222 хворих, з них 915 - дітей до 18 років [3]. 

У зоні особливої небезпеки – діти 5–9 років (майже 32% серед усіх дітей). 

Це ті діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що у них не сформу-

вався імунітет до хвороби. 

Кожному із батьків належить робити вибір: прищеплювати свого малюка 

чи ні? Які щеплення необхідні, а від яких слід відмовитися? Вибір дійсно не-

простий. 

Треба визнати, офіційна медицина допустила чимало перегинів в цьому 

питанні. Недостатня роз'яснювальна робота з населенням, різний рівень куль-

тури як загальної, так і медичної також сприяє зниженню рівня імуно-

профілактики. 

Необґрунтовані та малопрофесійні коментарі негативізують ставлення 

буковинців до вакцинації, викликаючи часті відмови та відстрочення проведен-

ня щеплень. Негативні наслідки та побічні дії після щеплення значно 

перебільшуються, і часто вакцинація необґрунтовано вважається причиною по-

яви тієї чи іншої хвороби в майбутньому. Важливо постійно пам’ятати, 
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наскільки спустошливими будуть епідемії інфекційних хвороб, які повернуться 

в разі відмови від проведення щеплень. 

У зв'язку з цим на Буковині набуває надзвичайної актуальності робота в 

області санітарної просвіти населення. Особливе місце в цьому процесі нале-

жить діяльності сестринського персоналу. 

Тому основне завдання обласного управління охорони здоров’я  - прове-

дення щеплень дітям та дорослим та забезпечення виконання обсягів вакцинації 

на території Чернівецької області як контроль санітарно-епідеміологічного бла-

гополуччя в регіоні. 

Вакцинація — це благо цивілізації, свідчення науково-технічного прогре-

су, відмовлятися від неї безглуздо і небезпечно; імунізація — питання 

національної безпеки, оскільки здоров’я українців — усіх разом і кожного зок-

рема — залежить від рівня охоплення щепленнями у країні. 
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Мета роботи. Проведення маркетингових досліджень фармацевтичного 

ринку (ФР) лікарських засобів (ЛЗ), рекомендованих для лікування риносину-

ситу. 

Матеріали і методи. У дослідженні використано ЛЗ з уніфікованих кліні-

чних протоколів лікування риніту за міжнародною непатентованою назвою 

(МНН) та дані реєстрів ліків за торговими назвами (ТН). Застосовані методи ма-

ркетингового аналізу, аналітичний, порівняльний та узагальнення інформації. 

Результати й обговорення. Наведені результати маркетингового дослі-

дження ФР ЛЗ для лікування риніту за 2013 – 2018 рр. Розраховані середні 

показники індексу цін лікарських засобів (ЛЗ), рекомендованих для лікування 

риніту.  

Висновки. Встановлено значне превалювання на ФР препаратів інозем-

ного виробництва над вітчизняними – 72,41 % до 27,59 %. Спостерігається 

зростання цін на препарати іноземних виробників у 3,12 раз та для вітчизняних 

у 3,88 раз, які використовуються у лікуванні риніту у 2018 р. порівняно з 2013 

р. Це вплинуло на зниження доступності даної категорії ліків для хворих. У 

зв’язку з цим все більшої соціально-економічної значущості набуває потреба в 

розвитку вітчизняного виробництва та впровадження програм імпортозаміщен-

ня, а також розвитку урядових програм із державного регулювання цін, зокрема 

референтного ціноутворення. 

Ключові слова: риніт; лікарські засоби; фармацевтичний ринок. 

Вступ. За сучасних умов реформування вітчизняної системи охорони 

здоров’я все більшої актуальності набуває надання хворим на соціально важли-
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ві патології доступної, якісної та ефективної як медичної, так 

й фармацевтичної допомоги.  

Число споживачів симптоматичних засобів для лікування нежиті щорічно 

складає десятки мільйонів чоловік. Ринітом хворіють усі вікові групи. У дошкі-

льному віці діти хворіють вірусною інфекцією верхніх дихальних шляхів 6-12 

разів на рік, дорослі - 2-3 рази.[4] Кількість днів, протягом яких людина хворіє 

вірусними респіраторними захворюваннями протягом життя, дорівнює 1-2 ро-

кам. Є дані, що в економічно розвинених країнах риніти страждають 15-20% 

населення, чим пояснюється частота використання безрецептурних лікарських 

препаратів для симптоматичного лікування цієї патології. Більшість хворих не 

звертаються до лікаря, а займаються самолікуванням. На симптоматичне ліку-

вання гострих вірусних інфекцій витрачається близько 2 мільярдів доларів 

щорічно [5, 6]. 

У зв’язку з постійними соціально-економічними змінами в Україні аналіз 

літературних джерел із маркетингових досліджень ФР ЛЗ для лікування ССЗ 

потребує постійного оновлення. 

Матеріали і методи. У процесі дослідження були використані ЛЗ, які 

увійшли до уніфікованих клінічних протоколів лікування риніту за МНН, Дер-

жавного реєстру лікарських засобів України, прайс листи інформаційно-

пошукової системи «Моріон» [9,10] та даних програми PharmExplorer [2]. Ме-

тодами були обрані маркетинговий аналіз, аналітичний, порівняльний та 

узагальнення інформації. 

Результати й обговорення. На першому етапі дослідження були проана-

лізовані протоколи лікування риніту, а саме уніфікований клінічний протокол 

первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги: «Гострий риносинусит», за-

тверджений наказом МОЗ № 85 11.02.2016 року. [9] 

За даними державної реєстрації ДП «Державного експертного центру 

МОЗ України» співвідношення вітчизняних пропозицій ЛЗ до іноземних стано-

вило 27,59 %: 72,41 % [10]. 
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На другому етапі були розраховані та проаналізовані цінові характерис-

тики ЛЗ, рекомендованих для лікування риніту на прикладі препаратів 

фармацевтичної компанії ПАО «Фармак», та представлених на ФР впродовж 

2013–2018 рр. Для аналізу цінових характеристик препаратів ми використову-

вали середній індекс цін (Iср), що представлені у таблиці 1 [11]. 

Таблиця 1. 

 Аналіз цінових характеристик лікарських засобів  

для лікування риніту виробництва ПАО «Фармак» за 2013–2018 рр. 

  
Farmak, 

Ukraine 
Eucazolinum Farmazolinum Naphtyzolinum Rinasolin Rint 

2013 UAH 75 363 336 64 654 175 66 796 164 35 330 056 13 163 611 

  pcs 10 966 781 6 740 010 3 896 198 2 370 032 423 230 

  cost 6,87. 9,59. 17,14. 14,91. 31,10. 

2014 UAH 105 321 075 78 585 146 72 071 159 37 897 503 15 574 336 

  pcs 10 379 193 6 719 998 4 149 729 2 131 853 388 579 

  cost 10,14. 11,69. 17,37. 17,78. 40,09. 

  Icp 1,47. 1,22. 1,01. 1,19. 1,29. 

2015 UAH 125 875 358 97 270 546 77 241 911 53 454 616 12 460 154 

  pcs 9 863 054 6 446 524 3 810 224 2 085 137 267 535 

  cost 12,76. 15,09. 20,27. 25,64. 46,57. 

  Icp 1,26. 1,29. 1,17. 1.44. 1 

2016 UAH 160 495 234 114 686 392 89 042 109 63 501 281 18 500 586 

  pcs 10 186 632 6 659 625 4 613 432 2 224 272 382 191 

  cost 15,76. 17,22. 19,30. 28,55. 48,40. 

  Icp 1,24. 1,14. 0,95. 1,11. 1,04. 

2017 UAH 211 737 268 132 156 847 107 162 962 75 568 663 28 844 194 

  pcs 10 556 124 6 500 518 5 287 145 2 307 356 540 265 

  cost 20,06. 20,33. 20,27. 32,75. 53,39. 

  Icp 1,27. 1,18. 1,05. 1,15. 1,10. 

2018 UAH 290 648 048 160 859 872 146 735 225 82 622 988 44 003 734 

  pcs 10 905 797 6 679 543 6 052 543 2 128 615 722 176 

  cost 26,65. 24,08. 24,24. 38,82. 60,93. 

  Icp 1,33. 1,18. 1,19. 1,19. 1,14. 

Аналіз Iср., був розрахований окремо для іноземних та вітчизняних ЛЗ. Встано-

влено, що у 2018 р. показник Iср. був більше одиниці за усіма препаратами.  

У зазначений період відмічається зростання прибутку від продажу препа-

ратів, але незначне зростання продажу в упаковках свідчить, що збільшення 

прибутку відбулося за рахунок підвищення ціни на препарат. 

Висновки.  

1. Проведене дослідження українського ФР стосовно фармакотерапії хворих на 



30 
 

риніт дозволило встановити превалювання на ринку ліків іноземного виробни-

цтва над вітчизняними майже у 2,62 рази. 

2. Розрахунок середнього індексу цін Iср .підтвердив, що у 2018 р., порівняно з 

2013 р., відбулося зростання цін на препарати іноземного виробництва 

у 3,12 рази та вітчизняного у 3,88 рази.  

3. У зазначений період відмічається зростання прибутку від продажу препара-

тів, але незначне зростання продажу в упаковках свідчить, що збільшення 

прибутку відбулося за рахунок підвищення ціни на препарат. 
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MARKETING RESEARCH OF PHARMACEUTICAL MARKET OF 

MEDICINES FOR TREATMENT OF RHINOSYNUSITIS. 

 

N.Kozyriatska 

Mykolaiv Interregional Institute of the Human  

Development “Ukraine”  

The aim of the work. Carrying out marketing research of the pharmaceutical 

market (PhM) of medicines recommended for the treatment of rhinosynusitis. 

Materials and Methods. The study used the drugs that were included in the 

unified clinical protocol for the treatment of acute rhinosynusitis under the inter-

?ational non-proprietary name (INN) and the registration of drug names under the 

trade names (TN). 

Methods of marketing analysis, analytical, comparative and generalization of 

information are used. 

Results and Discussion. The results of a marketing study of the drug for 

treatment of rhinosynusitis for 2013–2018 are presented. 

The average values of the drug price index is calculated for medicines used in 

pharmacotherapy of rhinosynusitis. 

Conclusions. It has been established that a significant prevalence of prepa-

?ations of foreign manufacture on PhM over domestic 72.41 % to 27.59 %. The 

increase in prices for preparations of foreign manufacturers was 3.12 times and for 

domestic ones 3.88 times, used to treat rhinosynusitis in 2018 in comparison with 

2013 for influenced the decrease in the availability of this category of MD for the 

population. In connection with this, the need for the development of domestic 

production and the introduction of import substitution programs, as well as the 

development of government programs for state regulation 

of prices, in particular, reference pricing, is acquiring ever greater socio-

economic importance. 

Key words: rhinitis; pharmaceutical market; medicines. 
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ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ  
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ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

м. Тернопіль
2
, Україна 

Актуальність. Гнійно-запальні ускладнення післяопераційних ран і на 

сучасному етапі розвитку медицини залишаються в центрі уваги. Адже саме 

вони стають причиною довшого і дорожчого лікування хірургічних захворю-

вань та післяопераційних ускладнень, підвищення рівня смертності. На 

сьогодні, згідно доповіді ВООЗ (2014 р.), стійкість мікроорганізмів до антибіо-

тиків є однією з найбільш масштабних проблем і найсерйозніших загроз для 

здоров’я людей [1, 2]. Згідно висновків SOAR (Survey of Antibiotic Resistance), в 

Україні полірезистентність бактерій виникає через відсутність відпрацьованої 

методики співпраці клініцистів з мікробіологами: клініцисти фактично відмо-

вилися від визначення етіології неспецифічного інфекційного процесу, 

антимікробна хіміотерапія призначається емпірично [3].  

Метою роботи було вивчити етіологічну структуру збудників гнійно-

запальних процесів у хворих хірургічних відділень КЗ ТОР «Тернопільська уні-

верситетська лікарня» у 2017 році з подальшим аналізом чутливості їх до 

антибактеріальних засобів.  

Матеріали та методи. Дослідження були зроблені у відділеннях хірургі-

чного профілю Тернопільської університетської лікарні: ортопедичному, 

хірургічному, нейрохірургічному, судинної хірургії. Забір ранового матеріалу, 

його посів на поживні середовища проведені до початку антибіотикотерапії. 
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Виділені штами мікроорганізмів ідентифікували за загальноприйнятими мето-

дами згідно чинних нормативних документів, дотримуючись класифікації Бергі 

(1997). Визначення чутливості виділених штамів до антимікробних препаратів 

проводили диско-дифузійним методом Kirbi-Bauer з використанням стандарт-

них комерційних дисків з антибіотиками виробництва HiМediа (Індія). 

Статистичні дані щодо спектру виділених культур мікроорганізмів та їх чутли-

вості до антибіотиків оброблені за допомогою комп’ютерної програми WHO-

NET 5.1. 

Результати досліджень. Біологічний матеріал був взятий з післяопера-

ційних ран, трофічних виразок, ран, отриманих внаслідок політравм та 

відкритих черепно-мозкових травм. Всього було виділено 66 бактерій. Майже 

54,5 % усіх виділених бактерій склали грампозитивні коки. Серед них перева-

жали штами Staphylococcus aureus – 87,2 % (34 ізоляти). S. saprophyticus склали 

7,7 % усіх виділених стафілококів (3 ізоляти), S. epidermidis – 5,1 % (2 ізоляти). 

Грамнегативні мікроорганізми були представлені ентеробактеріями та нефер-

ментуючими паличками. Ентеробактерії виділили у 16,7 % усіх випадків (11 

ізолятів ), серед них, зокрема, висіяно 6 штамів Klebsiella pneumoniae, 4 ізоляти 

– E. aerogenes (36,4 %), 1 штам E. coli (9,1 %). Майже чверть виділених культур 

становили неферментуючі грамнегативні палички (16 ізолятів), більшість яких 

представлена культурами Acinetobacter baumannii – 68,8 % (11 ізолятів). Штами 

Pseudomonas aeruginosa становили 7,6 % (5 ізолятів) усіх висіяних нефермен-

туючих бактерій.  

Виділені грампозитивні мікроорганізми були абсолютно чутливими до 

ріфампіцину, практично всі з них – до гентаміцину та левофлоксацину; 66,7 % -

87,5 %  до моксіфлоксацину, ципрофлоксацину, норфлоксацину, офлоксацину, 

кліндаміцину, кларитроміцину. Азитроміцин, ванкоміцин, оксацилін та ертапе-

нем були ефективними проти висіяних стафілококів лише у половині випадків. 

Неферментуючі грамнегативні бактерії виявили різну чутливість до досліджу-

ваних антибіотиків. Усі культури P. aeruginosa були чутливими до тикарциліну, 

меропенему, ципрофлоксацину, гатифлоксацину, левофлоксацину та цефалос-
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поринів (цефтазидиму, цефепіму), проте резистентними до цефалоперазону у 60 

% випадків та амікацину – у 50 %. Штами A. baumannii, навпаки, у 100 % випа-

дків були нечутливими до наступних антибіотиків: амікацин, цефепім, 

цефтазидим, ципрофлоксацин, левофлоксацин, гатифлоксацин, гентаміцин, імі-

пенем, піперацилін-тазобактам, тобрамицин, тикарцилін. 50 % виділених 

культур A. baumannii резистентні до цефтазидиму, до меропенему – 50 %. Енте-

робактерії виявилися абсолютно резистентними до гентаміцину й 

ципрофлоксацину. Такі антибіотики, як: цефтазидим, цефоперазон, левофлок-

сацин, ертапенем, меропенем, , гатифлоксацин, амікацин, - були ефективними 

лише у50 %-  66,7 % випадків. 

Висновки. Отже, домінуючими мікроорганізмами, виділених у хворих 

хірургічного профілю були як грампозитивними, так і грамнегативними бакте-

ріями S. aureus і A. baumannii, що потрібно враховувати при застосуванні 

антибіотиків. Існує необхідність епіднагляду за чутливістю мікроорганізмів до 

антибіотиків для запобігання розвитку явища полірезистентності. 

                                                 Література: 

1. Antimicrobial resistance: global report on surveillance. 2014. WHO Library 

Cataloguing-in-Publication Data  http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/-

112642/9789241564748_eng.pdf;jsessionid=556AD2848A293AF8D0BE0E99658-

9A352?sequence=1 

2. Grundmann H, Klugman K, Walsh T, Ramon-Pardo P, Sigauque B, Khan W 

et al. A framework for global surveillance of antibiotic resistance. 

doi:10.1016/j.drup.2011.02.007. 

3. Салманов А.Г. Антимікробна резистентність та інфекції, асоційовані з 

медичною допомогою в Україні. Епідеміологічний звіт мультицентрового дос-

лідження (2010—2014 рр.). — К.: Аграр Медіа Груп, 2015. — 452 с. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112642/9789241564748_eng.pdf;jsessionid=556AD2848A293AF8D0BE0E996589A352?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112642/9789241564748_eng.pdf;jsessionid=556AD2848A293AF8D0BE0E996589A352?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112642/9789241564748_eng.pdf;jsessionid=556AD2848A293AF8D0BE0E996589A352?sequence=1


35 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 9    Медичні науки 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОГРАНІЗАЦІЇ АЮРВЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

У ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 

 

Пасєчник І.М., 

факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 

Національний університет харчових технологій 
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Наше життя диктує нам шалений ритм, ми постійно кудись поспішаємо.  

У погоні за успіхом часто абсолютно забуваємо про своє здоров’я, піддаємо ор-

ганізм постійним стресам. Результат – емоційні перенавантаження, хвороби, 

втома, апатія, дратівливість. Традиційна медицина не може повністю позбавити 

людину від наслідків систематичних навантажень на здоров'я. Тому все більше 

людей починають випробовувати методики Аюрведи.  

Аюрведа - традиційна система індійської медицини, різновид альтернати-

вної медицини. Саме слово «аюрведа» з санскриту перекладається як «наука 

життя і довголіття» [1, с.93]. За допомогою аюрведичних знань досягається га-

рмонія між духовним станом i тілом, між людиною та природою. Дана 

медицина допомагає виявити i вилікувати захворювання без застосування будь-

яких складних діагностичних методів.  Але основна мета - це запобігання роз-

витку недуги, тобто профілактика [2, с.38].  

В Індії аюрведа досягла особливого розвитку, адже вона є невід'ємною 

частиною офіційної системи охорони здоров'я. В країні відкриті дослідницькі 

центри, університети, які випускають фахівців з аюрведи. Стрімко розвивається 

оздоровчий аюрведичний туризм.  У всіх курортних зонах Індії є аюрведичні 

салони біля готелів, які пропонують відвідувачам широкий спектр послуг (ком-

плексні програми, масажі, косметологічні процедури), що спрямовані на 

оздоровлення, чищення та омолодження організму.  

Популярні готелі Індії, де практикують аюрведу - Carnoustie Ayurveda & 

Welness Resort (Марарикулам, Керала), Vivanta by Taj (Бекал, Північна Керала), 
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The Palace of Ayurveda Kalari Kovilakom (Паллакад, Керала), Surya 

Samudra(Керала), Udai Samudra (Ковалама, Керала).  

Попит на програми традиційного аюрведического лікування в Європі по-

стійно зростає. З’являється велика кількість дослідницьких центрів з вивчення 

та застосування на практиці аюрведичних знань, аюрведичних клінік, відкри-

ваються університети та фармацевтичні компанії, які випускають аюрведичні 

ліки. 

Аюрведичні клініки – це своєрідні лікарні з строгим режимом. Чіткий ро-

зпорядок дня, особлива дієта, заборона вживання алкоголю та тютюну. Вся 

увага концентрується на лікуванні відвідувачів,  a не на відпочинок, як в готе-

лях.  

У Європі сконцентрована велика кількість відомих клінік. Махараши 

Аюрведа – одна з кращих аюрведичних клінік, розташовується в Німеччині, мі-

сто Бад Емс. Клініка має державний дозвіл на лікування аюрведичними 

методами. У закладі висококваліфікований персонал з Індії. 

Клініка Календула (Венгрія, о.Балтон) входить в число кращих в Європі 

лікує гострі і хронічних захворювання з використанням методів альтернативних 

медичних систем. 

Якщо говорити про підприємства гостинності, то все більше лікувально-

оздоровчих і велнес-готелів стали пропонувати традиційне індійське лікування, 

дотримуючись цілісної концепції аюрведичного вчення Індії і Шрі-Ланки.  

Відомі європейські готелі, де надать послуги аюрведи – Luna y Sol 

Ayurveda Hotel (Іспанія), Königshof Hotel Resort (Німеччина), Hotel Alpino 

Atlantico (Португалія), Hotel Apollo (Словенія). 

Європейські готелі спрямовують свою діяльність на відпочинок i виклю-

чають особливі лікувальні програми. Частіше за все пропонують просто 

розслаблюючі процедури:  Абхьянгам (масляний масаж всього тіла,який відріз-

няється від звичайного глибиною та ритмічністю), Катівасті (тепла цілюща 

олійка наливаються в «чашу», викладену тістом), Кіжі (мішочки з травами змо-

https://www.indianholiday.com.ua/hotel/the-palace-of-ayurveda-kalari-kovilakom-palakkad-india.html
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чені в олійці прикладають до всього тіла), Марма масаж (масаж точок енерге-

тичних каналів), Широдхара (на чоло ллється маленькою цівкою олія). 

В Україні аюрведа перебуває на початкових етапах розвитку. Аюрведичні 

клініки, центри та салони лише починають з’являтися, їх існує не велика кіль-

кість. 

Відомим є центр аюрведи і SPA «Шамбала» (Запоріжжя) - це поєднання 

стародавніх аюрведичних процедур, сучасного обладнання, натуральних рос-

линних препаратів і багаторічного досвіду кваліфікованих фахівців. Для 

кожного відвідувача індивідуально підбирається терапія, основною метою якої 

є глибоке очищення організму від токсинів. Гостям пропонують вже сформова-

ні лікувальні програми: панчакарма, схуднення, аюрведичного оздоровлення, 

релакс, детокс, здорова шкіра. Спектр аюрведичних послуг досить вузький, 

окремо процедури не надаються. Тривалість програм(кількість днів) строго ви-

значена закладом. 

Центр ведичної медицини «Ассоль» (Дніпро) надає консультаційні пос-

луги аюрведичного лікаря, проводить семінари, лекції, майстер-класи. 

Пропонують відвідання санаторію, де проводиться 10-ти денний курс  оздоров-

лення та лікування – панчакарма. 

Центр Аюрведи i ПанчаКарми знаходиться місті Київ та має філії в Одесі, 

Ужгороді, Запоріжжі, Трускавіці та інших містах України. Заклад надає широ-

кий спектр послуг спрямованих на відпочинок, розслаблення та рідше 

лікування. Додатково пропонується консультація лікаря [3]. 

Ведичний центр «РАСАЯНА» в Києві, в якому на чільне місце ставиться  

адаптація великої аюрведи до нашого часу і умов життя. У центрі регулярно 

проходять навчальні курси «Основи аюрведичної медицини і панчакарма». Та-

кож даний центр пропонує консультації висококваліфікованих фахівців, які 

володіють традиційними Аюрведичними методиками діагностики. 

Відомими також є центри «Аюрведа-192» та «Амріта» в м.Київ, «Шанті» 

(м. Одеса), «Саттва» (м. Вінниця). Салон естетичного масажу «Аюрведа» (Ки-

їв), масажний салон «Ананда» (м.Львів). 
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Клініки, що практикують методи аюрведи надають вузький спектр послуг 

або ж надають лише комплексні програми, тривалість проходження яких є 

строго визначеною. Процедури направлені на відпочинок, заспокоєння, рідше 

лікування та косметологію. Деякі заклади не надають консультацію лікаря. Са-

лони краси пропонують лише певні окремі послуги. 

Доцільно запропонувати введення даних послуг на базі готелів, що є по-

ширеним в Європі. Враховуючи недоліки вище названих закладів, доцільно 

запропонувати в закладі розміщення такі аюрведичні послуги: консультація лі-

каря, комплекс аюрведичних програм різного направлення, окремі процедури 

(косметологічні, оздоровчі, лікувальні, комплексного очищення організму). 

Ефективним є введення в меню закладу харчування аюрведичних страв.  

Отже, аюрведа в Європі стрімко розвивається. В Україні ж вона перебу-

ває на початкових етапах розвитку. Високий рівень сервісу, кваліфікований 

персонал, оптимальний набір методик системи Аюрведи надасть конкурентну 

перевагу вітчизняним підприємствам гостинності, дасть змогу залучити нових 

споживачів і збільшить привабливість України для туристів. 

Література: 
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«загальна практика – сімейна медицина» 

Запальні захворювання різної етіології та локалізації є основним напрям-

ком гострої патології, з якою доводиться стикатися сімейному лікарю. Не 

дивлячись на те, що гематологічні зміни при запальних захворюваннях вважа-

ються більш ніж вивченими та закономірними, у сучасних умовах, зокрема під 

впливом несприятливого екологічного стану, не можна спиратися на константи, 

які введено ще у минулому столітті [1, с.83, 2, с.21]. Запальні захворювання у 

сучасних умовах часто мають атипову клінічну картину, в тому числі й атипо-

вий аналіз крові, що й обумовлює актуальність означеної проблеми [3, с.92]. 

Метою дослідження став аналіз гематологічних змін при запальних за-

хворюваннях бронхолегеневої системи, як найбільш поширеної патології у 

практиці сімейного лікаря. 

Методи дослідження. Всім обстеженим пацієнтам проводилося визна-

чення стандартних показників гемограми за допомогою автоматичного 

гематологічного аналізатора Mythic 18 (Японія) при першому візиті та наприкі-

нці курсу лікування. Учасникам з контрольної групи дослідження проводилося 

одноразово. Статистична обробка результатів здійснювалася за допомогою 

комп’ютерної програми «Statistica 6.1» (StatSoftIns, США) з використанням па-

раметричних і непараметричних методів. 
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Клінічна характеристика пацієнтів. Всі учасники основної та контро-

льної груп довгий час (більше 20 років) мешкали у місті Запоріжжя. До 

основної групи увійшло 40 пацієнтів із запальними захворюваннями органів 

дихання, верифікація діагнозів проводилася згідно з діючими наказами МОЗ 

України. З них негоспітальна пневмонія (НП) мала місце у 10 осіб, хронічне об-

структивне захворювання легень (ХОЗЛ) у стадії загострення діагностували у 

20 пацієнтів, гострий бронхіт мали 10 хворих. Середній вік пацієнтів склав 

46±1,2 року, з них жінок було 30%, чоловіків – 70%. До контрольної групи 

увійшло 10 практично здорових осіб, аналогічних за віком та статтю з основ-

ною групою. 

У хворих на НП спостерігався перебіг захворювання середньої важкості. 

Локалізація запального процесу у легенях була наступною: нижня частка спра-

ва – 4 особи, нижня частка зліва – 3 особи, середня частка справа – 1 людина, 

верхня частка справа – 2 особи. У клінічній картині переважали підвищення 

температури тіла до 38 - 39С, загальна слабкість, непродуктивний кашель, го-

ловний біль, запаморочення, у декого – біль у грудній клітині, що посилювався 

при кашлі. 

Пацієнти з ХОЗЛ також мали середньо тяжкий перебіг захворювання, 

симптоми легеневої недостатності І ступеня спостерігалися у 20% хворих. В 

клінічній картині переважав бронхообструктивний синдром, малопродуктивний 

кашель з виділенням слизистого або слизисто-гнійного мокротиння. В деяких 

випадках мало місце підвищення температури тіла до 38С. 

Гострий бронхіт у пацієнтів виник на тлі респіраторної вірусної інфекції з 

класичною клінічною картиною. У 40% хворих спостерігалися симптоми брон-

хообструкції. 

Курс лікування пацієнтів основної групи включав антибактеріальні та 

бронхолітичні препарати, муколітики з використанням фізіотерапевтичних та 

лікувально-фізкультурних методів і тривав 7-14 днів. 

Отримані результати. Кількість лейкоцитів в крові хворих на ХОЗЛ до 

початку лікування була достовірно (p<0,05) вища на 41% порівняно з контроль-
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ною групою (див. табл. 1). У всіх пацієнтів з ХОЗЛ спостерігався зсув лейкоци-

тарної формули вліво із зростанням числа паличкоядерних нейтрофілів в 2,5 

рази відносно нормативних значень. Також мало місце підвищення швидкості 

зсідання еритроцитів (ШЗЕ) на 65% порівняно з контрольною групою. Схожі 

результати отримували інші науковці у пацієнтів з ХОЗЛ в різних клінінчних 

ситуаціях [4, с.20, 5, с.78]. 

Таблиця 1. Гематологічні зміни у пацієнтів із запальними захворю-

ваннями органів дихання 

Групи обстежених 
Лейкоцити 

(10
9
/л) 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 

ШЗЕ, 

мм/год 

Контрольна група, n=10 6,8±0,21 5,4±0,13 8,4±0,31 

Хворі на НП, 

n=10 

До ліку-

вання 

12,6±0,35* 15,9±0,39* 31,5±0,85* 

Після ліку-

вання 

7,2±0,41** 6,5±0,28** 13,8±0,21** 

Хворі на ХОЗЛ, 

n=20 

До ліку-

вання 

11,6±0,23* 13,1±0,43* 24,0±0,62* 

Після ліку-

вання 

7,0±0,32** 7,8±0,19** 10,2±0,28** 

Хворі на гост-

рий бронхіт, 

n=10 

До ліку-

вання 

10,5±0,42* 11,7±0,52* 19,6±0,75* 

Після ліку-

вання 

6,5±0,15** 6,2±0,14** 11,5±0,51** 

Примітка: * та ** – достовірна (p<0,05) відмінність між аналогічними по-

казниками основної та контрольної груп і до та після лікування в основній групі 

відповідно. 

Серед гематологічних змін у пацієнтів з НП відмічається розвиток лейко-

цитоза з перевищенням кількості лейкоцитів на 46% порівняно з особами у 

контрольній групі. Також у цих хворих спостерігається більш високий рівень 

паличкоядерних нейтрофілів та показника ШЗЕ (на 73% вище ніж у контроль-

ній групі). Згідно з літературними даними, виразність лейкоцитоза та інших 

запальних змін гемограми у пацієнтів з пневмоніями відображає активність за-

пального процесу і ступеня інтоксикації та має значення при виборі лікування 

[6, с.49]. 
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Менш виразні запальні зміни у гемограмі відмічалися у пацієнтів з гост-

рим бронхітом: кількість лейкоцитів, палочкоядерних нейтрофілів та ШЗЕ були 

достовірно вище від контрольної групи на 35%, 54% та 57% відповідно. 

Інші показники гемограми хворих основної групи не перевищували нор-

мативних величин та достовірно не різнилися з параметрами контрольної 

групи. 

Після курсу лікування спостерігалося достовірне зниження запальних по-

казників гемограми до нормального рівня, хоча й не до значень аналогічних 

величин у групі контролю. 

Висновки. Таким чином, усі гематологічні зміни, які були зареєстровані 

у пацієнтів із захворюваннями бронхолегеневої системи, відносяться до марке-

рів запалення, а саме ендогенної інтоксикації. Найбільш чутливими з них є 

кількість лейкоцитів, вміст нейтрофілів та швидкість зсідання еритроцитів. При 

цьому навіть на тлі лікування зазначені параметри не знизилися до рівня показ-

ників осіб із контрольної групи. 

Література: 

1. Лабенська І. Б. Особливості гемограми дітей дошкільного віку в умовах 

промислового регіону / І. Б. Лабенська, К.В. Акініна // Актуальні питання біо-

логії, екології та хімії. - 2018. - Том 16, № 2. - С. 79-90. 

2. Парахіна О.О. Гематологічні показники у дітей великого промислового 

міста / О.О. Парахіна, Махді Лабіб, О.О. Пирогова, І.В. Григоренко // 

Europejska nauka XXI powieką. – 2017. - Tom 10. - С. 21-24.  

3. Мироненко О.В. Хронічне обструктивне захворювання легень з части-

ми загостреннями: новий клінічний фенотип / О.В. Мироненко // Актуальні 

проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної 

академії. – 2015. - Том 15, Випуск 4(52). – С. 91-95. 

4. Толох О.С. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові рішення 

старих проблем / О.С. Толох // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 

– 2017. - № 1 (98). - С. 16-22. 



43 
 

5. Гашинова К.Ю. Загострення ХОЗЛ: фактори, що вливають на трива-

лість госпіталізацій / К.Ю. Гашинова // Медичні перспективи. – 2015. - №15, 

ТомXX/1. – С. 75-81. 

6. Приходько В.Ю. Негоспітальна пневмонія в літніх людей у практиці сі-

мейного лікаря / В.Ю. Приходько // Практикуючий лікар. – 2016. - №1 - С. 45-54. 

____________________________________________________________________ 

УДК657       Медичні науки 

 

РЕАБІЛІТАЦИЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У УМОВАХ АТО 

 

Тарасюк О.В. 

Студент  Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту 

Кафедра фізичної реабілітації та здоров’я людини.  

м. Старобільськ 

Жити, вистояти і перемогти- гасло воїнів  добровольців, людей мирної 

праці, Непрофесіоналів  військової  справи, з'єднанні  гарячою любов'ю  до сво-

єї НЕНЬКИ УКРАЇНИ першими встали  на ії  захист, так і дуже багато  наших 

Братів ,ціною  свого життя зупинили  цей  потоп  і навалу  в 2014 році. Хочеть-

сябагато написати про ті суворі  для усіх  нас часи,  але  в цей  статті  хочеться 

висвітлити і порушити  питання відновного  комплексу вправ для хребта, який  

обов'язково  виконували  бійці  нашого  спецпідрозділу  в умовах А ТО.ОТЖЕ 

про те чому  ми виконували  ці вправи. 

В умовах АТО ,крім своєї  ваги  боєць несе  на собі  ще близько  40кг 

спорядження,  та після різних видів  пересування, під час ведення  бойових  дій 

з'являються  болю  в хребті, особливо  в поперековому  відділі.  Дуже хочу по-

ділитися  відновлювальними вправами, завдяки яким ми відновлювали  поперек  

та створювали  міцний м’язовий корсет хребта . 

Вже через  2 місяця, після  виконання  цього  комплексу, ми вже не так  

відчували навантаження  на хребет. Мета   даних  досліджень, це вплив стати-
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ко-динамічних  вправ на відновлення опорно-рухового  апарата  в умовах  АТО. 

Що ж представляють  із себе  ці вправи???  В першу чергу це гімнастичний  

комплекс вправ, з власною вагою на турніку, та брусах (коли не було попере-

чини  підтягувались на припасоване  до дерева ремні або  рушниках). 

Вступна  частина  занять включала в себе  виконання  загальнорозвиваю-

чих  вправ та вправ   на  розтягування  м'язів  тулуба,  виконання ціх вправ  

проводиться з верху до низу (тобто голова,  шея, плечі , лікті ,тулуб,  ноги). 

Після чого  приступали  до основної  частини  занять.,  в яку входили  такі 

вправи: 

1)Вихідне  положення, віс на перекладині, підтягування за голову  без 

pивків. 

2) Вихідне  положення віс  на перекладині,  підтягування  з куточком,  або 

з зігнутими  в колінах  ногами,притиснутими до грудей.  

3) Вихідне  положення віс на перекладині  ноги зігнути в  колінах, прити-

снути  до грудей, розгорнути  тіло горизонтально  землі,  підтягнутися  і знову  

прийняти віс.  

4) Вихідне  положення віс на перекладині  ,руки  зігнути  під  90°,не  роз-

гинаючи  рук дістати  випрямленими  і витягнутими  носками  ніг поперечини, 

а потім  дістати  гомілкою поперечини.  

Наступні  вправи  на брусах : 

Віджимання  на брусах  з власною вагою, потім  з,  навантаженням, а  потім ві-

джимання  з куточком. Наступне  вправа  це упор  на брусах  з прямими  

рухами, підйом ніг під 45. 

Після ціх  вправ  застосовували   комплекс  статичних  вправ: 

А) Статичні  вправи  на перекладині  та брусах, тримали  кут  під 45°( від 

15 сек. до1 хв.). 

Б) Статичні   вправи , лежачі на животі,  піднімаємо  верхню  та  нижню  

частину  тулуба разом  і тримаємо спочатку  15 секунд, потім додаємо  час ін-

дивідуально.  

В) Потім  робимо вправи  яка   називається  планка, робиться  впнв  тік, 
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Взяти упор   лежачи, з упором  на  лікті,  треба стежити  щоб  вони  були строго 

під плечима, таз   підкручен , коліна   прямі, поперек плоска. Виконується вправа 

1хв, можливо  ускладнити  планку піднімаючи  різноіменні  ногу та руку.  

Г) Вихідне  положення сидячи на сідницях,  рівні ноги  підняти, тулуб  

випрямлен,  руки на грудях (кут 45°) Виконується  вправа  1хв. 

Д) Вихідне  положення стоячи  на колінах,  таз  і тулуб  піднесений  і рів-

ний, внутрішньою  частиною  стопи пальців зробити  упор і прогнутися 

попереком  вперед,  та головою  і плечима  назад, створюючи  цім  прогін   в 

поперековому  відділі ( виконувати  1 хв). 

Наступні вправи  спрямовані  на розслаблення м'язів  тулуба,  включаючи 

в себе віс на перекладині,  після чого  розподілялися  по 4 людини,  на одного  

лежачого на животі, брали за руки і ноги,  трохи піднімали  і акуратно робили  

тракцію  хребта (витяжка  хребта і м'язів тулуба). 

І останні вправи, це масаж ніг, тулуба,  і рук бійців. Вихідне  положення, 

той якому роблять масаж,  лягає на живота,  руки вздовж тулуба,  підборіддя 

розгорнуто  в сторону плеча, а той який робить масаж,  внутрішньою  частиною 

стопи робить вібруючим,  акуратні  натискання  на м'язи  лежачого бійця,  після 

чого бійці  змінюються  ролями Починали масаж з ніг,  потім  переходили на 

тулуб, руки, плечі та шию. Якщо був час обов'язково виконували  аутотренінг,  

на розслаблення  по черзі м'язів тулуба,  лежачи на спині. Хочу сказати, що іно-

ді не було часу, на відновлений  комплекс, але навіть у таких  моментах, ми 

робили статичні вправи, які займали мало часу, але добре  підтримували  наш 

м'язковий  корсет, самопочуття, та наш настрій. Адже  кожен з нас   розумів що 

треба бути фізично  та духовно здоровою  людиною  щоб  пройти і перемогти  в 

цій навалі. 
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Харківський ер національний ер медичний ер університет 

м. Харків, Україна 

Актуальність.Туберкульоз ер   – ер хвороба, ер яка ер відома ер світу ер ще ер з ер давніх-давен, 

ер збудником ер якої ер є ер туберкульозна ер паличка. ер Вона, ер як ер відомо, ер є ер однією ер з ер 10 ер 

головних ер і ер провідних ер причин ер смерті ер в ер усьому ер світі. ер Кожного ер року ер на ер 

туберкульоз ер захворюють ер 10 ер млн. ер людей ер по ер всьому ер світу, ер з ер них ер 3 ер млн. ер вмирають, 

ер тобто ер майже ер щодня ер вмирають ер приблизно ер 8 ер тис. ер осіб. ер Це ер значно ер більше, ер ніж ер від ер 

СНІДу, ер грипу, ер малярії ер та ер інших ер інфекцій. ер Більшість ер хворих ер на ер туберкульоз ер 

нараховується ер в ер країнах ер із ер зафіксованою ер епідемією ер СНІДу, ер а ер саме ер в ер країнах ер 

Африканського ер континенту ер і ер в ер державах ер колишнього ер Радянського ер Союзу. ер 

Стало ер відомо, ер що ер за ер період ер з ер 2000 ер по ер 2017 ер року ер з ер допомогою ер своєчасної ер 

діагностики ер та ер правильно ер підібраному ер лікуванню ер туберкульозу ер було ер врятовано ер 

54 ер мільйони ер людських ер життів. 

Мета. ер Вивчення ер динаміки ер і ер показників ер смертності ер від ер туберкульозу ер в ер 

Україні ер за ер останні ер 4 ер роки. 

Матеріали і методи. ер Використані ер дані ер про ер смертність ер населення ер від ер 

туберкульозу ер ДУ ер «Центр ер громадського ер здоров’я ер Міністерства ер здоров’я ер 

України» ер , ер ДЗ ер «Центр ер медичної ер статистики ер Міністерства ер здоров’я ер України» ер 

(стандартизований ер коефіцієнт ер на ер 100000 ер населення).  

Результати.  ер Посилаючись ер на ер дані ер використаної ер літератури ер виявилось, ер 

що ер за ер останні ер п’ять ер років ер в ер Україні ер спостерігалась ер тенденція ер до ер зниження ер рівня ер 

смертності ер серед ер населення ер від ер туберкульозу ер з ер середнім ер річним ер темпом ер 

зниження ер - ер 10,1%. ер Так,у ер 2013 ер році ер рівень ер смертності ер від ер туберкульозу ер 

дорівнював ер 14,1, ер тоді ер як ер у ер 2014 ер році ер інтенсивний ер показник ер дорівнював ер 12,2. ер Це ер 

означає, ер що ер рівень ер смертності ер знизився ер на ер 19,3%. ер У ер 2015 ер році ер інтенсивний ер 
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показник ер смертності ер від ер туберкульозу ер дорівнює ер 10,8, ер це ер менше ер на ер 14,1%, ер ніж ер у ер 

2014 ер році, ер та ер менше ер на ер 33,2%, ер аніж ер у ер 2013 ер році. ер У ер 2016 ер році ер той ер самий ер показник 

ер зупинився ер на ер значенні ер 9,5. ер Це ер показник ер того, ер що, ер у ер порівнянні ер з ер 2013 ер роком, ер 

рівень ер смертності ер від ер туберкульозу ер знизився ер на ер 46,3%, ер з ер 2014 ер роком ер на ер 27,1%, ер з ер 

2015 ер на ер 13%. ер У ер 2017 ер році ер показник ер ще ер зменшився ер та ер зупинився ер на ер відмітці ер 8,2. ер 

У ер порівнянні ер з ер показниками ер минулих ер років ер видно, ер що ер 2013 ер рік ер різниться ер за ер 

рівнем ер смертності ер від ер туберкульозу ер на ер 100 ер тисяч ер населення ер на ер 59,6%, ер різниця ер з ер 

2014 ер роком ер дорівнює ер 40,4%, ер з ер 2015 ер роком ер - ер 28,4%. ер Якщо ер порівнювати ер 2017 ер рік ер з 

ер 2016 ер роком, ер то ер рівень ер смертності ер від ер захворювання ер на ер туберкульоз ер знизився ер на ер 

13,6% ер та ер склав ер 8,2 ер проти ер 9,5 ер на ер 100. ер тисяч ер населення. ер Причиною ер позитивної ер 

динаміки ер є ер своєчасне ер та ер правильне ер діагностування ер хворих ер на ер туберкульоз, ер 

ефективне ер лікування ер пацієнтів. ер Саме ер ці ер завдання ер було ер доповнено ер та ер покращено ер 

у ер Концепції ер Загальнодержавної ер цільової ер соціальної ер програми ер протидії ер 

захворюванню ер на ер туберкульоз ер на ер 2018—2021 ер р. ер (розпорядження ер від ер 27 ер грудня ер 

2017 ер р. ер № ер 1011-р), ер метою ер якої ер є ер стабілізація ер рівня ер захворюваності, ер зменшення ер 

рівня ер смертності ер та ер підвищення ер ефективності ер лікування ер хворих, ер яка ер була ер 

схвалена ер урядом.  ер Також ер слід ер враховувати ер щорічну ер профілактичну ер роботу ер щодо 

ер населення ер країни, ер обізнаність ер українців ер щодо ер хвороби ер та ер запобіжні ер заходи ер 

проти ер неї. 
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Україна 

Перспективним напрямком діагностики ендогенних психічних розладів є 

вивчення невербальної поведінки при соціальній взаємодії пацієнтів з метою 

кількісної об’єктивізації психічного стану, та визначення нозоспецифічних ето-

логічних маркерів як ознак нозоспецифічних патоперсонологічних трансформа-

цій [1]. Саме ці особистісні зміни є основним фактором порушення соціального 

функціонування в ремісії, розвитку сімейної та трудової дезадаптації. Кількісна 

оцінка соціальної поведінки усіх рівнів при ендогенних психозах з епізодичним 

перебігом за допомогою методик, що базуються на клініко-етологічному підхо-

ді, дозволить оцінити динаміку психічного стану, визначити ефективність 

психофармакологічних та соціально-реабілітаційних впливів з метою збере-

ження сімейної та трудової адаптації пацієнтів. 

Мета дослідження 

Визначення клініко-психопатологічних (з використанням клініко-

етологічного методу) характеристик станів ремісії у пацієнтів, які страждають 

на параноїдну шизофренію з епізодичним перебігом, та їх місце у структурі 

стійких патоперсонологічних трансформацій. 

Контингенти та методи. На базі Обласної клінічної психіатричної лікар-

ні (м. Запоріжжя) було обстежено 102 пацієнти з діагнозом «шизофренія, 

параноїдна форма, епізодичний тип перебігу». Діагностика вищезазначених за-

хворювань здійснена згідно Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду 

(МКХ-10). Середній вік дорівнював 37,0±8,6 років. Розподілення за статтю 
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склало: 55 жінок та 47 чоловіків. Тривалість захворювання склала від 2-х до 38 

років, середній показник – 12,1±7,8 років. Середній вік пацієнтів на момент по-

чатку захворювання у виборці – 24,9±7,9 років. До моменту обстеження в 

анамнезі пацієнтів зафіксовано від 2-х до 25-ти епізодів хвороби та пов’язаних з 

ними госпіталізацій, в середньому в групі 2 цей показник склав 6,2±3,3 рази. 

Обов'язковими критеріями включення до вибірки виступали: 1) наявність стану 

клінічної ремісії з редукцією психотичної симптоматики; 2) відсутність важкої 

соматичної та неврологічної патології. Всі пацієнти надали інформовану згоду 

на участь у дослідженні. 

Основними методами дослідження були клініко-психопатологічний,  клі-

ніко-етологічни, клініко-катамнестичний та клініко-анамнестичний, а також 

медико-статистичний аналіз.  

Клініко-етологічний метод було застосовано для вивчення структури та 

типології невербальної поведінки, а також кількісного аналізу з використанням 

глосарію, складеного V.P. Samokhvalov та O.E. Samokhvalova  (2011) та даними, 

які були отримані авторами при обстеженні 250 здорових осіб [2].  

Результати та їх обговорення. 

Згідно результатів дослідження невербальної поведінки виявлено такі 

особливості. Найбільш частими позиціями тіла в сидячому положенні у пацієн-

тів з шизофренією були: P.2.1 –  Статичне з випрямленим спиною (28,4%) та 

P.2.3 – Поза вдумливості (9,8%).   

Дослідження невербальної активності контингентів по каналу міміки дало 

такі результати. Пацієнти, які страждають на шизофренію у 19,6% випадків 

уникали зорового контакту зі співбесідником.   

Аналіз компонентів лоба та площі брів виявив, що елемент M.4.14 – Амімія 

верхньої частини обличчя спостерігається у хворих на шизофренію у 25,5% ви-

падках спостережень.  

У пацієнтів, що страждають на шизофренію, елемент M.5.32 – Висунення 

нижньої щелепи спостерігався частіше (12,7%), ніж у здорових осіб.  

При проведенні аналізу показників, що відносяться до жесту вільною ру-
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кою, було виявлено невербальні елементи, що групі 2 наявні кореляції з елеме-

нтом G.25 –  Гра пальцями (9,8%). 

Висновки. Отримані в процесі дослідження данні в цілому корелюють з 

результатами досліджень, що проводились в Україні і в світі, та підтверджують 

наявність і деталізують статистично достовірні відмінності невербальних хара-

ктеристик соціально-комунікативної поведінки пацієнтів з шизофренією. 

Застосування виявлених поведінкових маркерів підвищує точність діагностики 

вищезазначеної нозології.  
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Нарушение связей в социуме -  основная причина госпитализаций паци-

ентов в острые отделения психиатрических стационаров. В связи с этим 

исследование социального поведения является одной из наиболее актуальных 

задач психиатрии. 
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Главной причиной нарушения нормального социального функционирова-

ния является агрессивное поведение в межличностных отношениях. Именно 

агрессивные формы поведения ведут к ухудшению взаимоотношений пациен-

тов и их родных, приводя, таким образом, к нарушению социальных связей. 

Для выявления скрытых и инициальных стадий агрессии в психиатрической 

клинике предлагается использовать концепцию инициальных поведенческих 

стадий, в частности агрессивно-предупредительных этапов агрессии.  

Целью исследования было изучение особенностей невербальных ком-

муникаций при параноидной шизофрении и оценка типологии и структуры 

агрессивного поведения в парах врач-пациент и родственник-пациент, выявить 

особенности социального поведения в парах родственник-пациент. Данное ис-

следование даст возможность изучить структуру невербальных коммуникаций 

больных параноидной шизофрении в парах врач-пациент и родственник- паци-

ент с учетом ведущего психопатологического синдрома 

Конингенты и методы. Материалом для исследования по представлен-

ной методике являются клинико-патопсихологические и клинико-этологичес-

кие данные, полученные при обследовании 100 женщин, страдающих 

параноидной шизофренией и находящихся на стационарном лечении Запорож-

ской областной клинической психиатрической больнице. Возраст испытуемых 

составил от 18 до 49 лет. В связи с психическим заболеванием 66 пациенток 

инвалиды 2-й группы, восемь – инвалиды 3 группы, 2 больных – инвалиды 1-й 

группы, 24 больных инвалидами не являются. При соматоневрологическом и 

лабораторном исследовании ни у одной из испытуемых тяжелой неврологиче-

ской и декомпенсированной соматической патологии выявлено не было. 

Вместе с клинико-патопсихологическим проводилось клинико-этологи-

ческое обследование, состоящее из двух частей: беседа с врачом (10 мин.) – 

беседа с родственником (10 мин.). Пациенту и его собеседнику на время обсле-

дования предлагалось сидеть стульях, которые по желанию можно было 

разворачивать, двигать, вставать с места и т.д. Какие-либо ограничения (усло-

вия, запреты и т.д.) общения во время обследования отсутствовали. Оба этапа 
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исследования фиксировались (с согласия пациентов и родственников), полу-

ченные видеофайлы сохранялись в электронном виде. Затем производилась 

оценка поведения пациентов посредством записи стандартных этограмм. 

Результаты исследования. 

Среди элементов позы значительно преобладала поза релаксации (поза кучера) с 

переплетѐнными пальцами, либо сцепленными в замок. Значительно реже 

наблюдались поза раздумья, сосредоточенного внимания, поза с фиксацией руки 

на предмете (чаще на спинке стула), поза Наполеона, поза подчинения. Широко 

распространенными феноменами являются стереотипные, многократно повторя-

ющиеся утвердительные и отрицательные кивки, наклоны головы и туловища к 

собеседнику и от него, переплетание ног, забрасывание ноги на ногу, качание и 

притопывание ногами. Пациенты также принимали позу с руками в карманах, 

становились на носочки, вставали со стула и снова садились. Агрессивно-преду-

предительные паттерны транслировались посредством позы высокой статичнос-

ти, увеличения плеча, выпадов головой, наклонов туловища к собеседнику и вы-

прямления спины («нависания» над собеседником), топанья ногами. Одна из па-

циенток во время беседы с врачом несколько раз принимала боксѐрскую стойку. 

Наиболее интенсивно невербальные трансляции проходят по каналу ми-

мики, которая разделена на компоненты области глаз, области бровей и лба, 

области рта. 

При оценке мимики области глаз отмечалась направленность взгляда в 

сторону собеседника и в противоположную сторону, взгляд вверх, вниз, прямо 

впереди себя, разглядывание своих рук, взгляд в окно, «блуждающий», «отсут-

ствующий», «застывший» взгляд. Распространенным феноменом оказалось 

редкое мигание (преобладало у больных с галлюцинаторно-параноидным син-

дромом и пациенток с выраженными проявлениями акинето-ригидного 

варианта нейролептического синдрома). Самым частым агрессивно-

предупредительным элементом в этой группе являлся пристальный (более 6 се-

кунд) взгляд на собеседника, порой достигающий длительности 4-х минут. 

Компоненты области лба: горизонтальные и вертикальные морщины, 
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фланш (динамичное кратковременное приподнимание бровей) и длительное 

поднимание бровей. Отмечались элементы диссоциированной мимики, пара-

мимии. К агрессивно-предупредительным элементам относится наблюдающее-

еся у испытуемых нахмуривание бровей. Этот элемент редко возникал 

изолировано, чаще сочетаясь с трансляцией агрессивно-предупредительных 

элементов по другим каналам невербальных коммуникаций. 

Из элементов области рта наблюдались: улыбка, поцелуй, зевание, опу-

щение углов рта, высовывание языка, приоткрытый рот. Зарегистрированы 

следующие агрессивно-предупредительные элементы: оскал, выдвигание ниж-

ней челюсти, жевание, облизывание губ. 

Высоким полиморфизмом отличаются элементы коммуникаций по кана-

лу жеста. Были зафиксированы жесты обращения, отстранения, завершенного 

действия, счѐта, жесты-акценты, объятия, жесты демонстрация различных ча-

стей тела, жесты латентной тревоги, смущения, «игра пальцами», жесты 

недоумения (разводит руками). Пациенты крестили себя, собеседника и окру-

жающее пространство, щѐлкали пальцами, закрывали глаза и уши руками. Свои 

агрессивные тенденции испытуемые транслировали посредством резких взма-

хов руками, сжатия кулака, потрясания кулаком, прятанья кулака в ладони, 

постукивания кулаком по своему колену, удары ладонью по своему лицу. Па-

циенты также грозили пальцем или кулаком, тыкали пальцем в собеседника. 

Манипулирование характеризовалась действиями с одеждой и волосами 

(груминг и комфортное поведение), потирание и почѐсывание носа, лица, шеи, 

рук, груди, бедер, живота. Наблюдались и манипуляции предметами (бумага, 

пища, платок, нитка, ручка, очки, сигареты), которые носили характер игрового 

поведения. В некоторых случаях отмечено стремление пациентов манипулиро-

вать одеждой и частями тела собеседника (носом, руками). К агрессивно-

предупредительным паттернам манипулятивного поведения были отнесены 

резкие движения предметами (шариковой ручкой), направленные в сторону со-

беседника а также грубое манипулирование одеждой собеседника: хватание за 

воротник, рукава. 
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Отмечались также агрессивно-контактные элементы: попытки оттолкнуть 

собеседника или его руки. 

В ходе диагностической беседы никто из пациентов и их родственников 

не указывал на агрессивные отношения в семье, однако анализ контекста пока-

зал значительное увеличение агрессивно-предупредительных паттернов именно 

в парах пациент-родственник (12,87% и 20,07%). Изменилось соотношение 

агрессивно-предупредительных элементов, регистрируемых по разным каналам 

коммуникаций: процент данных элементов увеличился в мимике (с 57,28% в 

парах пациент-врач до 62,48% в парах пациент-родственник), позе (с 13,82% до 

16,28%) и манипуляциях (с 0,11% до 1,17%). Отмечено уменьшение агрессив-

но-предупредительных элементов, передаваемых посредством жеста (28,80% в 

парах пациент-врач и 19,71% в парах пациент-родственник). 

Оценка увеличения процента агрессивно-предупредительных паттернов в 

зависимости от ведущего клинического синдрома, дала следующие результаты: 

наибольшее увеличение отмечено у пациенток с психопатоподобным синдро-

мом (с 11,54% до 19,81%), менее выраженной была динамика показателей при 

параноидном и галлюцинаторно-параноидном синдромах (с 13,31% до 20,33 

%), а также у пациенток с парафренным синдромом (13,66% и 17,94%). 

Выводы 

Полученные данные свидетельствуют о значительном (в 1,56 раза) увеличении 

агрессивно-предупредительных элементов в поведении больных параноидной 

шизофренией при общении с родственниками по сравнению с коммуникациями 

в парах пациент-врач. В зависимости от ведущего психопатологического син-

дрома агрессивное поведение при общении с родственниками становилось 

наиболее интенсивным у пациентов с психопатоподобным синдромом (увели-

чение в 1,72 раза), при параноидном и галлюцинаторно-параноидном синдроме 

эта динамика была менее интенсивной (увеличение в 1,53 раза).  
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