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THE RELATION BETWEEN BODY MASS INDEX AND 
SEVERITY OF ENDOMETRIOSIS

Actuality: Reviewing the various stipulated theories of the pathogenesis of 
endometriosis, the similarities show seeding of non-endometrial tissues with 
endometrial cells or its transformation to endometrium-like tissue. These ectopic foci 
formed shows the usual response to cyclic hormonal changes just like the uterine 
endometrium with a rapid increase in cell count, secretions and cyclic removal of 
menstrual tissue. The ectopic foci are found not only in the pelvic cavity but can be 
seen usually in the peritoneal cavity and some other rare sites.
The aim: To determine the role body mass index plays in the severity of endometriosis. 
Materials and methods: To obtain the required result, a study was made by extracting 
information of patients treated for endometriosis and their varying BMI were 
calculated. We studied a total of 42 patients which we divided into two groups in 
accordance with their BMI. Group 1; having a BMI of less than 24 had 20 patients and 
group II: BMI more than 24 had 22 patients. The age range of patients was 22-57 years. 
The information obtained included patients’ history, stage of disease, diagnostic 
methods used such as ultrasound and laparoscopy, treatments applied both medically 
and surgically. A comparative analysis showed that about 70% of patients of group I 
had stage 3 (moderate severity) endometriosis with a high incidence of recurrence after 
surgical treatment. 10% of patients had undergone a hysterectomy due to stage 4 
endometriosis and the rest 20% were been treated for stages 1 and 2 endometriosis. 
Group II records an 18% case of moderate severity, and most patients responded well 
to treatment with little signs of complications, 82% of patients had stage 1 
endometriosis with minimal progression.
Conclusion: The data received shows a higher incidence of severity in patients having 
a low BMI this also associated with high prevalence of subfertility, however, a higher 
BMI shows no posed risk increased severity of endometriosis. However, more research 
is required to reveal the correlation between obesity, leptin levels and severity of 
endometriosis.
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Clinical case of Deficiency anemia mixed form (iron, folic, vitamin B12
and protein deficiency), severe

Actuality. Anemia means there is not enough hemoglobin (Hb) in the blood. 
Hemoglobin is a substance that is responsible for the transport of oxygen in the blood. 
Low oxygen transportability leads to pale skin, fatigue, dizziness, poor concentration 
and lower performance. The most common anemias in Ukraine are iron deficiency 
anemia and infectious anemia / anemia in chronic diseases. Other anemia causes are 
rarer.
Materials and Methods. We present a clinical case of Deficiency anemia mixed form 
(iron, folic, vitamin B12 and protein deficiency), severe in a female patient in the age 
of 14 years old.
Anamnesis vitae: The first physiological pregnancy. Delivery was in gestational age of 
38 weeks with body weight of 3450 g. Neonatal period was uneventful. Allergic 
reactions are absent in a child. Vaccination is according to national immunization 
program.
Past illnesses are ARI -  3-4 times per year, Chicken Pox (4 years), Measles (6 years). 
The one child in the family, is living with her grandmother due to problems in the 
family. (Mother, 41 y.o. -  healthy, father, 43 y.o. -  alcoholism, grandmother -  66 y.o, 
healthy).
Patient history: First symptoms appeared 6 months ago. Patient consumed less food, 
counted calories, constantly checked weight and provoked vomiting after eating. As a 
result, had an abdominal pain. 3 Month ago the patient's state changed. She got 
habitual vomiting, abdominal pain, irritability, bad mood and constipation.
Complains: At the moment of hospitalization the patient complained about weight lost 
(9 Kg), weakness, dizziness, paleness of skin, dryness and brittleness of hair and nails, 
angular stomatitis, amenorrhea.
Physical examination. Physical development: BW -  36 kg (3- 10th percentile); High -  
160 cm (25-50th percentile); BMI -14. Dry skin, angular stomatitis, smooth tongue. 
Dryness and brittleness of hair and nails. Auscultation: tachycardia, tachypnea, 
systolic murmur at the apex. Other systems: GIT -  normal, Urinary system -  normal, 
Stool -  normal.
Laboratory evaluation. In blood test there is significantly decreased level of 
Hemoglobin (1.8 g/dl), RBC (1.3x1012/l) and Color index (0.54), decreased level of 
MCV (52fl), MCH (19pg) and Reticulocytes (0.4%). Also we can see reduced level of 
Serum iron - 1,2 instead of normal 9-24 mkmol per liter, Transferrin saturation - 6 
(normal 12-45%) and Ferritin -  7 instead 30-320 mkg per liter. Decrease of Vitamin B 
12 and Folic acid points at anemia of a mixed form. In Proteinogram -  decreased level 
of General protein (42 g/l) and Albumin (47%).
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Diagnosis: Deficiency anemia mixed form (iron, folic, vitamin B12 and protein 
deficiency), severe. Include Asthenic, Anemic, Sideropenic syndromes, Anorexia 
Nervosa and Secondary amenorrhea.
Results: Patients was hospitalized and treated. Erythrocyte mass transfusion was made, 
Iron IV, then PO, vitamins B12 IM, Folic acid PO, enteral nutrition were prescribed. 
The patient kept on diet: fractional meals, food is rich for iron, vitamins, carbohydrate 
and protein. Also she had a course of psychotherapy.
Conclusions: Anemia is a very serious disease. With severe or long-lasting anemia, 
the lack of oxygen in the blood can damage the heart, brain, and other organs of the 
human body. Very severe anemia can even cause death. Anemia can be caused by bad 
diet, so we need to control nutrition of the children, make blood tests regularly and treat 
anemia immediately. The peculiarity of this clinical case is that it developed against 
the background of a bad emotional state due to the unsatisfactory family and social 
situation as a base of neuropsychiatric disorders and, as a result, anorexia leading to 
exhaustion and anemia.

Anmol Gupta
Kharkiv National Medical University 

Department of Obstetrics and Gynecology No. 1 
Scientific advisor: ass. prof. Plakhotna I. Yu.

SOME FEATURES IN PREGNANCY WITH EARLY ABORTION

Introduction: Miscarriage, also known as spontaneous abortion and pregnancy loss, is 
the natural death of an embryo or fetus before it is able to survive independently. Some 
use the cutoff of 20 weeks of gestation, after which fetal death is known as a stillbirth. 
About 80% of miscarriages occur in the first 12 weeks of pregnancy (the first 
trimester). Among women who know they are pregnant, the miscarriage rate is roughly 
10% to 20%, while rate among all fertilization is around 30% to 50%. In those under 
the age of 35 the risk is about 10% while it is about 45% in those over the age of 40. 
Risk begins to increase around the age of 30. About 5% of women have two 
miscarriages in a row. Game changing research has come in front as an experiment was 
conducted.
Aim: To study the effect of progesterone preparations in reducing increasing risk of 
miscarriage
Material & Method: One group of around 50 pregnant women (Age- 21-35) were given 
progesterone preparations, while another group of the same number were given a 
placebo, or dummy pill. All the women had experienced bleeding in early pregnancy. 
Result: Among those women, there was a 15% increase in the live birth rate - with 48 
out of 50 women going on to have a baby, compared with 28 out of 50 in the placebo 
group.
Conclusion: Although the study showed that not all women with early bleeding could 
be helped by taking the hormone, the benefits were greatest among women with a 
history of recurrent miscarriages (three or more). It gives us confidence to believe that

4



KH IA SM
further research will yield more treatments and ultimately make many more 
miscarriages preventable with the help of this known from long time progesterone 
preparations.

Chernenko Nataliia 
Kharkiv National Medical University 

Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology 
Scientific advisor: PhD, ass.prof. Teryoshyna I.F.

RESEARCH OF THE PRESENCE OF THE LEVEL OF 
NEUROTIZATION AND PSYCHOPATHIZATION AMONG

MEDICAL STUDENTS

Relevance: Environmental factors have a certain impact on a human organism. 
Especially small annoyances, severe personal disasters, misfortunes of human life, and 
so on. The big load is inflated by the information we learn every day. Starting at higher 
education institutions, a person absorbs not only everyday information, but also a lot 
of new, which will be used in his further professional activities. While studying at the 
medical college, students, besides the flow of new information, receive a great moral 
burden. Learning should get practical skills, which students make during their work 
with patients. During the examinations, the load increases, which is related to the 
manifestations of severe emotional excitability, negative experiences, anxiety, tension, 
irritability.
The purpose of the study: To find out the tendency of medical students to neurotization 

and psychopathization.
Methods of research: for our research we used clinical psychodiagnostical test "Level 
of neurotization and psychopatization", it’s used for the identifying personal data of 
neurotic and psychopathic level. The results of the survey were processed using a scale 
for psychological diagnosis of neurotization and psychopathyzation levels. The 
questionnaire contains 45 questions; questions can only be answered "yes" or "no". For 
each response to the approval of the scale of neurotization assigned a correlative 
diagnostic factor, for this purpose, use a key with diagnostic coefficients, which 
corresponds to the gender of the interrogator. Then the sum of positive and negative 
responses is calculated using the scale of neurotization, it’s algebraic sum is calculated, 
which reveals the final scale score; the obtained figures are equal to the psychological 
characteristics of the level of neurotization and psychopathization.
100 students of the medical university during the pre-session period were examined. 
There were 50 girls and 50 boys among them. The average age was 19 ± 3 years. Before 
the survey, persons who were investigated, not affected by side effects .
Results: Survey and calculations revealed that 46% of girls had a very high level of 
neurotization, 14% had high levels, 16% had lowered levels, and 24% had very low 
levels of neurotization. Among the boys: 36% - very high, 22% - high level, 12% - 
lowered, 18% - very low, 12% - uncertain level.
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After studying the level of psychopathization, the following results were obtained: 
among girls, 28% have a very high level of psychopathization, 12% are high, 22% - 
low, 38% - very low. Among boys: 44% - very high, 26% - high, 18% - low, 12% - 
very low.
Conclusion: Girls have a higher level of neurotization and lower levels of 
psychopathization. Boys have a lower level of neurotization and a higher level of 
psychopathization. This reflects the fact that the females is characterized by 
manifestations of emotional excitement, the consequence of which is the emergence of 
negative emotions. It’s increases during the pre-sessional period, when students began 
to worrying about the exams, they are affected by problems regarding the timely 
closure of the session, which should be made exactly at the end of the school year. 
Girls are more vulnerable to the opinions of others as they are inclined to adhere to 
generally accepted rules. On the contrary, boys are not serious, they tend to go beyond 
the usual norms and morals. Before the session, they are calmer, optimistic, indicating 
greater psycho-emotional stability, and also provides confidence in the realization of 
their goals.

Gurkirat Kaur, Jawad Alam, Nataliia Hloba 
Kharkiv National Medical University 

Department of Physiology
Scientific advisor: PhD, associate professor Larysa V. Chernobay

REGARDING THE MENTAL STATE OF FOREIGN STUDENTS
OF MEDICAL UNIVERSITY

The mental state of university students is constantly influenced by huge emotional and 
intellectual load that together with stress accumulating during studying process and 
necessity to constantly adapt to new environmental conditions create a danger for 
mental health of young people (M.R. Wolf, J.B. Rosenstock, 2017). Negative tendency 
is determined in statistical data during last decades, from 1980’s till nowadays, 
showing that the prevalence of common mental disorders rises annually all over the 
world in all age categories, but especially in adolescents and young adults, who become 
a risk group of mental disorders and suicides (WHO, 2018). The most common mental 
disorders seen in world population according to data of WHO are anxiety diagnosed in 
about 18% of population and depression that involves about 300 million people. 
Foreign students of medical university have a number of risk factors that greatly 
increase the possibility of common mental disorders development, such as age, high 
intensity of emotional, psychic and intellectual load due to studies, and mental stress 
caused by new social factors, traditions of foreign country, deprivation of family, 
friends and usual environment, etc. Therefore, the mentioned facts explain the 
importance of screening of common mental disorders and their risk factors among 
foreign medical students aiming to improve mental health of young people.
The aim of research was to perform the screening of levels of anxiety and depression 
as the most common mental disorders among medical students from foreign countries.
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Materials and methods: adapted version of Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) was used to determine the levels of anxiety and depression in 80 foreign 
students of 2nd year of Kharkiv National Medical University, 38 young men and 42 
young women 18-24 years old. All participants signed the written consent for research. 
Results. According to anxiety levels, all examined people divided into 3 groups -  with 
normal anxiety level, with borderline anxiety level and with abnormal anxiety level. 
The first group with normal anxiety level consisted of 41% of examined people, 70% 
were young men and 30% young women. Second group included 44% of people with 
borderline anxiety, 37% were young men and 63% young women. Abnormal anxiety 
was determined in 15% of examined students, 17% of them were male and 83% female. 
Such results show, first of all, that anxiety level is higher in women then in men that 
may greatly reduce their academic performance and create the risk for mental disorders 
development, while men are more mentally stable, and secondly, 15% of examined 
people with abnormally high level of anxiety are in risk group for common mental 
disorders as anxiety is often associated with other disturbances, such as depression. 
Research of depression level showed that 75% of students have normal level of it, 21% 
have borderline depression level, and 4% have abnormally high level of depression 
according to HADS. That shows that 25% of examined people needs more profound 
psychological examination and consulting of psychologist, as their depression level is 
high enough to suspect negative changes of mental state and possibility of mental 
disorders development.
Conclusions. Anxiety and depression are two most common mental disorders 
worldwide. Even though currently there are effective schemes of treatment of both 
conditions, the real number of successfully treated people is only about 30% according 
to data of WHO. Such low value is the result of multiple factors, among which one is 
the underestimation and underdiagnostics of mentioned conditions. The screenings of 
anxiety and depression level should be made at a usual basics in all medical 
universities, as medical students, especially the foreign ones, are in group of high risk 
of anxiety and depression development.

Hvozdetska Maryna, Kozko Volodimir, Gavrylov Anatoliy 
Kharkiv National Medical University 

Department of Infectious Diseases 
Scientific advisor: prof. Kozko V.M.

MYELIN BASIC PROTEIN LEVEL IN HIV-INFECTED PATIENTS 
WITH NEUROLOGIC COMPLICATIONS

Introduction. According to autopsy based research signs of demyelinization can be 
detected in 75 % of the HIV-infected patients even in the early stages of the disease. 
The Aim of our study was to determine the diagnostic value of cerebrospinal fluid and 
serum myelin basic protein (MBP) in HIV-infected individuals with 
encephalitis/meningoencephalitis.
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Materials and methods. 53 HIV-infected patients with clinically and laboratory 
confirmed encephalitis/meningiencephalitis and 15 -  without signs of CNS 
involvement were examined. 15 practically healthy individuals were control group. 
The MBP content in CSF and serum was determined with using a diagnostic kit "MBP 
ELISA" (Ansh Labs, USA) by ELISA in first days of admission.
Results. In HIV-infected patients with encephalitis/meningoencephalitis CSF MBP 
level -  13,27±1,76 ng/ml was significantly higher compared to control -  2,13±0,15 
ng/ml (p<0,001). Significant changes in serum MBP level were also detected. In HIV- 
infected patients with encephalitis/meningoencephalitis it was 0,95±0,31 ng/ml 
compared to HIV-infected patients without it -  0,16±0,03 ng/ml (p<0,05). In control 
group its level was 0,011±0,002 ng/ml which was significantly lower than both HIV- 
infected patients with CNS involvement (p<0,001) and without it (p<0,01). A direct 
correlation between CSF MBP level and size of white matter lesions detected by MRI 
(p=0,49; p<0,05), as well as between CSF MBP and serum MBP (p=0,5; p<0,05) were 
found.
Conclusions. Our findings suggest an important value of myelin-breakdown in 
development of neurologic complications in HIV-infected patients with 
encephalitis/meningoencephalitis and determination of MBP in both CSF and serum 
can be a useful for its diagnosis and prognosis.

Kalian Viktoriia, Nauma Habeeb, Faziha Mohamed Zubair 
Kharkiv National Medical University 

Department of Medical Biology

AWARENESS OF YOUNG MALDIVIANS (MEDICAL STUDENTS)
ABOUT P-THALASSEMIA

Studies show that Maldives has one of the world’s highest thalassemia carrier rate (F. 
Waleed et al., 2016). Professor Calogero Vullo (Italy) in 1992 estimated that 1 out of 
every 5 to 6 persons in Maldives is a carrier for в-thalassemia. Approximately 28 new 
в-thal cases are recorded annually. Poor awareness and not fully knowing the 
devastating consequences of the condition are main reasons for this high number of 
new cases (F. Waleed et al., 2016). The main primary prevention strategy is awareness 
with premarital screening and genetic counseling. However, the solution of this 
problem has ethical aspect. Gender, education level, age, being single, income level 
(Al-Farsi et al., 2014) and fear of stigmatization (Fahad et al., 2012) contribute to 
unwillingness to participate in premarital screening. Besides, religion plays a vital role 
in all decisions. In our opinion, medical education must help to raise people’s 
awareness.
The purpose of this study was to assess the initial degree of awareness of young 
Maldivians (medical students) about в-thalassemia disease and their personal attitude 
to solution of the problem existing in the country.
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The survey has been undertaken among Maldivian students that study in Kharkiv 
National Medical University (KNMU), Ukraine. Twenty-three students aged 19 to 29 
years old participated in the survey (18 females and 5 males).
The anonymous questionnaire had four groups of questions about: (i) personal data 
(place of living in Maldives, gender, age, education level, marriage status); (ii) if a 
respondent has been informed about в-thalassemia situation in Maldives and disease 
consequences; (iii) young Maldivians' awareness about premarital screening and The 
Thalassemia prevention law of Maldives; (iv) students' attitude to amniocentesis in 
Maldives and possibility to terminate pregnancy legally.
According to obtained results, 48% of Maldivian students represent Male’ while 52% 
are from different atolls. Assessment of the degree of young Maldivians awareness 
about в-thalassemia disease shows that 30% of students do not know that Maldives has 
one of the world’s highest в-thal carrier rate and they are not informed about the disease 
devastating consequences. 100% of all respondents know where they can do premarital 
screening for carrier status. 35% of KNMU Maldivian students have undergone 
premarital screening. The main reasons why students did not undertake premarital 
screening are: 1) being single; 2) lack of time; 3) difficulty to access the services; 4) 
lack of knowledge about thalassemia. Majority of students (78%) have heard about The 
Thalassemia prevention law of Maldives, but only 48% understand meaning of this 
law. The study of young Maldivians’ personal attitude to solution of the problem 
existing in the country shows that 78% of students believe that amniocentesis should 
be allowed in Maldives, 17% of them think that it should not be allowed and 5% 
hesitate.
To sum up, the study demonstrates that more than 50% of young KNMU Maldivians 
are not ready to accept some possible medical intervention to prevent birth of в-thal 
children. The main reasons of that are religion and culture.
Our task for future is to conduct activities to raise awareness of young Maldivians who 
study at KNMU about в-thalassemia, because being doctors they may contribute to the 
solution of the tremendous problem posed by thalassemia in the country.

Khrystenko Nadiia, Yurko Katerina 
Kharkiv National Medical University 

Department of Infectious Diseases 
Scientific advisor: prof. Kozko V.M.

THE FEAUTERS OF HORMONE METABOLISM IN PATIENTS
WITH CHRONIC HEPATITIS C

Aim. Study of the content of hormone metabolism in blood serum in patients with 
chronic hepatitis C.
Materials and methods. The content of hormone metabolism was determined in 33 
patients with chronic hepatitis C. From them men 27 (81,8%), women 6 (18,2%). 
Middle age of patients was 39,27±1,53. The comparison group consisted of 30 healthy 
subjects who were matched for age and sex with the patients of the studied groups. The
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study of hormone metabolism of blood (Progesterone, Testosterone, Estradiol) was 
carried out by the enzyme-linked immunosorbent assay. Statistical analysis was 
performed using the software package «Statistica for Windows», 8.0.
Results of research. Study on the work carried out at the Department of Infectious 
Diseases of Kharkiv National Medical University, located at the Regional Clinical 
Hospital of Infectious Diseases of Kharkiv. Indexes of hormone balance in patients 
with chronic hepatitis C had significant difference with that of the control group in 
patients. Significant reduction Progesterone (р<0,05), Testosterone (р<0,001), 
Estradiol (р<0,01) in serum of women and significant increase Progesterone (р<0,001) 
in serum of men were observed.
Conclusions. In the patients studied, there were violations of sexual hormones balance, 
namely reduction of Progesterone (р<0,05), Testosterone (р<0,001) and Estradiol 
(р<0,01) in the serum of women, increase of Progesterone (р<0,001) in the serum of 
men. Violations of sexual hormones balance in patients with chronic hepatitis C, 
detected at our investigation, result from the damage of the liver, so early 
administration of aetiotropic treatment is recommended, that will lead to elimination 
of virus and regress of sexual hormone violations.

Kikosh Ksenia, Yakushev Yegor 
Kharkiv National Medical

Department of Physiological Patology named D.O.Alpern 
Scientific advisor: Prof. Oleksandr Shevchenko

CONSEQUENCES OF CHERNOBYL ACCIDENT AND IT’S 
IMPACT ON THYROID CANCER DEVELOPMENT

The influence of radiation dramatically reduce a production of triiodothyronine (T3) 
and thyroxine (T4) by thyroid gland.
The radiation dose required for the development of hypothyroidism varies from 2 to 50 
Gy. Thyroid gland is not able to accumulate and use iodine in quantities as needed. In 
the CIS countries, the soil is characterized by a lack of this chemical element. After the 
accident at the Chernobyl nuclear power plant of 1986, the thyroid glands of citizens 
living in the adjacent territories actively began to absorb radioactive iodine.
The latent period for radiation cancer of the thyroid gland can last up to 15 years. The 
main reason for development of this disease is spread of a dangerous isotope iodine 
131 among the population.
Statistical data on the distribution of cancer of the thyroid gland associated with sex 
and age indicated that the risk for the disease is significantly lower among children 
than in adults, but with a higher risk of malignancy of the thyroid nodes. Among boys, 
the risk of the disease is much higher. As for adults, the average age of diagnosis of 
this pathology is 47 years.
The increase of anti-theroid antibodies and thyrotropin in blood can show the beginning 
of development of thyroid cancer. The presence of these antibodies in the blood 
prevents the detection of thyroglobulin. The concentration of thyroglobulin is normally
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from 3 to 55 ng / ml (for children from 2 to 40 ng / ml). It is important to note that the 
concentration of serum thyroglobulin does not have a diagnostic value for ThC, but it 
is the main benchmark for monitoring the process.
Nowadays, doctors often use the suppressive therapy with thyroxine. Its purpose is to 
reduce the concentration of TTH up to the values of 0.1 MDL. This value is achieved 
by taking and maintaining thyrotoxin not higher than 2,3-2,6 pg / kg body weight / day. 
In addition, a variant of treatment of thyroid cancer with the use of triiodothyronine. It 
is more biologically active and, in this regard, acts faster.
than tyrosine. The optimal term for determining thyrotropin, anti-thyroid antibodies 
and thyroglobulin is the interval between 4 and 8 weeks postoperatively.
In the analysis of cancer tissue of the thyroid gland it is worth noting the decrease in 
the number of receptors to the TSH, as well as inhibition of iodine intake, due to 
increased methylation of certain DNA regions. It is also important to note that the role 
of sodium / iodine-sympector (NIS) which plays a role in the development of ThC. 
This protein provides transport of iodine to the thyroid gland. The change in its 
expression may correlate with thyroid cancer. Expression of NICs can also be modified 
under the influence of various growth factors.
Thus, an optimal set of factors on which the understanding of the pathogenesis and 
therapy of the thyroid gland cancer is based on the assessments of the environment and 
different aspects of epidemiology.

Konyushenko Kateryna 
Kharkiv National Medical University 

Department of Internal Medicine No. 3 and Endocrinology 
Scientific advisor: Pyvovarov O.V.

INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR 1 AS A NEW DIAGNOSTIC 
MARKER OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN PATIENTS 

WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) is a polypeptide hormone with endocrine effects, 
which shares structural homology with proinsulin. IGF-1 can act over its own receptor 
or it can also bind to the insulin receptor, however, with less affinity and thus it can 
influence the carbohydrate metabolism. Its deficiency can potentially contribute to the 
development of diabetes mellitus (DM), so IGF-1 can be considered as the marker of 
carbohydrate metabolism disorders in patients with arterial hypertension (AH). 
Purpose. To determine the influence of IGF-1 on the development of carbohydrate 
metabolism disorders in patients with AH.
Methods. A total of 120 patients were examined, 60 of them had isolated AH (group 
1; mean age 54±6, 24 women) and 40 patients had AH comorbid with type 2 DM 
(group 2). Groups were comparable in age and gender. All patients were undergoing 
inpatient treatment in Cardiology/Endocrinology unit of Kharkiv Regional Clinical
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Hospital. Control group included 20 healthy volunteers. The level of IGF-1 was 
determined by ELISA.
Results. Patients with AH comorbid with type 2 DM demonstrated the lowest levels of 
IGF-1 among studied groups -  92.54±6.87ng/ml. Patients with isolated AH had 
significantly higher levels of IGF-1 -  115.26±7.79 ng/ml than in group 2 (p<0.05), at 
the same time, they were lower than the ones in the control group - 131±8.16 ng/ml 
(p<0.05). In all of the studied groups, the level of IGF-1 was significantly higher in 
women than in men.
Conclusion. The obtained data confirm the role of IGF-1 as the predictor of 
carbohydrate metabolism disorders in patients with arterial hypertension (AH). The 
early diagnosis of impaired glucose tolerance/ type 2 DM and timely treatment 
provides the effective prevention of complications and shortens the duration of 
inpatient treatment.

Lilian Katunda Rushubiza 
Kharkiv National Medical University 

Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology 
Scientific advisor: Korovina L.D.

DENTOPHOBIA AMONG MEDICAL STUDENTS

Modern dentistry is a rapidly and successfully developing branch of medicine. It has 
significantly improved not only the quality of treatment but also the restoration of teeth. 
Dental care has reached a significantly new level. In the past, there were more painful 
procedures and discomfort. In most cases, the dentist’s office is a well-equipped room 
with a relaxing atmosphere. At the same time, the fear of dentists is firmly rooted in 
the human mind. Dental care is still surrounded by mystery and false information.
In our research, we studied the prevalence and characteristics of dentophobia among 
medical students.
The contingent of research consisted of 15 students (general medicine) of the 3rd and 
4th year of the English language studying faculties. The age of the contingent was 
22.7±1.8 years. The group was represented by 6 women and 9 men, originally coming 
from the countries of the Middle East and India. We used the method of clinical 
interview. We also used a survey with a questionnaire that was prepared in advance. 
The results showed that among medical students, dentophobia is a fairly common 
phenomenon. 12 from 15 students noted that everything related to dental care makes 
them frustrated . 6 from 15 students reported postponing a visit to the dentist, even with 
an active process of dental disease. 4 respondents reported that even with the presence 
of acute tooth pain they do not hurry up to the dentist. However, only 1 of the 
respondents noted a negative or painful experience when referring to a dentist in the 
past.
Thus, we can say that the fear of dentists is present among future doctors, as well as in 
the general population. In most cases, this fear has no objective reasons. It is based on 
the lack of awareness, the distrust of medical personnel and the perception of the
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negative experience of their friends and family members. This problem can be 
corrected by a complexion of methods of psychological correction. These include the 
provision of information, the popularization of dental care and the expansion of social 
advertising.

Magapu Veera Venkata Akhil, Borovyk Kateryna,
Kharkiv National Medical University 

Department of Internal Medicine No: 2 
Scientific advisor: professor Ryndina N.G

FEATURES OF ATEROSCLEROTIC LESIONS OF INFARCT- 
DEPENDENT CORONARY ARTERIES IN PATIENTS WITH 

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND OBESITY AFTER 
PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION

Introduction. Percutaneous coronary intervention (PCI) as the "gold standard" for 
diagnostic unstable forms of coronary heart disease, in particular acute myocardial 
infarction (AMI), is the most informative regarding the coverage of anatomic cardiac 
arteries, including the localization, severity and form of stenotic lesions, and also 
characterizes the presence and prevalence of atherosclerosis, which is especially 
important in patients with concomitant obesity.
The aim of the study. To analyze the localization of atherosclerotic lesions of infarct- 
dependent coronary arteries in patients with acute myocardial infarction and obesity. 
Materials and methods of research. PCI followed by stenting of the infarct-dependent 
artery was performed in 31 patients with AMI and obesity. Among them, 24 patients 
(77.4%) had eluting stents and 7 (22.6%) - metallic stents.
Research results. The development of the overwhelming majority of AMI, namely 
57.1%, was due to occlusion of the left anterior descending artery (LAD). Among the 
major arteries, the right coronary artery (RCA) in 28.6% and the left circumflex 
coronary artery (LCX) in 10.7% are rarely infarct-depended with isolated cases for the 
left coronary artery (LCA) -  3.6%.
In analyzing the localization of the defeat of the infarct-dependent coronary arteries, it 
was found that the most frequent occlusion was located in the proximal and middle 
parts of the arteries (60.7% and 25% respectively); the distal parts of the vessels were 
less involved in the pathological process - 14.3% of cases.
Conclusions According to the angiographic study, it was found that the most vulnerable 
coronary arteries in patients with acute myocardial infarction and obesity are the left 
anterior descending artery and right coronary artery with a predominant lesion of their 
proximal segments.
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STUDY OF FUSION RESERVES OF THE VISUAL SYSTEM
AMONG TEENAGERS

The quantity of the fusion reserves (convergent (frc) and divergent (frd)) is an essential 
characteristic of the visual system, which allows us to conclude about the condition of 
binocular vision. The higher the fusion reserves, the stronger the binocular function. If 
the fusion reserves are low, then in the visual system, under unfavorable conditions of 
visual perception, violations in the apparatus of the binocular vision are possible. 
Materials and methods of research. The fusion reserves are determined both for the 
distant view and for the close proximity with the help of the Herschel prism, according 
to the accepted methodology. The study of fusion reserves of students of 1-11 grades 
was carried out on the basis of the scientific complex in Kharkiv. The research involved 
1,139 students.
Results of research. According to the results of research, at the beginning of studying 
in school, the convergent fusion reserves among girls were slightly higher (9.56 ± 0.5 
prismatic diopters) than among boys (8.8 ± 0.4 prismatic diopters). Then this indicator 
grows and to 12-13 years becomes practically the same among girls and boys. In the 
age of 14-15 years (corresponding to the beginning of puberty period of boys), the 
fusion reserves in the group of girls are probably higher (12.3 ± 0.7 prismatic diopters). 
Among young men up to 16 years of age convergent fusion reserves are slightly 
increasing (11.3 ± 0.6 prismatic diopters), but still lower than that of girls.
Divergent fusion reserves in the younger age groups tend to increase both among boys 
(2.8 ± 0.3 prismatic diopters) and among girls (4.5 ± 0.4 prismatic diopters), reaching 
the maximum value up to the age of 10-11 years . Then this indicator decreases, with 
higher values among girls (1.9 ± 0.3 prismatic diopters).
Conclusions. Both convergent and divergent fusion reserves are significantly lower 
than age limits. This suggests low functional capabilities of their binocular visual 
system and the essential role of visual load quality in each age period. This is especially 
true for age groups older than 12-15 years. Such values of this indicator were not 
observed in practically any age group. This suggests that the functionality of the 
binocular vision system in modern children and teenagers is rather low.
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MODERN METHODS OF TREATMENT OF CHRONIC
HEMORRHOIDS

Introduction. The only way to radically treat patients with the stage III-IV of chronic 
hemorrhoids is surgery. In Ukraine, the method of E. Milligan and G. Morgan, which 
was proposed back in 1937, is most prevalent. Despite the improvement of this 
technique, its results can not meet modern requirements.
Purpose of study. Examine the effectiveness of ultrasound hemorrhoidectomy in 
patients with stage III-IV of chronic hemorrhoids.
Materials and methods. 21 cases of patients with the stage III-IV of chronic 
hemorrhoids were retrospectively analyzed.
Results. The study included 21 patients (average age 49.34 ± 12.5 years). The patients 
were divided into two groups of 10 and 11 people. The main group consisted of 10 
people (average age 49.1 ± 11.8 years) who underwent hemorrhoidectomy with a 
Harmonic ultrasonic scalpel (Ethicon Endo-Surgery, USA). The control group 
consisted of 11 people (average age 49.42 ± 12.8 years), who underwent Milligan - 
Morgan hemorrhoidectomy. Intraoperative blood loss in the main group was 11.7 ± 7.3 
ml, in the control group - 50.3 ± 21.8 ml. The severity of pain in the first days after 
surgery was assessed by a visual analogue scale (VAS), where 0 points - no pain, 10 
points - unbearable pain. For postoperative analgesia, patients received a 1 ml of 
ketorolac. In the main group, on the first day after the operation was 4.3 ± 0.7 points 
by VAS, in the control group it was 7.6 ± 0.8 points by VAS. Patients of the control 
group needed more frequent anesthesia 5.4 ± 2.4 times, the main group - 2.5 ± 1.3 
times. The period of postoperative hospital stay in the main group was 4.4 ± 0.8 days, 
in the control group - 6.3 ± 1.4 days.
Conclusion. Conducting ultrasound hemorrhoidectomy has a significant positive value 
for the patient - reducing the severity of pain, intraoperative blood loss and reducing 
the time spent in hospital.

Naumova Iryna, Voronova Daria 
Kharkiv National Medical University 

Department of Neurology No.1 
Scientific advisor: PhD, prof. Risnychenko O.K.

SYMPTOMATIC EPILEPSY AS THE EFFECT OF HERPES
ENCEPHALITE

Relevance. According to WHO, two thirds of the world's population under the age of 
50 are infected with human herpes virus, which is neurotropic and can cause viral
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encephalitis, with an incidence of 100 cases per 100,000 population. One of the terrible 
complications of viral encephalitis are epileptic seizures in the acute and distant period. 
There is enough information in the literature on early seizures in the acute episode of 
encephalitis, and late unprovoked seizures have been insufficiently studied from the 
point of view of clinical course.
The purpose of the study. Investigation of the frequency of occurrence of various forms 
of symptomatic epilepsy in the recovering distant period of acute encephalitis induced 
by human herpes virus (HHV) type 6.
All patients had anamnesis, a neurological status, a blood serum test for antibodies of 
IgM and IgG classes to HHV type 6, magnetic resonance imaging (MRI) of the brain 
and electroencephalography (EEG). EEG is the main method of diagnosis of epilepsy, 
which allows to detect epileptiform activity and establish its localization.
Results and discussion. 30 patients were selected for the disease, including 18 women 
and 12 men aged 17 to 45 who had symptomatic epilepsy confirmed by the EEG. The 
cases of the disease, in the medical histories we examined, of the HHV type 6 
accounted for 74% of all cases of herpesvirus infection.
The debut of late attacks was for the first five years from the moment of the disease 
with acute viral encephalitis. The distribution of clinical cases in the nature of epileptic 
seizures was: 9 (30%) patients complained of simple focal seizures with march and 
without march, 3 (10%) to secondary generalized tonic-clonic seizures, 9 (30%) to a 
combination of focal and secondary generalized seizures, 9 (30%) - a combination of 
focal, complex and secondary generalized seizures.
Conclusions. 1). The obtained data demonstrate a high specific gravity of type 6 
herpesvirus as the causes of late sympathetic epilepsy.
2) . The results indicate that there are more common forms of symptomatic epilepsy, 
and rarely - secondary generalized forms.
3) . Timely detection and treatment of viral encephalitis prevents the development of 
symptomatic postinfectious epilepsy.

Polikov Heorhii, Kulik Igor 
Kharkiv National Medical University 

Department of Surgery No. 1 
Scientific advisor: Shevchenko A.N.

SPLEEN INJURY - QUALITY OF LIFE

Abstract. In nowadays surgery cases of spleen injury occupy a weighty place. 
According to literary data - 20,0-25,0% patients in urgent surgery occupies spleen 
ruptures. We should remember that the spleen has a number of important functions: 
participation in the immune status of the body and blood formation. In order to prevent 
undesirable results of surgical treatment, an organ-preserving operation is performed 
or splenectomy is supplemented with autotransplantation of splenic tissue. But despite 
this, long-term results remain controversial.
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The aim. To analyze the data of quality of life in patients with spleen injury, who were 
operated depending on the type of surgical intervention.
Materials and methods. We were make analysis of 30 patients with spleen injury after 
surgery operation in the «V.T. Zaitsev institute of general emergency surgery», who 
were being treated for the period 2015-2019.
The average age of the patients was 41,5 ± 2,0 years. Gender: 20 men, 10 women. The 
main (I) group is represented by 10 patients, who underwent splenectomy. Group II 
included 10 patients with organ-preserving operation. Group III included 10 patients 
with splenectomy with autotransplantation of splenic tissue. All patients, who was 
included in this study surgery, the operation was conducted at least 12 months ago. The 
control group (IV) is represent by 15 healthy patients, who haven’t any spleen injury 
in the history or splenectomy.
The non-specific questionnaire SF-36 was used to assess the quality of life. The 
questionnaire includes 8 scales, score from 0 - 100 points: 1 - the scale of physical 
functioning; 2 - scale of role-based physical functioning; 3 - pain scale; 4 - General 
Health Scale; 5 - vitality scale; 6 - social functioning scale; 7 - scale of role and 
emotional functioning; 8 - mental health scale.
Results. In terms of physical health scales, role-based physical functioning, pain, and 
general health, the type of operation performed did not differ significantly from the 
data obtained in the control group. Physical pain reduced the quality of life in 6 patients 
after splenectomy. Most often, patients complained of heart pain or headache. In 
patients after splenectomy with autotransplantation of splenic tissue, complaints were 
found in 2 patients. Only in 1 patient after an organ-preserving operation, he assessed 
his state of health as satisfactory. Only 3 patients after splenectomy with 
autotransplantation of splenic tissue were noted as unsatisfactory. In the group of 
patients after suffering splenectomy, only 7 patients assessed their health condition as 
good and beautiful. It was established that patients of group II have a higher level of 
psychological health. In 8 patients after splenectomy, there were complaints of fatigue, 
lack of a sense of energy and decreased performance. Indicator of social functioning 
scale: 3 patients after splenectomy noted a decrease in social activity. Psychological 
health was impaired in 3 patients after splenectomy, and a tendency to develop 
depressive states was found.
Conclusions. Our study showed that patients after organ-sparing surgery and 
splenectomy with autotransplantation of splenic tissue had a higher level of quality of 
life compared with patients after splenectomy.
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RATIO OF CORTICAL PROCESSES OF EXCITATION AND 
INHIBITION AS FACTOR OF DEVELOPMENT OF 

ADAPTATION TO A PSYCHOEMOTIONAL STRESS OF
TRAINING

Introduction. Development of modern medical science shows medical students 
amplified requirements to their cognitive activity, intellectual working capacity and 
mental health. However, increase in intensity of the training process causes a 
psychoemotional overstrain. On younger courses there is a transition of an organism of 
students to qualitatively new level of functioning of systems as bases of forming of 
adaptation to a psychoemotional stress. It causes neurotic reactions of stressfull 
character that is followed by disturbance of adaptive behavioural and functional 
reactions.Kharkov National Medical University
The research objective was to study a role of cortical processes in development of 
adaptation to a long psychoemotional "stress of training". Students of the main group 
of the 1-3 years courses of the medical university which gave voluntary consent to 
participation in an experiment participated in a research. The control group was made 
by students whose examination was conducted at the first year before the occupations, 
groups which consisted of the same students examined at the end of the 1,2 and 3 years 
were experimental. In total 56 students are examined. Their intellectual working 
capacity was studied in the conditions of the test of proofreading assay, the ratio of the 
central cortical processes of excitation and inhibition was defined by duration of 
individual minute (DIM, sec.). Experimental data are processed by parametrical 
methods of mathematical statistics, authenticity of distinctions -  reliability coefficient 
of Student and Fischer (р<0,05).
Results of a research and their discussion. The performed proofreading work lower 
than 30% of total amount (26.48±1.7%) was regarded by us as low intellectual working 
capacity (the I group), higher than 30% (33.4±2.36%) -  average working capacity (the 
II group) and more than 40% (43.5±3.77%) -  high intellectual performance (the III 
group). In an initial condition of the largest the II group (54% of total number 
surveyed), the smallest -  III (17%), and average (29%) -  is the I group. In dynamics 
of three years' training with the kept number of the II group there is an increase in 
number of group with high performance (up to 59%) and 1.5 times decrease group 
number with low working capacity. It is an indicator of development of adaptation to 
psychoemotional tension. In parallel the conducted research of duration of individual 
minute showed that in an initial state in the I group of students the balanced ratio of 
processes of the central excitation and inhibition (DIM =60.0±0.5 sec.) is observed at 
40% examined, at 50% - prevalence of processes of cortical excitation, and only at 10% 
- cortical inhibition. In II and III groups prevail processes of cortical excitation and the
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minimum number of students from standard and long DIM. For three years of training 
there is in the ratio cortical processes a shift towards prevalence of process of the 
central inhibition that is especially expressed in group with the greatest manifestation 
of adaptation to psychoemotional tension of stressful character (the III group of 
students).
Conclusions. In dynamics of three years' educational process the manifestation of 
students' adaptation to psychoemotional tension is a magnification in accuracy of 
internal time, concentration of attention and as the result of it - is increase in intellectual 
working capacity. A physiological basis of adequate adaptation is the objective ratio of 
cortical processes with prevalence of the central inhibition.

Raghid Issa
Kharkiv National Medical University 

Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology 
Scientific advisor: Korovina L.D.

USE OF PSYCHOCORRECTION IN PATIENTS WITH 
EPILEPTIC DEMENTIA

Epilepsy - as a chronic disease of the nervous system has long been known. It is 
characterized not only by paroxysmal disorders (various types of seizures). This 
disease is accompanied by personality changes, psychotic episodes, and may lead to 
epileptic dementia. It is believed that dementia is characteristic only with an 
unfavorable type of the disease, impairment or inadequate therapy. Epileptic dementia 
includes disturbances of thinking, such as pathological thoroughness and detailing, 
perseveration. It is the possible decrease of memory and disturbance of attention. 
Sometimes total bradyphrenia is noticeable .
In our research, we studied the severity and characteristics of epileptic dementia in 
patients with epilepsy and its possible ways of correction.
The study contingent consisted of 14 women, aged 35-45 years, with an established 
diagnosis of epilepsy of more than 5 years. All patients received anticonvulsant 
therapy. The drugs were selected according to characteristics of paroxysms, their 
tolerability, and gender differences. The presence of comorbid mental and somatic 
pathology was the exclusion criterion.
We used the clinical-anamnestic method of examination, which allowed us to study the 
history of the disease, the features of paroxysms and non-paroxysmal mental disorders. 
Clinical and psychopathological method, allowed to study the features of mental 
disorders in the present time.
The results showed that all patients had pronounced personality changes. All patients 
had identified perseveration, detail orientation and thoroughness. This roughly reduced 
the productivity of thinking and adaptive capabilities. No significant memory 
impairment was identified in any of the studied patients.
We have proposed and used a complex of psycho-rehabilitation and psycho-correction 
methods with this contingent. They included psycho-education and elements of
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cognitive-behavioral therapy. This program has shown its effectiveness, relatively low 
cost and ease of use, which allows us to recommend its use for patients with epileptic 
dementia.

Silina Maryna, Nahornyi Ivan,
Kharkiv National Medical University 

Department of Pediatrics No. 2 
Scientific advisor: Morozova Oksana

DYSMETABOLIC NEPHROPATHY DEVELOPMENT IN 
CHILDREN WITH PYELONEPHRITIS

Among the diseases of the urinary system in children 65% are exchange nephropathies. 
The development of dysmetabolic nephropathy depends on to the level pf stone
forming salts concentration in the urine, inadequate water regime, the presence of 
urinary tract infections, as well as hereditary factors.
The study aids: to determine the clinical significance of heredity factors on the 
development of disturbances of purine metabolism in children with pyelonephritis. 
Materials and methods: 34 children with pyelonephritis and dysmetabolic nephropathy 
(6 to 16 years) were examined. The patients were divided into two groups. The first 
group (n = 14) included patients with dysmetabolic nephropathy and signs of 
nephrolithiasis, in group 2 (n = 20) - with dysmetabolic nephropathy without signs of 
nephrolithiasis. The comparison group consisted of 10 children with pyelonephritis 
without signs of dysmetabolic nephropathy. Statistical analysis was performed using 
StatSoftSTATISTICAVersion7 (Tulsa, OK).
Results: In 8 children (57%) of group 1 and 6 children (30%) of group 2, parents or 
close relatives had urolithiasis and / or gout, as opposed to the comparison group. 
Significant increase in levels of uric acid in the blood of patients in the 1st and 2nd 
groups was found, unlike the comparison group (p1-k = 0.000), (p2-k = 0.000), 
respectively. The level of uric acid in the blood of patients in group 1 was significantly 
higher than in the children of the 2nd group (p1-2 = 0.002). Urate levels in patients 
with urine were elevated in both groups, according to the control group (p1-k = 0.000), 
(p2-k = 0.024). The level of urates in the urine of patients in group 1 was significantly 
higher than that of patients in the second group (p1-2 = 0.005).
Significant differences in the parameters of purine metabolism were revealed, 
depending on the presence of echoscopic signs of nephrolithiasis and genetic 
predisposition to the formation of urolithiasis.
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HIPPOTHERAPY TREATMENT FOR CHILDREN WITH AUTISM

Currently, the number of children with neurological disorders, including autism, is 
increasing every year. Children suffering from this pathology, get a huge psychological 
burden in society and often subject to stress. Children's autism is characterized by 
features of impaired cognitive activity, speech, motor, and neuropsychic sphere. The 
problem of rehabilitation is extremely relevant due to the complexity of the structure 
of the defect. Recently, horse riding has been an effective treatment for autistic disorder 
worldwide. Hippotherapy affects the human body through two factors: biomechanical 
and psychogenic. The therapeutic effect of the biomechanical factor is that during the 
ride the rider receives more than one hundred impulses per minute, which have a 
massaging effect on the whole body and organs, due to the high body temperature of 
the horse. Improvement of coordination of movements, fine motor skills, orientation in 
space is observed, muscle tone is strengthened.
In addition, the psychogenic factor hippotherapy contributes to the development of 
memory, attention and thinking. Due to the constant need for concentration and 
concentration, self- organization and concentration, the child activates a lot of mental 
processes. Children get experience in social interaction. It is believed that horses have 
a strong biofield and the ability to charge the positive energy of any person, not only 
during riding, but also during normal contact.
After hippotherapy in children, there is an increase in interest in the world around them, 
they become more relaxed, open in conversation, concentration and attention are 
improved when communicating.
Unfortunately, hippotherapy has a number of drawbacks — first of all, the presence of 
restrictions: the child must be able to tolerate visual and tactile contact, he must not 
have a fear of heights. Also, it is necessary to realize that hippotherapy does not form 
social and everyday skills and self-service skills.
It is very important to understand that autism is secondary education and, therefore, is 
more easily amenable to correctional effects, of which hippotherapy is an effective 
method.
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THE USEAGE OF OINTMENT "METHYLURACIL-DARNITSA" 
IN THE ACUTE ALVEOLAR OSTEOMYELITIS TREATMENT

(CLINICAL CASE)

Introduction. Alveolar osteomyelitis is a complication that, according to some authors, 
occurs in 40% of all complications, developing after extraction of teeth in ambulatory 
surgical practice. According to G. N. Belanov such frequency is caused by untimely 
diagnostics. (The useage of biogenic materials with antimicrobial effect in complex 
treatment of patients with alveolitis, abstract of dissertation, 2009, Samara). Clinical 
cases of arsenic osteonecrosis were described in national and foreign literature, as a 
consequence of illiterate endodontic treatment of the tooth. (E. Yu. Stoyan, G. N. 
Misenev, L. I. Remiz. Observation of arsenic osteonecrosis with subsequent 
sequestration of the lower jaw bone. Ukrainian dental almanac. -2006. - №3. - P.40
41., I. N. Kostina, A. A. Nikolaeva. Arsenious necrosis ofjaw -  after-effect of the teeth 
pulpit’s treatment. Dental problems-2010. - № 3.- P. 32-36). Traditionally, alveolar 
osteomyelitis treatment involves complex effect, including curettage and anti
inflammatory measures. Sufficient attention is paid to the local treatment of such 
severe complication. The search for new materials and drugs continues at the present 
time. They contribute to the inflammation elimination, don’t have side-effects and 
contribute to repair of bone.
The aim: to study the clinical efficacy of the ointment composition "Methyluracil- 
darnitsa" in the alveolar osteomyelitis treatment of dental socket.
Materials and methods. Patient L. (case history № 3263) applied to the Department of 
Dentistry of KhNMU of complained about prolonged nagging pain in the area of 
removed tooth socket, general malaise, weakness, recurrent subfebrile temperature. In 
anamnesis: traumatic removal of the 34th tooth three weeks ago in a private dental 
office. Objectively: in the socket a blood clot is absent; its walls are covered with dirty 
and gray plaque. Granulations are scarcely visible in the area of the socket bottom. The 
mucous membrane of the alveolar bone is hyperemic, edematous, palpation is sharply 
painful. Percussion of the 33, the 35 teeth is sensitive, in the region of the 33th 
interdental septum is denuded and discolored. The diagnosis was made: acute 
osteomyelitis of the removed 34th socket. It was performed curettage of dental socket 
until apparently healthy bone under the mental and sublingual anesthesia with Sol. 
Artifrini 4%, 1,7 ml. The socket was rinsed with 0,05% solution of chlorhexidine 
bigluconate and softly packed with "Methyluracil-darnitsa" ointment iodoform gauze. 
Results. As a result of clinical observations it was revealed positive dynamics in the 
postoperative period. There were no complaints about pain by the 3-d day. The mucous 
membrane had the usual color in the dental socket. Palpation of the transitional fold 
was painless in the area. It was formed a blood clot after removal of gauze. By the 5th
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day the socket had been filled with gentle granulation tissue, its visible marginal 
epithelization was observed. The patient didn’t have complaints.
Conclusion. Therefore, the described clinical case makes it possible to recommend the 
usage of the ointment composition "Methyluracil-darnitsa" in ambulatory surgical 
practice. The drug is effective in the 2-3d phases of the wound process, and it should 
be taken into account in the alveolar osteomyelitis treatment.

Sulyma Vadym, Sribniak Andrii, Bihun Roman 
Ivano-Frankivsk National Medical University 
Department of Traumatology and Orthopedics 

Scientific advisor: PhD, Prof. Sulyma V.S.

K-WIRE MIGRATION AFTER WEBER’S OSTEOSYNTHESIS OF 
ACROMIOCLAVICULAR JOINT (CASE REPORT)

Introduction. K-wire versatile fixator for bone fragments, which is easily and widely 
used. Migration of K-wire is a well-known complication of Weber’s osteosynthesis. 
The authors describe the displacement of K-wire to distant anatomical formations such 
as trachea, esophagus, aorta, carotid and subclavian arteries as well as their branches, 
pleural cavity, lungs, pericardium and spinal canal.
Aim. To identify the main causes of dangerous migration of K-wire in our own clinical 
case.
Materials and methods. It was found 187 thematic sources over the last 10 years in the 
“PubMed” database using keywords "migration, k-wire", but none of them has been 
describing a similar clinical case. The medical documentation of the patient with the 
described case of K-wire migration from acromioclavicular joint (ACJ) was processed. 
Results.
Patient B., 67 years old, was operated in traumatological department of the City 
Clinical Hospital #1 in Ivano-Frankivsk because of the clinic of separated shoulder 
(August 25th, 2017). June 20th , 2018 he was admitted to the hospital for fixator 
removing. On X-ray intraclavicular migration has been detected. It was decided to 
remove K- and cerclage wires with dynamic observation of the migrated fragment. 
January 3rd, 2019 the patient complained about the ptosis of the right upper eyelid and 
protrusion in the area of right clavicle. Previously a heavy physical activity took place. 
Clinically, a positive Horner's syndrome on the right side and a protrusion in the area 
of the middle third of the right clavicle have been found.
According to SCT data, K-wire localization: between the trachea and esophagus, the 
sharp end in the area of the middle third of the right clavicle with the phenomena of 
periostal rearrangement, the bent part near the spinal column with the formation of 
false aneurysm of right truncus thyrocervicalis. Operative treatment was indicated. 
With a skin cut a length of 6 cm along the anterior margin of the sternoclavicular 
muscle, which has been isolated with the neurocascular bundle, a K-wire, covered with 
soft tissues was found. During K-wire deployment the aneurysm rupture occured. The
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rupture of the aneurysm was stopped by the parietal vascular suture. The sharp end of 
K-wire near the spinal column and bent one from clavicle were removed.
Conclusions.
K-wire migration in the direction of its input is possible only in the case of absence or 
inadequate bending of the tail part if Weber’s osteosynthesis technique is used. In our 
case removing of the fixator after the ACJ osteosynthesis was complicated because of 
an intraclavicular localization of the K-wire on background of heavy physical activity 
of the patient and respiratory movements of the chest, which was leading to the futher 
migration.

Tymbota Myroslav 
Kharkiv National Medical University 

Department of Paediatrics No.2 
Scientific advisor: PhD, as. Morozova O.O.

STUDYING THE QUALITY OF LIFE OF CHILDREN WITH
CRONIC KIDNEY DESEASE

Relevance. Children health improvement is undoubtedly considered as the prior task 
worldwide. However, particular circumstances may not allow the optimal health state 
maintenance. Such conditions include kidneys functional pathology. The living 
standards needed for renal pathology treatment in children are not taken into 
consideration when prescribing the medical therapy. Therefore, the assessment of life 
quality is critically important for child’s prognosis.
The aim of the study was to evaluate the quality of living conditions of children 
suffering from chronic renal failure.
Material and methods. The survey was carried out during February-April 2019, 
encompassing 21 children. The study of children’s living conditions quality was 
conducted via validated questionnaire of the World Health Organization WHOQOL- 
BREF (WCE-26). Respondents were asked 26 questions covering various aspects of 
life quality. The answers were assessed via a 5-point scale demonstrating the level of 
children’s concern about a particular aspect of life. In accordance with the 
questionnaire requirements, respondents evaluated their health state during the last 2 
weeks. The survey results were statistically processed and gathered into 4 domains — 
key groups reflecting particular aspects of the quality of a person’s life: physical and 
mental well-being, self-perception, micro-social support, social well-being. The final 
result of the survey presented the percentage of children’s well-being within the 
concrete domain.
Results. The high level of physical and mental well-being was noted by 2 respondents, 
wherein 19 children pointed the average life quality. 3 respondents noted a high level 
of quality within the self-perception block, 16 children noted the -  medium level and 
2 respondents considered their self-perception living quality as low. The study of 
microsocial support showed that 17 respondents have a high level; 3 children noted the 
medium quality and 1respondent pointed the low living quality. The social well-being
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was achieved at a high level by 8 respondents, at an average level by 9 respondents, 
and 4 students stated they had low level of social well-being. When assessing the 
quality of life of children in general, it was found that 7 children rated the quality of 
their life as high, 11 children considered such an index at average level and only 2 
children had unsatisfactory quality of life.
Conclusions. Analysis of the survey results showed that all 4 domains constituting the 
quality of children’s life are of minor concern. The results indicate a rather sufficient 
level of support for children suffering from chronic kidney disease by both the 
governmental forces and children’s families. Nevertheless, the further development of 
comprehensive measures is significantly important to improve the living conditions of 
sick children.

Vovk Valerii, Knyhin Mykhail 
Kharkiv Regional Clinical Hospital

THE ROLE OF BILE ACIDS IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE 
CHOLANGITIS DURING OBSTRUCTION OF BILIARY TRACT

Introduction: The development of acute cholangitis is accompanied by two main 
etiological factors - biliary hypertension and the development of biliary tract infection. 
Initially, the violation of the outflow of bile through the biliary system exists biliary 
hypertension and the possibility of penetration infection into the biliary tract, but acute 
cholangitis develops at different times from the appearance of obstructive jaundice. 
Triggers for acute cholangitis, that is, directly leading to the development of infection 
in the biliary tract and its translocation remains completely unclear.
Aim: Determination of the mechanism of development of acute cholangitis in 
obstructive lesions of the biliary tract.
Materials and methods: To establish the mechanism of development of acute 
cholangitis in obstructive lesions of the biliary tract, changes in the concentration of 
bile acids in the bile of the common bile duct were analyzed, and these results were 
compared with intraductal pressure in the common bile duct and clinical and visual 
signs of the presence or absence of acute cholangitis with mechanical jaundice. The 
concentrations of hydrophobic bile acids, cholic and chenodeoxycholic, are compared 
with changes in intraductal pressure in the common bile duct in 45 patients. Intraductal 
pressure was measured in millimeters of the water column in the supine position 
horizontally with endoscopic elimination of the common bile duct obturation. The 
determination of the levels of primary bile acids - cholic and chenodeoxycholic - in the 
bile of patients was carried out by immunoferment analysis method using commercial 
ELISA test systems (USA) on a Labline-90 analyzer (Austria).
Results: In obstructive jaundice without clinical and visual signs of acute cholangitis, 
the concentration of cholic acid in bile during endoscopic trans duodenal obstruction 
of bile drain was 5.25 ± 0.65 nmol / l (in the control group - 3.59 ± 1.15 nmol / l) , and 
on the third day after the drainage of the gall tree - 3.68 ± 0.75 nmol / l. The
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concentration of chenodeoxycholic acid during endoscopic transduodenal elimination 
of the obstruction of bile flow was 25.18 ± 1.07 nmol / l (in the control group - 17.31 
± 0.53 nmol / l), and on the third day after the drainage of the bile tree - 16.95 ± 1.11 
nmol / l. Intraductal pressure in the common bile duct in these patients during 
endoscopic transduodenal removal of obstruction of bile outflow was 130.3 ± 5.6 mm 
of water col. (In the control group it was 105.4 ± 10.7 mm of water col.). For obstructive 
jaundice with clinical and visual signs of acute cholangitis, the concentration of cholic 
acid in bile during endoscopic transduodenal removal of bile drain was 1.66 ± 0.26 
nmol / l, and on the third day after drainage of the bile tree - 2.80 ± 0.54 nmol / l. The 
concentration of chenodeoxycholic acid during endoscopic transduodenal elimination 
of the obstruction of bile flow was 5.53 ± 0.60 nmol / l, and on the third day after the 
drainage of the bile tree - 10.18 ± 0.80 nmol / l. Intraductal pressure in the common 
bile duct in these patients during endoscopic transduodenal removal of obstruction of 
bile outflow was 227.3 ± 6.1 mm of water col.
Conclusion: The emergence of the main pathogenetic links for the development of 
acute cholangitis - biliary hypertension and the development of infection in the biliary 
tract is promoted by a high concentration of hydrophobic cholic and 
chenodeozoxycholic bile acids in violation of the flow of bile in biliary ducts. Biliary 
hypertension is caused by increased exudation of the epithelium of the biliary tract 
under the influence of the cytotoxic effect of high concentrations of hydrophobic bile 
acids. Biliary infection develops after the occurrence of increased exudation of the 
epithelium of the biliary tract, which leads to a sharp decrease in the concentrations of 
hydrophobic bile acids, as a result of which the bactericidal properties of bile are 
weakened.

Yuntsova Kateryna, Yurkina Iryna 
Kharkiv National Medical University 

Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology 
Scientific advisor: MD, prof. Kogyna A.M.

MENTAL DISORDERS IN EPILEPSY IN WOMEN

Introduction. Epilepsy is a widespread disease with a common incidence of 1-2%, 
which ranks third among brain diseases. According to medical statistics, epilepsy 
affects 2-3% of the population worldwide. In the structure of other forms of mental 
pathology, disorders associated with epilepsy reach almost 9%. The prevalence of 
anxiety disorders in the general population varies from 2 to 5%. In persons suffering 
from epilepsy, this figure is higher - 11-15%.
The aim: of our study was to identify mental disorders in women with epilepsy using 
questionnaires.
Materials and methods: We examined 25 same-sex patients (women) patients for 7-10 
years. The average age was 25 ± 7.6 years. In our work, we used the following 
psychodiagnostic methods: the Spielberger-Hanin test, which consists of 20 statements 
related to reactive or situational anxiety and 20 statements on the definition of personal
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anxiety; the Bass-Darki hostility questionnaire, which includes 75 statements, to 
identify the level of aggressiveness; Schulte tables, this test consists of 5 tables in which 
the numbers from 1 to 25 are randomly located.
Results: In the Spielberger-Khanin test, 10 patients (40%) scored from 33 to 39 points, 
which indicates moderate anxiety, 11 patients (44%) scored from 48 to 54 — this is a 
high level of anxiety, and in 4 (16%) patients from 20 to 28 points, which indicates a 
low level of anxiety. In the Bass-Darki questionnaire, 23 patients (92%) scored more 
than 25 points, showed an increased level of aggressiveness, and the hostility index 
was in all above 10. In passing the test in the form of tables, Schulte showed that all 
patients had a reduced degree of efficiency and mental stability .
Conclusions:of this work, the following conclusions can be made that a rather high 
percentage of anxiety was detected in patients, aggression was detected in a greater 
number of patients, and efficiency was reduced in all patients. This suggests that indeed 
many patients with epilepsy have manifestations not only neurological (convulsive 
seizures), but also mental disorders that often begin to appear not immediately but 
gradually. Therefore, it is worth paying attention to the fact that it is necessary to pay 
attention to convulsive seizures, and to prevent the development of mental disorders 
among people with epilepsy.

Yuntsova Kateryna 
Kharkiv National Medical University 

Department of Neurology No.1 
Scientific advisor: as., PhD Ibragimova O.L.

INFLUENCE OF ANTITUBURCULOSIS PREPARATIONS OF 
THE 1 AND 2 ROWS ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Relevance: Currently, tuberculosis is considered an important issue on a national and 
international scale. Developed effective treatment regimens for this disease with the 
use of antibacterial drugs. Despite the high efficiency of treatment of this disease, anti
tuberculosis drugs have a large number of side effects on various systems of the body. 
Now, apart from the specific damage of the nervous system directly to Mycobacterium 
tuberculosis (MT), the development of non-specific manifestations of the central 
nervous system (CNS) pathology associated with antibacterial therapy has become 
more frequent. The increase in mortality among patients with tuberculosis from severe 
neurological complications makes the study of neurological disorders in tuberculosis 
relevant.
Objective: To compare the effects on the CNS of the 1st row drugs, namely Isoniazid, 
Rimfapicin, Streptomycin, and 2nd row drugs: Kanamycin, Cycloserine,
Fluoroquinolones (Ofloxacin, Ciprofloskacin).
Materials and research methods: case histories of patients with a diagnosis of 
infiltrative pulmonary tuberculosis who were taking anti-TB drugs of the 1st row - 15 
people, and drugs of the 2nd row are also 20 people.
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Results: Peripheral neuropathy caused by the drug Isoniazid due to metabolic disorders 
of vitamin B6 was diagnosed in 60% of patients in the first group. Patients complained 
of numbness of the arms and legs, dizziness, headache. Manifestations of epileptiform 
seizures were observed in 20%: loss of consciousness, involuntary movements or 
lethargy, incontinence of urine or feces, the state after the attack was accompanied by 
confusion or drowsiness.
In the second group, 50% of patients complained of sleep disturbance, anxiety, memory 
lapses, and severe headaches. Also, two patients had psychomotor agitation. 15% 
complained of a "bell" in the ears, severe dizziness. Patients complained of nausea, 
which was aggravated by changing body position and turning the head. It is known that 
this side effect develops as a result of Kanamycin. Depression was observed in 60% of 
the two groups - a condition that lasts for more than 2 weeks and affects a person’s 
psychosocial condition: loss of interest in the environment, decrease in overall activity, 
psychomotor retardation (speech and thought slowing down), appetite disturbances, 
feelings of guilt, hopelessness or helplessness, difficulty concentrating.
Conclusions: Anti-TB drugs of the 1st and 2nd series affecting the central nervous 
system equally. In most cases, neurological disorders are reversible, in 10% of cases, 
according to literary data, patients need further treatment for this side effect. Despite 
the seriousness of this situation, it is necessary to maintain motivation for treatment in 
a patient. Individually select treatment regimens depending not only on the diagnosis, 
but also on the body's response to antibiotic therapy, additionally inject preparations of 
vitamins of group B.

Александрова Катерина BonoduMupieHa, Журавльова Полма Володимирiвна 
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра n^xiaTpu, наркологи та медично'1 психологи 
Науковий керiвник: доцент Терьошина 1рина Федорiвна

RESEARCH OF RESULTS OF THE EFFECT OF VARIOUS 
AUDIT IRRITANTS USING THE HOLOTROPIC BREATHING

Relevance. The topical issue of transpersonal psychology is to study altered state of 
consciousness (ASC) under the influence of various environmental stimuli. ASCs are 
qualitative changes in subjective unrest, which consist in a global change in 
representation, which is characterized by systemic changes in the relationship between 
the content of personal experiences and the real world. Now an important role in the 
study of ASC plays a method of holotropic breathing (HB).
The aim of the research is to study qualitative changes in the state of consciousness by 
the method of holotropic breathing depending on the influence of sensitive stimuli on 
the organ of hearing.
Methods The study group is consisted of 30 students of the 4th course of KNMU aged 
19 ± 0.7 years. To assess the level of neuroticism and anxiety Beck’s test questionnaire 
was used. Depending on the indicators, the respondents were divided into 3 types: with 
low neuroticism and anxiety (<21 points) 8 people (type 1), with a moderate degree
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(22-35 points) 6 people (type 2), with a high level of anxiety (> 36 points) 16 people 
(3 type). After that, the students were divided into 2 equivalent groups in order to 
reliably assess the effect of various sensitive stimuli on the organ of hearing. Classical 
calm music and the music of the military march were as stimuli during the entire 
research. The psychophysiological action of HD is based on prolonged 
hyperventilation due to rapid breathing. Technique performing HD consists of 3 stages: 
the first stage lasts 10-15 minutes, breathing is slow and deep; The second stage 
includes intensive deep breathing for 40-60 minutes. The third stage begins with slow 
shallow breathing for 20 minutes and ends with normal breathing. Breathing should be 
without pauses, rhythmic, carried by the mouth.
Results. Indicators of the first group (with classical music) included: 7 cases of simple 
visual (photopsies) and auditory (akoasma) hallucinations in 6 people with type 3 and 
3 with type 2; 9 cases of unpleasant physical sensations in the form of paresthesia in 
persons with type 2 and 3. Subjective feelings in the form of disturbing experiences 
were absent, but the subjects noted the spontaneous occurrence of memories of past 
events. Indicators of the second group (with listening to the military march) were 
consisted of 8 cases of simple visual and auditory hallucinations in individuals with 
type 2,3 and one person with type 1; 11 cases of paresthesia (persons with type 2 and 
3), 3 cases of panic attack in the course of HD (with type 2 and type 1). In this group, 
anxious and restless subjective feelings prevailed at the second stage of HD and after 
the end of the practice. After carrying out the HD technique euphoria was observed for 
about an hour against the background of ASCs in all students, regardless of the level 
of their neuroticism and the type of music. Also, all the subjects noted the spontaneous 
occurrence of memories that belonged to different time periods of their biography, but 
were unstable.
Conclusions. 1. The relationship was established between the level of anxiety in the 
studied persons and the body's response to the method of HD, namely: the frequent 
occurrence of simple hallucinations, unpleasant physical sensations in people with 
moderate and high levels of anxiety.
2. The disturbances were transient in nature and did not reach the desired level for 
further research, therefore, for true results, it is advisable to adhere to the specifics of 
the HD technique and avoid strong stimuli.
3. It is advisable to use sensitive stimuli of low intensity to prevent erroneous results 
due to the occurrence of excessive inhibition of the cerebral cortex during HD, which 
manifested by anxious mood in the 2nd group after the study
4. HD can be used outside of therapeutic purposes for the content of pleasure and 
hallucinations, which is a big disadvantage of using this method.
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Александрова Катерина BonoduMupieHa, Журавльова Полма Володимирiвна 

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра xipyprii №2

Науковий кеpiвник: д.мед.н., проф. Гончарова Н.М.

ОСОБЛИВОСТ1 П1СЛЯОПЕРАЦ1ИНИХ УСКЛАДНЕНЬ У 
ХВОРИХ НА РАК ГОЛ1ВКИ П1ДШЛУНКОВО1 ЗАЛОЗИ В 

ЗАЛЕЖНОСТ1 В1Д ОБРАНОГО ОПЕРАТИВНОГО
ВТРУЧАННЯ

Актуальшсть. Нинi рак т д тттлунково! залози (РПЗ) займае одну з лщуючих 
позицiй в стpyктypi пухлинних захворювань черевно! порожнини. РПЗ являе 
собою найбшьшу проблему для сучасно! онкологи, оскшьки, не дивлячись на 
постшне вдосконалення xipypгiчниx методiв лiкyвання, юнуе великий ризик 
пiсляопеpацiйнiй смертельних наслщюв. Летальнiсть обумовлюеться як 
агресивним переб^ом дано!' нозологii, так i недостатшм piвнем превенцй 
ускладнень пiсля оперативних втручань хворим на РПЗ.
Мета. Вивчення стану хворих шсля xipypгiчниx втручань з розвитком 
ускладнень, !х систематизащя та аналiз; подовження та подальше покращення 
якостi життя хворих на РПЗ у зв’язку з освггленням дослiджениx даних щодо 
кшькост та небезпечностi ускладнень, що виникли.
Матеpiали i методи. Було пpоаналiзовано 92 випадки ускладнень та дослщжена 
летальнiсть у пацiентiв хворих на РПЗ, я к  перебувають на лжуванш в 
xipypгiчномy вщдшенш Комунального некомеpцiйного пiдпpиемства
Хаpкiвськоi обласно! ради «Обласна клiнiчна лжарня», у яких виникли 
ускладнення.
Результати xipypгiчного лiкyвання хворих ощнювались за iснyючою 
класифiкацiею D. Dindo, N. Demartinesта P.-A. Clavien, згiдно з якою була 
встановлена стутнь ускладнень: I -  розвиток раново! iнфекцii та бyдь-якi 
вщхилення вiд нормального пiсляопеpацiйного пеpебiгy, я к  не потребують 
медикаментозного лiкyвання або xipypгiчного втручання; II -  лжування у вигляд! 
гемотpансфyзii, ентерального та парентерального харчування; III -  потр!бне 
xipypгiчне, ендоскопiчне або каpдiологiчне втручання; III a -  втручання без 
загального знеболювання, III b - втручання шд загальним знеболенням; IV -  
життево загpожyючi ускладнення, як! вимагають впровадження pеанiмацiйниx 
заxодiв та спостереження у палат! штенсивно! терапй, можливе х!рурпчне 
втручання щодо резекцй органа; IV а -недостатшсть функцй одного органа; IV b 
-  синдром полюрганно! недостатностц V -  смерть хворого.
Результати та !х обговорення. Методом вибору операцшного втручання були 
наступш види: панкреатодуоденальна резекщя за Whipple’s (63,0%) та за 
Traverso -  Longmire’s (15,3%); ендоскотчна ретроградна
холангюпанкреатограф!я (ЕРХРГ) з наступним стентуванням гепатикохоледоха 
(17,4%); субтотальна правоб!чна резекщя тдшлунково! залози (4,3%) виконана 
через розповсюдження онколопчного процесу на тшо тдшлунково! залози.
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Найменша кшькУсть ускладнень спостерУгалась шсля ЕРХРГ, що склала 1 
випадок рщинного скупчення (група ускладнень III а), але це втручання 
проводилося через неможливУсть виконати резекщю уражено! частини 
пУдт л унково! залози у зв’язку с супутшми захворюваннями пащентУв. 
Найбшьшу кшькУсть ускладнень спостерУгали при виконанш
панкреатодуоденально! резекци (16 випадюв), в тому числУ випадок гостро! 
коронарно! ш еми та тромбоемболи легенево! артери. У шсляоперацшному 
перюдУ субтотально! правобУчно! резекци! зареестровано летальний випадок.
У хворих шсляоперацшш ускладнення виникли у 22%, летальшсть становила 
1%. До ускладнень I ступеня вщ несет 7 (7,6%) випадюв раново! шфекци. 
Ускладненням II ступеня вщповщала лУмфорея тривалого характеру -  у 4 (4,3%) 
пащентУв. У 2х (2,2%) пащент1в, яких в1днесли до III а групи ускладнень, виявили 
рщинне скупчення (<10 см д1аметром), що дренували пункцУйно п1д УЗД 
контролем Уз використанням мУсцево! анестезУ!. ПацУенти Уз ускладненням III b 
ступеня вимагали хУрургУчного втручання Уз використанням загально! анестезУ!. 
В цю групу увУйшли 3 (3,3%) хворого Уз гостро! пУсляоперацУйною
тонкокишковою непрохУднУстю. IV групу склали 2 (2,2%) пацУента Уз 
дУагностованим Унфарктом мУокарда та 1 (1,0%) пащент Уз тромбоемболУею 
легенево! артерУ!. У першУ 30 дшв пУсля операцУ! помер 1 (1,0%) хворий 
(ускладнення V ступеня). Причиною летальностУ було дУагностовано Унфаркт 
мУокарда.
Висновки. Виникнення ускладнень рУзного ступеня тяжкостУ е досить 
УндивУдуальним, що потребуе ретельного нагляду та тдвищено! пильностУ зУ 
сторони лУкаря. БУльшУсть виникаючих пУсляоперацУйних ускладнень вУдповУдно 
до класифУкащ! вУдносились до ускладнень першого ступеня у виглядУ раново! 
Унфекщ!, що може буди пов’язано з неадекватно! антибУотикотерашею або 
недотримання правил асептики та антисептики. Причини розвитку 
пУсляоперацУйних ускладнень хворих на РПЗ е полУетУолопчними та 
контраверсУйними, що диктуе потребу подальшого вивчення цього питання.

Алексеева Ангелма Сергйвна 
ХаркУвський нацУональний медичний ушверситет

Р1ЗНИЦЯ М1Ж НЕОНАТОЛОГОМ I ПЕД1АТРОМ

З моменту народження i до чотиритижневого вУку дитина вважаеться 
новонародженим, а перюд називаеться неонатальним. I багато батькУв вважають, 
що спостерУгати за малюком в цей момент повинен лУкар - неонатолог. Але чому 
ж тсл я  виписки з пологового будинку малюк потрапляе до звичайного педУатра? 
У неонатальний перУод органУзм малюка адаптуеться до нових умов життя. За 

цими процесами треба дуже уважно стежити.
Неонатолог - лУкар широкого профшю, який повинен розрУзняти У визначати 
симптоми всшяких захворювань У вУдхилень у розвитку. У його завдання входить
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обстеження Bcix оргашв i систем малюка на виявлення патологш. До
компетенцп неонатолога входить оцiнка стану здоров'я новонародженого за 
шкалами Апгар або Сильвермана - систематизованим критерiям росту, ваги, 
реакцш оргашзму, на пiдставi яких визначаеться рiвень здоров'я
новонародженого. За результатами першого огляду лiкарi приймають рiшення 
про подальттп ди: визначають, чи потрiбнi малюковi реанiмацiйнi заходи i якi 
саме. При лiкуваннi самих маленьких забороняеться використовувати 
стандарты препарати та методи, що застосовуються для дорослих. У складних 
випадках збираеться консилiум лiкарiв, де присутнiй головний неонатолог 
медичного закладу.
Педiатр - це фахiвець, що контролюе особливостi розвитку дитини. При 

наявност найменшого вiдхилення вщ загальноприйнятих норм миттево 
iнформуе батьюв. За кожним фахiвцем, який веде прийом в п о л ^ ш щ ,
закрiплений конкретний дшянку. Педiатр працюе не тшьки в кабiнетi, а й 
ви!жджае за домашньою адресою сво!х шдошчних. Педiатри мають справу з 
пащентами рiзноl вшово! категорп. Наприклад, лжар - неонатолог займаеться 
тiльки новонародженими, тобто малюками до 28 дшв. Решта фахiвцi працюють 
з д^ьми старшого вiку, аж до 18 роюв. У прямi обов'язки педiатра входить 
терапiя. По закiнченню курсу лжування юного пацiента вiн оцшюе ефективнiсть 
курсу лiкування, проводить повторне обстеження, розмовляе з хворим i його 
батьками.
По сут^ педiатр-неонатолог, так само, як i педiатр, - це дитячий лiкар, однак 
спецiалiзацiя його бiльш специфiчна. В даному випадку слщ вказати, до скшькох 
мiсяцiв неонатолог приймае дтток. Перiодом новонародженостi вважаеться вiк 
немовляти вщ нуля до повних двадцати восьми дшв, протягом яких контроль за 
станом здоров'я дитини i покладаеться на цього фахiвця. Педiатр же починае 
спостержати за д^ьми з мiсячного вiку
Що лжуе лiкар-неонатолог? Про те, хто такий неонатолог i що вiн лжуе, повинна 
знати кожна жiнка, що виношуе дитину. Цей лiкар вщ грае виняткову роль в 
життi маленького чоловiчка, тiльки що з'явився на с в т  У цей перiод, коли умови 
життя дитини кардинально змшюються, його органiзм гостро потребуе адаптацп 
до нового середовища, змiни типу дихання, способу харчування i так даль 
Протягом першого мшяця життя вщбуваеться перебудова всiх органiв i систем 
малюка, i в цей час можуть бути виявлеш рiзнi патологiчнi вiдхилення, в тому 
ч и ^  тi, якi можуть загрожувати його нормального життя в подальшому. З 
огляду на це, можна усвщомити, наскшьки вiдповiдальною е та тонка робота 
неонатолога. Цей фахiвець повинен вмтти правильно оцiнити стан здоров'я 
немовляти, створити сприятливi умови для його правильного розвитку. 
Розглядаючи, що лжуе неонатолог, вiдзначимо, що йому одночасно доводиться 
об'еднувати в свош дiяльностi кiлька спецiальностей - хiрурга, невропатолога, 
кардiолога, пульмонолога, гастроентеролога i так далi. У зв'язку з цим перелж 
захворювань, якi дiагностуе i лiкуе цей лiкар, рiзноманiтний. Серед них слiд 
видiлити окремо стану, що знаходяться на межi норми i патологil, що вимагають 
пильно! уваги для своечасно! корекцй:
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• ф1з1олог1чна жовтяниця;
• гормональний криз;
• альбум1нур1я;
• транзиторна г1погл1кем1я;
• транзиторна полицитемия;
• сечокислий д1атез та imni.
Перел1чимо основш захворювання i розлади, з якими найчастше доводиться 
стикатися даному фахiвцю:
• молочниця;

• порушення стiльця;
• бленнорея;
• попршостц
• фенiлкетонурiя;
• пупкова грижа;
• гемол^ична хвороба;
• геморагiчна хвороба;
• ендокринопа^я;
• вродженi вади серця;
• пилороспазм;
• родовi травми i багато штттих.

Що лжуе лiкар-педiатр. Професiя педiатра е одшею з найбiльш затребуваних в 
дитячш медицин!. Педiатр оцiнюе фiзичний i нервово-психiчний розвиток 
дитини, його шкшьну зршсть. Також лжар оцшюе дггей за належшстю до груп 
здоров'я, дае рекомендащУ по вихованню та вигодовуванню, веде профшактику 
хрошчних захворювань у дггей.
Дитячий лжар повинен знати кшшчну симптоматику основних захворювань i 
пограничних станiв дитячого вжу, причини виникнення та розвитку хвороб 
оргашв тiла i шфекишних захворювань; сучаст методи терашУ; основи 
фармакотерашУ дитячого вжу i т.д.

Антлов Олександр Олександрович 
Харювський нац1ональний медичний ушверситет 

Кафедра медицини невщкладних сташв, анестез1одог1'1 та штенсивноУ терапи 
Науковий кер1вник: асистент Долженко Марина Олександр1вна

КРИТЕРП ЕФЕКТИВНОСТ1 ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКО1 
СШНАЛЬНО! АНЕСТЕЗП ПРИ ОПЕРАЦ1ЯХ НА ВЕРХНЬОМУ 

ПОВЕРС1 ЧЕРЕВНО1 ПОРОЖНИНИ

Актуальшсть. Стнальна анестезiя - це вид мжцевоУ анестезiУ, шд час якого 
розчин анестетика вводиться за допомогою люмбальноУ пунки.ГУ в 
субарахноУдальний прослр, а блокування передачi !мпульсу здiйснюеться на 
р !вш коршщв спинномозкових нервiв i забезпечуе повну блокаду iнформацiУ про
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бшь до надходження ii в ЦНС. Останшм часом все частш е в кшшчну практику 
впроваджуються методи сшнально! анестезй', що пов'язано з ii «ф1зюлопчшстю». 
Нейроаксиальш методи аналгезй' забезпечують високу ефектившсть
знеболювання 3i зведенням до мш1муму поб1чних ефеклв, включаючи 
виключення стресових для оргашзму моменпв штубацй i екстубацй. Однак, у 
сшнально! анестезй' е i негативш сторони-це зниження загального 
периферичного судинного опору, що призводить до падшня артер1ального тиску 
i перерозподшу внутри шньосудинного об'ему рщини i падшня тонусу 
резистивних i емшсних судин. Також поб1чним ефектом при застосуванш 
високо! сшнально! анестезй' може бути парез дихально! мускулатури. 
[Koryachkin VA, Strashnov VI (2000)]. У зв'язку з вищеперел1ченим залишаеться 
актуальним впровадження нових метод1в регюнального знеболювання при 
операщях на верхньому поверх черевно! порожнини, з метою зменшення 
негативного впливу сшнально! анестезй.
Мета. Виявити кш ш чт критерй ефективност застосування високо! сшнально! 
анестезй при операщях на верхньому поверс черевно! порожнини.
Матер1али та методи. Анал1з л1тератури i штернет-ресурс1в.
Результати. Для оцшки ефективност застосування високо! нейроаксиально! 
аналгезй з 2010 по 2014 рж були проведеш дослщження. Було створено 3 
рандом1зованих групи: 1) оперативш втручання виконувались шд високою 
спiнальноi анестез1ею за спещально розробленою методикою (n = 55); 2) 
оперативш втручання виконувались в умовах ендотрахеального наркозу (n = 31); 
3) оперативш втручання виконувались в умовах ешдурально! анестезй (n = 26). 
Оцшку ефективност та безпеки метод1в аналгезй проводили за допомогою: 1) 
мошторингу стану системи кровообжу i дихання (японським приладом «Nihon»), 
який проводить автоматичне вим1рювання артер1ального тиску кожш 5 хвилин, 
ЧСС, оксиметрда; 2) оцшки шсляоперацшного знеболювання в1зуально! 
аналогово! шкалою «ВАШ»; 3) тесту «pin prick», який дае шформащю про 
поширешсть сенсорного блоку; 4) оцшки втрати больово! чутливост у вщповщь 
на роздратування голкою; 5) оцшки моторно! блокади (модифжована шкала 
Bromage). Спещально розроблений метод ВСА полягав у проведенш
одномоментно!' високо! сшнально! анестезй з розвитком високого
нейром'язового блоку до р1вня Th1-Th2, що дозволяло проводити операцй на 
верхньому поверс черевно! порожнини, з адекватною шфузшно-коригуючою 
тератею. Зпдно з результатами проведеного дослщження найменше зниження 
показниюв гемодинамжи було у першо! групи. При ощнщ больових вщчутпв за 
допомогою шкали «ВАШ» в шсляоперацшному перюд1 в першш груш дор1внюе 
1,54 ± 0,73, а в другш груш 1-1,67 ± 0,53 (р = 0,4), в третш груш - 4,2 ± 1,1 (р = 
0,000006). [Plekhanov A.N., Yakushevsky A.B. (2017)]
Висновки. Використання високо! нейроаксиально! аналгезй при оперативних 
втручаннях на верхньому поверс1 черевно! порожнини не робить серйозного 
негативного впливу на гемодинам1чш показники. Висока стнальна анестез1я мае 
широк! перспективи в кшшчному застосуванш, так як в пор1внянш з штттими 
методами анальгезй легше переноситься i мае виражений аналгетичний ефект.
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Антоненко Яна Миколатна

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра пед!атрн №2 

Науковий кер!вник: Афанасьева О.О.

КЛ1Н1ЧНИЙ ВИПАДОК АУТО1МУННО1 ГЕМОЛ1ТИЧНО1
АНЕМ11

Актуальшсть: Ауто!мунш гемолiтичнi анемп - група набутих анемш, при яких 
виробляються антитiла проти власного незмiненого антигену еритроциНв, в 
резyльтатi чого вщбуваеться прискорене 1хне руйнування внаслiдок 
аутосенсибшзаци iмyноглобyлiнами рiзних класiв та компонентами 
комплементу. За даними ВООЗ на анемш страждае близько 24,8% всього 
населення планети, 8-11% припадае на гемолгтичш анемй.
Мета: Проаналiзyвати кшшчний випадок ауто!мунно1 гемолгтично! анеми. 
Матерiали та методи: Дiвчинка 13 роюв звернулася 3i скаргами на слабюсть, 
головний бiль, блiдiсть, жовтyшнiсть т юри. 1з анамнезу захворювання вiдомо, 
що вперте жовтyтнiсть mкiри, запаморочення, болi в нижнiх кiнцiвках, 
зниження апетиту було в 2012р, лiкyвання не отримувала. У 2013р. пiсля 
перенесеного грипу була госшташзована в гематолопчне вiддiлення зi скаргами 
на болi в нижнiх кiнцiвках, iктеричнiсть тттюри та склер. Об'ективно при пальпацй 
печiнка збiльmена на 5 см, селезшка -  на 6 см. При обстеженш гемоглобiн - 
84г/л, ретикулоциты -  133%0. Був встановлений дiагноз - аyтоiмyнна 
гемолгтична анемiя. Отримала преднiзолон у дозi 5 мг/кг протягом 5 дшв з 
поступовим зниженням дози до повно! вiдмiни. Пiсля лiкyвання гемоглобш 
щдвитттився до 169г/л, ретикулоцити -  25%0, бiлiрyбiн- 36 мкмоль/л. У жовтш 
2013р.була госпiталiзована з рецидивом ауто!мунно1 гемолгтично! анеми, 
отримала пульс-терапш солумедролом 800мг №5, потiм предшзолон
2мг/кг/добу з поступовою вiдмiною до травня 2014р. У квiтнi 2014р., у зв'язку з 
розвитком другого рецидиву захворювання був призначений Сандимун, 
проведена iнфyзiя рНукНмабу №4. На т л  зниження дози Сандимуну i шсля 
перенесеного грипу, в червш 2015 р. у дiвчинки розвинувся рецидив 
гемолгтично! анеми (рiвень гемоглобшу 48 г/л). За час перебування в стацiонарi 
зафiксовано 2 гемолНичних кризи, i у серпнi 2015р. за абсолютними 
показаннями була проведена спленектомiя. У жовтнi 2015р. проведено 
комп’ютерну томограму: виявлена додаткова часточка селезшки у ложi 
видалено! селезшки, дiаметром 12,4мм. Лiкyвання не проводилось. Останне 
попршення стану у березш 2019 р, госпiталiзована у Мюьку клiнiчнy дитячу 
лiкарню №16. Об’ективно: загальний стан середньо! тяжкостi, апетит знижений, 
шюра та видим! слизовi з жовтяничним вiдтiнком, склери iктерiчнi, висипу 
немае. Дихання везикулярне. Тони серця прискореш, вислуховуеться 
систол!чний шум на верх!вщ, ЧСС - 102. Живгт м'який, безболюний при 
пальпацй. Печшка пальпуеться до 3,0 см нижче краю реберно! дуги, селезшка у 
краю реберно! дуги. При обстеженш в загальному анал!з! кров! - гемоглобш -  69 
г/л, эритроцити -  2,7х1012/л, ШОЕ 71мм/год, ретикулоцити - 412 %о, нормобласти
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3:100, rino- та гшерхромГя еритроцилв, пойкшоцитоз, мшросфероцитоз, 
базофгльная пунктацiя еритрoцитiв, пooдинoкi з кiльцями Кебота. Функцюнальш 
проби печiнки: АЛТ -  31 од/л, ЩФ -  2,2 од., тимоловая проба -2,3 од, бшрубш 
загальний -  55,4 мкмоль/л, прямий -9,4 мкмоль/л; непрямий -  46,0 мкмоль/л. 
Встановлено заключний дiагнoз: Аутoiмунна гемoлiтична анемiя, хрoнiчний 
рецидивуючий перебщ перioд гемoлiтичнoгo кризу. Пащентка отримувала 
наступне лiкування: солумедрол 1000 мг, предшзолон 2мг/кг/добу, екворал 200 
мг, трансфузiя вiдмитих еритрoцитiв, гепатопротекторну та дезштокЫкацшну 
терапiю. На фoнi проведення терапи стан дiвчинки пoлiпшився, спостерГгаеться 
позитивна динамiка у вигляд! т'двитттення рiвня гемoглoбiну, ретикулoцитiв, 
нoрмалiзацiя бшрубшу, але зберiгаеться позитивна пряма реакщя Кумбса 4+ на 
тому ж рiвнi.
Висновки: Наведений клiнiчний приклад демонструе тяжкий перебГг
аутоГмунно! гемолггачно! анеми. Клiнiчнi та дiагнoстичнi показники у дитини 
на даний момент нoрмалiзувались, окрГм прямо! реакцп Кумбса. ОсобливФтю 
даного випадку е наявшсть у дитини додатково! часточки селезшки, видалення 
яко!, можливо призведе до стшко! клiнiкo-гематoлoгiчнo!' ремГсп.

Аралова Вжтор1я Олег1вна 
Харкгвський нацioнальний медичний унгверситет 

Кафедра акушерства та гшекологн №1 
Науковий керiвник: к. мед. н., доцент Аралов Олег Миколайович

Д1АГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩ1СТЬ 1МУНОЛОГ1ЧНИХ 
ПОКАЗНИК1В У ПРОГНОЗУВАНН1 НЕВИНОШУВАННЯ

ВАГ1ТНОСТ1

Загроза переривання ваптносл е одним з найчаслтттих ускладнень вагiтнoстi, а 
невиношування - одшею з вагомих причин захвoрюванoстi та смертносл плода. 
Дана патoлoгiя несприятливо впливае на репродуктивну функцш жшок i на 
пoвнoцiннiсть потомства. Знаючи механiзми та рoзумiючи причини 
передчасного переривання ваптносл, можна проводити патогенетичне 
лшування, що е бiльш устш ним та ефективним, нiж симптоматичне.
Тож метою дано! роботи стало виявлення комплексу iмунoлoгiчних фактoрiв 
ризику, що дають змогу спрогнозувати розвиток невиношування ваптносл.
Для вирiшення поставлених задач нами обстежено 75 ваптних у термшах 12-16 
тижнiв, якi були роздш ет на двi групи. I групу склали 30 жiнoк з фiзioлoгiчним 
перебiгoм вагiтнoстi. У II групу включено 45 вагггних з ознаками загрозливого 
аборту. ВсГм жшкам проводилося визначення рГвню циркулюючих Гмунних 
комплекЫв, гетерофгльних гемолГзишв та антилейкоцитарних антитш у 
сироватщ, вмГст Гмуноглобулшв IgG, IgA, IgM.
Результати обстеження показали, що вмют IgG в сироватщ кровГ жшок з 
нормальним перебГгом ваптносл вщповщав 10,23 ± 0,38 г/л, IgM -  0,73 ± 0,15
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г/л, IgA -  2,01 ± 0,25  г/л. У сироватщ кров1 ваптних II групи вмшт IgG, IgA, IgM 
був знижений: 8,66±0,12 г/л, 0,71±0,01 г/л, 1,95±0,02 г/л вщповщно.
Вмшт 1золейкоцитарних антитш ваптних I групи склав 16,0 ± 1,5%. У жшок з 
загрозою переривання ваптност вмшт 1золейкоцитарних антитш був на 64% 
вище, шж у ваптних з ф1з1олог1чним перебшом, що становило 26,0 ± 1,1% 
(p<0,05).
Вмшт гетерофшьних гемол1зин1в в I дослщжуванш груш склав 0,54 ± 0,06 
оптичних одиниць. У кров1 ваптних II дослщжувано!' групи вмшт гетерофшьних 
гемол1зин1в у 3 рази перевищував даш показники у жшок з ф1з1олог1чним 
перебшом ваптносп -  1,72 ± 0,02 оптичних одинищ (р<0,05).
Вмшт циркулюючих 1мунних комплекшв при ф1з1олог1чному перебшу ваптносп 
становив 58,0 ± 2,7 умовних одиниць. У II груш кшьюсть циркулюючих 1мунних 
комплекшв була на 38% вище, шж у жшок I групи, що склало 80,3 ± 2,3 умовних 
одинищ (р<0,05).
В ход1 дослщження виявлено, що зниження кшькосп IgG i зростання кшькосп 
циркулюючих iмунних комплексiв бшьше 60 умовних одиниць,
iзолейкоцитарних антитш бшьше 16%, гетерофшьних гемолiзинiв бшьше 0,6 
оптичних одиниць в периферичнш кровi вагiтних може свiдчити про шдвищення 
ризику розвитку невиношування ваптностё

А р а л о в а  О льга  Олег1вна, А р а л о в а  Вж тор1я О лег1вна  
Нацюнальний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудрого 

Науковий керiвник: д. мед. н., проф. Ольховський Василь Олексшович

ЗАКОНОДАВЧ1 ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ 
Л1КАР1В АКУШЕР1В-Г1НЕКОЛОГ1В ЩОДО ОТРИМАННЯ 

ЗГОДИ НА ПРОВЕДЕННЯ ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ 
ВАГ1ТНОСТ1 НЕПОВНОЛ1ТН1Х

Дiяльнiсть у сферi охорони здоров’я тiсно пов’язана з реашзащею особистих 
немайнових прав людини (права на життя, на медичну допомогу тощо), спошб 
сприяння якiй часом стае досить неоднозначним. У процес надання медично! 
допомоги, зокрема у сферi акушерства та гшекологп, часто постають питання 
про порушення прав дитини на користь ii законних представниюв i навпаки. Крiм 
того, маючи справу з неповнолггшми ваптними, постае питання про суб’екта, 
який надаватиме згоду на проведення штучного переривання вагггносп, та про 
вщповщальшсть у разi порушення законодавства у данш сферi. Питання 
потребують детального дослщження та законодавчо! регламентацп. Тож, 
розглянемо необхщшсть отримання згоди вщ ваптно! дiвчини 14 рокiв та/або ii 
батькiв на проведення штучного переривання вагггносп, строк яко!' становить до 
12 тижшв.
Вiдповiдно до Цившьного кодексу Укра1ни (далi -  ЦКУ) повну цившьну
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дГездатшсть мае фГзична особа, яка досягла в1с1мнадцяти роюв. Неповнолгтня 
особа вчиняе rnmi правочини, крГм визначених статтею 32 ЦКУ за згодою батьюв 
(усиновлювачГв) або шклувальниюв. Однак, постае питання: чи е проведення 
штучного переривання ваптносл правочином?
Основи законодавства Укра!ни про охорону здоров’я (д ат  -  Основи) роздшяють 
два поняття: медичну допомогу i медичну послугу. Медична допомога -  
дГяльшсть професшно пiдготовлених медичних працiвникiв, спрямована на 
профилактику, дiагностику, лiкування та реабштащю у зв'язку з хворобами, 
травмами, отруеннями i патологiчними станами, а також у зв'язку з ваптшстю та 
пологами. З шшого боку, послуга з медичного обслуговування населення 
(медична послуга) -  послуга, що надаеться пащенту закладом охорони здоров’я 
або фiзичною особою - тдприемцем, яка зареестрована та одержала в 
установленому законом порядку лщензда на провадження господарсько! 
дiяльностi з медично! практики, та оплачуеться !! замовником. Вважаемо, що 
саме надання медично! послуги е правочином. Однак, складшсть полягае у тому, 
до яко! категори вiднести штучне переривання ваптносл.
Звернемося до пiдзаконного регулювання. Вiдповiдно до Порядку надання 
комплексно! медично! допомоги вагiтнiй жiнцi шд час небажано! вагiтностi, 
затвердженого Наказом МОЗ вгд 24.05.2013, штучне переривання ваптносл у 
ваптно! жiнки, яка досягла 14 роюв, здiйснюеться за !! згодою вiдповiдно до 
статл 284 ЦКУ. Дана стаття, вказуе на те, що фiзична особа, яка досягла 14 роюв 
i звернулася за наданням !й медично! допомоги, мае право на вибiр лшаря та 
методiв лiкування вщповщно до його рекомендацiй; крiм цього, надання такш 
особi медично! допомоги проводиться за !! згодою. Акцентуемо увагу на тому, 
що законодавець використовуе термш «медична допомога».
1з вищенаведених норм робимо висновок, що законодавець вщносить аборт до 
медично! допомоги, надання яко! не е правочином. А отже, лiкарi 
акушери-гшекологи, не зобов’язаш брати вiд законних представниюв жiнки, що 
досягла 14 роюв, згоду на проведення штучного переривання ваптносл, термiн 
яко! становить до 12 тижшв. Однак, не варто забувати, що термш «медична 
послуга» був введений лише у 2017 рощ, й напевно ще не отримав належного 
розповсюдження у пов’язаних з Основами нормативно-правових актах, що може 
призвести до неоднакового застосування правових норм.
Така невиршешсть призводить до юридично! незахищеносл лiкарiв акушерiв- 
гiнекологiв, адже за наявносл ускладнень аборту або вiддалених несприятливих 
наслщюв (наприклад, безплiддя), батьки (усиновлювач^ або пiклувальник 
звертаються до суду з приводу законносл дiй лшаря щодо неотримання !хньо! 
згоди на проведення штучного переривання вагггносл. На сьогодш проблема 
проведення штучного переривання вагггносл у неповнолПшх на законодавчому 
рiвнi остаточно не врегульована, потребуе подальшого юридичного з’ясування 
задля уникнення порушення прав та законних штереЫв уЫх учасникГв.
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Арзуманова 1неса BonoduMupiena, Базян Aida Армешвиа, 

nandm dic Нadiя Iвaнiвнa
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра ф1зюлогп

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АРТЕР1АЛЬНОГО ТИСКУ НА 
ТРИВАЛ1С ТЬ КОНЦЕНТРАЦП УВАГИ

Зпдно з визначенням, яке ви зустршете у бшьшосл наукових джерел, гшотенз1я 
-  це захворювання, що характеризуемся зниженням артер1ального тиску нижче 
100/60 мм рт. ст. для чоловтв , 95/60мм.рт.ст. для жшок та обумовлене 
порушенням судинного тонусу.Захворювання зустр1чаеться у 2-4% населення 
планети.У жшок вщ 20 до 40 роюв гшотошя зустр1чаеться в 5 раз1в частше, шж 
у чоловтв .
Слщ зазначити, що артер1альна г1потенз1я бувае патолопчною та ф1з1олог1чною. 
Причиною останньо! може бути: шдив1дуальний вар1ант низького артер1ального 
тиску, (при якому людина не вщчувае дискомфорту), артер1альна г1потенз1я у 
спортсмешв та адаптивна артер1альна гшотенз1я, що е характерною для жител1в 
високопр'я, трошюв, Заполяр'я. Саме ф1зюлопчна артер1альна г1потенз1я та ii 
вплив на оргашзм е об’ектом нашого дослщження, для проведенняякого була 
складено анкету. Участь в анкетуваншвзяли 40 респондента у вшових межах 18
20 роюв, 50% з яких були нормотошками, а 50% - гшотошками.
В ход1 опитування було з'ясовано, що при тривалш напруз1 або при недосипанш, 
у гшотонков спостершаються наступи симптоми: слабюсть, сонливють, 
чутливють до погодних змш, емоцшна нестшюсть, апата, попршення пам'ят^ 
млявють вранщ, порушення терморегуляци (холодш кист i стопи), я к  
виникають з ймовiрнiстю вище на 20%, шж у нормотонiкiв. Цi симптоми 
обумовлеш зменшенням хвилинного викиду серця, зниженнямпериферичного 
опору судинного русла, скороченням об'ему циркулюючо! кровi та зменшенням 
повернення венозно! кровi до серця.
Найнебезпечшшим е те, що при критично низькому артерiальному тиску (АТ) 
головний мозок i iншi життево важливi органи не отримують в достатнш 
кiлькостi кисню i поживних речовин, що може призвести до життево 
небезпечного стану - шоку.
Анашзуючи анкети респондента було з'ясовано, що людям, я к  страждають на 
знижений тиск, потрiбно в середньому на 1-1,5 години бшьше часу для сну, щоб 
вщчувати себевiдпочiвшими.
Було виявлено також, що нормотошкипри вивченш учбового матерiалу 
зберiгали увагу довше, нiж гiпотонiки;при прослуховуваннi лекци на 20-25 
хвилин , при читанш навчальних посiбникiв - в середньому на 15-20 хвилин, при 
самостшному складанш конспекту - в середньому на 20-30 хвилин, при 
використанш 1нтернету, працюючи за комп'ютером - в середньому на 30-40 
хвилин.
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Отже, беручи до уваги результати проведеного дослщження можна зробити 
висновок про те, що р1вень АТ суттево впливае на тривалють концентрацй уваги: 
в пор1внянн1 з нормотошками, люди з ф1з1олог1чною гшотошею в середньому на 
30% швидше вщчувають втому.

Арциленко Карина ЮрИвна, Книгт Михайло Вадимович 
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра х1рург1'1 №1
Науковий кер1вник: асистент Лях Сергш 1горович

СУЧАСНИЙ П1ДХ1Д ДО Л1КУВАННЯ ВАРИКОЗНОГО 
РОЗШИРЕННЯ П1ДШК1РНИХ ВЕН НИЖН1Х К1НЦ1ВОК

Актуальшсть: Лшування ускладнених форм хрошчно! венозно! недостатност 
(ХВН) е актуальною i складною проблемою. Р1зного роду троф1чш розлади 
зустр1чаються в 15-18% хворих, що мають ХВН, а частота трофiчних виразок у 
населення iндустрiально розвинених кра!н становить вщ 5 до 7% в загальнш 
популяий.
Мета дослiдження: показати ефектившсть ендовазально! лазерно! коагуляцй 
(ЕВЛК) при варикозному розширенш вен нижнiх кшщвок (ВРВ) з 
використанням високоенергетичного лазеру.
Матерiали та методи: Вивчено результати виконання ЕВЛК високоенергетичним 
лазером у 73 пащенлв у в щ  вщ 60 до 70 роюв з ВРВ. Жiнок було 52 (71,2%), 
ч о л о втв  - 21 (28,8%). Хрошчна венозна недостатнiсть (ХВН) за класифшащею 
СЕАР зустрiчалася: С2 вiдзначена у 17 пацiентiв (23,3%), С3 - у 45 (61,6%), С4 - 
у 6 (8,2%), С5 - у 5 ( 6,9%). ВЫм пацiентам пiд спинномозковою анестезiею за 
загальноприйнятою методикою виконувалася кросектомiя, потiм велика 
пщтттюрна. вена (ВПВ) перетиналася у щиколотки i в просвiт судини за 
спещальним провiднику вводили свiтловод. При виконанш ЕВЛК на малiй 
пщтттю р н т  венi (МПВ) вена перетиналася тiльки в област зовнпттньо! кiсточки, 
в областi сафено-поплiтеального соустя вена не перетиналась. В окремих 
випадках через виражену варикозну трансформащю притокiв та перфорантних 
вен ЕВЛК доповнювалася операцiею по Нарату, Коккету - виконувалася 
комбшована флебектомiя. Протягом 3-х мiсяцiв т с л я  операцй проводилась 
еластична компресiя. Пащенти за типом виконаного оперативного втручання, 
були роздшеш на двi групи: Перша група - виконана ЕВЛК ВПВ, МПВ, лазерна 
коагулящя (ЛК) приток та перфоранлв - 39 пащенлв; друга група - виконана 
ЕВЛК ВПВ, МПВ, ЛК приток i перфорашзв, в комбшацй з операщею по Нарату, 
Кокетту - 34 пащента. В якостi групи порiвняння були взятi 35 пащенпв, 
лiкування ВРВ нижнiх кiнцiвок яким проводили за класичною методикою: 
операщя по Бебкоку, видалення бiчних гшок по Нарату , лiгування перфорантних 
вен по Коккету, операщя Лштона. Група порiвняння не вiдрiзнялася вщ основно! 
за статтю та вжом, в не! були включенi пащенти з ХВН С2-С5.
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Результати дослщження: Через добу шсля операцп пащенти самостшно 
пересувалися, больовий синдром був вщсутнш. Шви зшмали на 10 добу, 
загоення шсляоперацшних ран первинним натягом. У одше! пащентки з 
шсляоперацшних ускладнень був вщзначений флеботромбоз, що склало 1,36% 
випадюв, в груш пор1вняння в одному випадку спостершалася гематома - 2,85% 
випадюв.
Висновок: Таким чином, ризик розвитку шсляоперацшних ускладнень при 
ЕВЛК в 1,91 рази менше, шж в груш пор1вняння. Середнш термш перебування 
пащенпв у стащонар1, лшування яких проводилося з використанням ЕВЛК - 3,24 
± 2,5 дшв. У 1-ш груш - 2,56 ± 1,77 дня; в 2-ш груш - 3,94 ± 3,37 дня. ЕВЛК вен 
i комбшована флебектом1я з ЕВЛК лазером малотравматичш, високоефективш i 
можуть бути рекомендован для широкого практичного використання.

Бабаева Надта Вугар1вна, Перина Анна Валентишвна,
Гаврилов Кирило Олександрович 

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра псих!атрп, наркологи та медично! психологи 
Науковий кер!вник: Стрельнiкова 1рина Микола!вна

ОСОБЛИВОСТ1 КЛ1Н1ЧНО1 КАРТИНИ У ХВОРИХ 1З 
СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ

Актуальнiсть: Все часлше лiкарi загально! практики стикаються з проблемами 
надання допомоги хворим на депресда. Враховуючи збiльшення частоти 
маскованих (лаврвованих, алекситимiчних) форм депресивних розладiв, значно! 
актуальностi набувае правильне та своечасне дiагностування ще! патологи. 
Депресивш стани при маскованих формах розладiв не мають у своему розвитку 
повно! завершеностi. Ознаки, якi мають бути характерш для депреси, слабо 
проявляються або можуть бути вщсутш загалi. Найчастiше клiнiчна картина 
протшае у вигляд! субсиндромально! депреси, гiпотимiя, з загальмованiстю 
псих!чно! та рухово! д!яльносл, ще! самозвинувачення, апат!я здвинут на другий 
план, суб'ективно не розтзнаються хворим. При маскованш форм! хворий не 
розум!е або не усвщомлюе впливу на нього афективних компоненлв депреси. 
Пащент впевнений у тому, що його стан здоров’я е безпосередньо результатом 
наявност «особливого, важко д!агностованого, невилшовного» захворювання, 
тому вш ставить пщ сумшв правильшсть поставленого лшарем д!агнозу та 
звертаеться до р!зних фах!вщв соматичного профшю, проходить числент та 
дорог! обстеження.
Мета дослщження: Вивчення особливостей кшшчних прояв!в депресивних 
розлад!в у пащенпв з соматоформними розладами.
Матер!али та методи: Обстежено 14 хворих (3 чолов!чо! та 11 жшочо! стап) з 
ознаками масковано! депреси, яким встановлено д!агноз: Соматоформний 
розлад. Проведено анамнестичне, кш тко психопатолопчне, психод!агностичне 
обстеження.
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Результати: Маскована депреЫя може протжати шд «оболонкою» р1зноман1тних 
соматичних i псих1чних недуг. У 4-х (28,6%) з обстежених хворих в кшшчнш 
картиш домiнували тривога, рiзноманiтнi нав’язливосА, фобп, надмiрне 
занепокоення власним здоров’ям, серцебиття, коливання артерiального тиску та 
неспокш. Ще 3 пацiента (21,4%) скаржились на порушення сну, сонливжть 
протягом дня та безсоння вночi або надмiрну тривалiсть нiчного сну. У 3-х 
пащенпв (21,4%) зареестроваш рiзноманiтнi соматизованi розлади, що 
поеднувались iз порушенням вегетативно! нервово! системи. Ц  пацiенти мали 
прояви нейроциркуляторно! дистонi!, запори, гiпомоторну дискiнезiю, 
запаморочення, шюряш висипи у виглядi нейродермиту, неприемнi вiдчуття в 
дiлянцi серця, задишку, порушення апетиту. 4 пащенти (28,6%) скаржились на 
рiзноманiтнi больовi порушення: невралгi!, головний бiль, бшь у м ’язах, 
абдомiналгi!, тахiкардiю, коливання артерiального тиску, болi в дшянщ серця та 
суглобiв.
Найчастiше при маскованш депресi! близькi пацiента вщзначали змiну його 
характеру i поведшки: хвора людина ставала нестерпною, конфлжтною, 
iмпульсивною, дуже легко дратувалася, проявляла агресш, а також могла бути 
образливою та плаксивою. Нерiдко хвор! намагалися будь якою метою 
привернути до себе увагу оточуючих, демонструючи неприродну, театральну 
хворобливiсть i ставили шд сумнiв результати обстеження i кiнцевий дiагноз 
лiкарiв про стан соматичного здоров'я.
Висновок: На пiдставi проведеного дослщження можемо зробити висновок, що 
збшьшуеться кiлькiсть хворих з депресивними розладами, що звертаються до 
лiкарiв загально! практики. Маскованi депреси мають рiзноманiтну клiнiчну 
картину, що додатково утруднюе правильну дiагностику лжарями первинно! 
ланки Велика кiлькiсть соматоформних розладiв своечасно не виявляеться i хворi 
не отримують належну допомогу, що призводить до !х хрошчного перебiгу. 
Поеднання своечасно! дiагностики iз фармакотерапiею i психотерапi! е 
запорукою скоршого вiдновлення здоров’я пацiен

Базян Aida Армен1вна, Арзуманова 1неса Володимир1вна,
ПандМЫс Над1я 1ван1вна

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра ф1зюдогл

ДОСЛ1ДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТ1 Р1ВНЯ КОНЦЕНТРАЦП 
УВАГИ В1Д ТРИВАЛОСТ1 СНУ У СТУДЕНТ1В-МЕДИК1В

В проблемi сну значну увагу дослщниюв продовжуе привертати його 
тривалiсть, як недостатня, так i надмiрна, тому що вона мае серйозш наслщки 
для подальшо! захворюваностi, непрацездатностi та навАь смертностi.
За данними Нацюнально! Адмтштраци з Безпеки Дорожнього Руху США, 
недосипання тривалiсть сну та, пов’язана з нею, неуважшсть водив е причиною
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100 000 аварш, 1 550 смертей, 71 000 травм р1зного ступеня тяжкосл i фшансових 
втрат в po3Mipi понад 1,25 мшьярда доларiв щорiчно.
Також ми не можемо не звертати увагу на величезну кшьюсть неправильних 
дiагнозiв, поставлених лжарями, у яких знизився саме рiвень уваги у зв’язку з 
вщсутшстю належно! кiлькостi сну.
Виходячи з цих фактiв, ми з упевнешстю можемо стверджувати, що дане 
дослщження мае високу актуальнiсть, так як проблема залежносл 
працездатностi в(д тривалостi сну грае важливу роль в житл людини.
Тому метою нашого дослiдження було виявити вплив тривалосл сну на такi 
показники вищих iнтегративних функцiй ЦНС, як рiвень концентраци уваги. 
Об'ектом дослщження були студенти 1-2 курсу медичного ушверситету в 
кiлькостi 60 чоловж обох статей у вiцi в(д 17 до 24 рокiв.
Для досягнення поставлено! мети нашого дослщження були використани
1) метод анкетування -  для визначення тривалосл сну.
2) коректурна проба Бурдона - для вимiрювання рiвня концентраци уваги. 
Дослщження, що проводилися серед студенлв 1 та 2 курсiв в першш половинi 
доби показали несподiванi результати. Найбiльша кiлькiсть студентiв 1 курсу 
(62% ) мають найбшьш тривалий сон (до 9 годин), що можна розглядати як прояв 
високого ступеня стомлення, яке студенти, власне, i намагаються компенсувати 
сном.

Студенти 2 курсу в сво!й бшьшосл (71%) сплять, за нашими даними, 
нормальну кшьюсть годин (7 -  8 годин), що може свщчити про розвиток 
адаптаци до високих навчальних навантажень.
Важливим показником стану вищо! нервово! дiяльностi, вiд якого в значнш мiрi 
залежить результатившсть учбового процесу та загальний стан працездатносл 
людини, е рiвень концентраци уваги. При проведеннi нашого дослщження було 
встановлено, що бiльшiсть студенлв 1 курсу мали низький (25%) i середнiй 
(47%) рiвень концентраци уваги, що можна пояснити перебудовою оргашзму 
першокурсникiв до нових умов навчально! дiяльностi. Водночас, для студенлв 2 
курсу характерним були високий (53%) i середнш (36%) рiвень стiйкостi уваги, 
що може бути обумовлено адаптащею до нових умов жшледояльносл. 
Аналiзуючи отриманi результати, ми можемо прийти до таких висновюв:
1. мiж такими штегративними показниками дiяльностi мозку як тривалйть сну 
та рiвень концентрацi! уваги инуе тiсний взаемозв’язок;
2. висока тривалйть сну у студентiв 1 i 2 курсiв корелювала з низьким або 
середшм рiвнем концентраци уваги;
3. низька тривалйть сну вщповщала середньому рiвню концентраци уваги;
4. нормальна тривалить сну у студенлв 1-2 курЫв достовiрно корелювала з 
високим рiвнем уваги.
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Барчан Ганна Сергивна 

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра пропедевтики пед1атри №1

ЧАСТОТА I ХАРАКТЕР 1МУННИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ 
РЕКУРЕНТНИХ РЕСП1РАТОРНИХ 1НФЕКЦ1ЯХ ТА У РАЗ1 IX 

ПЕРЕБ1ГУ НА ТЛ1 НЕДИФЕРЕНЦ1ЙОВАНО1 ДИСПЛАЗ11
СПОЛУЧНО1 ТКАНИНИ

Незважаючи на значш досягнення медицини в галузГ лжування i профшактики 
патологи респiраторного тракту, гострГ респiраторнi шфекцн посiдають провiдне 
мюце у структурi захворюваностi дiтей . Неухильне зростання затяжних, 
схильних до рецидивного перебГгу захворювань дихально! системи, носшство у 
носоглотцi антибiотико резистентних штамiв мiкроорганiзмiв пов'язують 3i 
зниженням мюцевого iмунiтету . Серед факторiв, що спричиняють порушення 
функцiонування Гмунно! системи, е незбалансоване харчування, прийом 
фармаколопчних препаратiв (особливо антибiотикiв), попршення еколопчно! 
ситуацн, збiльшення частки патолопчних типiв загальних неспецифiчних 
адаптацiйних реакцш. Окремим, та спiльним з недиференцшованою дисплазiею 
сполучно! тканини (НДСТ), комплексом факторiв е негативний вплив довкшля, 
особливостей фiзичного розвитку дiтей i деякi imni .
Мета дослiджень полягала у виченнi частоти та характеру iмунних порушень у 
дгтей з рекурентними респiраторними шфектрями (РР1), включаючи i у разi !х 
поеднаного перебiгу з недиференцiйованою дисплазiею сполучно! тканини. 
Проведено аналiз iмунограм двох груп дiтей: перша група -  дГти з РР1, 2-га група 
дгги з РР1 на тш НДСТ. Приналежнiсть дiтей до груп РР1 визначалася наявнiстю 
чотирьох i бiльше епiзодiв гострих захворювань рестраторного тракту за останнi 
12 мю; наявнiсть НДСТ -  щентифжовано з використанням класифiкацiйних 
ознак, вщповщно фентиполопчно! карти Glesby. Програма дослщження 
функцiонального стану системи Н1З була комплексною: дослщжено показники 
стану Т-, В- та фагоцитарного ланцюпв iмунiтету, дослiдження фiзико-хiмiчних 
властивостей мембран iмунокомпетентних клiтин (1КК) серед 89 дггей з РР1 та 
20 оЫб контрольно! групи.
Висновки: Характерним для дгтей з РР1 у поеднанш з НДСТ е депресiя Т-ланцюга 
Гмунно! системи, яка супроводжуеться зниженням рГвня сироваткових 
Гмуноглобулшв А, М, та секреторного IgA. Удосконалення дiагностики Гмунних 
розладiв та оцшки !х тяжкост може базуватися на застосуванш 
iмунорегуляторного iндексу у якост узагальненого показника Гз урахуванням 
кшшчних проявГв захворювання; результати щодо сшввщношення показниюв 
стану Гмунно! системи в залежност вщ наявност у дгтей з РР1, що протшають на 
тш НДСТ, можуть бути прогностичною базою для розробки алгоритмГв кшшко- 
Гмунолопчно! дГагностики та ГндивГдуалГзацй" засобГв Гмунокоректуючого 
впливу. Принципи удосконалення лжування дгтей з РР1 мають базуватися на 
Гмуннш корекцн, а оцшку кшшчно! ефективност комплексного лшування
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необхiдно виконувати i3 урахуванням iнформативних показникiв 
функцiонального стану Т-, В- та фагоцитарного ланцюга iMyHHoi' системи дгтей з
РР1.

Бтий С.С., Грищенко В.М., Хаймах К.1.
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гшекодогл №2

СТАН РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ‘Я Ж1НОЧОГО
НАСЕЛЕННЯ УКРА1НИ

Сучасний стан штимного та репродуктивного здоров’я жiнок в Укра!ш 
характеризуемся наявшстю значно! кiлькостi проблем. Збшьшилася частка 
хвороб, що суттево впливають на жшочу репродуктивну систему.
Основною проблемою сучасного демографiчного стану в Укра!ш е скорочення 
репродуктивного потенцiалу населення, а одшею з причин цього явища е 
зниження природно! фертильность
Одним iз iнтегральних показникiв стану репродуктивного здоров'я е безплщдя. 
За даними офщшно! статистики, рiвень безплщдя е невисоким -  3,5-2,8 на 1000 
ошб жiночого населення i 0,5 -  чоловiчого. Водночас соцюлопчш дослiдження 
свiдчать про те, що е безплщними 6,8 % Ымей Укра!ни, тобто близько 1 млн. 
подружшх пар.
Серед хвороб, що негативно впливають на стан репродуктивного здоров'я, як 
чинники пiдвищення ризику позаматково! вагiтностi, безплiдностi, розладу 
менструацш, появи новоутворень, вагоме значення мають запальнi 
захворювання жiночих статевих оргашв. Частота дано! патологи залишаеться 
високою i становить близько 130,0 на 10 тис. жшок.
1снуе безлiч факторiв, якi вiдiграють значну роль у розвитку безплщдя, а саме: 
синдром полтстозних яечникiв 70-80%, непрохщшсть маткових труб 25-35%, 
ендометрiоз 30-50%, проблеми з овулящею -  25%, шфекцй, що передаються 
статевим шляхом -  25%, гормональш порушення -15%, генетичш порушення -  
45%.
Наразi в Укра!ш активно впроваджуються заходи щодо пiдвищення рiвня 
загального здоров’я жшок репродуктивного вшу шляхом використання 
допомiжних репродуктивних технологш, вдосконалення системи надання 
медично! допомоги жiнкам з екстрагенггальною патологiею та технологiй 
безпечного материнства, системи планування Ым’!. Завдяки зусиллям у 
виршенш проблеми змщнення репродуктивного здоров'я населення Укра!ни з 
2015 до 2018 року вдалося домогтися позитивних зрушень за допомогою методу 
екстракорпорального заплiднення бiльш шж на 35%.
Незважаючи на поступальш кроки в реалiзацi! репродуктивного потенщалу 
населення Укра!ни, збереження i змщнення репродуктивного здоров’я
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залишаються актуальною проблемою, що потребуе нових шдход!в та 
ефективних шлях!в виршення проблеми його збереження та полшшення.

Бтий Свген Свгенович, Борзенко 1рина Борис1вна, Кудт 1лья Дмитрович 
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гшекологл №2 
Науковий кер1вник: д.мед.н., проф. Лазуренко В1ктор1я Валентишвна

Роль плацентарно1 дисфункци в перинатальн1и захворюваност1
та смертност

Плацентарна дисфункщя (ПД) -  найбшьш актуальна проблема акушерства, тому 
що вона е основною причиною ускладнень ваптност! та полопв, значно 
шдвищуе частоту перинатально! захворюваност та смертности призводить до 
ускладнень в постнатальному перюд!, сприяе швалщзаци дитини. Плацента 
вщ грае найважлившу роль у рост! та розвитку плода, вона е природшм 
захисним бар'ером для майбутньо! дитини, забезпечуе умови для ф!зюлопчного 
перебЛу ваптностн Розумшня функцн плаценти дуже важливо, доведений 
плацентарний внесок у розвиток мозку плода, термши народження, вплив 
материнського харчування та перенесених захворювань матер! на розвиток 
плаценти.
За даними останшх дослщжень зовшшш фактори та мшробш агенти в пер!од 

ваг!тност! значною м!рою впливають на фето-плацентарний комплекс та 
розвиток ускладнень у новонароджених, що дозволяе вважати плаценту 
основним шляхом пренатально! передач! ушкоджуючих фактор!в в!д матер! до 
плоду. Щ порушення погано прогнозуються традиц!йним вивченням фактор!в 
ризику та анамнезу матер!, тому пошук та щентифшащя маркер!в ПД дозволяе 
полшшити проф!лактичну терап!ю для запоб!гання несприятливим розладам у 
плода та новонародженого.
Вивчення шщшвальних мехашзм!в розвитку порушень плодово-плацентарних 
взаемовщносин довело, що у плод!в ваг!тних з плацентарною дисфункщею 
спостер!гаються порушення мозкового та пуповинного кровооб!гу (зм!ни 
!ндексу церебро-плацентарного вщношення), ендотел!альн! розлади
(п!двищення ендотел!ну-1, зниження судинно-ендотел!ального фактору росту та 
плацентарного фактору росту, збшьшення вм!сту 1Л-1 та зменшення 1Л-3). 
Запропонований мониторинг переб!гу ваг!тност! з визначенням прогностичних 
маркер!в та динам!чного контролю за станом плода дозволить своечасно 
прогнозувати ПД та знизити !! кшшчш прояви шд час ваг!тност! та несприятлив! 
насл!дки для розвитку дитини в подальшому , що сшвпадае з даними. 
Морфолог!чно доведено, що плацентарна дисфункщя п!д час ваптносп 
призводить до периваскулярних крововилив!в, ангюматозу, гн!йно-
некротичному дециду!ту, фун!кул!ту, або е наслщком вказаних процес!в, 
обумовленими перинатальними !нфекц!ями. Також морфолог!чно визначено, 
посилення ендотелшпродукуючо! активност! судинного компоненту стшки
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матки, як1 сприяють порушенню кровопостачання до плода та розвитку 
склеротичних процеЫв в плацент^
Ретроспективний анал1з перебшу ваптност i полопв у жшок з ПД 

продемонстрував наступш ускладнення гестацiйного перюду: раннiй гестоз 38%, 
загроза аборту -  32%, загроза передчасних полопв - 47%, прееклампЫя -  26%, 
дистрес плода -  21%. Передчасш пологи вщзначалися у 15% жшок, дистрес -  
48%, передчасний розрив плодових оболонок -  23%. У 85% ваптних пологи 
вщбулися через природнi шляхи, стан новонароджених дорiвнював 8 башв за 
шкалою Апгар в 70%. Проведений аналiз виявив високу частоту ускладнень 
вагiтностi та пологiв, яка обумовлена порушеннями в системi мати-плацента- 
плiд.
Таким чином фактори, я к  впливають на зменшення перинатально! 

захворюваност та смертностi у вагiтних з плацентарною дисфункщею в цiлому, 
вщносяться до антенатального перiоду, а також цшком залежать вiд соматичного 
стану вагггно!', акушерсько! патологи та перебшу вагiтностi. Ефективний 
перинатальний супровiд полягае у раннiй дiагностицi патологи
внутршньоутробного плода та корекцi! на дородовому еташ.

Б1рюк Микита Володимирович, Касаткт Олександр 1горович, Хуссейн Абдулла
Одеський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра нормально! анатомн
Науковий керiвник: д.мед.н., проф. Аппельханс Олена Леонвдвна

ЕФЕКТИВН1СТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОНОНУКЛЕАРНИХ 
СТОВБУРОВИХ КЛ1ТИН НА СТАН ПЕЧ1НКИ ПРИ 
ГШЕРХОЛЕСТЕРИНЕМП 1З НЕАЛКОГОЛЬНИМ 

СТЕАТОГЕПАТИТОМ В ЕКСПЕРИМЕНТ1

Кожного року кшьюсть хворих iз дислiпiдемiею та патолопею печiнки, зокрема 
на неалкогольнш стеатогепатит (НАСГ), невпинно зростае. Стандартна терашя 
мае низку недолiкiв, тому пошук нових методiв лiкування е актуальним 
питанням. Метою дослiдження було вивчити вплив мононуклеарних 
стовбурових кштин (МСК) на тканину печшки при гшерхолестеринеми (ГХ) iз 
НАСГ у щурiв в експериментi. Матерiали та методи. Дослщження проводили на 
70 статевозрших самцях ш,урiв лiнi! Wistar, вiком 3-4 мiс., масою 150-170 г. 
Моделювання НАСГ вiдбувалось шляхом застосування атерогеного рацюну iз 
додаванням пальмово! олi! протягом 90 дiб. було розподiлено: контрольна група 
iз змодельованою ГХ iз НАСГ (n=10); 1-ГХ iз НАСГ без корекци (n=20); 11-ГХ iз 
НАСГ та введенням МСК (n=30); Ill- штактна групу, яку склали (n=10). Тварин 
виводили iз експерименту на 30 добу. МСК видшявся шляхом сидементацi! 
юсткового мозку на «Гелофузинi» Б.Браун Медикал СА, Нiмечина. Проводили 
антропометричнi (шдекс маси печiнки (1МП)), бiохiмiчнi (лшщограма, АЛТ, 
АСТ), патоморфологiчнi методи дослщження (забарвлення за гематоксилiн-
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еозином, Судан Ill). Результати. На 90 добу моделювання патологи 1МП був 
6,3±1,2, актившсть АЛТ 153±5 Од/л, АСТ 112±4 Од/л, загальний холестерин 2,76 
ммоль/л, ЛПНЩ 112±4 Од/л, ЛПВЩ 0,46±0,08 ммоль/л. Пстолопчно явища 
некрозу, бшковоУ дистрофи, стеатозу Шст. На 30 добу в II гр у т  1МП зменшився 
на 31%, актившсть АЛТ меньше на 29%, АСТ на 17 %, ЗХ на 31 %, ЛПНЩ 
менше на 47 %, ЛПВЩ збшьшився на 32 % у пор1внянш 1з I групою (р<0,05). 
Пстолопчно явища бшковоУ дистрофи, стеатоз I-Пст. Висновки. 1. На 90 добу 
моделювання патологи тварин були виявлени ознаки НАСГ з ГХ. 2. Введння 
МНК призвело до покращення активност печшкових ферменпув, репарацшних 
явищ тканини печшки. Таким чином можно вважати експериментальну клггинну 
терашю МНК перспективним методом для лжування НАСГ 1з ГХ.

Вашкте 1нна Д арт авна  
Харювський нац1ональний медичний ушверситет 

Кафедра псих1атрп, наркологи та медично! психологи

МУЛЬТИМОДАЛЬНА СУПЕРВ1З1Я В ПСИХОТЕРАПИ

Мультимодальну суперв1з1ю в психотерапи можна визначити, як процес, в якому 
найбшьш значимою стае р1зноманптасть на орган1зац1йному р1вн1. Такий вид 
суперв1зи дае хорошу можлив1сть учасникам групи подивитися на себе i свою 
психотерапевтичну субкультуру очима представника шшо! психотерапевтично! 
субкультури. Гарна можлившть збагатити i розширити свiй погляд. Що потрiбно 
для того, щоб ця зустрiч субкультур взаемно збагачувала i проходила б без травм, 
сварок i кадiцтв?
В даному випадку горизонтальний пiдхiд в супервiзil мае певнi переваги 
(Принцип «рiвний-рiвному»). По-перше, вiн виконуе розвиваючу функцш, тобто 
навчае фахiвцiв бiльш широкого погляду на процес психотерапи, а значить i 
супервiзil. По-друге, такий вид взаемоди бiльше пiдтримуе фахiвцiв в групi. 
Безумовно, погляди рiзних напрямкiв психотерапil на те, що правильно, а що 
неправильно, на те, що варто робити психотерапевту, а що не варто -  штотно 
рiзняться.
У такш моделi будь-яка ощнка теоретичних уявлень певно! модадьностi як 
правильних або неправильних, як вщповщних або невiдповiдних «об'ективнш 
реадьностi» буде помилковою. вдиний шдходящий критерiй оцiнки в такому 
випадку: чи дозволяе дана теорiя професюналу, який нею користуеться, 
отримати певний результат.
Мультимодальна супервiзiя не може виконувати експертнi та ощночш функш'У, 
оскiльки важко здшснити оцiнювання правильностi дiй психотерапевта, який 
керуеться одшею теорiею, з точки зору шшо! теорii.
Мультимодальна супервiзiя вже на початку мае на увазi пiд собою дiадогiчний 
тдхщ . Дiалог -  це завжди рiвноправнi горизонтальнi вiдносини двох суб'ектiв. 
Мета таких вщносин: максимально посилити i проявити унiкальнiсть кожного з 
партнерiв. Якщо мультимодальная супервiзiя не буде дiалогiчною, то вона
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ризикуе перетворитися в негативну критику терапевта одше1 модальност1 з точки 
зору суперв1зора, що е представником шшо! модальност^ що неминуче призведе 
до непотр1бних конфлж^в, зростання тривоги i опору того, кого суперв1зують. 
1нод1 трапляеться, що труднотти того терапевта, якого супервiзують, пов'язанi з 
обмеженнями теорй, якою вiн користуеться. Обмеження теорi1, якою 
користуеться терапевта, якого супервiзують, легше помiтити не зсередини ще! 
теорi1, а ззовш, з точки зору колеги, який пропагуе шшу теорiю.
Таким чином, горизонтальний пiдхiд супервiзi1 в психотерапй дозволяе 
спецiалiсту знаходити i вщкривати новi горизонти.

Великий Олександр Петрович 
Харювський нацiональний медичний унiверситет 

Кафедра медицини невщкладних станiв, анестезюдоги та штенсивно! терапи 
Науковий керiвник: асистент Долженко Марина Олександрiвна

КЛ1Н1ЧН1 КРИТЕРП I ПРОФ1ЛАКТИКА РОЗВИТКУ 
ЗЛОЯК1СНО1 ГШЕРТЕРМЙ В ОПЕРАЦ1ЙНОМУ i 

РАННЬОМУ П1СЛЯОПЕРАЦ1ЙНОМУ ПЕР1ОД1

Актуальнiсть. Злоякiсна гiпертермiя (синдром 1кара) - рiдкiсне, але дуже 
небезпечне ускладнення анестезй, розвиваеться у пащенпв пiд час операцi1 або 
в раннш перiод пiсля операцй, пов'язане з порушенням деяких генетично 
детермшованих ланок метаболiзму. Дана патолопя вимагае шдвищено! 
настороженостi з боку анестезюлога узв'язку з високою частотою летальност 
[Глумчер Ф.С., 2010].
Мета. Виявити кшшчш критерi1 злоякiсно1 гшертермй i оцiнити можливi заходи 
11 профилактики.
Матерiали та методи. Аналiз лiтератури i iнтернет-ресурсiв.
Результати. Синдром 1кара розвиваеться у хворих з дефектом в геш, який кодуе 
синтез рiанодiнового рецептора (RYR1), внаслщок чого порушуеться метаболiзм 
кальцiю в скелетних м'язах (неконтрольований викид кальцш з
саркоплазматичного ретикулуму) пiд час використання шгаляцшних анестетикiв 
i сукциншхолшу при оперативних втручаннях. Критерiями даного синдрому е 
[Shnayder N.A., Shnayder V.A., 2014]: швидке шдвищення температури тша 
понад 38 ° C; рестраторний ацидоз - збiльшення вуглекислого газу в кшщ 
видиху бшьше 55 мм.рт.ст; порушення серцевого ритму - незрозумша синусова 
тахiкардiя, шлуночкова тахiкардiя, фiбриляцiя шлуночкiв; метаболiчний ацидоз 
- дефщит пiдстав бiльше 8 ммоль / л; м'язова рипдшсть; рабдомiолiз - 
п1~двищення креатинфосфокiнази в плазмi кровi бiльше 20000Ед / л, сеча кольору 
«кока-коли», збшьшення в кровi i сечi мюглобшу, п(двищення рiвня iонiв 
кальцiю в плазмi кровi бiльше 6 ммоль / л; Ымейний анамнез - аутосомно- 
домiнантний тип спадкування. Сдиним препаратом для купiрування злоякiсно1 
гшертермй е дантролен [Хряпа А.А., Храпов К.М., та ш., 2018] .Смертшсть вщ
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синдрому 1кара пiсля впровадження в практику дантролена знизилася з 80% до 
10%. Irnni блокатори кальщю при розвитку даного синдрому виявилися 
неефективними.
Висновки. Таким чином профилактика i своечасна дiагностика злояюсно! 
гшертерми повинна включати в себе детальний збiр анамнезу у хворого перед 
операщею (раптова смерть родичiв шд час операци або в раннш 
пiсляоперацiйний перiод), а також регулярну термометрда в перiод операци, так 
як шдвищення температури навiть на 1 ° C може свщчити про початок розвитку 
дано! патологи. У подiбних випадках необхiдна вщмова вiд загально! анестезн.

Власенко Ольга Володимирiвна, Харченко Елта OHeKcaHdpieHa,
Луцький Андрш Сергшович 

Харювський нащональний медичний ушверситет 
Кафедра акушерства i пнекологп № 2 

Науковий керiвник: д.мед.н.,проф. Лазуренко Вiкторiя Валентинiвна

В1ТРИФ1КАЦП ООЦИТ1В В ПРОГРАМАХ ЕКО

Заморожування i зберiгання ооцитiв людини е важливою складовою частиною 
програм з лшування безплiддя. В основi методу в^и ф ш ац и  лежить 
ультрашвидкий технологiя охолодження, в результат яко! вдаеться уникнути 
утворення кристалiв льоду, якi пошкоджують клггину.
Метою даного дослiдження було проведення порiвняльного аналiзу заплiднення, 
дроблення, настання ваптност в циклах ЕКЗ з використанням вiтрiфiцiрованних 
i свiжих донорських ооципв (ДО)
Матерiали i методи дослщження. Дане дослщження проводилося на базi кафедри 
акушерства i пнекологп № 2 ХНМУ в кшшщ репродуктивно! медицини iм. 
академiка В.1.Грищенко. Проведено аналiз результативностi 
екстракорпорального заплщнення (ЕКЗ) у 80 пацiенток, у яких були застосоваш 
донорськi програми. Пащентки були роздiленi на 2 групи: в 1 увшшли 40 жшок, 
у яких використовували вг^ф щ рованних ооцити донора, у 2 - 40 пащенток, 
яким в програмi ЕКЗ проводили заплiднення нативних ооципв донора. 
Пацiентки дослiджуваних груп статистично значимо не розрiзнялися.
КОС i ЕКО виконували за загальноприйнятою методикою. Вггрифшаци 
отриманих ооцитiв здiйснювали з використанням набору для вггрифшаци 
Kitazato Cryotop Safety kit Vitrification VIT 401.
Свiжi i розмороженi яйцеклпини заплiднили методом штрацитоплазматично! 
ш'екци сперматозо!да в яйцеклiтину (1КС1) в 100% випадюв.
Подготовка ендометрiя здiйснювалася естрадюлу валерату з 2-3-го дня 
менструального циклу по 2 мг 3 рази на день. При досягненш товщини 
ендометрiя 8 мм i бiльше за даними УЗД, до зазначено! терапi!■ додавали 
препарати прогестерону: високоочищений прогестерон для шдшюрного
введення 25 мг i 90 мг прогестерону у вигляд' гелю для внутриттньо введення 1 
раз на добу. Перенесення ембрiонiв здiйснювали на 5-й день розвитку.
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Отримаш в процес дослщження результати оброблялися за допомогою пакета 
прикладних програм Statistica 7.0 ф1рми «StatSoft Inc.» (США) для персонального 
комп'ютера за програмою в операцшному середовищ1 Statistica for Windows i 
прикладним програмам пакета Exsel.
Результати дослщження.
У першiй групi було вщшрАи 264 вiтрiфiцiрованних ооцита донора. 252 кштини 
за морфологiчними ознаками визнаш життездатними (95,45%). У другiй груш 
було заплщнене 455 ооцитiв. Висновки. Результати дослщжень пiдтверджують, 
що ооцити шсля вггрифшаци зберiгають сво! функцюнальш властивостi. Таким 
чином, вiтрифiкацiя е ефективним методом крюконсервацй, що забезпечуе 
високу виживашсть ооцитiв. Вiтрiфiцiрованних ооцити можуть бути усшшно 
використанi в програмах донацй ооцитiв.
Застосування вiтрiфiцiрованних ооцитiв не робить негативного впливу на 
акушерськ i перинатальнi наслщки при порiвняннi з нативними.

Волкогон АндрШ Дмитрович 
Сумський державний ушверситет 

Кафедра хiрурrii та онкологи

ДОСЛ1ДЖЕННЯ АСОЦ1АЦП ПОЛ1МОРФ1ЗМУ rs1899663 
ГЕНА HOTAIR 1З РОЗВИТКОМ РАКУ НИРКИ В ОС1Б Р1ЗНО1

СТАТ1

Сьогоднi вагому роль у патогенезi злоякiсних пухлин нирки надають мiжгеннiй 
антизмiстовнiй довгш некодуючiй РНК -  HOX antisense intergenic RNA 
(HOTAIR), що бере участь у регуляцй експресii багатьох гешв на епiгенетичному 
та транскрипцшному рiвнях. Результати останнiх дослiджень показали, що 
HOTAIR мае вщношення до стимуляцй епiтелiально-мезенхiмальноi 
трансформацii пiд час розвитку раку нирки. А застосування методу РНК- 
штерференцп дало змогу встановити, що нокдаун HOTAIR впливае на клггинний 
цикл та зменшуе пролiферацiю та iнвазiю клiтин раку нирки. На даний час у 
деяких популящях виконана незначна кшьюсть дослщжень, присвячених 
дослiдженню ролi генетичного полiморфiзму HOTAIR у розвитку онколопчних 
захворювань, зокрема у розвитку раку молочно! залози, печiнки та простати. 
Проте, роботи щодо пошуку зв’язку однонуклеотидних полiморфiзмiв цього гена 
iз настанням раку нирки вiдсутнi.
Мета дослщження -  дослiдження можливого зв’язку rs1899663-полiморфiзму 
гена HOTAIR iз розвитком раку нирки серед представниюв украшсько1 популяцй 
рiзноi статi.
Матерiали i методи. Для дослiдження була використана венозна кров 101 
пащента зi свiтлоклiтинним нирково-клiтинним раком (СКНКР) (42 жшки i 59 
чоловiкiв) та 100 вщносно здорових осiб без онколопчно1 патологii в анамнезi 
(34 жшки i 66 чоловiкiв). Генотипування оЫб груп порiвняння за rs1899663-
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сайтом гена HOTAIR проводили i3 використанням методу пол1меразно1 
ланцюгово1'реакци з наступним аналiзом довжини рестрикцiйних фрагменНв 
(PCR-RFLP). Математичний аналiз даних проведено i3 використанням пакету 
SPSS (верНя 17.0).
Результати. У результат проведеного генотипування було встановлено, що 
рiзниця розподiлу генотипiв GG, GT i TT за rs1899663-локусом мiж групою осiб 
iз СКНКР та контролем не була значущою окремо серед оЫб жшочо! (Р = 0,067) 
та чоловiчоl (Р = 0,248) стать Регресшний аналiз продемонстрував, що в жшок, 
якi е гетерозиготами GT, ризик виникнення раку нирки у 2,7 рази (95% С1 = 
1,058-6,868; Р = 0,038) вищий, шж у жшок з GG- та ТТ-генотипом. Зв’язку 
полiморфiзмуrs1899663 гена HOTAIR iз настанням раку нирки СКНКР в оЫб 
чоловiчоi статi знайдено не було (Р > 0,05).
Висновки. Встановлено, що в украшськш популяци rs1899663-полiморфiзм гена 
HOTAIR пов'язаний iз розвитком раку нирки в оЫб жiночоi стать У жшок, з GT- 
генотипом ризик настання СКНКР вищий, шж у гомозигот GG i TT.

Вороненко Олена Сергивна, Бринза Мар1я Сергивна,
Махаринська Олена Сергивна 

Харювський нащональний ушверситет iменi В.Н.Каразiна 
Кафедра пропедевтики внутр1шньо'1 медицини i ф1зично'1 реабштацй

РОЗПОД1ЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ КУТА а ЕЛЕКТРИЧНО1 ОС1 
СЕРЦЯ У ПАЩСНТТВ З ПОСТ1ЙНОЮ 

ЕЛЕКТРОКАРДЮСТИМУЛЯЩСЮ

Вступ. Найбшьш поширеним i ефективним методом лшування значимих 
брадiаритмiй е постiйна електрокардюстимулящя (ЕКС). Одним з важливих 
електрофiзiологiчних показникiв стану серця у випадку рiзних серцево-судинних 
захворюваннь е електрична ось серця (ЕОС). У ч и ^  штттих показникiв постiйна 
ЕКС мае безумовний вплив на ЕОС.
Метою роботи став аналiз змiн розподшу значень кута а ЕОС у пащенНв, яким 
було iмплантовано постшну ЕКС.
Матерiали та методи. Обстежено 52 пащента (24 чоловiкiв i 28 жiнок) у вiцi 71 ± 
8 рокiв, яким було iмплантовано постiйний електрокардiостимулятор. 
Проводився аналiз змiн розподiлу значень кута а електрично! осi серця (ЕОС) у 
трьох площинах до i на rai постiйноi електрокардiостимуляцii (ЕКС). Даш 
оброблялися в Microsoft Excel iз розрахунком середнього i його стандартного 
вщхилення. Достовiрнiсть вiдмiнностей даних оцшювалася з використанням 
тесту Фрiдмана ANOVA i коефiцiента конкордацii Кендала.
Отримаш результати. Виявлено, що розподiл значень кута а у пащенНв iз 
iмплантованими ЕКС трансформуеться з одномодального в бiмодальний на тлi 
постшно! ЕКС. Змiна розподiлiв значень кута а у пащента з 
електрокардюстимулятором вщбуваеться у всiх трьох площинах, яка е найбшьш
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шформативною у фронтальнш площиш. Отримаш змши кута а  в1рог1дно 
обумовлеш вар1антами позищонування правошлуночкового електрода шд час 
1мплантацИ електрокардюстимулятора. Визнання природи змш вимагае 
подшьтттого спещального дослщження у майбутньому.
Висновки
1) Визначення змш кута а у пащенНв з 1мплантованими постшними ЕКС може 
мати д1агностичне значення i тому потребуе динам1чного контролю.
2) У кшшчнш практицi достатньо обмежитися контролем змш значень кута а у 
фронтальнш площиш з метою подальшого визначення впливу позищонування 
правошлуночкового електроду т д  час iмплантацil електрокардiостимулятора.

В о р о т ч ен к о  М а р и н а  О лександр1вна  
Харювський нацiональний медичний ушверситет 

Кафедра наркологи №1 
Науковий кер1вник: к.м.н., ас. Iбрагiмова О.Л.

ОСОБЛИВОСТ1 ПЕРЕБ1ГУ В1ТРЯНОГО ЕНЦЕФАЛ1ТУ У
Д1ТЕЙ

Актуальнiсть дослщження. Вiтряна вiспа - гостра вiрусна iнфекцiя, яка 
характеризуеться лихоманкою, появою на ттш'р! i слизовiй оболонцi плямисто- 
везикульозного висипу. Вона зустрiчаеться повсюдно i е надзвичайно 
контагюзним захворюванням. На впряну вiспу хворiють переважно дiти у в щ  
вiд 1 до 10 роюв, причому пiк захворюваностi припадае на 3-4 роки. 
Незважаючи на те, що в ^ я н а  вiспа вважаеться доброяюсним захворюванням, в 
рядi випадюв можуть розвиватись ускладнення, iнодi дуже важкр якi включають 
множинне ураження рiзних органiв. Розвитку ускладнень сприяе обтяжений 
акушерський i соматичний анамнез, супутш захворювання, крiм того, важкий 
стан може бути пов'язаний з бшьшим ступенем сенсибшзаци i алерпзаци. 
Особливий iнтерес у зв'язку з полiморфiзмом кшшчно! картини серед уЫх 
ускладнень в ^ я н о !  вiспи представляе впряний енцефалiт, для якого 
характерний плавний розвиток i незалежнiсть вiд характеру висипання i тяжкостi 
перебiгу впряно! вiспи. Як правило енцефалiт розвиваеться на 3-7-й день шсля 
появи висипань, але проте може виникати i в бiльш пiзнi термши або навiть в 
доекзантемний перюд. Енцефалiт може бути рiзно! локалiзацil, але все ж частiше 
рееструеться переважне ураження мозочка з розвитком в кш тщ  атактичного 
синдрому. Важливою характеристикою впряного енцефалiту та штттих 
неврологiчних ускладнень вНряно! вiспи е повна оборотнiсть процесу.
Мета. Вивчити особливост перебiгу вiтряного енцефалiту у дНей i виявити 
фактори, що сприяють його розвитку.
Матерiали i методи. Нами був проведений кшшчний аналiз десяти хворих 
дитячого шфекцшного вщдшення Харювсько! обласно! дитячо! шфекцшно! 
кшшчно! лiкарнi. Групу склали дгти з верифiкованим дiагнозом <^тряна вшпа»,
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в кш тчнш  картиш яких переважала невролопчна симптоматика, яка вказуе на 
зв'язок даного захворювання з розвитком енцефалпу.
Результати. На шдставГ отриманих даних було встановлено, що впряна вюпа 
розвивалася на обтяженому преморбщному тар яким стало перинатальне 
ураження ЦНС i активш форми герпевГрусних шфекцш (у 10 дней), рекурентш 
гострГ респiраторнi шфекци з частотою 6-8 разiв на рiк - у 8 дней. Незважаючи 
на те, що у вшх дггей впряна вшпа розвивалася на такому несприятливому фош, 
протiкала у важкш формр супроводжуючись фебрильною лихоманкою i появою 
висипань протягом 3-х дшв, специфГчна противГрусна терашя на амбулаторному 
етат  не проводилась, що, мабуть, i сприяло розвитку ускладнень у виглядГ 
впряного енцефалпу, симптоматика якого приедналась на 6-й день 
захворювання. При цьому мозочкова форма впряного енцефалпу була виявлена 
в 83% випадюв i лише в 17% (1 хворий) вщзначалася мозочково-церебральна 
форма, при якш крГм порушено! координацй рухГв, м'язово! гшотони, 
горизонтального шстагму (у 2/3 хворих), тремору i дизартрi! (в однiе! дитини), 
характерних для ураження мозочка в кш тчнш  картиш розвинувся парез 
лицьового нерва i з ’явились судоми тошко-клошчного характеру. У 100% 
випадках вщзначався лiмфопролiферативний синдром, в тому числГ 
генералiзована лiмфаденопатiя - у 10 хворих, гепатоспленомегалiя - у 5-х, а при 
дослщженш гемограми у 2/3 наших хворих був виявлений лГмфоцитом, що 
свщчить про вГрусну шфекщю, у вЫх дiтей виявлено лабораторш маркери 
активно! форми герпевГрусно! шфекци, в тому числГ цитомегаловГрусно! - у 83%, 
Епштейн-Барр - в 50%, шфекци простого герпесу - в 17%.
Не можна не згадати про д а т  додаткових методГв дослщження, включаючи 
аналГз лшворограмми i МРТ-дослщження, при яких змши, характерш для 
енцефалпу виявлеш не були, що однак не суперечило дГагнозу.
1дентичними у вЫе! групи дослщжуваних виявилися показники при дослщженш 
Гмунного статусу, який дозволив виявити зниження Т-лГмфоципв (53.5%), Т- 
хелперГв (23%), збгльшення В-лГмфоципв (32%), утримання IgM (1.5 г / л) як 
докази хрошчного носшства ВПГ, циркулюючих Гмунних комплекЫв (9.5 од). Ц  
показники свщчать на користь вираженого Гмунодефщиту. З огляду на в с  
вищенаведеш д а т  дням була призначена комплексна терашя з використанням 
ацикловГру в / в, препарапв штерферону в / в, ГмуноглобулшГв, глюкокортико!дав 
та ш. На rai лшування вщзначалася позитивна динамша зГ зворотним розвитком 
синдрому енцефалпу.
Висновки. У дней з вираженим Гмунодефщитом i наявшстю супутшх 

захворювань, вГтряна вшпа незважаючи на вщносно доброяюсний характер 
приймае бшьш важкий перебш, великий вгдсоток розвитку ускладнень, в тому 
числГ i з ураженням центрально! нервово! системи у виглядГ енцефалпу i 
меншгоенцефалпу. Все це необхщно враховувати, спостершаючи за хворою 
дитиною, що захворгла впряною вшпою для своечасно! дГагностики та 
проведення в найбгльш ранш термши адекватно! терапи.
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Гриценко АнастаАя Сергивна 

Харкевський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра психеатрп, наркологи та медично! психологи

ОЦ1НКА ВЗАеМОВЩНОСИН Д1ТЕИ З БАТЬКАМИ У Р1ЗНИХ
МОДЕЛЯХ РОДИН

Актуальшсть. Кожен з нас мае юм'ю, а кожна Ым'я мае свою атмосферу, яка 
утворюеться в наслщок взаемовщносин м1ж членами родини. На сьогодш шнуе 
багато стереотитв про вщносини батьюв та детей, i р1зновиди стереотитв 
залежать не тiльки вiд сощального стану родини, а й нового стилю життя в 
сучасному свёл. Так у батькiв все менше часу на детей, а д^и  бiльше спiлкуються 
з друзями та однолетками, шж з рщними.
Мета. Оценка взаемовщносин меж детьми та членами !х сем’! в резних по складу 
родинах.
Матереали та методи. В дослщжеш приймали участь 16 детей (з них 9 девчат та 7 
хлопцев) веком вед 6 до 15 роюв (6-10 роюв -  I група, 11-15 роюв -  II група), яке 
проводилося на базе КЗОЗ «Обласний багатопрофельний дитячий санаторш». 
Для дослщження взаемовщносини детей та члешв !х родин було використано: 1) 
тест «Цветик-восьмицветик» з I групою; 2) методику Рене Жиля з II групою. 
Результати. тест «Цветик-восьмицветик» I група -  8 детей (5 девчинки та 3 
хлопчика) показав: 6 (75%) детей -  червоний колер -  з мамою активна взаемодея: 
весела та активна для них людина, але можливе нестабшьшсть в !х вщносинах та 
ощнщ дай дитини. 2 (25%) дитини -  фюлетовий колер -  шнорування мами як 
члена родини, вщсутшсть авторитету. 8(100%) детей: батько -  чорнир колш -  
агреЫя (можливий фезичний або психолопчний тиск з його сторони, що веде до 
стшкого конфлжту). Все дети обрали для свого брата/сестри жовтий колер -  
«разом, поруч, близько» -  емоцейна залежнесть, вони мають значення одне для 
одного та задовольняють потребу в пеклуванне.
Методика Рене Жиля II група -  8 детей (4 девчинки та 4 хлопчика). Було виявлено, 
що 5 (62,5%) детей мають бельш тепле вщносини з мамою, а 3 (37,5%) -  з татом. 
С робота в яюй девчинка (14 роюв) в № 11, 12, 18, 19, 40 зазначав свого хлопця, 
з яким в не! з !! слев серйозш вщносини. 1(12,5%) дитина зебрала весь блок 
«дружба», що говорить про бельший ревень довери та взаеморозумення з друзями, 
шж з Ым’ею. В тесте №5 роль голови вщдали бабусе -  6 (75%) дитини, а батьку -  
2 (25%), дети обирали мшце беля головного. В блощ тестев, що призначеш для 
взаемовщносин детей та вчителев, лише 3 (37,5%) дитини показали задовельний 
результат.
Висновки. Отже, 75% детей вщдають перевагу стлкуванню з мамою, але мають 
надмерну опеку або, навпаки, потребують !! турботи й уваги. 62,5% детей мають 
напружене взаемоведносини з батьком. С дети, яке доверяють другу/подрузе як 
батькам, або наветь бельше. Методиками було виявлено психолопчш проблеми в 
родинах, яке можливе через защкавлешсть детей алкоголем та агресда батька.
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Рекомендовано вщвщування психолопчних треншпв для 
взаемовщносин в роди т та усунення конфл^Нв м1ж 11 членами.

покрашення

Гриценко АнастаАя Сергивна 
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра псих1атрй', наркологи та медично'1 психологй'
Науковий кер1вник: к. мед. н Зеленська Катерина Одексивна

ОЦ1НКА ВЗАеМОШДНОСИН Д1ТЕЙ З БАТЬКАМИ У Р1ЗНИХ
МОДЕЛЯХ РОДИН

Актуальшсть. Кожен з нас мае Нм'ю, а кожна Ым'я мае свою атмосферу, яка 
утворюеться в наслщок взаемовщносин м1ж членами родини. На сьогодш шнуе 
багато стереотитв про вщносини батьюв та детей, i р1зновиди стереотитв 
залежать не тiльки вiд соцiального стану родини, а й нового стилю життя в 
сучасному свёл. Так у батьюв все менше часу на дггей, а дНи бiльше спшкуються 
з друзями та однолИками, шж з рщними.
Мета. Ощнка взаемовщносин мГж дНьми та членами 1х сГм’1 в рГзних по складу 
родинах.
МатерГали та методи. В дослщжеш приймали участь 16 детей (з них 9 дГвчат та 7 
хлопщв) вжом вед 6 до 15 роюв (6-10 роюв -  I група, 11-15 роюв -  II група), яке 
проводилося на базГ КЗОЗ «Обласний багатопрофельний дитячий санаторш». 
Для дослщження взаемовщносини детей та члешв 1х родин було використано: 1) 
тест «Цветик-восьмицветик» з I групою; 2) методику Рене Жиля з II групою. 
Результати. тест «Цветик-восьмицветик» I група -  8 детей (5 дГвчинки та 3 
хлопчика) показав: 6 (75%) детей -  червоний колГр -  з мамою активна взаемодГя: 
весела та активна для них людина, але можливГ нестабшьшсть в 1х вщносинах та 
ощнщ дш дитини. 2 (25%) дитини -  фюлетовий колГр -  шнорування мами як 
члена родини, вщсутшсть авторитету. 8(100%) детей: батько -  чорнир колш -  
агреЫя (можливий фГзичний або психолопчний тиск з його сторони, що веде до 
стшкого конфлжту). В с  дНи обрали для свого брата/сестри жовтий колГр -  
«разом, поруч, близько» -  емоцшна залежшсть, вони мають значення одне для 
одного та задовольняють потребу в шклуваннё
Методика Рене Жиля II група -  8 дНей (4 дГвчинки та 4 хлопчика). Було виявлено, 
що 5 (62,5%) дНей мають бельш теплГ вщносини з мамою, а 3 (37,5%) -  з татом. 
С робота в якш дГвчинка (14 роюв) в № 11, 12, 18, 19, 40 зазначав свого хлопця, 
з яким в не! з 11 слГв серйозш вщносини. 1(12,5%) дитина зГбрала весь блок 
«дружба», що говорить про бГльший рГвень довГри та взаеморозумшня з друзями, 
шж з с м ’ею. В тест  №5 роль голови вгддали бабус -  6 (75%) дитини, а батьку -  
2 (25%), дети обирали мшце бшя головного. В блощ теслв, що призначеш для 
взаемовщносин детей та вчителев, лише 3 (37,5%) дитини показали задовельний 
результат.
Висновки. Отже, 75% дНей вщдають перевагу спшкуванню з мамою, але мають 
надмерну опеку або, навпаки, потребують 11 турботи й уваги. 62,5% детей мають
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напруженi взаемовщносини з батьком. G дiти, якi довiряють другу/подрузi як 
батькам, або навНь бiльше. Методиками було виявлено психолопчш проблеми в 
родинах, я к  можливi через защкавлешсть дiтей алкоголем та агресiю батька. 
Рекомендовано вщвщування психологiчних тренiнгiв для покрашення 
взаемовщносин в родинi та усунення конфлшлв мiж УУ членами.

Гриценко АнастаАя Сергивна 
ХаркУвський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра неврологи №1
Науковий кер1вник: к. мед. н, доцент Р1зниченко О.К.

РЕАБ1Л1ТАЦ1Я ПАЦ1еНТ1В П1СЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО 
1НСУЛЬТУ, ЩО СУПРОВОДЖУеТЬСЯ ПОРУШЕННЯМИ

ФУНКЦП МОВЛЕННЯ

Актуальнiсть. У с в т  зростае частота iнсультiв. За прогнозом ВООЗ в 2030 рощ 
кшьюсть шсульлв буде складати 23 млн на рш. Судиннi захворювання головного 
мозку е не лише медичною, а й соцiальною проблемою, тому що призводить до 
проявiв швалщзащУ. Одним з таких е афазiя, вона виявляеться у 35% пащенлв, 
що перенесли iнсульт.
Мета. Ощнити та порiвняти ефективнiсть методiв реабштащУ пацiентiв пiсля 
перенесеного шсульту з проявами афазiя
Матерiали та методи. В дослщженш приймали участь 14 пащенлв (9 чоловiкiв 
та 5 жшок вiком 51-68 роюв) в ранньому вiдновному перiодi шсульту з 
порушеннями функнн мовлення у виглящ' афазii. Ми роздiлили Ух на двi рiвнi 
групи: I група (7 оНб: 4 ч о л о втв  та 3 жiнок) -  отримуе стандартну 
нейрореабiлiтацiйну терапiю до якоУ входить медикаментозна корекцiя 
препаратами нейропротекторноУ д1! та заняття (груповi та шдивщуальш) з 
логопедом тривалiстю 40 хвилин протягом 14 дшв. II група (7 оЫб: 5 ч о л о втв  
та 2 жшок) -  отримуе реабштацшш заходи I групи та додатково заняття арт- 
тератею , а саме казкотератю за методом Т. Зшкевич^встшнеевоУ. Казкотерапiя 
-  метод, що використовуе казкову форму для штегращУ особистосл, розвитку 
мовлення та вщновлення взаемодiy з навколитттшм свiтом.
Результати. На початку дослiдження у пащенлв були виявленi такi види афазiy: 
семантична та акустикомнестична, моторна (аферентного та еферентного типу) 
та сенсорна. Пiсля проведеноУ нами реабштащУ ми порiвняли групи за такими 
показниками: 1) покрашення сприйняття усноУ мови: I -18%, II- 82%; 
2)покрашення сприйняття письмовоУ мови: I -27%, II- 73%; 3) покрашення 
функщУ мовлення: I -36%, II- 64%; 4) емоцшне забарвлення мови: I -42%, II- 
58%. Виходячи з цих даних, ми бачимо що ефектившсть реабштащУ I групи 
складае 31%, а II групи -  69%. Також у пащенлв II групи вщзначалося 
покрашення функщУ ковтання та зменшення дискомфорту при фонащУ.
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Висновок. Отже, своечасно розпочата та комплексна програма реабштацй 
пащенлв пiсля перенесеного iнсульту з проявами афазй дае змогу покращити 
стан пащенлв на 31%, а в поеднанш з методом арт-терапй ефективнiсть 
реабштацй зростае до 69%.

Грищенко Дмитро Олександрович 
Харювський нащональний медичний ушверситет 

Кафедра неврологи №1
Науковий кер1вник: к.мед.н.,асист. 1брапмова Олена Леонвдвна

ОЦ1НКА СТАНУ КОГН1ТИВНО1 СФЕРИ У ХВОРИХ НА 
ХРОН1ЧНУ 1ШЕМ1Ю ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Актуальшсть. 1нтерес до проблеми цереброваскулярних захворювань 
обумовлений високим потенцiалом !х швалщизацй, зростанням смертностi серед 
людей молодого вшу, а також прогресуванням когштивних порушень. У зв'язку 
з цим, питання профшактики, лiкування i реабштацй ш емй мозку е 
першочерговим.
Мета. Проаналiзувати ефективнiсть лiкування хворих на хрошчну iшемiю 
головного мозку (Х1ГМ) та виявити змiни у прогресуванш хвороби в основнiй i 
контрольнiй групi.
Матерiали та методи. У якосл методу дослiдження, було обрано 
нейропсихолопчне тестування 20 пащенлв вiком вiд 40 до 78 роюв, (серед них 
70% чоловшв та 30% жiнок) з Х1ГМ за березень-квiтень 2019 року, я к  
перебували на лiкуваннi в невролопчному вщдшенш ХОКЛ.
Результати. Основна група (ОГ) (50% пацiентiв) -  приймали в складi 
комплексно! терапii «Ноофен» дiюча речовина -  фенiбут, контрольна група (КГ) 
50% - до складу терапй препарат не включався. Пащенти досл^джуваних груп 
спостерiгалися перед початком терапй i через 14 дшв. Показники шкали MMSE 
до/тсля лiкування: ОГ -  25,9/27,1 балiв (р<0,05); КГ -  26,9/27,2 балiв (р<0,05). 
Середня ефективнiсть працi за таблицями Шульте до/шсля лiкування: ОГ -  51/40 
секунд (р<0,05); КГ -  49/48 секунд (р<0,05).
Висновки. Аналiз показникiв нейропсихологiчного тестування продемонстрував 
значне полшшення когнiтивного статусу в основнш групi на 14 день лжування: 
достовiрно знизилися часовi показники по таблищ Шульте, п1~двищила.ся 
розмовна активнiсть, збiльшився обсяг запам'ятовування ^ в ,  покращилися 
показники когнiтивних функцiй за шкалами MMSE. У контрольны груш 
вщновлення iнтелектуально-мнестичних функций було загальмовано i не досягло 
тако! рiзницi мiж початком i кiнцем терапй, як у хворих основно! групи (р<0,05). 
Пацiенти вiдзначали полiпшення працездатносл за рахунок пiдвищення якостi 
когштивних функцш (уваги, пам'ятi).
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Грома Слизавета Васил1вна, Алекберов Сам1р Оруджович 

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра ф1з1олог1'1

Науковий кер1вник: к.бюл.н., доц. Дунаева Ольга В1ктор1вна

ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ХАРЧУВАННЯ НА РОЗВИТОК 
Г1ПЕРАЦИДНОГО ГАСТРИТУ, ВНАСЛ1ДОК ЗМ1НИ СКЛАДУ

ШЛУНКОВОГО СОКУ

Вступ. Сучасний темп життя не завжди дозволяе людини дотримуватися 
здорового способу життя. Тяжка праця, шдвищена напруга, стрес, ф1зичш та 
психолопчш травми - -  у с  щ фактори призводять до порушення сну, швидкого, 
не завжди корисного харчування, шюдливих звичок, тощо.
Актуальшсть дослщження. З симптомами гшерацидного гастриту знайом1 
бшьше, шж половина населення нашо! планети, оскшьки саме ця хвороба 
вважаеться найбшьш поширеною серед захворювань верхшх вщ дш в шлунково- 
кишкового тракту. Пперацидний гастрит розвиваеться у раз1 зайво! активност 
обкладальних клттин шлунка. Даний стан може проявлятися у вигляд1 таких 
кшшчних прояв1в як запалення стшки шлунка i дванадцятипало! кишки. 
Матер1ал i методи. Усi хворi, якi тддавалися дослiдженню, були схильнi до 
факторiв, провокуючих гiперацидний гастрит, таких як надмiрне зловживання 
алкогольними напоями, гострими та жирними стравами, газованими напоями, 
вживання натщесерце концентровано! кави, нерегулярне харчування, особливо -  
стравами фаст-фуду, тютюнопалшня.
Дослщження були проведенi в умовах кшшчно! бази кафедри хiрургil №1 
ХНМУ. В ходi дослщження було обстежено 81 хворого, дiапазон вiкових груп 
яких склав вщ 18 до 60 рокiв, бшьшшть хворих (47) перебували у в щ  до 30 рокiв. 
Вiдбiр хворих на пперацидний гастрит був проведений на пiдставi виконаних 
езофагогастродуоденальних дослщжень, якi проводилися на вiдеоендоскопiчних 
комплексах експертного класу Olympus Exera II гастроскопом GIF 180H з NBI. 
К ^м  того, задля покращення шформативност експерименту, було визначенно 
рiвень pH шлункового соку, що проводилось ендоскотчно за допомогою зонда 
з кшьцевим вимiрювальним електродом (таким чином було кшьюсно оцiнено 
дiяльнiсть кислотоутвореняя у шлунку); здшснена щипцева бiопсiя i швидкий 
уреазний тест для визначення шфекцп Helicobacter pylori системою AMA 
RUTCE.
Задля приведення значень вимiрювання pH всiх хворих до единих стандарта, у 
кожного хворого вимiрювання проводилося обов’язково на заднiй стшщ тiла 
шлунка в зонi «озерця», де показники норми кислотностi дорiвнюють рН=1,2 -  
2,0, а зниження рiвня pH менще 1,2 -  може вважатися гшерацидним станом. 
Результати дослщження. За результатами ендоскопiчного дослщження у всiх 
хворих було виявлено збшьшений об’ем секреторно! рiдини натщесерце (329 ± 
42 мл). За допомогою вiзуального вивчення шлункового соку було визначено, що 
у 68 хворих вш мав якост безбарвно! рiдини, у решти -  жовтувато-зелений
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вiдтiнок, у 16 хворих шлунковий Ык виявися з надлишковою кiлькiстю слизу. 
Патологiчнi запахи не були вщзначеш в жодному з випадюв. За допогою 
ендоскотчно! рН-метрп у вЫх хворих було встановлено гшерхлорпдрда 
(значенням -  1,1 ± 0,1). У 91,4 % пащенНв було виявлено високий рiвень уреазно! 
активност бактери Helicobacter pylori, у 3,9% -  невисокий, а в 4 хворих будь-яка 
актившсть була вщсутня. Таким чином, в ходi дослщження вдалося встановити 
пряму залежнiсть гшерхлорпдрп та шфекци Helicobacter pylori, я к  е 
провокуючими факторами виникнення гшерацидного гастриту.
Висновки. 1. Основною причиною виникнення у людини гiперацидного стану е 
власний споЫб життя, який може включати в себе харчування, зловживання 
алкоголем, ттшдлив! звички та iн.
2. Малоiнвазивнi ендоскопiчнi методи дослiдження мають неабияку перевагу в 
дiагностицi захворювання гiперацидним гастритом, та е, хоч i не 
найпоширешшими, але найбiльш ефективними у виявленш ще! патологи.
3. Гiперхлоргiдрiя та хелшобактерна iнфекцiя е взаемопов’язаними 
невид’емними факторами у визначеннi гiперацидного гастриту, та беззаперечно 
провокують виникнення дано! хвороби.

Гуманецъ Карина Роман1вна 
Харювський нащональний медичний унiверситет 

Кафедра медично! бюлоги
Науковий керiвник: к.б.н., доц. Джамеев Вадим Юршович

АНКЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД Д1АГНОСТУВАННЯ РАНН1Х 
СТАД1Й РОЗВИТКУ БРОНХ1АЛЬНО1 АСТМИ

Бронхiальна астма (БА) е однiею з глобальних проблем охорони здоров’я. 
Сьогоднi в с в т  на не! страждають близько 300 млн хворих. БА е причиною 
зростання тимчасово! непрацездатност^ кiлькостi випадюв iнвалiдностi i, навiть, 
передчасно! смертность
Астма прогресуе повшьно i непомггно для пацiента, а основнi симптоми хвороби 
часто змушують звертатися за медичною допомогою, коли хвороба набувае 
середньотяжкого або тяжкого стану. Мiж тим, на раншх стадiях БА значно легше 
лiкуеться i прогноз терапп значно кращий, нiж на шзшх стадiях. У зв’язку з цим 
актуальним е проведення масового дiагностування серед молодi iз метою 
виявлення людей iз початковою стадiею розвитку бронхiально! астми, а також 
схильних до розвитку цього захворювання. Нами був розроблений опитувальник 
щодо визначення схильносН до бронхiально! астми у людей молодого вжу, а 
саме вщ 17 до 22 роюв. Цей метод не потребуе значних коштiв i часу, та може 
бути проведений дистанцшно в онлайн-режимi з використанням сервiсу «Google 
Форми».
Метою нашого дослiдження було випробування створеного нами опитувальника. 
Для досягнення мети ми:
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1) проводили анкетування людей молодого вшу i3 використанням розробленого 
нами опитувальника,
2) перевiряли стан дихально! системи опитаних за допомогою додатково! 
дiагностики на основi шкфлоуметрп.
Методами дослщження були анкетування та пiкфлоyметрiя.
Опитувальник мiстить 8 питань, я к  пов,язанi i3 основними проявами БА на 
раншх стадiях, а також спадковими факторами. Вщ повщ  оцiнюються у балах, 
я к  потiм пiдсyмовyються. Сума балiв бiльше 16 свiдчить про схильшсть 
опитуваного до бронхiально!' астми.
Пiкфлоyметрiя е тестом, який дозволяе контролювати фyнкцiональнy роботу 
легенiв i оцiнювати стан прохiдностi шляхiв. Дiагностyвання виконуеться за 
допомогою спецiального шструменту — пiкфлоyметра — приладу для 
визначення шково! (максимально!) об’емно! форсовано! швидкостi проходження 
повiтря по бронхах на видиху.
Значення шкфлоуметрп залежать вiд статi, вiкy та зросту особин, тому цей 
показник неможливо ствставставляти, оскiльки один i той же рiвень може бути 
нормальним для однiе! особини i критичним для друго!. Для оцiнювання стану 
здоров’я пацiентiв лiкарi користуються таблицями оптимальних значень 
пiкфлоyметрi!, якi враховують стать, вiк i зрiст. Якщо отриманш значення 
складають менше 80% вщ табличних, !х вважають критичними, тобто за яких 
людина мае проблеми iз органами дихання. Для можливост порiвнювати 
значення пiкфлоyметрi! в нашш роботi ми виразили фактичш значення у 
вiдсотках вiд табличних.
Було опитано 100 ошб (65 жшок i 35 чоловiкiв) вшом вiд 17 до 22 роюв.
За результатами опитування бiльшiсть дослщжуваних були визначенi 
здоровими, i лише у 8% (5 жшок и 3 ч оловтв) виявлеш ознаки, я к  характернi 
для бронхiально! астми.
За результатами шкфлоуметрп в с  респонденти iз контрольно! групи показали 
вiдсyтнiсть ризику виникнення бронхiально!' астми. Серед дослщжуваних, якi 
мають ознаки характернi для астми, у 3 жшок i 2 ч о л о втв  за пiкфлоyметрiею 
була показана наявшсть схильностi до розвитку астми.
Отже серед людей, визначених за результатами опитування здоровими, не було 
знайдено проблем iз органами дихання, тодi як у другш грyпi методом 
пiкфлоyметрi!■ була доведена схильшсть до розвитку бронхiально!' астми у 63 
вщсотюв особин.
Таким чином, опитувальник дае досить високий рiвень виявлення особин, я к  
мають схильшсть до бронхiально!' астми, i може бути рекомендований для 
масового дiагностyвання молодi.
Висновки.
1) Серед дослщжено! молодi методом анкетування виявлено 8% респонденпв iз 
ознаками бронхiально!' астми.
2) Для 63% особин iз ознаками бронхiально!' астми доведена !хня схильнiсть до 
розвитку астматично! хвороби методом шкфлоуметрп.
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3) Особинам i3 високим ризиком виникнення астми рекомендовано звернутися 
до лiкаря для бiльш детального обстеження.
4) Пропонований опитувальник дозволяе ефективно виявляти особин i3 
схильнiстю до бронхiальноУ астми i може бути рекомендований для масового 
дiагностування молодь

Дегтяр Кирило Олксандрович, Гриценко АнастаСя Сергйвна 
ХаркУвський нащональний медичний ушверситет 

Кафедра психiатрiУ, наркологи та медичноУ психологи 
Науковий керiвник: д.мед.н, проф. Кожина Г.М.

ДИНАМ1КА Р1ВНЯ ТРИВОЖНОСТ1 П1Д ВПЛИВОМ
а в т о н о м н о ! м е р и д ю н а л ь н о ! р е к а ц п

Актуальнiсть. Автономна сенсорна меридiональна реакщя (АСМР) новий 
феномен, при якому люди отримують рiзного характеру сенсорш вiдчуття 
(повзання мурашок у дшянщ ттшри голови та шиУ, поколювання) у вiдповiдь на 
специфiчнi аудiальнi або вiзуальнi стимули. Завершення стимуляцп 
супроводжуеться вiдчуттям спокою та зниженням тривоги. На даний час 
дослщження видшяють декiлька тригерiв: шепiтна мова, або навпаки чНю звуки, 
а також плавш рухи. G д а т , я к  iнтерпретують, що використання АСМР знижуе 
рiвень хронiчного болю, а симптоматика при депресивних розладах маУ динамжу 
до полiпшення.
Мета. Вивчення змши рiвня тривожностi пiсля стимулящУ АСМР (з 
використанням вiдезапису).
Матерiали та методи. У дослiдженнi приймали участь 23 студентiв Харкiвського 
нацюнального медичного унiверситету (16 дiвчат та 7 хлопщ). Було проведено 
онлайн-анкетування з використанням методики Спшберг-Ханшга, а також 
подальший математичний аналiз.
Результати. Опитування проводилося двiчi, до перегляду АСМР-вщео та пiсля. 
Пiд час вхщного контролю за допомогою онлайн-анкетування виявили, що в 11 
студенНв (47,8%) високий рiвень тривожностi, у 8 (34,8%) -  помiрний рiвень, а 
в 4 (17,4%) -  низький. Шд час вихiдного контролю шсля перегляду вiдеозапису 
рiвень тривожносл в 5 студентiв (21,7%) був високий, у 14 студенлв (60,9%) -  
помiрний, у 4 (17,4%) -  низький. За зiбраними даними можна спостер^ати 
позитивну динамiку.
Висновки. Даш результати дозволяють зробити висновки, що стимулящя 
автономноУ сенсорноУ меридюнальноУ реакцiя знижуе рiвень тривожностi. Отже, 
необхщно бiльш детально вивчити мехашзм впливу АСМР на стан та почуття 
людини.



KH IA SM
Довгалюк Анна Олег1вна 

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра псих1атрИ, наркологи та медично! психологи 

Науковий кер1вник: д.мед.н, проф. Кожина Г.М.

ДРАМАТЕРАП1Я У РОБОТ1 З ЛЮДЬМИ З ЛЕГКИМ 
СТУПЕНЕМ РОЗУМОВО1 В1ДСТАЛОСТ1

Актуальшсть. Актуальшсть проблем розумово! вщсталосл обумовлена тим, що 
кшьюсть людей з цим д1агнозом не меншае. Про це свщчить свггова статистика. 
До 80% популяцп розумово вщсталих припадае на легкий стушнь. З таким 
ступенем слабоумства люди здатш до навчання, пращ, мають гарну мехашчну 
пам’ять, навики 1м1тацН. Натомшть можуть мати дефекти в мовленш, проблеми 
в емоцшно-вольовш сфер1, в1зуальн1й та слуховш пам’ят^ мають низький р1вень 
уваги.
Необхщним е створення умов для корекцп порушень та забезпечення роботою 
людей з розумовою вщсталштю: з одного боку з опорою на !хш сильш сторони, 
з шшого -  на розвиток слабких.
Драматерашя -  це цшеспрямоване використання театральних метод1в в груповш 

та шдивщуальнш робот для послаблення симптом1в псих1чних розлад1в та 
сощальних проблем, а також тдвищ ення р1вню сощального розвитку i штеграцп 
особистостп
Мета: оцшка впливу драматерапп на емоцiйно-вольову сферу, самооцшку, 
пам'ять та увагу.
Матерiали та методи: в дослiдженнi взяло участь 30 акторiв театру «Дорога 
добра» 20-35 роюв з легкою розумовою вщсталштю. Дiагностика була проведена 
завдяки використанню таких методик: дослщження пам'ят («Тест 10 слiв»), 
уваги ( методика «Переплуташ лши»), емоцшного стану ( «Тест Люшера»), 
вольовi якостi («Самооцiнка сили волi»), самооцшки методом Дембо- 
Рубшттттейн.
Результати. Дослiд тривав 3 мiсяцi. Перед початком дослщження учасникiв було 
протестовано: тривожшсть спостерiгалася у 66 %, низький рiвень уваги у 37%, 
завищену самооцiнку у 76%, низький рiвень пам'ятi у 37% i слабку силу волi у 
57%. Наступного експериментального мiсяця було проведено порiвняльнi тести, 
якi показали позитивний хщ за дослiджуваними ознаками. Кiнцевi тести 
показали: тривожшсть у 43%, слабку увагу у 23%, завищену самооцшку у 43% 
(в бш адекватно! самооцшки), слабку пам'ять у 30%, низький рiвень вольово! 
сфери у 33%.
Висновки. Експеримент показав драматерашю як оптимальний метод арт-терапп 
в робот з розумово вщсталими людьми. Було вiдмiчено позитивний вплив на 
розвиток слабких сторш людей з легким ступенем розумово! вщсталост -  
когштивну та емоцiйно-вольову сфери.
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Дрозд Ю л1я Миколатна 

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра акушерства та гшекологл №1 

Науковий кер1вник: к.мед.н, асистент Нагута Л.О.

УСКЛАДНЕННЯ П1СЛЯ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ

У с в т  вщзначаеться зростання кесаревого розтину (КР). В Укра!ш на даний час 
частота КР становить 16-30%. Зростання випадюв КС шдвищуе ймов1рн1сть 
розвитку ускладнень, що може сприяти порушенням репродуктивно! функцп у 
ж1нок.
Мета. Анал1з структури та фактор1в ризику розвитку ускладнень шсля КС. 
Матер1ал i методи досл1дження. Проведено анал1з 500 Кторш полог1в, з них 150 
(30%) жшок були розродженнi шляхом КР. Екстрено КР виконано у 45 жшок 
(30%) -  перша група. Друга група - 105 ваптних, розроджених оперативним 
шляхом в плановому порядку (70%).
Результати дослщження. Показання до екстреного КР: передчасне вщшарування 
нормально розташованно! плаценти чи передлежання плаценти (11,1%), початок 
пологово! дiяльностi або передчасне вщходження навколоплщних вод при 
наявностi рубця на матщ (22,2%), слабкiсть пологово! дiяльностi (48,8%), гостра 
гiпоксiя плода (17,9 %).
В першiй групi було зареестровано 6 ускладнень (13,3%). Серед них: кровотечi 
пiд час операцй в зв'язку з передлежанням плаценти -  33,3 % (2 випадки), 
наявшстю множинно! лейомiоми матки -  16,6% (1випадок), що вимагав 
розширення обсягу операцй до екстирпацй матки без придатюв. У 2 (33,3%) 
жшок - екстрений КР ускладнився гшотошчною кровотечею. На 5-7 добу шсля 
КР в першш груш зареестрован кольпiт у 1 жшки (16,6%).
Для планового КР показання: рубець на матщ 85,7%, тазове передлежання 9,5%, 
передлежання плаценти 4,8%. В другш груш зареестровано 1 (0,95%) 
ускладнення -  субшволющя матки.
Висновок. Таким чином, частота ускладнень шсля екстреного КР значно вища, 
шж шсля планового КР, що диктуе необхщшсть зниження даного показника 
шляхом посилення контролю при веденш ваптносН на етат  жшочо! 
консультацй з обов'язковою допологовою госпiталiзацiею вагггних високо! 
групи ризику.
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Д я ч е н к о  М а р и н а  С ергивна , У сенко С в т л а н а  Г е о р гй в н а  

Харювська медична академГя п1сдядипдомно'1 освГти 
Кафедра педГатрп

Науковий керГвник: д.мед.н., проф. Сдоева Задша ВододимирГвна

ОСОБЛИВОСТ1 КЛ1Н1ЧНОГО ПЕРЕБ1ГУ ОБСТРУКТИВНИХ 
БРОНХ1Т1В У Д1ТЕЙ НА ТЛ1 1НФ1КУВАННЯ ХЛАМ1Д1ЯМИ

У структурГ поширеност хвороб у д1тей вжом до 17 роюв провщш мшця 
займають хвороби оргашв дихання -  51,28%, травдення -  6,96%, хвороби ока та 
придаткового апарату -  5,43%. Особдиву увагу придшяють обструктивним 
бронхГтам (ОБ), я к  в структур! захворюваност оргашв дихання у д1тей перших 
трьох роюв життя рееструються в 30-50% випадюв, а в груш 6-7-рГчних i старших 
дГтей - у 2-32%. Прибдизно 20-25 % бронхтв  у дггей протiкають у вигдядГ 
гострих обструктивних бронхiтiв (ГОБ), що значно вище нiж у доросдих. В 
останнi 10-15 роюв у виникненнi як гострих, так i рецидивуючих форм бронхiтiв 
у дггей провщне мiсце займають Chlamydia pneumonia. У дггей у в щ  5-14 роюв 
Mycoplasma pneumoniae е етюдопчним агентом ОБ у 21-35%, а у шддГтюв i оЫб 
19-23 роюв - в 16-20% випадюв. Розвиток рецидивуючого ОБ у дгтей раннього 
вшу може бути шдуковано збудниками персистуючих шфекцш, в тому чисдГ 
хдамщшно!, мшопдазменно!, пневмоцистной, цитомегадовГрусно! та
герпетично!. При цьому кдГтчш прояви захворювання можуть бути вираженими, 
сдабкими або повшстю вщсутшми. При персистенцй вГрус тривадо видгдяеться 
з оргашзму господаря. Ддя атипового перебшу захворювань
трахеобронхГадьного дерева характерно мадосимптомний шдгострий початок, з 
нормадьною або субфебридьною температурою та вщсутшстю штоксикацй. 
НайчастГшим симптомом е сухий непродуктивний, нав'яздивий кашедь. 
Враховуючи вищезазначене нами будо проведено зштавдення кдшшо- 
анамнестичних показниюв у двох групах: а) хворГ на ГОБ, шфшоваш хдамадями 
(n=32); б) хворГ на ГОБ, нешфшоваш внутрГшньокдГтинними збудниками (n=41). 
Будо розгдянуто наступш кдшГчт характеристики захворювання: температура 
тгда, тривадшть тдвищ ення температури тГда, штоксикащонний синдром, 
екстраторна задишка, свистячГ хрипи, сухГ хрипи, середнепухирцевГ хрипи, 
поодинок сухГ хрипи, тривадшть джування у днях. Виявдено достовГрш 
вщмшностГ мГж групами. Так нормадьна температура тша (<37,0°C) буда 
характерна ддя контродьно! групи, так як визначадась в 2,2 рази частГше чим в 
основнш груш.
Субфебридьна температура тша (37,1-37,9 °С) виявдядась в прибдизно однаковш 
частщ хворих обох груп, а саме: у 18,8%, хворих основно! Г у 24,4% контродьно! 
групи, а фебридьна температура достовГрно частш е (у 1,8 рази) дГагностувадась 
в основнш груш. У вщношенш тривадосл дихоманки, то !! нетривадшть (до 1-! 
доби) будо характерно ддя хворих контродю Г виявдядось у 39% з них Г в 3,1рази 
рГдттте (у 12,5%) в основнш груш, а бГдьш тривадГ !! прояви ( >4-х дГб) достовГрно 
часлше (в 2,1 рази) визначадось серед пащентГв основно! групи.
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Iнфiкування хламiдiями сприяе прояву iнтоксикацiйного синдрому, який 
вiдмiчався у 87,5% хворих основно! групи та достовiрно рiдше (у 63,4%) в 
контрольны групi. З iншого боку, ексыраторна задишка частiше виявлялась в 
контрольны груш, а саме: в 39% проти 15,5% в основны груш. Цi вiдмiнностi 
пояснюються вiком хворих, так як в основны груы частка пащенлв старших 3
х роюв була значно вища шж у контролi.
Данi аускультаци легень у контрольны груы вислуховувались достовiрно 
частiше, нiж у основнiй груы: свистячi хрипи (вiдповiдно у 56,1% i 34,4%) i сухi 
хрипи (вщповщно 14,6% i 3,1%). Специфiчним симптомом для хворих основно! 
групи виявилось наявысть поодиноких сухих хриыв, котрi визначались у 37,5% 
з них i не зустрiчались в груы контролю. Стосовно середнепухирцевих хриыв, 
то вони вислуховувались у приблизно однаковы частщ хворих обох груп -  у 25% 
основно! i 14,6% контрольны груп. Ц  д а т  свщчать про те, що у частит хворих 
гострий обструктивний бронхгг формуеться не у чистому виглядр а в поеднаны 
з гострим простим бронхггом. Вiдзначались суттевi вщмшноси у групах у 
вiдношеннi тривалост лiкування хворих. При цьому бшьш тривале лiкування 
(>10 дiб) зазначалося частiше у хворих основно! групи -  у 75% з них i 53,7% 
контрольно! групи.
Таким чином, проведене дослщження свщчить, що ыфшування дитини 
хламiдiями iстотно вщображаеться на клiнiчних характеристиках гострого 
обструктивного бронхпу, якi проявляються бiльш вираженою лихоманкою та !! 
тривалiстю, а також поеднанням ГОБ з гострим простим бронхггом. 
Вищезазначеш вщмыносл дозволяють використовувати !х для дiагностики 
ыфшування хламiдiями у хворих на гострий обструктивний бронхи1.

С р м о ла  О лек са н д р а  Д м и т р1вна  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра медицини невщкладних сташв, анестезюлоги та штенсивно! терапи 
Науковий кер1вник: асистент Долженко Марина Олександр1вна

ЗУПИНКА СЕРЦЯ ПРИ СШНАЛЬНШ АНЕСТЕЗП ОСНОВН1 
ЧИННИКИ РИЗИКУ ПРОФ1ЛАКТИКА I Л1КУВАННЯ

Актуальшсть: У сучасному с в т  регiонарна анестезiя, а зокрема спiнальна 
анестезiя (СА) складае 15-45% в загальному об'емГ анестезiологiчних пошбнишв, 
вона мае бшьш високу безпеку для пащента, порГвняно з методами загально! 
анестези. З переваг цього методу можна вщнести вщносну простоту i 
доступысть, а так само здатыстю викликати м'язову релаксащю i втрату 
больово! тактильно!, температурно! чутливосл. Проте, як i будь-якому ы тттому 
методу знеболення, СА властивг певнг ускладнення. Пгдвищення безпеки СА 
вимагае ретельному виявленню чинникгв ризику.
Мета: Виявити чинники ризику зупинки серця при сынальны анестези i оцгнити 
можливг заходи профшактики i лшування.



KH IA SM
Матер1али i методи : Публшаци, що мютять актуальну шформащю i штернет- 

ресурси.
Результати: Спiнальна анестезiя - грунтована на веденнi мюцевого анестетика в 
субарахнощальний простiр спинного мозку. Серед ускладнень видшяють 3 
великих групи : пов'язану з гемодинамшою, порушенням дихання i розладом 
нервово! системи. Зупинка серця - рщюсне ускладнення. Частота летальностi 
складае 6,3% на 10 000. Мехашзм розвитку грунтований на симпатичнiй 
еферентнш блокадi, яка призводить до зниження венозного повернення до серця 
i як наслщок зростання вагусного впливу на серщ. Зниження переднавантаження 
активуе рефлекси, я к  викликають виражену брадикардш аж до асистоли. Таким 
чином, пащенти, якi з початково високим тонусом вагуса мають бути вщ несет в 
групу ризику зупинки сердечно! дiяльностi при СА. До чинниюв ризику цього 
ускладнення вщноситься: Початкова ЧСС < 60 уд/мш; Прийом в-блокаторов; 
Сенсорний рiвень блоку вище Т6; Вiк < 50 роюв; Подовжений iнтервал PQ на 
ЕКГ. При виборi методу анестезп необхщно враховувати i аналiзувати цi 
чинники. У випадках розвитку важко! брадикардп потрiбна своечасна 
медикаментозна корекцiя. Препаратом першо! лши е атропiн (0,4-0,6 мг), при 
необхiдностi ефедрин (25-50 мг) i адреналiн (0,2-0,3мг).
Висновки: Таким чином, зниження ризику асистоли шд час СА може бути 
досягнуте, передуЫм ретельною оцiнкою чинниюв ризику i вiдповiдним 
пiдбором пащеилв, а так само своечасна корекщя гемодинамiчних розладiв на 
тлi ускладнення.

Ж у р а в ль о в а  М а р и н а  1гор1вна, Р и н д т а  Н а т а ля  Г ен н а д и вн а ,
К р а вч ун  П а вло  Г р и го р о ви ч  

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра внутр1шньо! медицини №2, 

кд1н1чно! 1мунодогй та алергологи 1м. академ1ка Л.Т. Мало!
Науковий кер1вник: д.мед.н., проф. Риндша Н.Г.

ЗВЯЗОК КАЛЬПРОТЕКТИНА З ПАРАМЕТРАМИ 1МУННОГО 
ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 1НФАРКТ М1ОКАРДА

ТА ЦУКРОВИЙ Д1АБЕТ 2 ТИПУ

Метою дослщження було проанадiзувати зв’язки iмуннозападення на пiдставi 
вивчення кальпротектину та параметрiв лiпiдного та вуглеводного обмiнiв, 
ощнити наявнiсть та характер зав,язкiв даного параметра з показниками 
вуглеводного обмшу на пiдставi вивчення рiвнiв глюкози кров^ iнсулiну та 
виразностi шсулшорезистентносл (за iндексами HOMA, QUICKI, Caro), 
антропометричних показниюв (1МТ) та показниюв запалення (рiвень моноцитiв 
та нефтрофшв).
Матерiади i методи. Обстежено 64 хворих (середнш вiк 65, 31 ± 1,62 рокiв) на 
Г1М iз супутнiм ЦД 2 типу. Дизайн дослщження полягав у первинному 
лабораторному обстеженш хворих протягом першо! доби вщ початку гострого
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iнфаркту мiокарда з елеващею сегмента ST до початку проведення 
тромболггично! терапи або перкутанного втручання.
Показники запалення, а саме абсолютна кшьюсть нейтрофiлiв та моноцитiв 
сироватки кровi також виявили креляцiйнi зв’язки з концентращею 
кальпротектину. Знайдено прямий кореляцшний зв'язок мiж абсолютною 
кiлькiстю нейтрофшв та рiвнем кальпротектину (R = 0,36; p<0,05), абсолютною 
кiлькiстю моноцшдв та значенням сироваткового кальпротектину (R = 0,31; 
p<0,05).
Такi зв’язки свiдчать про зростання активностi iмуннозапального параметра 
кальпротектину пропорцiйно збiльшенню ваги тша, що може бути додатковим 
чинником який тдтверджуе участь адипоцитарно! тканини в поеднаннi з 
хрошчним запаленням.

З в я г м а  Н а т а л 1я  Ю р и вн а , А ск е р о в  Р о м а н  Н ад1рович  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гшекологн №2 
Науковий кер1вник: Лазуренко В1ктор1я Валентишвна

ЗНИЖЕННЯ ЧАСТОТИ КЕСАРСЬКОГО РОЗТИНУ ПРИ 
ДИСКООРДИНАЦП ПОЛОГОВО1 Д1ЯЛЬНОСТ1

Пщ дискоординованою пологовою дiяльнiстю (ДПД) розумдать вiдсутнiсть 
координованих скорочень мiж рiзними врлдшами матки: право! та лiво!' !! 
половини, верхнiм (дно, тшо) i нижнiм сегментом, шийкою. Порушення 
реципрокност скоротливо! активностi тiла матки i нижнiх !! вiддiлiв е найбшьш 
типовим проявом ДПД.
За даними лiтератури основними ланками патогенезу розвитку ДПД е 
порушення вегетативно! рiвноваги внаслщок дисбалансу парасимпатично! i 
симпатично! систем, змши рецепторного, бiохiмiчного та молекулярного 
механiзмiв скорочувально! функцi!■ матки. Проведенi кшшчш та
експериментальнi дослiдження показали, що скорочувальна активнiсть матки 
мае складну нейрогуморальну регуляцiю, в якiй беруть участь катехоламши, 
ацетолхолiн, естрогени, прогестерон, простагландини.
У л^ературних джерелах видшяють такi фактори ризику ДПД: 1) «незрша» 

шийка матки; 2) патолопчний прелiмiнарний перiод; 3) передчасне вилиття вод; 
4) великий плiд; я к  як правило i е показанням до кесарського розтину.
К ^м  того, що ДПД призводить до оперативного розродження шляхом 
кесарського розтину, вона ще е основною причиною виникнення ускладнень в 
пологах i шсляпологовому перюда, як у породiль, так i у новонароджених. Все 
вищевикладене вказуе на те, що питання пологорозродження жшок з ДПД 
залишаеться актуальною i не до кшця вирiшеною проблемою сучасного 
акушерства.
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Мета дослщження: оцшити перебж полопв та частоту оперативного 
розродження у родшь з дискоординащею полого! д1яльност1 в залежност вщ 
методу !! корекци.
Матер1али та методи. Для досягнення встановлено! мети було обстежено 120 
родшь, з них 90 жшок мали в пологах ДПД (основна група). Першу групу 
(контрольну) склали 30 жшок з ф1зиолопчним перебжом полопв. В другу групу 
увшпши 30 родшь, яким проводилась корекщя ДПД зпдно з наказом МОЗ 
Укра!ни №676, вщ 31.12.2004. Третю кшшчну групу склали родшл1 з ДПД, яким 
для корекци пологово! д1яльност1 проведена репонарна (етдуральна) анестез1я 
(30 жшок) з введенням анестетику в субарахнощальний проспр. Четверта 
к т т ч н а  група -  це родшл^ яким проводилась медикаментозна корекщя ДПД 
лжарським засобом, дшчою основую якого е фосфатидилхолш (30 жшок), 
виробник ЗАО Бюлек (Укра!на).
В результат! анал1зу отриманих даних визначено, що ефективним методом 
комплексно! корекци ДПД е використання лжарського засобу, д!ючою 
речовиною якого е фосфатидилхолш, в доповнення до рекомендаци наказу МОЗ 
Укра!ни, що шдтверджуеться кшшчними, шструментальними та б1ох1м1чними 
показниками. На шдстав! результапв дослщження можлива оптимвзащ'я процесу 
корекци ДПД з урахуванням стану родшл! та стану плода, мш!м!защя витрат на 
лжування род!ль з ДПД в пологах, зниження вщсотку оперативних втручань, 
зменшення к!лькост! акушерських та перинатальних ускладнень.
Висновки. За результатами ощнювання полог!в використання фосфотидилхолшу 
в комплексному л!куванн! дискоординац!!' пологово! д!яльносП дозволяе значно 
знизити частоту оперативного пологорозродження та покращити стан плода та 
новонародженого за рахунок нормал!заци скорочувально! функци матки, 
покращення кровотоку в матково-плацентарному комплекс! i як результат 
нормал!заци пологово! дiяльностi.

З елен сь к а  К а т ер и н а  О лексивн а , К р а с к о вс ь к а  Т ет ян а  Ю рП вна, 
Б ер еж н и й  Г ер м а н  Г ен н а д т о ви ч  

Харювський нацюнальний медичний унiверситет 
Кафедра пс^атрп, наркологи та медично! психологи 

Науковий керiвник: д.мед.н.,проф. Кожина Ганна Михайлiвна

Р1ВЕНЬ ДЕЗАДАПТАЦП СТУДЕНТ1В МОЛОДШИХ КУРС1В

Актуальнiсть. Актуальнiсть дослiдження порушення адаптаци студентiв 
молодших курсiв до навчально! дiяльностi у ЗВМО обумовлена тим, що саме 
першi роки навчання вважаються особливо напруженими та складними, процес 
навчання вщбуваеться в умовах шформацшного та емоцiйного стресу, значного 
психiчного та фiзичного напруження. Юнаки та дiвчата, закiнчивши школу, 
переходять на новий життевий етап.
Мета: визначити рiвень дезадаптацi! студентiв молодших куршв.
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Матер1али та методи: нами було обстежено 89 студенлв (51 д1вчина та 37 
хлопщв) 1-2 курЫв, вшом 18-19 роюв. З метою оцшки адаптацп студенев до 
учбово! д1яльност1 нами був використаний опитувальник «Оцшка професшно! 
дезадаптацп» (Родша О.Н., 1995, адаптащя Дмитр1ево! М.А., 1997), для оцшки 
р1вня тривоги була використана «шкала тривоги Бека».
Результати: як показали результат! за шкалою «Оцшка професшно! дезадаптацп» 
високий р1вень спостершався у 6,74%; виражений -  11,23%; пом1рний -  58,42; 
низький або вщсутшсть -  23,61%. За «шкалою тривоги Бека» нами були отримаш 
наступш дани незначний р1вень тривоги був у 46,07%, тривога середнього р1вня 
вираженост у 41,57%, високий р1вень прояв1в тривоги спостер1рався у 12,36% 
студенлв.
Висновки: Досить значний р1вень студенлв у яких е прояви дезадаптацп, а також 
те що у бшьшост студенлв були прояви тривоги середнього та високого р1вшв, 
тому наступним кроком в нашш робот буде проведення психокорекцшних 
програм, я к  включають в себе рацюнальну психотерашю, групову 
психотерашю, особист1сно-ор1ентовану психотерашю, i аутогенне тренування.

К а л а ш т к о в  Д м и т р о  1горович, Б лу д о в  Р усла н  Р о м а н о ви ч  
Харювський нащональний медичний ушверситет 

Кафедра неврологи №1
Науковий керiвник: к.мед.н., доц. Gскiн Олександр Ростиславович

ДОПОМОГА ХВОРИМ НА 1НСУЛЬТ НА 
ДОГОСП1ТАЛЬНОМУ ЕТАП1

Актуальнiсть -  шсульт е клiнiчним синдромом, який характеризуеться
вогнищевими або загальномозковими порушеннями, що розвиваеться внаслщок 
порушення мозкового кровообшу. Ця патологiя вкрай поширена та небезпечна, 
тому кожен студент медичного ВНЗ, який пройшов курс неврологи повинен 
вм^и надати допомогу на догосттальному еташ.
Цiль -  отримати чiткий план дii пiд час надання допомоги, та визначити основш 
особливост патологii.
На догоспiтальному еташ необхщно провести наступнi дii: дiагностику гострого 
порушення мозкового кровообiгу, невщкладш лiкувальнi заходи, оглянути 
хворого, зiбрати анамнез, якщо це можливо, виключити imni причини 
погiршення стану, встановити дiагноз- iнсульт неуточненого генезу . Швидкий 
розвиток невролопчно! симптоматики на основi емоцiйного, фiзичного 
напруження або вщразу пiсля сну, при високому або низькому артерiальному 
тиску, дозволяе з високою точшстю поставити дiагноз. Напад iнсульту 
супроводжуеться раптовою появою у пащента осередкових неврологiчних 
симптомiв, симптомiв загальномозкових та менiнгiальних порушень. 
Враховуючи, що на догосттальному еташ диференщальна дiагностика 
утруднена, головну роль займае базисна тератя, яка не залежить вiд 
патологiчного процесу. Перша цшь -  це якнайшвидше надання медично!
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допомоги (найкращi результати спостерiгаються при проведеннi терапи в межах 
1-6 год вiд розвитку iнсульту). Невщкладш лiкувaльнi заходи:
1. Ноpмaлiзaцiя в^альних функций - дихання i кровообшу. Лiкувaння порушень 
дихання стимуляторами дихання протипоказане. З apтepiaльною гшотeнзiею 
борються поетапно:
- дексаметазон (8-20 мг) або мазшредон (60-150 мг) в/в повшьно;
- при нeeфeктивностi - декстран 70 (50-100 мл) в/в струменево, д а т  в/в крапельно 
в об'емi до 400 мл;
- при неефективност - крапельне введення в центральну вену допaмiну (5-15 мкг 
/ (кг ■ хв)).
2. Стaбiлiзaцiя пiдвищeного apтepiaльного тиску до piвня, що перевищуе на 20 
мм рт.ст. звичний для хворого piвeнь, а при вщсутност анамнестичних даних - 
не нижче 150-160 / 80-90 мм рт. ст., для чого використовують повшьне (7-15 хв ) 
в/в введення 1000-2500 мг MgSO4. При протипоказання до застосування MgSO4 
показаний шфедишн у дозi 5-20 мг п / я або розжувати, а при неможливост 
використовувати такий шлях - введення бендазолу в / в (в / м) в дозi 30-40 мг.
3. Полшшення перфузи мозку при систолiчному АТ >120 мм рт.ст., досягаеться 
в/в повшьним (>5 хв) введенням 7 мл 2,4% розчину еуфшну.
4. Боротьба з набряком мозку - ГК (дексаметазон в / в в дозi 8 мг з подальшим 
введенням по 4 мг кожш 6 год).
5. Нейропротекщя: MgSO4, ноотропи i антиоксиданти.
Глщин п/я в дозi 1 г з 1 ч.л. води, що прискорюе розчинення табл.
Шрацетам ( при привалюванш осередково! симптоматики над
загальномозковою)
6. Допомога при блювоть Метоклопрамщ в / м в дозi 10 мг.
7. Зняття судомного синдрому - дiaзeпaм в / в в дозi 10 мг.
8. Для зменшення проникност кaпiляpiв, пpофiлaктики i зупинки капшярно! 
кровотеч^ полiпшeння мiкpоциpкуляцii - eтaмзiлaт в дозi 250 мг в / в.
Висновок: Першорядш завдання при наданш допомоги хворим з гостро! 
нeдостaтнiстю мозкового кpовообiгу на
догосттальному eтaпi - це якомога швидкий початок лшування, пiдтpимкa 
життево важливих функцiй, зaпобiгaння набряку мозку i негайна госпiтaлiзaцiя 
у вiдповiдний стащонар.

К о б и ли н сь к а  Л ю д м и л а  1ваш вна, Д а в и д е н к о  К а т ер и н а  О лександр1вна  
Харювський нац1ональний медичний ушверситет 

Кафедра урологй, нефрологй та андрологи 1мен1 проф. А.Г. Подреза 
Науковий кер1вник: к.мед.н. Кн1гавко Олександр Володимирович

ПОР1ВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКСУАЛЬНОГО 
ЗДОРОВ‘Я СТУДЕНТ1В Р1ЗНИХ ВНЗ

Актуaльнiсть. Сексуальне здоров'я (СЗ) - це стан фiзичного, емоцшного, 
психiчного i соцiaльного благополуччя, пов'язаного з сексуальшстю.Впродовж
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останшх роюв спостершаеться негативна динамша збшьшення показниюв 
хвороб сексуального здоровя серед чолов1чого населення Укра!ни. Швидка 
урбашзащя населення, наявшсть шюдливих звичок, попршення сощально- 
побутових умов проживання, зниження моральних цшностей може призводити 
до р1зних розлад1в сексуального здоровя чоловтв .
Мета: провести пор1вняльну характеристику сексуального здоров'я серед 
студенлв медиюв (СМ) та студенлв курсант1в (СК).
Матер1али та методи: дослщження базуеться на проведенш аношмного та 
добровольного анкетування 50 СМ та 50 СК, чолов!чо! стат1, вжом вщ 20 до 24 
роюв. Була використана авторська анкета.
Результати.
Шюдлив1 звички та залежност ( куршня, вживання алкогольних вироб1в, 
нерацюнальне харчування) мають 60 % (30) СМ та 30 % (15) СК; 38 % (19) СМ 
та 80 % СК впевнеш, що перюдично перебувають в сташ стресу. Ф1зичними 
вправами займаються 86 % (43) СМ та 100 % (50) СК. B d  опиташ студенти 
живуть статевим життям. 28 % (14) СМ та 20 % (10) отримали сексуальне 
виховання в шм‘1; 72 % (36) СМ та 80 % (40) шформацш стосовно сексуального 
виховання д1зналися з р1зних джерел. Методи контрацепци ( презерватив) 
використовують 66 % ( 33) СМ та 58 % (27) СК. 46 % (23) СМ та 76 % (38) СК 
вщм1чають регуляршсть статевих вщносин. Кшьюсть партнер1в : 1-4 статевих 
партнер1в мали 38 % (19) СМ та 44 % ( 22) СК; 5-9 партнер1в мали 52 % (26) СМ 
та 48 % (24) СК; бшьше 10 партнер1в мали 10 % (5) та 8 % (4) опитаних СМ та 
СК вщповщно. B d  опиташ студенти вщвщують уролога один раз в рш при 
проходженш медичного огляду.
Висновки: за результатами нашого дослщження можна зробити наступш 
висновки. СК мають бшьш кращий р1вень СЗ шж СМ, що зумовлене 
квал1фацшно-професшним спрямуванням навчання. СМ необхщно бшьше уваги 
надшяти своему р1вню СЗ для того, щоб запобшти розвитку захворювань та 
ускладнень.

К о ва ль о в а  А н а с т а С я  А н д р и вн а , В о лк о ва  Ю л 1я  Вгкт ор1вна  
Харювський нащональний медичний ушверситет 

Кафедра медицини нев1дкладних сташв, анестез1одог1'1 та штенсивно! терапи 
Науковий кер1вник: асистент Долженко Марина Олександр1вна

ПОР1ВНЯЛЬНИЙ АНАЛ1З ТРЬОХ ВИД1В 
АНЕСТЕЗЮЛОГ1ЧНО1 ДОПОМОГИ ПРИ ОПЕРАЦ1ЯХ З 

ШТУЧНИМ КРОВООБ1ГОМ

Анестезюлопчне забезпечення операцш з штучним кровообшом пройшло досить 
тривалий шлях розвитку в(д тотально! внутршньовенно! анестез1ею до широкого 
впровадження шгаляцшних анестетиюв
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Мета: порiвняльний аналiз трьох видiв анестезюлопчно! допомоги при 
операцiях з штучним KpoBOo6iroM.
Матерiали i методи: Обстежено 27 хворих з протезуванням морального клапана 
з приводу ревматично! хвороби при операци 3i штучним кровообшом. 
Достовiрних мiжгрупових вiдмiнностей за статтю, вiком, росту, ваги, часу 
перетискання аорти i часу штучного кровообшу пащенти не мали. Показанням 
для проведення операци був комбшований ревматичний мггральний порок, 
пiдтверджений кш тчно i лабораторно. Всi пащенти мали ознаки серцево! 
недостатностi, вiдповiднi III-IV функцiонального класу за NYHA. Хiрургiчне 
вмешатель ство виробляли в латентну фазу ревматизму, що пiдтверджували 
лабораторними методами дослщження. Всi пащенти, в залежност вiд 
застосовувано! методики анестезй, роздiленi на три групи. У всiх групах 
проводилася однотипна премедикащя. Всiм пащентам ввечерi напередоднi 
операци призначався парентерально сибазон - 10 мг. За 30 хв до транспортування 
в операцшну внутршньом'язово вводили: фентанш 3-4 мкг / кг, О ба зон 0,2-0,4 
мг / кг, атрошн 0,01 мг / кг, димедрол 0,1-0,15 мг / кг . Мюплегия для штубаци 
трахе! в усiх трьох групах здшснювалася внутриттньовенним введенням лiстенон 
- 2 мг / кг; шдтримувалася ардуаном 0,05-0,1 мг / кг кожш 40-60 хв. Пiсля 
вступного наркозу штубувати трахею.1кусственную вентиляцiю легешв (ШВЛ) 
проводили наркозними апаратами Drager (Fabius, Нiмеччина) по напiвзакритому 
контуру в режимi нормокапнii. До першо! групи увштттли 9 пащента. 1ндукщя в 
наркоз у них проводилася фентанилом 2 3 мкг / кг, сибазоном 0,15-0,2 мг / кг i 
тюпенталом натрш  3,5-5 мг / кг. Для шдтримки анестезй використовували 
комбiнацiю постшно! шфузи фентанiлу 5-10 мкг / кг / год i тiопенталу натрш 4
5 мг / кг / год. Друга група складалася з 9 пащенов. У них шдукщя в наркоз 
проводилася фентанилом 2 3 мкг / кг, сибазоном 0,15-0,2 мг / кг i Пофол 1,5-2 мг 
/ кг. Шдтримка анестезй здшснювалося комбшащею постшно! iнфузi! фентанiлу 
5-10 мкг / кг / год i Пофол 2-5 мг / кг / год. Третю групу склали 9 пащенов, яким 
1~ндукц1'я в наркоз проводилася фентанилом 2-3 мкг / кг, сибазоном 0,15-0,2 мг / 
кг i тюпента лом натрш 3,5-5 мг / кг в розрахункових дозуваннях. Анестезiя 
шдтримувалася постшною iнфузiею фентанiлу 1-5 мкг / кг / год i шгаляцш 
севорана 0,5-1,8 об%.
Результати: При аналiзi клiнiчних критерi!в адекватнос^ проведеного
анестезiологiчно! допомоги отриманi наступш результати. Вимiрювання 
середнього артерiального тиску ЧСС на рiзних етапах оперативного втручання, 
достовiрних мiжгрупових вiдмiнностей не виявлно. Час пробудження, що 
вимiрюеться вщ моменту закiнчення внутрiшньовенного введення або шгаляци 
анестетика до адекватного вербального контакту, в першш груш було значимо 
бшьше, нiж у другш: 61,0 (58,0-75,0) хв проти 44,0 (40,0- 48,0) хв, PU = 0,0001. 
Пробудження пащенов третьо! группипи зазначалося через 17,0 (15,0-18,0) хв, 
що було достовiрно швидше, нiж у пацiентiв першо! 61,0 (58,0-75,0) хв, PU = 
0,0001 i другий 44,0 (40,0- 48,0) хв, PU = 0,0001 груп. Скорочення часу 
пробудження пащенов в третш групi, де використовувався шгаляцшний 
анестетик севоран, було обумовлено швидкою елiмiнацiею анестетика з
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орган1зму, так як низька розчинн1сть в кров1 прискорюе «вимивання» анестетика 
i, отже, пробудження шсля наркозу. Швидке пробудження сприяе скороченню 
часу мехашчноУ вентиляпи легенiв в тсляоперацшному перiодi. У нашому 
дослiдженнi тривалшть ШВЛ в пiсляоперацiйному перiодi у 2й групi достовiрно 
нижче, шж в 1й групi: 3,0 (3,0-3,5) ч проти 3,0 (3,0-4,0) ч, PU = 0 ,0 4 . При цьому 
тривалшть ШВЛ в 3й групi (1,5 (1,0-2,0) ч) штотно нижче, нiж в групах 1 (3,0 
(3,0-4,0) ч, PU = 0,0001) i 2 (3,0 (3,0-3,5) ч, PU = 0,0001)
Висновок: Проведено порiвняльний аналiз трьох видiв анестезюлопчноУ 
допомоги при операщях з штучним кровообiгом. Виявлено перевагу 
шгаляцшного наркозу з використанням анестетика севофлурану. Застосування 
севофлурану дозволяе знизити витрату опiодних анальгетикiв i активiзувати 
пащенНв в раннi термiни шсля операцii.

К о зе й ч у к  П о л т а  О лександр1вна, С а м чен ко  К а т е р и н а  В а д и м 1вна,
Г рад т ъ  О к са н а  Г ригор1вна  

Харювський нацюнадьний медичний унiверситет 
Кафедра акушерства та гшекодогл №2 

Науковий керiвник: д.мед.н., проф. Лазуренко В.В.

ДЕЯК1 АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ Ж1НОК З ПОРУШЕННЯМ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ В ЗАЛЕЖНОСТ1 В1Д 

ПСИХОТИПУ ЛЮДИНИ

Актуальнiсть теми. На сьогодш, в Украiнi, частота порушень менструального 
циклу (МЦ) серед дiвчат i жiнок репродуктивного вшу, я к  ведуть активну 
соцiальну та професшну дiяльнiсть сягае близько 30%, i мае тенденцiю до 
збшьшення показникiв. 1снуе безлiч дослiджень, я к  демонструють звязок мiж 
роботою центрально: нервовоУ системи та гормональною регулящею МЦ, що 
обумовлюеться актуальнiстю нашого дослщження
Мета. Вивчити особливостi менструального циклу серед жшок iз рiзними 
психотипами.
Матерiали i методи. У дослщженш взяло участь 40 жшок у в щ  вiд 20 до 26 роюв, 
якi ведуть активну сощальну i професiйну дiяльнiсть. Проводився аналiз 
менструальноУ функцiУ (тривалiсть МЦ, рясшсть i характер видiлень, наявшсть 
больового синдрому, циклотимiя й ш.). Враховувалось тестування з належностi 
до одного з психотитв.
Результат. Нами було видшено 4 психотипи: 1) слабкий, не врiвноважений, 
спокiйний (СНС), що становить 10%; 2) сильний, врiвноважений та рухомий 
(СВР), що становить 23%; 3) сильний, врiвноважений та спокшний (СВС), що 
становить 40%; 4) сильний, не врiвноважений, не спокшний (СНН) -  27%.
У груш жшок з СНС (n=4) психотипом. Больовий синдром був присутнш у 100%, 
як в предменструальний перюд так i протягом менструащУ. Порушення циклу 
спостершались у 50% (n=2) (опсоменорея), погiршення стану т юри (акне, змши
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балансу вологост шюри) було присутне у 100% (n=4), змша загального 
самопочуття (слабюсть, головний бшь, запаморочення) також спостершалась у 
кожно! з опитуваних.
У груш жшок з СВР (n=9) психотипом. У 3 не спостершалось жодних симптом1в 
i тривалють циклу складала 27-28 дшв. Скарги на порушення МЦ у 6 жшок на 
незначш вщхилення вiд очшувано! менструаци +/- 2днй 22% (n=2) жiнок 
скаржилися на бшь внизу живота пiд час менструаци. 33% (n=3) жiнок вщмшило 
циклотомiю в предменструальний перiод. 55% (n=5) жiнок скаржилися на 
проблеми зi шкiрою у перiод менструаци. Та 77% (n=7) мали змшу харчово! 
поведiнки у даний перюд.
У групi жiнок з СВС (n=16) психотипом. Порушення МЦ вiдмiчають 50% (n=8) 
по типу опсоменоре! у 37% (n=3), аменор! у 12% (n=1) , у 50% (n=4) 
спостерiгаються незначнi вiдхилення вщ тривалостi МЦ на 1-2днi. У 
пременструальний перiод порушення загального стану спостершалось лише у 2 
дiвчин, що характеризувалося змiною харчово! поведшки та незначним болем у 
молочних залозах. Скарги на циклотимiю вiдмiчались у 60% (n=10), бiль у 
попереку 31% (n=5), головний бшь 43% (n=7), ттш'рш порушення у 50% (n=8), 
змiна харчово! поведшки у 18% (n=3) протягом менструаци.
У груш жшок з СНН (n= 11) психотипом. В цш групi, пiд час менструацi!, 
патолопчних симптомiв не вiдмiчалось. Порушення циклу спостершались у 4 
жiнок, у 2 випадках скаржилися на олшодисменрою,у т тш' 2 випадки на 
опсоменорею. У цш групi змiна настрою у 100% (n=11), бiль внизу живота у 63% 
(n=7), бшь у попереку у 36% (n=4), головний бшь у 45% (n=5), шк1'рн1' ураження 
у 36% (n=4) у пременструальний перiод.
Висновки. Проведеш нами дослiдження показують, що симптоми та перебш 
менструального циклу залежать вiд психотипу людини. Найважчий перебш 
мають дiвчата iз слабким,не врiвноваженим,спокiйним психотипом. У дiвчат iз 
сильним, врiвноваженим та спокiйним психотипом спостершаються симптоми 
протягом менструацiй с 1 по 7 день, а у дiвчат iз сильним, не врiвноваженим 
спостерiгаються симптоми у пременструальний перюд. Менструальний перiод 
майже безсимптомно протшае у дiвчат iз сильним, врiвноваженим та рухомим 
типом.
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К о зе й ч у к  П о л т а  О лександр1вна, С а м чен ко  К а т е р и н а  В а д и м 1вна,

Г рад т ъ  О к са н а  Г ригор1вна  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гинекологи № 2 
Науковий кер1вник: д.мед.н., проф. Лазуренко В.В.

ДЕЯК1 АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ Ж1НОК З ПОРУШЕННЯМ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ В ЗАЛЕЖНОСТ1 В1Д 

ПСИХОТИПУ ЛЮДИНИ

Актуальнiсть теми. На сьогодш, в Укра!ш, частота порушень менструального 
циклу (МЦ) серед дiвчат i жiнок репродуктивного вшу, я к  ведуть активну 
соцiальну та професшну дiяльнiсть сягае близько 30%, i мае тенденцiю до 
збшьшення показникiв. 1снуе безлiч дослiджень, я к  демонструють звязок мiж 
роботою центрально! нервово! системи та гормональною регулящею МЦ, що 
обумовлюеться актуальнiстю нашого дослiдження
Мета. Вивчити особливостi менструального циклу серед жшок iз рiзними 
психотипами.
Матерiали i методи. У дослщженш взяло участь 40 жшок у в щ  вiд 20 до 26 роюв, 
якi ведуть активну сощальну i професiйну дiяльнiсть. Проводився аналiз 
менструально! функцi! (тривалiсть МЦ, рясшсть i характер видiлень, наявшсть 
больового синдрому, циклотимiя й ш.). Враховувалось тестування з належностi 
до одного з психотитв.
Результат. Нами було видшено 4 психотипи: 1) слабкий, не врiвноважений, 
спокiйний (СНС), що становить 10%; 2) сильний, врiвноважений та рухомий 
(СВР), що становить 23%; 3) сильний, врiвноважений та спокшний (СВС), що 
становить 40%; 4) сильний, не врiвноважений, не спокшний (СНН) -  27%.
У груш жшок з СНС (n=4) психотипом. Больовий синдром був присутнш у 100%, 
як в предменструальний перюд так i протягом менструацй. Порушення циклу 
спостерiгались у 50% (n=2) (опсоменорея), погiршення стану т юри (акне, змши 
балансу вологост ттш'ри) було присутне у 100% (n=4), змiна загального 
самопочуття (слабюсть, головний бiль, запаморочення) також спостершалась у 
кожно! з опитуваних.
У груш жшок з СВР (n=9) психотипом. У 3 не спостершалось жодних симптомiв 
i тривалiсть циклу складала 27-28 днiв. Скарги на порушення МЦ у 6 жшок на 
незначш вщхилення вiд очшувано! менструацi! +/- 2днi. 22% (n=2) жiнок 
скаржилися на бiль внизу живота шд час менструацi!. 33% (n=3) жiнок вiдмiтило 
циклотомiю в предменструальний перюд. 55% (n=5) жшок скаржилися на 
проблеми зi шюрою у перiод менструацi!. Та 77% (n=7) мали змiну харчово! 
поведшки у даний перiод.
У груш жшок з СВС (n=16) психотипом. Порушення МЦ вiдмiчають 50% (n=8) 
по типу опсоменоре! у 37% (n=3), аменор! у 12% (n=1) , у 50% (n=4) 
спостершаються незначнi вiдхилення вiд тривалостi МЦ на 1-2дш. У 
пременструальний перюд порушення загального стану спостершалось лише у 2
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д1вчин, що характеризувалося змшою харчово! поведшки та незначним болем у 
молочних залозах. Скарги на циклотимда в1дм1чались у 60% (n=10), бшь у 
попереку 31% (n=5), головний бшь 43% (n=7), ш ю рт порушення у 50% (n=8), 
змша харчово! поведшки у 18% (n=3) протягом менструацп.
У груш жшок з СНН (n= 11) психотипом. В цш груш, шд час менструацп, 
патолопчних симптом1в не в1дм1чалось. Порушення циклу спостершались у 4 
жшок, у 2 випадках скаржилися на олшодисменрою,у шттп 2 випадки на 
опсоменорею. У цш груш змша настрою у 100% (n=11), бшь внизу живота у 63% 
(n=7), бшь у попереку у 36% (n=4), головний бшь у 45% (n=5), ш ю рт ураження 
у 36% (n=4) у пременструальний перюд.
Висновки. Проведеш нами дослщження показують, що симптоми та перебш 
менструального циклу залежать вщ психотипу людини. Найважчий перебш 
мають д1вчата 1з слабким,не вр1вноваженим,спок1йним психотипом. У д1вчат 1з 
сильним, вр1вноваженим та спокшним психотипом спостершаються симптоми 
протягом менструацш с 1 по 7 день, а у д1вчат 1з сильним, не вр1вноваженим 
спостершаються симптоми у пременструальний перюд. Менструальний перюд 
майже безсимптомно протжае у д1вчат 1з сильним, вр1вноваженим та рухомим 
типом.

К о н д р а т ен к о  А н а с т а С я  П а в л 1вна  
Харювський нац1ональний медичний ушверситет 

Кафедра псих1атрп, наркологи та медично! психологи 
Науковий кер1вник: к.мед.н., доц. Гайчук Л.М.

ПСИХОСОЦ1АЛЬНЕ ФУНКЦ1ОНУВАННЯ ПАЩСНТШ, ЩО 
СТРАЖДАЮТЬ НА Б1ПОЛЯРНИЙ АФЕКТИВНИЙ РОЗЛАД I

ТИПУ

Актуальшсть. Поширешсть бшолярного афективного розладу (БАР) у популяцп 
коливаеться вщ 1 до 5% за даними р1зних джерел. У 10-15% пацденлв 1з БАР у 
ремюп рееструються порушення функцюнування, я к  зачшають р1зн1 сфери 
життед1яльност1, таю як робота, спшкування, Ымейш взаемини, вщпочинок, i 
будь-яку шшу соцiальну активнiсть. Погана прихильнiсть до терапп та 
недотримання призначень лжаря спостерiгаеться у 20-60% пацiентiв i пов,язанi 
з рецидивами, повторними госпiталiзацiями i сущидальним ризиком. Проблеми 
в лжуванш БАР призводять до некерованого перебжу захворювання, неповно! 
ремюп iз зниженням когнiтивних функций, сощально! i професшно! дисфуню т , 
погiрщення якостi життя пацiентiв.
Мета дослiдження. Дати характеристику перебжу бiполярного розладу i 
особливостей психосощального функцiонування пацiентiв з БАР I типу. 
Матерiали i методи. Архiвним методом були вивченi медичш карти 200 
паижжпв, якi лiкувалися в амбулаторнiй психiатричнiй ланцi Харкова в 2017 
рощ, з яких 34 пащента були з БАР I типу, серед них 20 жшок (вж 36,23 ± 7,48
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року) i 8 чоловiкiв ( вгк 35,33 ± 4 ,94  року). Середнiй вж початку захворювання 
21,59 ± 2,21 року, тривалiсть хвороби в середньому - 14,29 ± 5,13 року. 
Статистична обробка проводилася з використанням програми STATISTICA 10.0, 
стандартного набору методiв.
Результати i висновки. Бiльш нiж у половини пащенлв кiлькiсть епiзодiв 
перевищувала шжть при середнiй частотi 0,88 ± 0,57 нападiв на рiк. Рiвень освгги 
пащенлв був достатньо високим. У 44% хворих вщбулося зниження по 
кар’ерних сходах через психiчне захворювання. 61,8% хворих виявили 
мжросощальну (сiмейну) дезадаптацiю. 29,4% зловживали ПАР, 44,1% 
пащенлв, якi навiть не входять в групу тих, хто зловживае ПАР, виявили 
взаемозв’язок характеру вживання з перебйом БАР I.
Сшд виокремити, високу частоту наявносл резидуальних симптомiв поза 
гострим станом, що не вiдповiдае загальновiдомим даним i поняттю штермюи, а 
це у свою чергу обумовлюе порушення сощально! адаптаци. Терапiя у даних 
пащенлв характеризувалася полiпрагмазiею, тiльки у 29,4% пащенлв терапiя 
формально вщповщала рекомендацiям клiнiчних протоколiв для курацп 
пацiентiв iз БАР. Велика кiлькiсть порушень режиму: як вiдвiдування 
дшьничного психiатра, так i прийому терапй, може свiдчити про низьку якiсть 
комплаенса.
Таким чином, психосоцiальне функцiонування хворих на БАР I характеризуеться 
досить низьким рiвнем i вимагае бшьш поглибленого аналiзу. З чого випливае, 
що необхщно розробляти i впроваджувати реабш тацш т заходи, займатися 
психоосвiтою й оргашзащею груп пiдтримки для пащенлв i 1х родичiв, що, в 
свою чергу, буде направлено на полшшення якосл сощально! адаптаци.

К о н о в а ло ва  К а т ер и н а  Д м ит р1вна, П л о т н т о ва  А л т а  Д м ит р1вна  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра псих1атри, наркологй' та медично! психологи 
Науковий кер1вник: Терьошина 1рина Федор1вна

ЗАЛЕЖН1СТЬ КОНЦЕНТРАЦП УВАГИ В1Д Р1ВНЯ ШУМУ

Актуальнiсть. Увага -  вид психiчноl дiяльностi, який визначаеться як 
спрямовашсть i зосередженiсть свiдомостi на певних предметах, явищах 
навколишньо! дшсносл та власних переживаннях особистостi. Концентрацш 
уваги може знижувати рiвень шумового або акустичного забруднення. Це 
актуальне питання, тому що життя сучасно! людини майже постiйно 
супроводжуеться рiзними звуками i шумом.
Мета дослщження: визначити вплив шуму на концентрацш уваги.
Матерiали та методи. Дослщження проводилося на групi з 25-ти здорових 
студенлв ХНМУ, вiком вщ 18 до 25 рокiв. Концентрацш уваги визначали за 
допомогою таблиць Шульте. Дослщжуваш тестувалися на 5 таблицях Шульте 
5х5, фiксувався час, затрачений на проходження кожно! таблищ. Тестування 
проводилося двiчi: за умови типи та за умов шуму. Для створення шуму ми
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використовували побутов! прилади (фен), гучш розмови людей та вмикали 
музику.
Результати. У 19 студентiв (76%) збшьшився час проходження таблиць Шульте 
за умов шуму. Середнш час проходження 5 таблиць за умов типа у цих студента 
становив 32,8 секунди, за умов шуму -  40,7 с. В середньому час збшьшився на 
7,9 секунд.
Висновки. На основi отриманих результата можна зробити висновок, що 
шдвищення рiвня шуму попршуе концентрацiю уваги, що в свою чергу 
негативно впливае на загальну якiсть життя людини.

К о н ю ш ен к о  К а т ер и н а  О лег1вна  
Харювський нац1ональний медичний ушверситет 

Кафедра громадського здоров’я та управлтня охороною здоров’я 
Науковий кер!вник: к.мед.н., доцент. Усенко Свгтлана Георгпвна

РОЛЬ ЕТ1ОЛОГ1ЧНИХ ЧИННИК1В У ВИНИКНЕНН1 
ОКРЕМИХ ОНКОЛОГ1ЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Актуадьнiсть: за даними Всесвгтньо! оргашзаци охорони здоров'я кiлькiсть 
хворих на онколопчш захворювання становить 18 млн оЫб. За статистикою 
кожна 5 жшка i кожен 6 чоловш хворiють на рак.
Найбiльш розповсюдженими видами вважають рак легешв, грудей та 

кишювника.
Мета: вивчити етюлопчш аспекти злоякiсних новоутворень за Ычень 2018 по 

квiтень 2019 року.
Результати: Перше мшце займае така нозоолопчна одиниця як рак легешв. За 

даними статистики ВООЗ, цей вид займае 20% вЫх випадюв. У структурi за 
статевою ознакою, у жшок займае 4 мшце, а у чоловiкiв- 3 мшце. Основний 
фактор ризику - канцерогени (тютюновий дим, фторантен, бензофторен, 
нафтиламин). Так як куршня (пасивне або активне) е основною проблемою, то 
розвиток захворювання прямо пропорцшний частой та штенсивносл
тютюнопалшня. Також до факторiв ризику вiдноситься тимчасове перебування 
в умовах забрудненого середовища, проведення частих дiагностичних обстежень 
, ускладнення хрошчних захворювань .

Другою нозоололчною одиницею за частотою випадкiв е рак кишювника- 
злоякiсне новоутворення, яке розвиваеться зi слизово! оболонки, що вистилае 
слнки киттш'вника.. 10% виникнення мае спадковий характер (адематозний
полшоз), спадковий неполiпозний рак (утворений мутаци гена); 30% становить 
характер харчування, в якому переважають м'яснi, жирш та боротттняш страви, 
як наслщок утворюеться злояюсна виразка, яка в майбутньому у 40% випадках 
переростае в пухлину; 5% - тривалий прийом нестеро!дних противозапальних 
засоб!в (бшьше 2 мшящв); 40% - ризик розвитку онкологи збшьшуеться на 5% 
т с л я  7 роюв хвороби, т с л я  10 роюв на 10%, що становить одну з основних
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причин захворювання; i 15% належить штттим хрошчним рецидивуючим 
хворобам.
I на третьому мiсцi - рак грудей. С основною причиною CMepTi жшок в 

цeнтральнiй Свропi, яка становить майже 40%. Розвиваеться пiд час мутаци 
нормальних молочних клiтин в пухлиш. Головна причина виникнення - це 
спадковшть (мутацiя гeнiв BRCA1 i BRCA2), якщо результат дослщження 
позитивний, то ризик виникнення зростае на 30%; другий фактор розвитку (20%) 
- це дисбаланс гормонально! системи, на нього впливае вщсутшсть лактаци у 
жшок до 35 роюв; травматизащя молочно! залози або мастити становлять 20% 
випадюв; ендокринш захворювання, порушення обмiну речовин - близько 15%; 
i найбiльш актуальний аспект (15%), це вiк старше 45 роюв, згiдно зi 
статистикою, рак вражае жшок з менопаузою.
Висновок: для профилактики онколопчних захворювань потрiбно

дотримуватися дeкiлькох вимог:
- вщмова вiд ттш'дливих звичок;
-нормалiзувати рацiон харчування;
- заняття спортом;
- для своечасно! дiагностики, щорiчнi огляди в фахiвцiв (за статистикою 30% 

ранне дiагностованих онкологiчних захворювань можна було вилшувати).

К о сен к о  Ю л 1я  Вгкт ор1вна  
Харювський нацiональний медичний ушверситет 

Кафедра психiатрп, наркологи та медично! психологи 
Науковий кeрiвник: к.мед.н., доц. Самардакова Галина Олeксандрiвна

ПОР1ВНЯННЯ ПСИХОЛОГ1ЧНИХ ПОРТРЕТ1В, СКЛАДЕНИХ 
ЗА ДОПОМОГОЮ Р1ЗНИХ ПРОЕКТИВНИХ МЕТОДИК

Актуальнiсть: проeктивнi методики, засноваш на психоаналiзi, можуть бути 
корисними для вивчення особистост^ оскшьки вказують на прихованi резерви 
характеру. Вщповщно, рiзнi проeктивнi методики мусять висвгглювати однi й тi 
ж самi якостi характеру опитуваного.
Мета: порiвняння психологiчних портрeтiв сучасно! молодо! людини, що були 
складеш за трьома проективними методиками.
Матeрiали та методи: методика портретних виборiв Сонд^ методика чорнильних 
плям Роршаха, психографiчний тест Лiбiна.
Результати: було опитано 50 оЫб (27 чоловiкiв та 23 жшки) вiком 19-25 роюв. За 
тестом Сондi, превалюе: фактор h+ (29 осiб, 58%) -  означае бажання подобатися; 
фактор s0 (51%, 26 ошб) -  пасившсть; е+- (60%, 30 осiб) -  вибiрковiсть прояву 
афeктiв; hy0 (29 оЫб, 58%) -  слабкiсть морально! цензури як захист; k- (74%, 37 
оЫб) -  витiснeння бажань; р+ (54%, 27 осiб) -  прагнення розширення влади; d- 
(28 оЫб, 56%) -  бажання стабшьностц m- (35 осiб, 70%) -  потяг до самотность У 
тест  Роршаха на зображеннях бiльшiсть побачила: картинка №1 -  тварина (30 
оЫб, 60%), - страх перед внутршшм «Я», №2 -  людина дивиться у дзеркало (29
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oci6, 58%) -  егоцентризм, №3 -  люди грають (26 oci6, 52%) -  тиск сощуму, №4 
-  велика тварина (36 оЫб, 72%) -  страх перед авторитетами, №5 -  мшь (30 oci6, 
60%) -  невдоволешсть собою, №6 -  шюра тварини (40 опитаних, 80%) -  страх 
близьких стосунюв, №7 -  голови дггей (28 ошб, 56%) -  складнiсть у стосунках з 
м а^р ’ю, №8 -  тварина (30 оЫб, 60%, див. №1), №9 -  привид (43 особи, 86%) -  
бажання стабшьност^ №10 -  павук (32 особи, 64%) -  заплуташсть. Анашз 
малюнюв, виконаних учасниками опитування, за тестом Лiбiна показуе, що 
бiльшiсть вщноситься до типiв: констенiк (17 оЫб, 34%), що характеризуемся 
швидкою виснажливютю нервово! системи, нерiшучiстю поруч iз
iмпульсивнiстю, вiдчуттям у собi лщерських якостей, якi не можуть проявитися; 
тоностешк (13 осiб, 26%), що включае абстрагування вiд реальностi, схильшсть 
до фантазування, ухiд в себе у критичнш ситуаци. Бiльша частина опитуваних 
хоче змшити себе в бж типу агостенiк (35 ошб, 70%), для якого характернi легка 
адаптащя в соцiумi, вираженi лщерсью якостi, пiдвищенi вимоги до оточуючих. 
Тип, який бiльшою часткою опитаних пригшчуеться в собi -  емфостенж (32 
людини, 64%), що включае високий рiвень спiвчуття до шших, схильнiсть 
самовiддано турбуватися про когось. Розмiр малюнкiв частiш за все маленький, 
розташування -  центр аркуша (28 опитуваних, 56%), що свщчить про 
незахищенiсть власного «Я» та внутршнш стан неволi.
Висновок: виходячи з результатiв дослщження, можна сказати, що три 
застосоваш методики висв^люють приблизно однi й тi самi якостi характеру в 
опитаних. Yci тести показують, що опитаним притаманне поеднання 
егоцентризму, вiдчуття в собi лщерських здiбностей, бажання розширення 
впливу та легко! адаптацп в будь-якому оточенш з пасивнiстю, страхом перед 
внутршшм «Я», невдоволенiстю собою, нерiшучiстю, нестриманiстю, 
запереченням як механiзмом психолопчного захисту, абстрагуванням вiд 
реальностi, пригшченням здатностi спiвчувати

Л а вр и н ен к о  К с еш я  А н д р и в н а  
Харювський нацiональний медичний унiверситет 

Кафедра акушерства та гшекологл №1
Науковий керiвник: канд.мед.наук, доц. Салтовський Олексш Володимирович

ДИСБ1ОТИЧН1 ЗМ1НИ У Ж1НОЧ1Й СТАТЕВ1Й СИСТЕМ1 НА 
ТЛ1 ЗАСТОСУВАННЯ ГОРМОНАЛЬНИХ МЕТОД1В

КОНТРАЦЕПЦП

Вступ: У всьому с в т  бiльше 100 мш ьйотв жiнок репродуктивного вiку 
врддають перевагу використанню гормональних методiв контрацепцп. Та на 
сьогодшшнш день немае доказово! бази щодо зв'язку мiж використанням 
гормональних методiв контрацепцi! та змiнами мжробюценозу пiхви та органiв 
малого тазу з подальшим розвитком iнфекцiйно-запальних уражень на rai !х 
використання. Представлене дослщження допоможе, по-перше: оцiнити ризики
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виникнення дисбютичних сташв жшочо! статево! системи у зв’зку з 
використанням гормональних контрацептив!в; по-друге: максимально
задовшьнити потреби репродуктивно! поведшки жшок, враховуючи щ ризики 
шд час призначення гормонально! контрацепци з оглядом на шдивщуальш 
особливост оргашзму жшки.
Матер1али i методи: На кшшчних базах Кафедри акушерства та гшекологи №1 
було вщбрано 67 пащенток репродуктивного вшу, однорщних за акушерсько- 
гшеколопчним анамнезом i загальним соматичним здоров'ям. З даних жшок 
було сформовано дв1 контрольш групи. 1 група у кшькост! 32 пащенток (47,7%) 
використовувала комбшоваш естроген-гестагенш контрацептиви (КОК, 
вагшальш кшьця, трансдермальш контрацептивш системи). 2 група у кшькост! 
25 жшок (37,3%) використовувала гестагенш контрацептиви (мш ьпш , ш'екци 
медроксшрогестерону, !мпланти левоноргестрелу). Також була створена група 
пор1вняння у кшькост! 10 пащенток (15%), що використовували бар'ерш методи 
контрацепци (р1зш види презерватив1в).
Для визначення динамши стану мшробюценозу статево! системи жшок у 
сформованих групах проводилося комплексне клшшо-лабораторне обстеження 
протягом 3 мшящв на предмет розвитку неспециф1чного вагшпу (НВ), 
бактер1ального вагшозу (БВ), вульво-вагшального кандидозу (ВВК) та 
запальних захворювань оргашв малого тазу (ЗЗОМТ).
Результати: Уражешсть серед груп становила:
1 група -  1 випадок НВ (3,2%), вщсутшсть випадюв розвитку ЗЗОМТ, БВ, ВВК.
2 група - загалом 5 випадшв (20%), з яких: БВ -  1 випадок (4%) , ВВК -  2 (8%), 
Н В- 1 (4%), ЗЗОМТ -  1 (4%).
У груш пор1вняння -  вщсутшсть випадюв ЗЗОМТ, БВ, ВВК, НВ.
Висновки: Загальна уражешсть серед дослщжених жшок склала: у контрольних 
групах - 6 випадюв (10,5%), у груш пор1вняння -  0 випадюв. Як бачимо, 
спостершаеться певний зв'язок розвитку шфекцшно-запальних ускладнень на тл1 
застосування гормональних метод1в контрацепци.
Найбшьша уражешсть простежуеться у другш груш, що зумовлено, ймов1рно, 
впливом прогестерону на зниження кшькост! пероксидстворюючих лактобацил, 
а також прямим стимулюючим впливом гестагешв на зр!ст гриб!в роду Candida i 
незначним стимулюючим впливом на зростання St. aureus.
Використання комбшованих гормональних контрацептив!в у перш!й груп! 
показало меншу уражен!сть серед дослщжених ж!нок, що пояснюеться 
позитивними захисними ефектами естрогену, як то: шдвищення в'язкост! 
п!хвового слизу та зменшення сили ф!з!олог!чних маткових скорочень, що 
перешкоджае висх!дному !нф!куванню; покращення регенераци п!хвового i 
шийкового еп!тел!ю; збшьшення к!льк!ст! пероксидостворюючих лактобацил за 
рахунок шдвищення концентраци гл!когену у вагшальному ештели; шдвищення 
активност! системи комплементу в сироватщ кров!.
Таким чином, враховуючи результати дослщження, оптимальним засобом 
гормонально! контрацепц!! можна вважати комбшоваш естроген-гестагенш 
контрацептиви за рахунок мшмального ризику виникнення дисб!отичних
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ускладнень на тл1 !х використання. Але в випадках, коли жшщ рекомендована 
контрацепщя гестагеновими препаратами через наявшсть протипоказань до 
естрогешв, рекомендуеться включити в алгоритм обстеження жшки оцшку стану 
мжробюценозу шхви та оргашв малого тазу до призначення !й контрацепци, а 
також вести обов’язковий нагляд за станом мшробюценозу в динамщ! на фош 
застосування призначено! контрацепци.
Також рекомендуеться провести бшьш масштабне дослщження з дано! проблеми 
для верифжаци результаНв, отриманих в даному дослщженнй

Л1ха В ш т о р 1я  М а к с и м 1вна, Д о н ц о в а  Е ли за вет а  В а д и м 1вн а  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра пед1атрн №2
Науковий кер1вник: к.м.н., доцент Афанасьева Оксана Олександр1вна

АНАЛ1З КЛ1НИЧНОГО ВИПАДКА АНЕМ11 ФАНКОН1

Актуальшсть: Анем1я Фанкош -  це дуже рщюсне спадкове захворювання, яке 
виникае при наявност дефекту у кластер! бшюв, вщповщальних за репарацда 
ДНК. Характерним для цього захворювання е шдвищена ламюсть хромосом. 
Середня тривалють життя хворих приблизно 30 роюв.

Мета дослщжена: Проанал1зувати юторда хвороби хлопчика 8-ми роюв, хворого 
на анемда Фанконй
Результати: З анамнезу хвороби вщомо, що перш! симптоми з’явились у 
хлопчика у в щ  4 роюв, коли т с л я  перенесено! ГРВ1 в анал1з1 кров! була виявлена 
анем1я неясно! етюлоги важкого ступеня. У зв'язку з важюстю анеми (Нв 50 г/л) 
була проведена гемотрансфуз1я, генез анеми не було уточнено, дитина приймала 
препарати зал1за. Через твроку дитину госппашзували у гематолопчне 
вщдшення. Звертали на себе увагу крововиливи на нижшх кшщвках р1зного 
розм1ру та ступеня зршосН, поодинок! шгментаци на тттк!р! свггло-кавового 
кольору на стегнах та живот!, що поеднувались з сух!стю та лущенням тттк!ри. 
При обстеженн! виявлено пр!морд!альний нан!зм, субкл!н!чний г!потиреоз, 
затримку тем тв  ф!зичного розвитку. Були виявлеш вроджен! вади розвитку 
нирок (агенез!я л!во! нирки), серця (в!дкрите овальне в!кно) та статево! системи 
(мжропешс, г!поплаз!я мошонки та яечок).
У кшшчному анал!з! кров! (с!чень 2016) виявлено анемда важкого ступеня (НЬ 
-  73 г/л), тромбоцитопен!ю (тромб. -  30х109/л.) В динам!ц! вщм!чалось зниження 
Hb до 60 г/л, тромбоциНв -  до 20х109/л, лейкоциНв -  до 2,7х109/л. Була 
зашдозрена апластична анем!я та проведено дослщження к!сткового мозку. У 
м!елограм! виявлено значне зниження кшькост! кл!тинних елеменНв, мала 
к!льк!сть мегакар!оцит!в, без вшьно розташованих тромбоцит!в. У проб! з 
мггомщином С було виявлено шдвищений р!вень ламкост! хромосом, який 
визначаеться при анеми Фанкош, к!льк!сть виявлених аберацш найб!льш 
в!дпов!дала моза!чн!й форм!. Дитиш проведено типування родич!в для
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можливостi проведення трансплантацп юсткового мозку -  виявлено 2 родинних 
донора, але пащент мае абсолютнi протипоказання до проведення аллогенно! 
трансплантацii: виражена гшостатура (у 5 рокiв дитина важила 10 кг); зниження 
клубочково! фшьтраци бiльше нiж в 2 рази вщ нижньо! межi норми; активна HBV 
та HHV-6 шфекщя.
Дитиш була призначена альтернативна терашя метилпреднiзолоном у дозi 
1мг/кг/добу, а також данабол 10 мг/кг/добу щоденно. На rai прийому данаболу 
вщзначали розвиток токсичного гепатиту, виражене шдвищення азотистих 
шлакiв, порушення загального стану у виглядi агресi!, зниження апетиту, 
наростання панцитопени, в зв'язку з чим препарат був вщмшений. В даний час 
дитина отримуе метилпредшзолон (10мг/добу) та потребуе трансфузш 
еритроцшзв i тромбоцитiв у зв'язку з тяжюстю анемi! та тромбоцитопенi! кожш 
3-4 тижнi.
Висновки: Анемiя Фанкош -  це генетине захворювання, яке дуже складно 
дiагностувати, через полiморфiзм клiнiчних симптомiв, складнiсть лабораторно! 
дiагностики та рiдкiсть самого захворювання.

Л уб 'я н о ва  С ли за вет а -О льга  С вген 1вна, Б а б и ч ева  К а т ер и н а  А н д р и в н а  
Харювський нацюнальний медичний унiверситет 

Кафедра неврологи №1

ПОРУШЕННЯ СНУ ПРИ ХВОРОБ1 АЛЬЦГЕЙМЕРА

Актуальшсть. За даними оргашзаци Alzheimer’s Disease International в 2018 рощ 
у с в т  нараховуеться близько 47млн. людей, страждаючих на деменщю (серед 
них 50-60% випадюв супроводжуе хворобу Альцгеймера(ХА). В Укра!ш, за 
даними iнституту геронтологi!, на цю хворобу страждае кожна десята людина 
вiком старше 65 роюв. Одним з перших симптомiв е порушення сну, що 
виявляеться ще до когнiтивних розладiв та деменцп. 1снують докази ролi 
порушень сну у патофiзiологi! ХА.
Мета роботи. Виявити наявшсть порушень сну у людей похилого вшу та 
залежшсть з розвитком ХА.
Матерiали i методи. Методом анкетування було опитано 30 оЫб вiком вiд 65 
роюв, серед яких 18 жшки та 12 чоловiкiв.
Результати дослщжень. За отриманими даними 36,6% опитаних мали порушення 
сну, серед яких у 23,3%(7-х осiб) були виявлеш частi нiчнi пробудження, 10%(3- 
х оЫб) ранi ранковi пробудження, 3,3%(1-на особа)пiдвищену денну сонливiсть 
i дрiмоту протягом дня.
Висновки. Таким чином порушення сну е одним з проявiв хвороби Альцгеймера 
на раншх етапах. Безсоння -  один з факторiв ризику хвороби Альцгеймера, тобто 
36,6% опитаних -  у зош ризику !! розвитку. Таким чином, дане опитування 
забезпечу ранню дiагностику та можливють лiкування цього захворювання на 
раншх етапах.
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Л у н м а  А л м а  О лег1вна

Харювський нац1ональний медичний ушверситет 
Кафедра медицини невщкладних сташв, анестезюлогл та штенсивно! терапп 

Науковий кер1вник: асистент Долженко Марина Олександр1вна

АНЕСТЕЗ1ОЛОГ1ЧНЕ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З 
Г1ПЕРТРОФ1ЧНОЮ КАРД1ОМЮПАТ1СЮ

Патолопя серцево-судинно! системи, а особливо гшертроф1чна кардюмюпа™ е 
найбшьш поширеним супутшм патолопчним станом i причиною штра- i 
шсляоперацшних ускладнень. Саме тому ведення хворих з даним 
захворюванням вимагае певного подходу. Застосування анестетикiв, iнтубацiя 
трахе!, ШВЛ, крововтрати, змiна водно-електролiтного балансу i реакцiя 
органiзму на хiрургiчне втручання створюе додаткове навантаження на серцево- 
судинну систему i тим бшьше у пацiентiв з кардюлопчною патологiею. Знання 
фiзiологil кровообiгу i впливу анестетикiв на кровообiг е базовими аспектами в 
проведенш анестезюлопчних манипуляций.
Гiпетрофiческая кардiомiопатiя характеризуеться потовщенням задньо! стiнки 
ЛШ i / або мiжшлуночково! перегородки внаслiдок чого знижуеться розтяжшсть 
шлуночка, що сприяе дiастолiчно! дисфункц.п. Збiльшення тиску в лiвому 
шлуночку призводить до збшьшення тиску в лiвому передсердi i розвитку 
легеневого застою i набряку легешв або тромбоемболн. Необхщно оцшити 
тяжкiсть i гемодинамiчний стан серця, залишкову функцiю життево важливих 
оргашв при передоперацiйному обстеженнi. При виявленш декомпенсовано! 
серцево! недостатностi потрiбно стабшзувати пацiента до проведення 
хiрургiчного втручання. При проведенш премедикацн у данних хворих слщ 
уповiльнити частоту серцевих скорочень i збшьтттити перiод релаксацi! серця для 
полштттення шлуночкового наповнення. Препарати бензодiазепiнового ряду 
рекомендованi для кушрування страху i психомоторного збудження так як вони 
мають мшмальний вплив на серцево-судинну систему. Ошо!ди показанi при 
наявностi больового синдрому. Застосування A2 аготсп в  протипоказано, тому 
що вони збшьшують постнагрузку i знижують серцевий викид. 
Iнтраоперацiйний мониторинг включае в себе вимiрювання значень АТ, сатурацн 
артерiально! кровi, частоти дихальних рухiв, концентрацi! вуглекислого газу, 
центрального венозного тиску i температури тша.
При проведеннi анестезiолнiческого забезпечення слщ дотрiмуватiсь певних 
цiлей: шдтримувати нормоволемiю i адекватне значення АТ, проводити 
профшактику тахiкардi!, стежити за рiвнем постнагрузки i купiрувати аритмн 
при необхiдностi.
Для iндукцi! анестезн рекомендують застосовувати поеднання опiо!дiв з 
препаратами бензодiазепiнового ряду, а для шдтримки анестезi! використовують 
комбiнацiю анестетиюв з опiо!дами. Iнодi виконуеться регюнальна анестезiя для 
зниження доз анестетиюв, але слiд мати на уваз^ що це може призвести до 
зниження перед- i постнагрузки, що спровокуе розвиток обструкцн вихiдного 
тракту. 1нфузшну терапiю слiд проводити зi тттвидюстю 4-5 мл / кг / год для
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уникнення перевантаження об'емом. Протипоказано використання колоёдних 
розчишв.
В шсляоперацшному пер1од1 рекомендована кисенева терашя. У раз1 розвитку 
набряку легешв або застою в малому кол1 кровообшу застосовують петльов1 
д1уретики. Для кушрування больового синдрому призначають анальгетики. 
Застосування кардюлопчних препараЛв зпдно призначень.

М а гд и н и ч  О льга  Ю р и вн а , Г р а д т ь  О к са н а  Г ригор1вна  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гшекодогл №2 
Науковий кер1вник: профессор Лазуренко В.В.

СУЧАСН1 АСПЕКТИ Д1АГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ
ШИЙКИ МАТКИ

Рання д1агностика дисплазп та раку шийки матки -  найважливший напрям 
сучасно! гшекологп. При цьому основним методом скриншгу е традицшне 
цитолопчне дослщження (ЦД), у поеднанш з анал1зом на в1рус папшоми людини 
(ВПЛ). Такий традицшний споЫб техшчно нескладний, але дае до 28% 
помилково негативних результаЛв. Саме тому винайдено покращений новий 
метод -  рщинна цитолопя (РЦ).
Мета дослщження. Пор1вняти метод звичайно! та рщинноё цитологи, виявити 
точшсть та достов1рн1сть обох метод1в в д1агностиц1 диспластичних змш шийки 
матки.
Матер1али та методи. Результати проведення цитолопчного дослщження у 80 
пащенток репродуктивного вшу(от 23 до 45 роюв). Було видшено 2 групи: 30 
жшок для РЦ, 50 жшок для ЦД.
Матер1ал для ЦД набирався шдточкою або ложкою Фолькмана. Наступним 
етапом дослщження на онкопатологда шийки матки була кольпоскошя з 
прицельною бюпшею та анал1з на ВПЛ.
При проведенш ЦД б1оматер1ал перед вщправкою висушували на скл  в умовах 
юмнатно! температури. А при РЦ його помщали в особливу проб1рку (флакон) 
з1 спещальним стабшзуючим середовищем, що продовжуе допустимий термш 
транспортування i збершання отриманого зразка.
Результати дослщження. В групi жiнок з РЦ виявлено 33% (n=10) дисплазil 
помiрного ступеня, 16% (n=5) важкого ступеня. Не виявлено випадюв раку 
шийки матки. У груш жшок з ЦД виявлено 30% (n=15) легкого ступеня, 16% 
(n=8) дисплази помiрного ступеня, 4% (n=2) важкого ступеня.
У 18% (n=15) жiнок була виконана бюпшя, якi мали стушнь дисплазil помiрного 
та високого ступеня.
Результати бюпси пiсля РЦ повшстю пiдтвердили достовiрнiсть методу РЦ. А 
шсля ЦД виявилося, що ri, у кого було виявлено дисплазш помiрного ступеня 
100% (n=8), насправдi мали дисплазiю помiрного ступеня 62% (n=5), а 37% (n=3) 
мали дисплазш важкого ступеня.
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Розбiжнiсть мiж результатами ЦД та даними гiстологiчного дослiдження 
складала 37% при використаннi звичайно! цитологи.
При використанш РЦ цей показник був значно нижчий i не перевищував 3%. 
Висновки. В ходi дослщження була виявлена бiльш висока чутлившть методу РЦ 
порiвняно з ЦД для виявлення онкопатологи шийки матки. Незважаючи на 
нещодавне введення в кшшчну практику, вiн уже визнаний найбшьш 
ефективним способом ранньо! дiагностики раку шийки матки. Адже 
результатившсть високотехнолопчно! рщинно! цитологи досягае 96,7%, тодi як 
чутливiсть традицшно! методики становить в середньому 80%, а в деяких 
випадках не перевищуе i 40%.

М а л я вк о  А н н а  О лексИ вна, А н д р у се н к о  Д 1ана  О лег1вна  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гшекологл №1 
Науковий керiвник: к.мед.н., ас. Курiчова Наталiя Юрпвна

СУЧАСН1 АСПЕКТИ ВАГ1НАЛЬНОГО КАНДИДОЗУ
ВАГ1ТНИХ

Актуальшсть: Вагiнальний кандидоз -  це захворювання, яке викликають гриби 
роду Candida (найчастще Candida albicans). Цi мшрооргатзми е представниками 
умовно-патогенно! флори людини. Доволi часто жiнки можуть бути 
безсимптомними ноЫями. Через надмiрне розмноження цих грибiв виникае дане 
захворювання, що у 5% може стати причиною спонтанного аборту.
Мета: Доведення необхщносл своечасно! дiагностики i лшування вагiнального 
кандидозу для вагiтних та жшок, що планують вагiтнiсть.
Матерiали та методи: Для проведення данно! роботи було взято двi групи 
ваптних, по 15 осiб у кожнш. До I-! групи входили жшки, що не мали скарг 
стосовно симптомiв вагiнального кандидозу, а до 11-! -  жшки, що скаржились на 
штенсивний вагшальний свербiж, видшення бiлого кольору з сирною текстурою, 
бiль та печiю шд час сечовипускання. Для мiкроскопiчно! дiагностики були взятi 
мазки з шхви в усiх жiнок. Для виявлення видово! належностi мiкроорганiзмiв 
проводилися дослщження культуральним методом на середовищi Сабуро з 2% 
глюкозою.
Основна частина: У 9 вагггних першо! группи не було виявленно грибiв роду 
Candida, а в гнших 6-ти жшок був виявлен цей збудник у титрг (менше 10Л4 
КОЕ/мл). У всгй I-й груш у вагшальнш мгкрофлорг домгнують лактобактерп. У 
11 жшок II-! групи були виявленнг гриби роду Candida- титр (вище 10Л4 КОЕ/мл) 
у поеднаннг з лактобактергями (вище 10Л6 КОЕ/мл). У гнших 4-х- гриби роду 
Candida (10Л4 КОЕ\мл в i бгльше) на фонг облггатно- анаеробних бактергй (10Л9 
КОЕ/мл). Лактобактерп, що характерш для нормально! мшрофлори, у данному 
випадку майже вщсутш. Треба зазначити, що в с  виявлеш гриби роду Candida 
належать до виду albicans.
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Вагшальний кандидоз у ваптних зустр1чаеться частш е через зниження кшькосл 
лактобактерш, перебудови гормонального фону, ди прогестерону та 
накопичення глжогену в еттел1альних кштинах шхви.
Також треба пам’ятати, що важким ускладненням шсляпологового перюду е 
сепсис. Хоча частш е збудниками, що викликають даний стан, е грам-негативш 
та грам-позитивш мжрооргашзми. Тенденщею останшх роюв е виявлення 
збудником гриб1в роду Candida (приблизно у 3% випадюв).
Висновки: Через можливий безсимптомний переб1г вагшального кандидозу (до 
40%) та ускладнення його штттими збудниками (до 26%) треба проводити 
обов’язкове обстеження та своечасне лжування.

М а с л о в а  Ю л 1я  1гор1вна, Ф ом енко  Ю л 1я  В олодим ир1вна  
Харювський нацiональний медичний ушверситет 

Кафедра стоматологи дитячого вiку, дитячо! щелепно-лицево! х1рургн та 1мплантологн 
Науковий керiвник: к.м.н, доцент Фоменко Юлiя Володимирiвна

ЧИННИКИ НЕВДАЧ ПЕРВИННОГО Л1КУВАННЯ МОЛЯР1В
ВЕРХНЬО1 ЩЕЛЕПИ

Ендодонпя мае вельми високий р1вень розвитку, проте не дивлячись на сучасне 
обладнання, шструментарш та пломбувальш матер1али, результати лжування не 
завжди залишаються задовшьними. За даними незалежного ешдемюлопчного 
обстеження усшшними можна вважати близько 30% випадюв лжування 
ускладненого кар1есу. Близько 80% зуб1в, я к  зазнали ендодонтичного лшування, 
шдлягають повторнш терапп. Основною причиною неефективност
ендодонтичного лжування - 76% - е неповне знищення бактерш в систем! 
кореневих канал1в.
Найбшьш частою причиною невдач ендодонтичного лжування верхшх моляр1в 
е пропущений канал МБ2.
Мезиально-шдчш кореш верхшх моляр1в мають велике число вар1ацш будови 
системи кореневих канал1в. У багатьох дослщженнях повщомляеться про високу 
частоту присутност каналу МБ2,що зустр1чаетьсяв верхшх молярах. John 
Stropko опублшував дослщження з вивченням 1732 стандартно пролшованих 
верхшх моляр1в. Було вщзначено, що МБ2 був знайдений в 73,2% випадюв в 
перших молярах, в 50,7% випадюв у других молярах i в 20% випадюв в трет1х 
молярах. З них виявилося, що МБ2 був окремим каналом в 54,9% перших молярiв 
i в 45,6% других молярiв i зливався з штттим каналом у вЫх третiх молярах.
Не взятий до уваги МБ2 може стати причиною патологи в ашкальнш области 
Канали МБ1 i МБ2 сполучаються мiж собою, тобто якщо в МБ1 е шфекщя, вона 
буде i в МБ2. Для усшшного едодонтiчного лiкування знаходження i обробка 
МБ2 е необхщною.
На пiдставi вищесказаного, стоматологи часто стикаються з одним з 
найскладнiших завдань - перелшовуванням ранiше обтурованних зубiв. Це 
пов'язано як з властивостями пломбувально! маси, яку вельми складно вивести з
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кореневого каналу, так i з дентиноутворенням в ран1ше прол1кованному 
кореневому канал^ що е одшею з неспециф1чних захисних реакцш пульпи, яка 
виникае у вщповщь на ди будь-яких подразниюв, в тому чи ст  i на 
пломбувальний матерiал.
На сьогодшшнш день не iснуе ушверсального протоколу ведення 
ранiшпролiкованного зуба. В цшому первинне i повторне лжування 
ускладненого карiесу мають аналогiчнi етапи. Основною вщмшшстю е 
розпломбування кореневого каналу.
Плануючи повторне ендодонтичне лжування, необхщно починати з аналiзу 
рентгенограми. Особлива увага при цьому придшяеться ощнщ формування 
ендодонтичного доступу, оскшьки це е найбiльш поширеною причиною 
неусшху первинного лiкування. Наступним етапом е препарування коронково! 
порожнини, що забезпечуе вшьний доступ до вЫх кореневих каналiв. 
Подальшим етапом е пошук всiх основних каналiв, а також визначення мюця 
розташування МБ2. У бшьшосл зубiв навiть шсля визначення гирла МБ2 цей 
канал важко пройти, поки не видалити деяку кшьюсть дентину в област його 
гирла в апикальном напрямку. В обробщ каналу пiсля його проходження немае 
будь-яких вщмшностей вщ роботи з штттими каналами.
Таким чином, хороший доступ i ретельне вивчення дна порожнини зуба мають 
велике значення для щентифшаци i локалiзацil додаткового каналу, що тдвиш уе 
якiсть первинного ендодонтичного лiкування.

М ел1хова  Т ет ян а  В олодим ир1вна  
Харювський нацiональний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гшекологл №2

1МУНОГ1СТОХ1М1ЧН1 МАРКЕРИ Д1АГНОСТИКИ
АДЕНОМ1ОЗУ

Актуальнiсть теми. Дiагностика аденомиозу, як i ранiше, незважаючи на 
багаторiчнi дослiдження, проведенi вiтчизняними i зарубiжними вченими, являе 
собою актуальну проблему сучасно! гшекологи.
В останнi роки, в дослщженш пролiферативних процесiв значних успiхiв 
досягнуто при застосуваннi iмуногiстохiмiчних методик.
Дискутуеться питання про юнування рiзних клiнiко-морфологiчних форм 
ендометрiозу, в залежност вiд переважання активних i неактивних 
ендометрю!дних вогнищ.
Таким чином, патогенез i сутнiсть ендометрiозу залишаються, як i ранiше, 
нез,ясованi. Це не дозволяе розробляти заходи профшактики та ранньо! 
дiагностики цього поширеного захворювання, ефективш методи лiкування i 
запобiгання його грiзних ускладнень.
На сьогодшшнш день назрша необхiднiсть створення комплексних, в тому ч и ^  
i морфологiчних, критерпв прогнозу прогресування ендометрюзу.
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1муног1стох1м1чне вивчення показниюв дасть можлившть ощнити стушнь 
активност шфшьтративного ендометрюзу.
Мета дослщження. Удосконалення д1агностики аденомюзу за рахунок вивчення 
показниюв 1ммунопстох1чного дослщження.
Материали та методи дослщження. У дослщженш брали участь 36 жшок у в щ  
в(д 28 до 53 роюв, яким було вироблено пстероскошчш оперативне втручання. 
Морфолопчна обробка включала в себе комплекс пстолопчних, г1стох1м1чних 
та 1муног1стох1м1чних метод1в.
1муног1стох1м1чне дослщження CD 34, колагену IV типу i ф1бронектину 
проводили на парафшових зрiзах, товщиною 4-5 мкм прямим методом Кунса за 
методикою Brosman (1979).
Крiм цього, використовували iмуногiстохiмiчне дослiдження з МКАТ до бiлка 
пролiферацil Ki-67. Для проведення iмуногiстохiмiчних реакцiй зрiзи товщиною 
4-5 мкм наносили на предметы скельця, попередньо оброблеш адгезивною 
рщиною (poly-L-lysine), слiдом за чим де парафшувалися згiдно з прийнятими 
стандартами.
Результати дослщження. Експресiя антигену Ki-67 в ядрах епiтелiальних клiтин 
залоз ендометрю1дних гетеротопiй була позитивною, переважно в поверхнево 
розташованих гетеротопiях. В ходi проведеного дослiдження було встановлено, 
що розподш судин в дослщжуваних бiоптатах залежить вiд пролiферативноi 
активност ектопи i воно було нерiвномiрним. CD34 визначалися лише навколо 
дшянок активного ендометрiозу (позитивна експресiя Ki67), що свiдчить про 
пiдвищений ангюгенез, а щiльнiсть судин у вогнищах ендометрюзу була в 2,2 
рази вище (р <0,05), шж в еутотчних тканинах.
Висновки. Таким чином, на пiдставi отриманих даних, що свщчать про 
ш'двищення експреси бшка пролiферацil Ki67 i CD34, в бюптатах ендометрiю з 
пiдлеглим мiометрiем при аденомiозi та з протилежного боку вщ ураження, 
виявлена штенсифжащя неоваскуляризаци, що може використовуватися в якост 
дiагностичного маркера у виявленш аденомiозу, асоцiйованого з 
гiперпластичними процесами ендометрш.

М т я й л е н к о  Валер1я В т а л и в н а , Б ут к о  Ю л 1я  О лександр1вна  
Харювський нацiональний медичний ушверситет 

Кафедра педiатрii №1 та неонатологп
Науковий керiвник: д.мед.н., проф. Гончарь М.О., к.мед.н., ас. Мащевська Н.К.

ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 
РОЗЛАД1В У НОВОНАРОДЖЕНИХ З Д1АБЕТИЧНОЮ

ФЕТОПАТ1СЮ

Актуальнiсть. Цукровий дiабет у жшок справляе негативний вплив на перебш 
вагiтностi, що приводить до ii ускладнень, негативно впливае на 
внутршньоутробний розвиток плода та адаптацшш можливостi
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новонародженого. Показники перинатально! смертноса та захворюваноса 
новонароджених в цш rpyni залишаються високими, а рання неонатальна 
смертшсть може в 3-4 рази перевищувати вiдповiдний показник у загальнш 
популяпп.
Мета: оmiнка ризику розвитку серцево-судинних розладiв у новонароджених з 
дiабетичною фетопааею.
Матерiали та методи. Дизайн дослщження включав опитування жшок за 
допомогою спеmiально адаптовано! анкети, обстеження серцево-судинно! 
системи новонароджених, статистичну обробку отриманих результат . 
Проаналiзовано 25 анкет, я к  заповнили породiллi з цукровим дiабетом I типу або 
гестацшним дiабетом. Стан серцево-судинно! системи новонароджених 
оцшювали за даними електрокардюграфи, допплерехокардiографii. 
Статистичний аналiз даних проводили за допомогою статистичних пакеав 
«Exel» та «Statistica 7.0».
Результати. Середнш вiк породiль складав 29,9 ± 4,5 рокiв. Вiдповiдно середнiй 
вiк батькiв - 31,1 ± 5,4 роюв, при цьому 64,0% (p<0,05) з них старше 32 роки. У 
половини випадюв (53%) пологи були першь З анамнезу вщомо, що у 60% 
породiль мав мшце гестоз першо! половини, у 60% тдвищення артерiального 
тиску вище 135/90 мм рт.ст., у 24% була загроза передчасних полопв. У 52% 
родичiв першо! лiнi!■ спорщноса мали вегето-судинну дисфункmiю, артерiальну 
гшертензда, iнфаркт мiокарда, порушення ритму серця. В однiй шм'! 
зареестрована раптова серцева смерть з боку одного з батьюв. Пiд час ваптноса 
68% жiнок вiдзначали бiль у груднш клiтинi пiсля фiзичного навантаження, у 
48% вщзначався бiль стресового характеру, що проходив шсля прийому 
заспокшливих препаратiв. Половина жiнок мали надлишкову масу тiла (48%), 
проводили малорухливий спосiб життя. За даними анкетування бшьшшть жiнок 
не курили, 12% з них припинили перед плануванням вагггноса. Вживання 
алкогольних напо!в бiльш нiж один раз на мшяць вiдзначило 12% жiнок. 
Чоловши вживали спиртнi напо! частiше (32%). Шд час вагiтностi у 28% жшок 
був проведений аналiз на ТORCH-iнфекmи, патологi!■ не було виявлено. 32% 
породшь перенесли пiд час ваптноса гострi респiраторнi захворювання. 32% шд 
час вагiтностi приймали лшарсью засоби (знеболюючi). Рекомендаmi!' лiкаря 
щодо дотримання режиму дня, вiдпочинку, правильного харчування 28% 
ваптних не виконували.
За даними клiнiко-iнструментального обстеження у 60% новонароджених 
дiагностували дiабетичну кардюмюпааю. Критерiями дiагностики були: 
потовщення мiжшлуночково!' перетинки (Т> 4,7 мм), збшьшення кшцево- 
дiастолiчного розмiру лiвого шлуночка (бiльше 2 сигм по Z-score); дисфункция 
дiастоли лiвого шлуночка за типом уповiльненого розслаблення, порушення 
процеЫв реполяризаци. В однiе!■ дитини встановлена вроджена вада серця 
(дефект мiжшлуночково!' перетинки).
Висновки. У 60% новонароджених вщ матерiв з цукровим дiабетом I типу або 
гестаmiйним дiабетом виявлено морфофункmiональнi змiни з боку серцево- 
судинно! системи. Факторами ризику розвитку серцево-судинних розладiв у
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новонароджених з д1абетичною фетопатй е: розлади з боку серцево-судинно! 
системи у породшь та шших родич1в, надлишкова вага тша, куршня, вживання 
алкогольних напо’в, гостр1 ресшраторш захворювання.

М у н т я н о в а  А н а с т а С я  А н д р и вн а , Я к о ве н к о  А н а с т а С я  Е дуа р Ы вн а  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра ф1зюдогн
Науковий кер1вник: к.б.н., доц. Дунаева Ольга В1ктор1вна

АНАЛ1З 1НДЕКСУ НАПРУЖЕНОСТ1 АДАПТАЦЙ У 
СТУДЕНТ1В-МЕДИК1В ЗАЛЕЖНО В1Д СТАТ1

Вступ. Стан здоров’я студенлв-медиюв, шляхи його збереження та змщнення -  
актуальна проблема, яка потребуе комплексного шдходу. Вивчення 
адаптацшних можливостей оргашзму в якосл штегрального критерда здоров’я 
найбшьш важлив1, тому що адаптащя вщображае взаемозв’язок оргашзму з 
навколишшм середовищем та визначае ризик розвитку захворювань та р1вень 
здоров’я.
Тому метою наших дослщжень було: дослщити здоров’я, функщональш 
можливосл оргашзму, особливосл адаптацй студенлв медичного ушверситету 
в залежносл вщ стал. Встановити порушення здоров’я, високий р1вень 
тривожносл, напруження функцй серцево-судинно! системи та центральних 
мехашзм1в регуляцй. Ощнити стан здоров’я та психоф1зюлопчш особливосл, 
виявити адаптивш можливосл, на основ! цього виявити студенлв, я к  менш 
стшю до р1зних р1вшв напруженосл.
Матер1али та методи дослщження: дослщження було проведено серед студенлв 
ХНМУ. В дослщженш взяло участь 200 студенлв, з них 100 (50%) хлопщв, 100 
(50%) д1вчат у в1щ вщ 18 до 21 року. Р1вень здоров’я ощнювали за результатами 
медичного обстеження студенлв 2 курсу. В с  студенти дали письмову згоду на 
використання результалв дослщження. За показниками лейкоцитарно! формули 
розраховували шдекс Гаркавй
1ндекс Г аркав1 - це вщсоткове сшввщношення кшькосл л1мфоцилв до кшькосл 
сегментоядерних нейтрофшв. Вш вщображае стан гуморального та кштинного 
!муштету, ощнку стресового стану оргашзму. Норма складае: 0,3 - 0,5. 
Пщвищення 1Г свщчить про л1мфоцитоз i зниження сегментоядерних 
нейтрофшв, а зниження е негативним фактором при наявносл запальних 
процеЫв у зв’язку з порушенням !мунних реакцй
Результати дослщжень. У хлопщв шдекс Гаркав1 у норм1 спостершали у 40%, 
знижених показниюв не виявлено, шдвищений шдекс Гаркав1 у 60%. Серед 
жшок шдекс Гаркав1 у норм1 40%, лише 1% респонденлв мае знижений шдекс 
Гаркав1 та 59% - пщвищений.
Висновок: Встановлено, що шдекс напруженосл адаптацй’ у хлопщв штотно не 
вщр1зняеться у пор1внянш з д1вчатами, що св1дчить про те, що стать не е
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критерiем оцiнки адаптивних можливостей серцево-судинно! системи за 
щдиврдуальними показниками 1Г.
У бiльшостi i чоловiкiв (60%) i жiнок (59%) спостерiгалось тдвищ ення iндексу 
Гаркавi (вище 0,5), що свщчить про реакцiю шдвищено! активацп адаптацiйних 
процесiв. Прдвитттення показника свiдчить про стрес або переактивацiю, 
характеризуемся пiдвищенням функцюнально! активностi всiх систем 
оргашзму, зокрема нервово! системи та може призвести до розвитку 
захворювань.

Н а го р н и й  1ван А н д р ш о ви ч , С т т а  М а р и н а  П а в л 1вна,
М и хн еви ч  К о ст я н т и н  Г ео р гш о ви ч  

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра медицини невщкладних сташв, анестезюлогл та штенсивно! терапп 

Науковий кер1вник: д. мед. н., проф. Волкова Юл1я В1ктор1вна

П1СЛЯОПЕРАЦ1ЙНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ У 
ГЕРОНТОЛОГ1ЧНИХ ХВОРИХ З ПОЛ1ТРАВМОЮ

Актуальнiсть теми. Ниш не припиняеться збшьшення множинних травматичних 
ушкоджень, що закiнчуються iнвалiдизацiею або смертю потерпiлих, що часто 
трапляеться в оЫб похилого та старечого вшу. Фiзiологiчнi механiзми старiння 
штотно впливають на характер анестези та штенсивно! терапи, зокрема !х 
аналгетичний компонент, що визначае актуальнiсть дослщження.
Мета дослiдження. Розробити ефективну та безпечну схему знеболювання у 
геронтолопчних хворих з полiтравмою.
Матерiали та методи. Обстежено 44 пащенти (24 ч о л о втв  i 20 жiнок) зi 
скелетною полiтравмою у вiцi 69,4±9,9 року, причиною яко! була дорожньо- 
транспортна пригода, побутова травма, кататравма тощо. Усi хворi зазнали 
ургентно! операцi! пiд багатокомпонентною в/в анестезiею на основi пропофолу 
зi ШВЛ та були розподшеш за 3 групи залежно вiд схеми шсляоперацшного 
знеболювання: в 1 групi (n=15) використовували ^-агошст морфiн (10 мг); у 2 
груш (n=14) — агошст-антагошст ^-рецепторiв налбуфiн (10 мг), у 3 груш (n=15) 
— iнфузiя комбiнацi! центрального iнгiбiтора циклооксигенази (ЦОГ) iнфулгану 
(1 г упродовж 15 хв кожш 8 год) з ревмоксикамом (15 мг в/м упродовж 3 дiб). 
Стушнь больового синдрому оцшювали за вiзуальною аналоговою шкалою 
(ВАШ). Аналгетики вводилися при штенсивносН болю, яка перевищувала 3 бали 
за ВАШ та фшсували тривалiсть аналгезi!, характер i стушнь побiчних ефектiв: 
пригнiчення дихання (частота дихальних рухiв (ЧДР) та парщальна напруга CO2 
в артерiальнiй кровi — paCO2), сонливiсть i нудоту.
Результати. Тривалшть аналгезi! в 1 гр. склала 6,0±0,6 год у 1 добу, 6,4±0,9 год в 
3 добу i 12,8±5,9 год на 5 добу. У 2 гр. тривалшть аналгезп становила вщповщно 
7,6±0,8, 8,0±1,3 i 11,7±4,7 год. М тм альн а ЧДР за добу в 1 гр. дорiвнювала 
13,4±1,6 хв 1 у 1 добу, 13,7±1,7 хв 1 у 3 добу та 15,0±0,9 хв 1 у 5 добу; у 2 гр. 
— 14,5±1,1, 14,7±1,2 i 14,4±1,1 хв 1, вiдповiдно. Максимальна за добу paCO2 у 1
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гр. вщзначалася на piBHi 46,1±4,4 мм рт. ст. у 1 добу, 45,8±3,0 мм рт. ст. у 3 добу 
i 40,0±2,8 мм рт. ст. У 2 rp.i цей же показник становив 41,2±3,4, 39,9±3,0 i 
39,9±2,6 мм рт. ст., вщповщно. Сонливiсть вщзначена в 1 добу у 5 пащенпв 1 гр. 
та у 1 — 2 гр.; на 3 добу — лише у 2 хворих 1 гр., надалi — Hi в жодного хворого. 
На нудоту скаржилися 4 пащенти 1 гр. в 1 добу i 2 пащенти 1 гр. на 3 добу, у 
пащенпв 2 гр. нудота була вщсутня.
У 6 пащенпв 3 гр. у 1 добу аналгезiя тривала 24 год, i не потребувала додаткового 
введення ошапв. На 3 добу кшьюсть таких пащенпв збшьшилася до 12, на 5 добу 
шхто з пацiентiв 3 гр. не потребував додаткових ошапв. При недостатнш 
аналгези пацiентам 3 гр. вводилося 10 мг налбуфшу. Пригшчення дихання в 3 гр. 
не зафшсовано, сонливiсть i нудота не спостершалися.
Висновки. Найефективнiше пiсляоперацiйне знеболювання у геронтологiчних 
хворих з п ол^авм ою  забезпечувало використання морфiну та налбуфшу, однак 
у частини хворих розвивалися небезпечш побiчнi ефекти (пригнiчення дихання). 
При застосуванш комбшацп iнгiбiторiв ЦОГ недостатне знеболювання у частини 
хворих вимагало додаткового введення налбуфшу, не спричинюючи побiчних 
ефектiв. Введення iнгiбiторiв ЦОГ е патогенетично бiльш обгрунтованим, 
оскiльки впливають на причину больового синдрому — запальну реакцiю.

Н е взо р о ва  С в т л а п а  Ieo p ien a  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра псих1атрп, наркологи та медично! психологи 
Науковий кер1вник: д.мед.н.,проф. Мозгова Тетяна Петр1вна

МЕТОДОЛОГ1Я ДОСЛ1ДЖЕННЯ ПСИХ1ЧНИХ РОЗЛАД1В У
ХВОРИХ НА ТИРЕОТОКСИКОЗ

Актуальшсть. Психодогiчнi розлади займають провiдне мiсце в клiнiчнiй картиш 
тиреотоксикозу i виникають на перших етапах його розвитку.
Тиреощш гормони стимулюють ретикулярну формацiю i корковi процеси в 
центрадьнiй нервовiй систем^ Токсична дiя тирео!дних гормонiв на центральну 
нервову систему викликае розвиток тиреотоксично! енцефалопати, проявами 
яко! е нервова збудлившть, дратiвдивiсть, емоцiйна лабшьшсть, часта змiна 
настрою, пдаксивiсть, зниження здатносп до концентраци уваги, хаотична 
непродуктивна дiяльнiсть, порушення сну, iнодi депресiя, навiть психiчнi 
реакцп.
Мета дослщження. Розробка методологи вивчення клшшо-психопатолопчних та 
патопсиходогiчних особливостей пацiентiв з тиреотоксикозом.
Матерiали i методи. Для виявлення психiчних роздадiв iснують 
психодiагностичнi методи, за допомогою яких можна виявити порушення у 
психiчнiй сферй Вони дозволяють об,ективiзувати, диференцiювати та 
квалiфiкувати рiзнi варiанти норми i патологи.
Результати дослiдження. Для вивчення психiчного стану хворих на 
тиреотоксикоз використовували наступнi методи дослiдження: клшшо-

94



KH IA SM
психопатологiчний; клiнiко-анамнестичний; психодiагностичний з
використанням опитувальника для оцiнки виразностi психопатолопчно! 
симптоматики Дерогатiса (SCL-90-R), клiнiчних шкал тривоги i депресп 
Гамiльтона (HDRS), шкали самооцшки тривожностi Ч.Д. Спшбергера -  Ю.Л. 
Ханiна (STAI), Торонтсько! алекситимiчноi шкали (TAS); шкали оцшки 
iнтегрованого показника якостi життя (Mezzich et al.). Були обранi саме щ 
опитувальники, бо вони дозволяють комплексно оцiнити психiчний стан хворого 
та емоцшну сферу, яка найчастше вражаеться при тиреотоксикозi.
Таким чином, за допомогою вищезгаданих методик проводиться комплексна 
оцiнка психiчного стану хворих на тиреотоксикоз.

Н евхо р о ш ев  С вген  О лекса н д р о ви ч  
Харювський нацiональний медичний ушверситет 

Кафедра неврологи №1
Науковий керiвник: к.мед.н., доц. Gскiн Олександр Ростиславович

СИНДРОМ АЙКАРД1

Синдром Айкардi (СА) -  рiдке цереброретiнальное генетичне захворювання, 
пов'язане з мутацiею в Х-хромосом^ успадковуеться за домiнантним типом, 
летальне для хлопчикiв. У бшьшосл дiтей наголошуеться затримка розумового 
розвитку рiзноl мiри, лицьовий дiсморфiзм i зрощення хребцiв, мальформацiя 
ребер, вщсутш ребра, заяча губа.
За результатами проведених в Швеци дослiджень, з 1975 по 2002 р. поширешсть 
СА склала вiд 2 до 15 випадюв на 100 000 дiвчаток. У Украiнi аналогiчнi 
дослiдження, на жаль, не проводилися. Як правило, д^и  з СА народжуються 
зовш здоровими, з нормальним гестацiйним вжом, без ускладнень в 
перинатальному перiодi i розвиваються за вiком приблизно до 2-5 (частше -  3) 
мюящв, коли дебютуе захворювання.
У 97% випадюв захворювання дебютуе з флексорних шфантильних спазмiв, що 
нагадують асиметричний тттийно-тош'чний рефлекс.Тривалiсть нападiв складае 
1-2 секунди, е тенденцii до сершно! течii, формуючи групи вщ 5 до 50 i бшьш в 
одному кластерi. Епiлептичнi припадки, як правило, резистентш до 
протисудомно! терапii, що проводиться.
При невролопчному дослiдженнi часто наголошуеться мiкроцефалiя, м'язова 
гшотошя, можливi т'двитттення м'язового тонусу, жвавi глибокi сухожильнi 
рефлекси, гемь або тетрапарез .
Для дiагностики необхiднi: неврологiчний огляд, офтальмоскопiя, ЕЕГ, МРТ з 
контрастуванням i без такого, рентгенограма скелета. Агенезiя мозолистого тша 
(природжена вiдсутнiсть або аномалiя розвитку) зумовлюе важливий 
дiагностичний критерш СА. При СА описана велика рiзноманiтнiсть аномалiй 
розвитку очей. Патогномошчним для даного синдрому е шгментний ретинiт, що 
виявляеться рiзною мiрою зниження гостроти зору (частiше досить
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вираженою),а також 1нш1 аномалп очей. Не дивлячись на виражеш змши 
сптавки, повна втрата зору наголошуеться рщко .
На шдстав1 наступних або все трьох класичних симптом1в, або 2х класичних i 
принаймш двох головних або додаткових ознак. Класичнй агенез1я мозолистого 
тша; шгментний ретишт; шфантильш спазми. Головни пороки розвитку мозку; 
пер1вентр1кулярная i субкортшальная гетеротишя;юсти довкола III шлуночку i 
судинного сплетення; колобома диска зорового нерва. Додаткови виступаюч1 
р1зщ з кирпатим кшчиком носа i рщкими латеральними бровами; пороки 
розвитку судин або гемангюсаркоми; аномали хребщв i ребер;
м1крофтальм1я,структурная ассиметр1я швкуль i ЕЕГ типа “розщеплювання 
мозку”.
Хотшося б ще раз шдкреслити, що необхщна насторожешсть фах1вщв в п л ат  
д1агностики епшепсш в ранньому дитячому вщр що особливо поеднуються з 
шфантильними спазмами, знання вЫх нюаншв i деталей даних сташв.Таким 
чином, даний синдром щкавий не лише тим, що вш зустр1чаеться дуже рщко, але 
також особливостями д1агностичного пошуку i течи.

Н е ст ер у к  Г а н н а  BonoduM upieH a  
Харювський нац1ональний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства, гинекологи та дитячо! гинекологи 
Науковий кер1вник: д.мед.н.,проф. Тучкша 1рина Олекс^хвиа

КЛ1Н1ЧНИЙ ВИПАДОК ВЕДЕННЯ ПАЦ1СНТКИ З 
ПЕРВИННОЮ ДИСМЕНОРЕСЮ

Актуальшсть. Дисменорея характеризуеться виникненням болю внизу живота 
т д  час менструаци i часто супроводжуеться комплексом вегетативних 
симптом1в. Загальноприйнято, що одним з провщних мехашзм1в патогенезу 
захворювання е гшерпродукщя простано1дов в ендометри шд час менструаци. 
Супутшми чинниками е шдвищена скоротливють мюметрда матки, що викликае 
зниження кровотоку i шем1чш порушення в тканинах, а також гшерчутливють 
периферичних нерв1в. Дослщження патогенезу дисменоре! е актуальними, 
оскшьки 11 поширешсть серед жшок репродуктивного вшу становить у 
середньому 50%. Дисменорея впливае не тшьки на яюсть життя жшки, але й 
призводить до економ1чних збитюв, бо супроводжуеться втратою працездатност 
роб1тниць декшька дшв на мюяць.
Важливо диференцдавати первинну i вторинну дисменорею. Для первинно! 
дисменоре! (ПД) характерна вщсутшсть оргашчно! патологи оргашв малого 
тазу. Д1агноз ПД повинен грунтуватися на виключеннях таких захворювань як 
варикоз тазових вен, зовшшнш гештальний ендометрюз, юста яечниюв, 
запалення або вроджеш вади розвитку внутрипт х  статевих оргашв, мюма матки, 
полши ендометрда.
Мета досщження. Анал1з ю тчного випадку i медикаментозного лшування ПД. 
Матер1али та методи. Проведено ретроспективний анал1з клш1чного випадку ПД.

96
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Результати та 1х обговорення. Пащентка Д., 23 роюв, перебувала в стац1онар1 
к т т ч н о ! бази кафедри «Акушерства, гшекологи та дитячо! гшекологи» з 
д1агнозом: Первинна дисменорея.
При госшташзаци: скарги на штенсивш переймопод1бн1 бол1 внизу живота, я к  
пов'язувала з першим днем менструацп. З анамнезу встановлено: менструацп з 
13 роюв, регулярш, тривалютю 5 дшв, цикл 30 дшв, болшш, пом1рн1, статеве 
життя з 17 роюв. Обраний метод контрацепцп - бар'ерний. Наголошуе на 
вщсутносл гшеколопчних, соматичних захворювань i ваптностей.
Загальний стан задовшьний, без особливостей. Генiтальний статус: шхва вузька, 
опущення стiнок немае. Шийка матки цилшдрично! форми, без деформацш. 
Видшення з цервiкального каналу кров'янист^ помiрнi. Тiло матки в anteflexio, 
поверхня гладка. Матка не збшьшена. Лiвi i правi придатки, не збшьшеш, 
безболiснi. Склепiння пiхви вшьнй
Шд час ультразвукового дослiдження встановлена перша фаза менструального 
циклу.
Пащентка обстежена в обсязй клiничнi, бiохiмiчнi, бактерiологiчнi аналiзи кровi, 
сечi, вагшального бiотопу - без вiдхилень.
Було призначено комплексне патогенетичне i симптоматичне лшування iз 
застосуванням комбшаци НПЗЗ (диклофенак натрш) i спазмолiтичний заЫб (Но- 
шпа). Через 4 год стан пащентки покращився, повнiстю купован больовий 
синдром.
Висновок. Таким чином, аналiз ю тчного випадку ПД пiдтвердив ефектившсть 
комбшаци НПЗЗ як iнгiбiторiв циклооксигенази, що знижують кiлькiсть 
вивiльнених простагландишв, а також спазмолiтичний засiб, що зменшуе 
пiдвищену скоротивiсть гладких м'язiв матки.

Н о в т о ва  К а т ер и н а  А н а т о л и в н а  
Харювський нацiональний медичний унiверситет 

Кафедра пстологп, цитологи та ембрюлоги

ВИКОРИСТАННЯ 1НТЕРАКТИВНИХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГ1Й В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕС1 ДИСЦИПЛ1НИ «Г1СТОЛОГ1Я, 

ЦИТОЛОГ1Я ТА ЕМБР1ОЛОГ1Я»

Актуальшсть. Вивчення пстологп, цитологи та ембрюлоги е неймовiрно 
важливим для студенпв-медиюв, адже отриманi знання, разом з штттими 
базовими дисциплiнами, стануть фундаментом клiнiчного мислення майбутнiх 
лiкарiв. Тому необхщно постiйно вдосконалювати методи навчання для 
досягнення максимально ефективного розумшня предмету студентами- 
медиками. У наш час викладачу доступнi рiзноманiтнi методики штерактивного 
навчання з використанням веб-технологш, якi постiйно розвиваються та 
вдосконалюються.
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Мета ще! роботи - проанал1зувати ефектившсть використання штерактивних 
метод1в навчання з використанням веб-технологш серед студенпв-медиюв. 
Матер1али i методи. В опитуванш взяли участь 42 студенти 1 курсу Харювського 
нацюнального медичного ушверситету, якi вирiшували iнтерактивнi завдання, 
що були розробленi з використанням онлайн-сервiсiв Google Forms, Synap, 
Quizlet.
Результати. За допомогою онлайн-сервiсiв були розроблеш iнтерактивнi 
завдання з дисциплiни «Пстолопя, цитологiя та ембрюлопя» та запропоноваш 
студентам для вирiшення. Для доступу до завдань студенти використовували 
сво! електроннi пристро! з доступом до мережi 1нтернет. Пiсля розв’язання 
проводився анашз отриманих результатiв та детальний розбiр усiх 
запропонованих завдань. В кшщ заняття студентам було запропоновано пройти 
аношмне анкетування, в якому необхщно було надати оцiнку таким завданням. 
За результатами анкетування 88,1% (37 студенлв) дали позитивну ощнку 
штерактивним завданням з використанням веб-технологш. Серед причин 
негативно! оцiнки (11,9% - 5 студенпв) були: необхщшсть доступу до мережi 
1нтернет; складшсть доступу до безпосередньо завдань; «незвичшсть» формату. 
Висновки. Таким чином, штерактивш технологи навчання -  це перспективний 
метод викладання у вищiй школь Наявний набiр цифрових веб-технологiй 
дозволяе пiдiбрати унiкальний iнструмент для конкретно! мети. Однак, 
незважаючи на всю сучасшсть та перспективнiсть, цифровi веб-технологи 
навчання мають i сво! недолжи, серед яких найголовнiшим е вартжть багатьох 
продуктiв та наявнiсть тшьки тимчасово! безкоштовно! верси, що унеможливлюе 
використання цих iнструментiв iндивiдуально окремим викладачем та потребуе 
системного тдходу.

О в ^ е н к о  С ли за вет а  В а ле р и вн а  
Харювський нацюнальний медичний унiверситет 

Кафедра оториноларингологи 
Науковий к^вник: ас. Бондаренко Ольга Володимiрiвна

В1ДЕОЕНДОСТРОБОСКОП1Я - СУЧАСНИЙ МЕТОД 
Д1АГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРТАН1

Сучаснi методи дiагностики захворювань гортанi базуеться на ендоскошчних 
дослiдженнях, якi дозволяють оцiнювати !! стан.
Новим етапом у дiагностицi захворювань гортанi е використання методу 
вщеоендостробоскопи. Даний метод дозволяе отримати багаторазове збшьшення 
зображення гортанi, оглянути важкодоступш дiлянки, оцiнити рухливiсть 
голосових складок та зафжсувати огляд. Принциповою вiдмiннiстю методу 
вiдеоендостробоскопii вiд штттих методiв дослiдження гортанi е можливiсть 
побачити рухливiсть голосових складок i провести кiлькiсну i якiсну ощнку 
показниюв вiбраторного циклу.
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Вщомо, що в процес розмови голосов! складки коливаються з частотою в!д 80 
до 500 коливань в сек (Гц). Шд час ларингоскоп!! лшар просить пащента 
говорити звук «I» в р!зному д!апазош частот: чоловжи вщ 85 Гц до 200 Гц, а 
жшки i д1ти -  вщ 160 Гц до 340 Гц. Але побачити щ рухи шд час непрямо! 
ларингоскоп!! або ендоскопi! неможливо через шерщю зорового сприйняття. 
Вщеоендостробоскоп дозволяе отримати стробоскоп!чний ефект, заснований на 
оптичнш !люз!!, тобто лжар бачить коливання голосових складок «в 
уповшьненому рус!». Це досягаеться за рахунок освттлення пульсуючим св!тлом 
голосових складок через ендоскоп. При цьому на екран монттора в!зуал!зуеться 
збшьшене зображення гортан! з в!бруючими голосовими складками. Цю 
ман!пуляц!ю можна проводити як жорстким, так i гнучким ендоскопом шд 
зоровим контролем вщеозображення.
Таким чином, використання в!деостробоскоп!чно! технжи дозволяе не лише 
побачити рухлившть голосових складок, а також ощнити показники !х 
в!браторного циклу, що е важливим при д!агностищ захворювань гортан!.

О гт  А л т а  В а лер и вн а , К о т о вщ и к о в  М а к с и м  С ергт ович ,
К у р ч а н о в а  Ю л 1я  В т а л И в н а  

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра х!рургп №3

Науковий кер!вник: д.мед.н., проф. Лупальцов Володимир 1ванович

Х1РУРГ1ЧНЕ Л1КУВАННЯ ХОЛЕДОХОЛ1Т1АЗУ

Актуальн!сть. Незважаючи на досягнення сучасно! х!рург!!, використання 
лапароскошчних операц!й, б!льш широке застосування ендоскошчно! 
пап!лосф!нктеротом!! (ЕПСТ), балонно! дилатац!!, а також накладення р!зних 
вид!в бшодигестивних анастомоз!в, проблема л!кування ускладнених форм 
холедохолтазу залишаеться складною i актуальною.
Мета дослщження. Вивчити ефективн!сть х!рурпчного л!кування хворих з 
ускладненими формами холедохолтазу.
Матер!али та методи. Проведено ретроспективний анал!з х!рург!чного л!кування 
145 хворих з жовчнокам'яною хворобою, ускладненою холедохолтазом. 
Чолов!к!в було 53 (36,6%), жшок -  92 (63,4%) в вщ! в!д 21 до 82 роюв. В 
залежност! в!д типу вщновлення жовчов!дтоку ус! хвор! були розподшеш на 3 
групи. Першу групу склали 53 (36,6%) хворих, яким була виконана 
холецистектом!я (ХЕ) з накладенням холедоходуоденоанастомозу (ХДА). Другу 
групу склали 40 (27,6%) хворих, яким була виконана ХЕ з трансдуоденальною 
папшосфшктеропластикою (ТДПСП). До третьо! групи увшшло 52 (35,8%) 
хворих, яким була виконана ЕПСТ з подальшим ендоскошчним вилученням 
конкремент!в холедоха. У передоперацшному пер!од! вс!м хворим було 
проведено УЗД для визначення д!аметру холедоха, наявност! або вщсутносл у 
ньому конкремент!в, що в свою чергу вплинуло на виб!р оперативного лжування.
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Результати. Серед ускладнень у пiсляоперацiйному перiоду у хворих першо! 
групи переважали нагноення тсляоперацшно! рани -  у 4 хворих, серома 
тсляоперацшно! рани -  у 3 хворих, розвиток шсляоперацшного панкреатиту -  у 
2-х хворих, ще в двох випадках розвинувся пiддiафрагмальний абсцес i3 
спайковою кишковою непрохiднiстю, що потребував повторно! операци, у 1 
хворого мав м'сце розвиток печшково! недостатностi. Померло двое хворих -  
одна хвора (76 роюв) померла через 4 доби шсля операци в насл'док розвитку 
iнфекцiйно-токсичного шоку на тлi гншного холангiту i множинних 
холангiтичних абсцес'в печiнки, друга хвора (80 роюв) померла через 5 дiб шсля 
операци через розвиток гепатоцеребрально! недостатностй 
Серед ускладнень у хворих друго! групи: переважав розвиток пiсляоперацiйного 
панкреатиту -  у 9 хворих, явища печшково-нирково! недостатностi -  у 2 хворих, 
ще 1 хворий помер внасл'док розвитку шфаркту мiокарду на тл' панкреонекрозу. 
Ускладненнями, що розвинулися у третш групi, безпосередньо шсля ЕПСТ, були 
панкреатит, що потребував цшеспрямованих консервативних заходiв у 3 хворих 
та кровотеча з патлотомно! рани у 2 хворих, яка потребувала консервативного 
л'кування в умовах палати штенсивно! терапи.
У хворих, я к  перенесли двоетапне оперативне л'кування, вiдмiчалися наступнi 
ускладнення: нагноення тсляоперацшно!' рани -  у 2 хворих, пневмотя -  у 2 
хворих, ГШКК -  у 2 хворих, шсляоперацшний панкреатит -  у 3 хворих, гостра 
печшкова недостатшсть, шдпечшковий абсцес, утворення зовнiшньо! жовчно! 
норищ -  по 1 випадку.
Висновки: Проаналiзувавши результати дослщження, що до вивчення 
ефективност хiрургiчного лiкування хворих з ускладненими формами 
холедохолтазу, можна дшти висновку, що вiдновлення жовчовщтоку в 
дванадцятипалу кишку е основним в лшуванш хворих ЖКХ, ускладненою 
холедохолiтiазом; виконання операцi! ТДПСП супроводжуеться бшьш високим 
вiдсотком розвитку шсляоперацшного панкреатиту в порiвняннi з
ендоскотчними втручаннями.

О к т яб р ьо ва  1рина 1ваш вна, М а ха р и н сь к а  О лен а  С ергивна ,
Ш о к а ло  1рина В олодим ир1вна  

Харювський нацюнальний унiверситет iменi В.Н.Каразша 
Кафедра пропедевтики внутрiшнiх хвороб i ф1зично! реабштацп

ВПЛИВ ФУНКЦ1ОНАЛЬНОГО СТАНУ щ и т о в и д н о ! 
ЗАЛОЗИ НА ПЕРЕБ1Г ТА ЧАСТОТУ УСКЛАДНЕНЬ 

ЦУКРОВОГО Д1АБЕТУ 2 ТИПУ

Розповсюджешсть цукрового дiабету (ЦД) в тепер'шнш час набувае форми 
ешдеми, разом iз патологiею щитовидно! залози цi два захворювання е найбшьш 
розповсюдженими у практицi с'мейного лiкаря. З iншого боку частота патологи 
щитовидно! залози серед пащенпв з ЦД е вищою за таку у загальнш популят '!.
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Метою дослiдження було вивчення впливу дисфункнГ! щитопод1'бно! залози у 

хворих на цукровий дiабет 2 типу, взаемод!ю мiж двома ендокринними 
захворюваннями, що призводить до прогресування ЦД 2 типу та мае вплив на 
зростання ризику виникнення ускладнень у ц!й груш паmiентiв.

Матерiали та методи У ретроспективне дослщження було включено 196 
хворих на цукровий дiабет, що було подшено залежно вiд функmiонального стану 
щитовидно! залози на 4 групи: 1) гипофункция щитовидно! залози (36 паmiентiв, 
середнiй вiк 62 ± 2 роки); 2) гшерфункця щитовидно! залози (6 хворих, середнш 
вiк 71 ± 3  роки); 3) компенсована функция щитовидно! залози (51 паmiент, 
середнш в!к 62 ± 2 роки) та 4) без дисфункци щитовидно! залози (106 паmiентiв, 
середнiй в!к 63 ± 1  рiк). Усi групи були рiвно розподiленi за статтю, вiком, 
тривалiстю ЦД 2 типу. Стан компенсац!! ЦД визначали за рiвнями глiкованого 
гемоглобiну: у груш гшот!реозу вони були значимо виттп за такi у групах ЦД(4) 
та еутiреозу (3) та не вiдрiзнялися вiд таких у груш гшерт!реозу (2). Рiвень 
дiабетично! нефропатп був вищим у групi гшерт!реозу порiвняно з групою (1) та 
групою (4). Позитивна кореляmiя (0,5) мiж рiвнями глiкованого гемоглобiну та 
креатиншу була виявлена пiд час дослщження. Частота iнсультiв була значно 
вищою у групi гiпертиреозу (2) порiвняно з паmiентами групи гшотиреозу (1), але 
достовiрно! рiзниmi мiж вищезгаданими 2 групами та групами iз 
некомпрометованою функmiею щитовидно! залози не було, незважаючи на 
поширешсть iнсульту у 2-й групi (83% (2) vs 2%(3) vs 3% (4) вщповщно). Не 
виявлено достовiрно! рiзниmi у групах що до захворюваност! на iнфаркт мiокарду 
(1М), що пояснюеться також невеликою кшьюстю паmiентiв iз патологiею 
щитовидно! залози, що представлен! у дослiдженнi. Частота хрошчно! серцево! 
недостатностi (ХСН) була значно вищою у груш гшертиреозу (2) порiвняно з 
штттими 3 групами (100% (2) vs 80%(1) vs 70%(3) vs 62%(4) вщповщно). З шитого 
боку поширенiсть епiзодiв ХСН у групi гiпотиреозу (1) була значно вищою, 
порiвняно з групою ЦД 2типу (4).
Висновок ЦД е причиною виникнення i прогресування макро- i мiкросудинних 
ускладнень, але супутня патолопя щитовидно! залози призводить до збшьшення 
частоти ускладнень i вимагае бiльш iнтенсивного контролю гшерглшемй.

О льхо ва  А н а с т а С я  О лег1вна  
Харювський нацУональний медичний ушверситет 

Кафедра псих!атрн, нарколог!! та медично! психолог!!
Науковий кер!вник: к.мед.н. Зеленська К.О.

ВПЛИВ БОЙОВОГО ДОСВ1ДУ НА 1НТЕНСИВН1СТЬ 
СПРИЙНЯТТЯ ПСИХОТРАВМУЮЧО1 ПОД11 У В1ЙСЬКОВИХ

Актуальшсть. Станом на весну 2018 року понад тисячу укра!нц!в, як! брали 
участь у бойових д!ях на Донбас!, вчинили самогубство через вплив ПТСР. Коли 
вшськов! повертаються до мирного життя, вони опиняються в обставинах, що 
р!зко пог!ршують психолопчну травму, яку вони зазнали шд час вшни.
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Актуальним i особливо щкавим е визначення того, який вплив на психжу мае 
вшськовослужбовщв !х бойовий досвщ.
Мета: Дослiдити особливостi nepe6iry клiнiчних проявiв посттравматичного 
стресового розладу у вшськовослужбовщв, що повернулися з зони бойових дш. 
Матерiали та методи. Нами було обстежено 36 пащен^в чоловiчо! статi у в щ  
21-47 рокiв, якi перебували на лжуванш в клiнiцi психiатрii i наркологи 
Вiйськово-Медичного центру Пiвнiчного регюну з встановленим дiагнозом 
Посттравматичний стресовий розлад F 43.1. Дiагноз виставлявся на пiдставi 
клiнiко-психопатологiчного та психодiагностичного методiв. У роботi були 
використаш наступнi методи обстеження: Мiссiсiпска шкала ПТСР;
Опитувальник травматичного стресу для дiагностики психологiчних наслiдкiв; 
Шкала ощнки впливу травматично! подii та математико-статистичний метод. 
Результати. За даними Мшсшшсько! шкали ПТСР високий рiвень 
посттравматичного стресу (118±10) спостерiгався у 20 (55,5%) пащенпв (I 
група); низький рiвень посттравматичного стресу (86±9) - у 16 (44,4%) пащештв 
(II група). При цьому за шкалою ощнки впливу травматично! поди були отримаш 
наступш результати: в I груш - 67,33±7,02: за субшкалою «вторгнення» - 
25,33±8,07, що свщчить про частi негативнi наслiдки внаслщок переживань 
психотравмуючо! ситуацi!: за субшкалою «уникнення» -21,39±5,03 - свiдчить 
про виражених страхах вщ пережитого поди; за субшкалою «збудлившть» - 
22,39±2,89, що свiдчить про виражену дра^вливостц гiпертрофовано! реакци 
переляку; труднотщ з концентращею; психофiзiологiчному порушення, 
обумовленому спогадами; безсоння. У II групп 41,33±24,94; 13,39±8,96; 
13,38±9,67; 12,33±8,81 - вщповщно, що свiдчить про меншу виражешсть впливу 
травматично! подi!. Згiдно з даними опитування травматичного стресу у 
обстежених пащештв в значнш мiрi були виражеш такi психологiчнi наслщки: 
надспостережливiсть - у 72,2% обстежених; перебшьшене реагування - 30,5%; 
притуплешсть емоцiй - 19,4%; агресивнiсть - 52,7%; порушення пам'ят i 
концентращ! уваги - 30,5%; депресiя - 47,2%; загальна тривожнiсть - 83,3%; 
напади лю т - 47,2%; зловживання наркотичними i лiкарськими речовинами - 
83,3%; непрошен спогади i галюцинаторш переживання - 33,3%; проблеми зi 
сном - 91,6%; «Вина, що вижив» - 52,7%; оптимiзм -  19,4%.
Висновки. На пiдставi отриманих даних можна зробити наступнi висновки: 
значна частина пащештв з ПТСР мае високий рiвень посттравматичного стресу. 
У кшшчнш картиш на перший план виходять надспостережлившть, 
агресивнiсть, загальна тривожшсть, зловживання наркотичними i лжарськими 
речовинами проблеми зi сном. Допомога таким пащентам повинна бути 
комплексною (включати психофармакологiю, психотерапiю i психоосв^у), 
своечасною, спрямованою на якнайшвидшу ресоцiалiзацiю пацiентiв i 
профiлактику негативних наслщюв.
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О льхо всь ка  Соф1я В асил1вна  

Харювський нащональний медичний ушверситет 
Кафедра внутр1шньо1 медицини №3 та ендокринологл 
Науковий кер1вник: к.мед.н., асистент Олшник М.О.

ВИПАДОК НЕКОНТРОЛЬОВАНО! ГОРМОНАЛЬНО! ТЕРАП11
ПРИ САМОЛ1КУВАНН1

Актуальнiсть. У наш час використання гормонально! терапн е дуже поширеним. 
Незважаючи на необхiдне обережне застосування гормональних препаратiв, 
пацiенти часто не додержуються рекомендацiй лiкарiв або ж обирають 
самолiкування, нехтуючи консультацiею спещалшта.
Мета. Клiнiчний випадок безконтрольного вживання кортикостеро!щв у 
ревматологiчного хворого.
Кш тчний випадок. Хвора М., 46 роюв, надiйшла у ревматологiчне вщдшення 
Харювсько! обласно! кш тчно! лiкарнi (далi -  ХОКЛ) 3i скаргами на постш т болi 
в суглобах, якi посилюються пiд час руху, наявнiсть шдшюрних крововиливiв, 
утворення рани в дшянщ лiво! гомiлки пiсля травми, загальну слабкiсть. З 
анамнезу: в 2014 рощ був встановлений дiагноз: Крiоглобулiнемiчний васкулiт 
(есенцiйний), розгорнута стадiя з ураженням т юри (крiоглобулiнемiчна пурпура 
з вогнищами гшертгментацн), суглобiв (полiартралгi!). Отримувала терапiю: 
метипред 8 мг зi зниженням дози до повно! вщмши пiд контролем кш тко- 
лабораторно! активности однак надалi пацiентка за медичною допомогою не 
зверталась. Самостiйно приймала дексаметазон в дозi 1,5 мг/день протягом 
твроку, пiсля цього самостшно збшьтттила. дозу до 3 мг/день, яку приймала 
протягом року. Стан попршився протягом 2-х тижнiв, коли посилилися болi в 
суглобах, з ’явилися набряки в дшянщ лiвого гомiлковостопного суглоба, 
пацiентка самостiйно змiнила пероральний прийом на ш ’ектщ дексаметазону в 
дозi 4 мг/день, позитивного ефекту не вщзначалося. У зв’язку зi збiльшенням 
скарг була госпiталiзована в ревматолопчне вщдшення ХОКЛ. Об’ективно: 1МТ 
33,3. Мiсяцеподiбне обличчя. В дшянках передньо! черевно! стiнки, стегон, пахв 
стри!. На тттшр! в дшянщ лiво! гомiлки виразковi дефекти з наявшстю кiрки. 
Вiдзначаеться помiрна деформащя в делянках колiнних, гомiлковостопних 
суглобiв, болiснiсть при пальпацi! колiнних суглобiв, об’ем рухiв помiрно 
обмежений. Аускультативно: тони приглушеш, ритмiчнi. АТ 140/90 мм рт.ст. 
Живгг рiзко збшьшений в об,емi за рахунок тдшюрно-жирово! клiтковини, 
м ’який, помiрно болiсний у правому шдребер’!. Печiнка виступае з-шд краю 
реберно! дуги на 4 см. Шд час перебування у стащонарному вщдшенш були 
проведенi такi дослiдження: рентгенограма колiнних, гомiлковостопних, 
лштьових суглобiв (без видимих патологiчних змш); УЗД органiв черевно! 
порожнини (гепатомегалiя, ознаки адiпозу печiнки); клiнiчний аналiз кровi: 
лейкоцити -  9,6*109/л, нейтрофши - 75,8%, ШОЕ -  27 мм/г (нейтрофшьний 
лейкоцитоз, ШОЕ збшьшена); клiнiчний аналiз сечi (бiлок -  0,16 г/л, лейкоцити 
-  10-12 в полi зору, еритроцити -  частково зм ш ет до % поля зору, ештелш: 
перехiдний -  мшцями, цилiндри гiалiновi -  0-1 в препарат^; бiохiмiчний аналiз
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крови серомуко!ди -  244 Од; АлАТ-62,30 Од/л; АсАТ - 48,60 Од/л ; холестерин 
-  9,80 ммоль/л; сечова кислота -  416,20 мкмоль/л. На основi скарг хворо!, 
анамнезу захворювання, додаткових методiв дослщження i консультаци 
спецiалiстiв було встановлено дiагноз: Первинний полiостеоартроз. Хронiчний 
телонефрит. Стан пiсля перенесеного недиференцiйованого васкулггу та 
самостiйного необгрунтованого приймання глюкокортикоидов.
Гормонзалежнiсть. Стеро!дна васкулопатiя. Кушинго!дний синдром у виглядо' 
ожирiння 2 ст., симптоматично! артерiально! гiпертензi!, стри! в долян т 
передньо! черевно! стiнки, пахвових дiлянок.. Трофiчнi виразки лiво! гомiлки. 
Хронiчний некалькульозний холецистит. Хронiчний неалкогольний 
стеатогепатит. Хвора була переведена на тератю  метипредом (у зв’язку з 
меншою кiлькiстю побiчних ефектiв), були надаш рекомендацi! щодо зниження 
дози шд контролем клiнiко-лабораторно! активностi процесу.
Висновок. Описаний кшшчний випадок викликае штерес у зв’язку iз яскравою 
вираженiстю побiчних ефектiв при неконтрольованому вживанш гормональних 
препаратiв. Зважаючи на важюсть стану пацiентки i наявшсть супутньо! 
патологi!, яка виникла на фош тривалого неконтрольованого самостiйного 
приймання гормональних препара^в, лiкарський контроль е вкрай необхщним 
для попередження розвитку побiчних ефектiв.

П а С ч н и к  А наст аЫ я Ю р й вн а , Н еч и т а й ло  А н д р ш  В ж т орович  
Харювський нацюнальний медичний унiверситет 

Кафедра неврологи №1
Науковий кер1вник: к.мед.н., доц. Тихонова Людмила Володимир1вна

СУЧАСН1 ПОГЛЯДИ НА Л1КУВАННЯ ХВОРОБИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА

Хвороба Альцгеймера (ХА) -  одна з найчастших причин розвитку деменци в 
оЫб похилого вiку. Поширенiсть цього захворювання невпинно збшьшуеться з 
вiком, i, згiдно зi свiтовими тенденциями, в найближчi 30 рокiв очiкуеться 
збшьшення числа хворих на ХА в 3-4 рази до 131,5 млн оЫб у 2050 р.. Це 
дозволяе вважати ХА пандемiею XXI ст. За останшми даними МОЗ в Укра!ш 
зареестровано до 1% хворих, захворювання мае тенденцш до зростання. 
Ключовi слова: хвороба Альцгеймера, тенденци
Актуальнiсть. В економiчно розвинених кра!нах свiту збiльшення населення 
похилого вжу привернуло увагу до деменци як соцiально-економiчно! проблеми. 
До 10% оЫб старше 60-65 рокiв страждають деменцiею, не менше 50% з них в 
зв’язку з хворобою Альцгеймера, 15-30% у зв’язку з судинною деменщею. ХА 
-  генетично детермшоване захворювання, в основi якого лежить вщкладання в 
речовиш головного мозку амшо!дного бiлка -  токсичного з’еднання, що 
складаеться з 42 амшокислот i е причиною загибелi нервових клiтин. Щодо 
Укра!ни, тенденщя захворювання на ХА зростае i нинi, за даними МОЗ 
зареестровано 1% хворих.
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Мета. Анал1з дослщжень сучасних метод1в лшування хвороби Альцгеймера 
Матер1али та методи. Проведено анал1з дослщжень таких автор1в: 
Преображенська I. С. Сучасш погляди щодо лжування хвороби Альцгеймера 
2017 р.; Коберська Н.Н. Сучасш уявлення щодо ризику, д1агностики, терапи 
хвороби Альцгеймера 2017 р.; Любов Е.Б. Хвороба Альцгеймера: кл1н1чна та 
економ1чна позиция 2015 р.
Результати. Анашзуючи наукову роботу Преображенсько! I. С., ми вияснили, що 
в даний час шнують так1 стратеги лжування ХА: 1) компенсаторна (замшна) 
терап1я, спрямована на подолання нейротрасм1тарного деф1циту; 2) 
патогенетична терап1я (метод! вакцинаци та введення сироваток, що знижують 
утворення i агрегацш бета-амшо!ду i фосфорилювання тау-проте!ну); 3) 
комбшована терапiя; 4) методи генно! шженери; 5) нефармакологiчнi методи. 
Найбiльш численш i добре розробленнi терапевтичнi засоби засноваш на 
спробах компенсацii холшерпчно! недостатностi, якiй вiдводять провiдну роль в 
патогенезi порушень пам,ятi та когштивних функций при ХА. В даний час 
загально визнано, що найбшьш ефективний пiдхiд в лжуванш ХА заснованiй на 
використаннi iнгiбiторiв холiнестерази.
У науковiй роботi Коберсько! Н. Н. була представлена нова лшарська форма 
донепезилу -  трансдермальна система 10 мг/добу. За даними американських 
дослщниюв, дана лiкарська форма забезпечуе можливiсть зручного, безпечного 
i ефективного одноразового застосування (1 раз на тиждень) в порiвняннi з 
щоденним пероральним прийманням препарату. Важлива перевага даного виду 
терапи -  нижча вартшть.
У рядi дослщжень, а саме у науковiй пращ Любов Е. Б. вивчався зв'язок 
патофiзiологiчних змш при ХА i цукровому дiабетi (ЦД). Було показано, що при 
ХА знижуеться рiвень ендогенного iнсулiну в головному мозку, в зв’язку з цим 
запропоновано розглядати ХА як ЦД 3-го типу. Глюкагоноподiбний пептид 1 
(ГПП1) i глюкозозалежний iнсулiнотропний пептид (Г1П) -  пептидна гормони з 
Ымейства iнкретiна, якi застосовуються при ЦД 2-го типу. Рашше бiло показано, 
що вони ефективш i при ХА. Дипептидшпептидаза 4 (ДПП4) -  фермент, який 
експресуеться в багатьох кштинах, швидко активуе ендогеннi ГПП1 i Г1П. 
Резистентнi iнкретиновi аналоги ДПП4 були розроблеш як препарати, що 
збшьшують рiвень ГПП1 i Г1П у пащенлв з ЦД 2-го типу. Було запропоновано 
подвшний агошст (ПА) ГПП1 i Г1П як нейропротективний засiб для лшування 
ХА i проведено вивчення його ефективност на тваринах. Виявлено, що 
лжування ПА протягом 1 мш пом’якшувало когнiтивний дефiцит у мишей. Крiм 
того, новий препарат також шдвищував рiвень iнкретiна в головному мозку i 
знижував вiдкладення бета-амшо!ду i процеси фосфорилювання, що свщчить 
про його нейропротективнi властивостi, я к  пов,язанi з шдвищенням рiвня 
iнкретiна в мозку.
Висновки та рекомендаци. Можна констатувати, що, попри активний пошук, що 
тривае, нових лжарських засобiв для терапи ХА, спостержаеться тенденцiя до 
формування комплексного шдходу до лiкування. Провiднi фахiвцi особливо
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пiдкреслюють важливiсть профшактично! роботи, яка може стати 
найрезультативнiшим i eKOHOMi4HO вигiдним способом боротьби з ХА.

П ж каръова BiKmopiM Р о м а ш вн а  
Харювський нацюнальний медичний унiверситет 

Кафедра неврологи №1
Науковий керiвник: к.мед.н, доц. Рiзниченко Олена Костянтинiвна

СУЧАСН1 ПРИНЦИПИ Л1КУВАННЯ АБСАНС1В

Не дивлячись на поширешсть епшепси з абсансними нападами (АН), дiагностика 
та лiкування цього стану -  складний та тривалий процес. Напад характеризуемся 
транзиторним порушенням свщомосН, який може супроводжуватися 1'ншими 
кшшчними проявами (змiна м ’язового тонусу, судоми, автоматизми). Але 
часНше всього порушення свiдомостi -  единий симптом, який тривалий час 
може недооцшюватися.
Найчастше прогноз для лiкування достатньо сприятливий, тому що АН не 
провокують нейрональних пошкождень як пiд час генералiзованих тошко- 
клонiчних нападiв. При сприятливому перебшу АН можуть зникати самостшно 
або пiд впливом терапп до 13-15 рокiв. Однак захворювання негативно впливае 
на якiсть життя детей: знижуется успiшнiсть у навчанш, збiльшуеться частота 
нещасних випадкiв, можут виникати розлади уваги та iншi афективш розлади. 
Метою нашого дослщження було глибоке вивчення сучасних лНературних 
медико-фармакологiчних даних з метою подальшо! оптимiзацii терапевтичних 
пiдходiв у лшуванш рiзних видiв АН.
В бшьшосН випадкiв для зменшення кiлькостi АН аж до повного !х зникнення 
достатньо монотерапи з використанням протиепшептичних препаратiв. Терапiя 
повинна продовжуватись ще 1-2 роки пiсля припинення нападiв при умови 
вiдсутностi на ЕЕГ характерних змш.
Препаратами першо! лши е сукцинiмiди, вальпроати та ламотриджин. 
Етосуксимщ е першим препаратом для лжування АН. Ефективнiсть пов’язана з 
блокадою кальщевих каналiв Т-типу та зменшенням таламо-кортикально! 
збудливостi. Пiд час використання препарату можно досягти повного зникнення 
абсанНв.
Вальпроева кислота е препаратом вибору при генералiзованих тошко-клошчних 
нападах, але показуе високу ефектившсть i при лiкування АН. Мае декшька 
мехазмiв дii, серед яких -  блокада натрiевих та кальщевих каналiв L-типу, а 
також шдвищення концентрацii ГАМК. Використання вальпроатiв iнодi 
обмежене у детей через погану переносимшть та появу побiчних ефекпв. 
Ламотриджин з самого початку використовувався при фокальних нападах, 
пiзнiше була доведена його ефектившсть при АН. Основний мехашзм ди 
пов’язан з блокадою натрiевих каналiв, та, можливо, з впливом на 
гiперполяризацiйно-активованi канали.
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При лiкуваннi атипових та стiйких АН можливо використання комбшовано! 
терапй. Досить гарш результати досягаются при використанш комбшацй 
вaльпpоaтiв з низькими або середшми дозами ламотриджину. При тривалому 
викоpистaннi комбiнaцiя eтосуксимiдa з ламотриджином мае бiльш високi 
показники переносимость
Висновки: Для лжування хворих на епшепсда у вигляд! абсанЫв треба 
застосовувати сукцишмщи, вальпроати та ламотриджин. В бшьшосл випадюв 
для зменшення кшькосл напад!в аж до повного ix зникнення достатньо 
монотерапп. При лжуванш атипових та стшких абсанЫв показано застосування 
комбшовано! антиконвульсантно! терапп. Повним зникненням абсанЫв можно 
вважати якщо вони не були пом!чеш членами Ым’1, не розвивалися при 
проведенш функцюнальних проб (з фотостимулящею, з гшервентилящею) та не 
були зареестроват на ЕЕГ.

Р а д ч ен к о  Т ет яна  М и ко ла т н а , О вча р ен ко  М и к о л а  О лексш о ви ч  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра псих1атри, наркологи та медично! психологи

ОСОБЛИВОСТ1 ПСИХ1ЧНИХ ТА ПСИХОСОМАТИЧНИХ 
РОЗЛАД1В В УЧАСНИК1В БОЙОВИХ Д1Й л у г а н с ь к о !

ОБЛАСТ1

Протягом 2018-2019 рр. в Луганському обласному центр! вщновлювального 
лжування та реабштацй ветерашв вшни (ЦВЛ та РВВ) пройшли лжування 119 
учасниюв бойових (АТО/ООС). Вжова структура пролжованих пащенЫв 
представлена наступним чином: 13 оЫб (%) -  вжом до 30 роюв, 22 особи -  вжом 
30-40 роюв та 84 особи -  вжом бшьше 40 роюв, таким чином середнш вж складае
-  44 ± 3,2 роки.
Нозолопчна структура псих!чних розлад!в пащенЫв ЦВЛ та РВВ виявилася 
такою:
- псих!чш розлади внаслщок ушкодження або дисфункцй головного мозку, 
або внаслщок ф!зично! хвороби -  61 особа (51,26%);
о Оргашчний астешчний розлад (63,2%);
о О ргатчш  афективш розлади (22,7%);
о Тривожний розлад оргашчно! природи (5,26%);
о Оргашчний дисощативний розлад (2,63%);
о Оргашчний маячний розлад (5,26%);
- розлади особистост й поведшки внаслщок хвороби, ушкодження i 
дисфункцп головного мозку -  38 оЫб (31,92%);
- невротичш розлади, пов’язаш з! стресом та сомато-формш розлади -  17 
оЫб (14,3%);
о неврастешя (5,88%);
о соматоформна вегетативш дисфункщя (41,18%);
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o змiшаний тривожний i депресивний розлад (29,41%);
o посттравматичний стресовий розлад (17,65%);
о розлади адаптаци (5,88%);
- розлади настрою -  2 особи (1,68%);
- практично психiчно здоровi -  1 особа (0,84%).
Абсолютна бшьшжть пащенНв мали супутнi коморбiднi розлади:
- невролопчш захворювання -  81 особа (68,0%);
- ендокринолопчш захворювання -  16 осЫб (13,4%);
- терапевтичний профшь -  36 осiб (30,3%);
- кардюлопчний профiль -  56 оЫб (47%);
- отоларингологiчний профiль -  59 оЫб (24,4%);
- отоларинголопчний профiль -  34 особи (28,6%).
Резюме: спецiалiзована медична та психолопчна допомога особам, з наслiдками 
бойово! травми, повинна бути комплексною, рiзнонаправленою та системною 
(медикаменторзна терапiя -  малi нейролептики, антидепресанти, антиоксиданти, 
ноотропи; психотерапiя -  когнiтивно-поведiнкова; психологiчна корекщя; 
фiзiотерапiя -  голкорефлексотарапiя, масаж, магшто-, лазеро-терапiя, 
електросон, електрофорез; соцiальна тдтримка).

С вен т о зельська  Т ет ян а  B onoduM upiena  
Харкiвський нацюнальний медичний унiверситет 
Кафедра патологично! ф1зюлогп iм. Д.О. Альперна 

Науковий кер1вник: Сафаргалша-Корншова Надiя Асхатiвна

ЕТ1ОПАТОГЕНЕЗ АУТОШУННОГО ГЕПАТИТУ

Аутоiмунний гепатит (А1Г) -  це запальне аутоiмунне захворювання печшки. Для 
нього характерне перипортальне або обширне запалення органу, 
гшергамаглобулшемieя, широкий спектр аутоантитш до гепатоцитiв. В 40-х 
роках А1Г трактувався як гострий, шдгострий, некротичний гепатит або ж як 
наслщок незакшчено! шфекци печiнки. Проте, коли зрiс науковий штерес до 
аутоiмунiтету, стали доступш новi методи дiагностики -  появилось поняття 
аутоiмунний гепатит. Дана хвороба зустрiчаeться досить рiдко -  1,9 захворювань 
на 100000 населення в рж. Як i для бшьшосН хвороб з аутоiмунним аспектом 
жшки хворiють частiше, початок хвороби можливий у будь-якому вщр але 
найбшьш часто у вiкових категорiях з 10 до 30 роюв та з 40 до 50 роюв. 
Географiчний градieнт захворювання пiвнiч-пiвдень. Конкретний тригер появу 
хвороби -  невщомий, але за проведеними дослiдженнями -  стрес, токсини, 
вiруси, лiки, ксенобютики. 1снують уявлення про зв’язок з вiрусами кору, 
гепатиту С i В, вiрусiв простого герпеса, впряно! вiсти, цитомегаловiруса i 
Епштейн-Бара, через тривалий латентний перiод, перехiд у хрошчну форму. 
Потрiбно в1дда.ти належне генетичнiй схильностi до А1Г. Основну роль грають 
гени, що кодують молекули HLA. Варiацiй генiв, що кодують в ДНК молекулу 
HLA багато та вони вiдрiзняються у популящях. Для людей, якi мають
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схильшсть до А1Г характерш HLA типу DR3 i DR4. У швшчнш популянн, 
порУвняно з т тттими переважае поеднання варУаци reHiB HLA A1-B8-DR3-DQ2, 
що пояснюе гeографiчний коефщУент захворювання. Також, А1Г часто 
пов’язують з meлiакiею, яка в свою чергу пов’язана з типом HLA - DQ2. В 
Свропейськш частиш А1Г зустрiчаеться з типом HLA - DR3 
Головну роль у патогeнeзi А1Г грае втрата толерантност до власних антигeнiв, 
що приводить до появи клошв лiмфоmитiв я к  сeнсибiлiзованi до аутоантигeнiв 
пeчiнки i пошкоджують гепатоцити. На клiтиннiй мембраш за участi молекул 
HLA вщбуваеться представлення пептиду антигена на антиген-презентуючу 
клiтину (АПК). Вiдбуваеться контакт з недиференцшованими Т-хелперами 
(Тх0), в результат чого вони активуються, дифeрeнmiюються та перетворюються 
або в Тх1, або в Тх2. Данi Т-клiтини експресують на свош повeрхнi молекули 
адгези, що дозволяють вибiрково iнфiльтрувати в тканину, в даному випадку у 
печшку. Тривале перебування в пeчiнmi антигeнiв сприяе сенсибшзаци 
iнфiльтруючими лiмфоmитами, що приводить до розвитку запалення. Тх2 
починають iндукувати iнтeрлeйкiни 4,5,10, яю перетворюють В-клiтини в 
плазматичш, а плазматичнi клiтини виробляють аутоантитша (Ig G, Ig А, Ig Е) i 
активують натуральнi кшлери. Тх1 iндукують iнтeрлeйкiн 2 та штерферон- 
гамма, стимулюють mитотоксичнi Т-лУмфоцити, iндукують в АПК синтез 
протеУшв HLA i !х eкспрeсiю на мембраш гепатоцшдв, що шдвищуе !х 
уразливiсть, через проникнення цитотоксичних лiмфоmитiв. З’еднання активно! 
Т-клiтини з АПК гепатоцшдв веде до видшення цитотоксичних речовин, 
викликаючи загибель клiтини.
А1Г починаеться безсимптомно довго, але з часом загострюеться. Симптоми 
нeспemифiчнi -  втома, слабкiсть, можлива втрата ваги, розлади циклу у жшок. У 
третини хворих на А1Г хвороба виявлялась уже на стадii цирозу пeчiнки. Щодо 
лабораторних показникiв: шдвищення Алт/Аст, пiдвищeння загально! кiлькостi 
Ig G та наявшсть ряду спeцифiчних антитiл.

С и р ч м а  В а л е р 1я  Олег1вна, Г р а д т ь  О к са н а  Г ригор1вна  
Харювський нацУональний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гшекологн №2 
Науковий кер1вник: д.мед.н., доц. Лященко Ольга Анатолнвна

СУЧАСН1 АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ БАКТЕР1АЛЬНОГО 
ВАГ1НОЗУ У ВАГ1ТНИХ ТА Ж1НОК, ЯК1 ПЛАНУЮТЬ

ВАГ1ТН1СТЬ

Актуальнiсть: Бактeрiальний вагiноз (БВ) е поширеним захворюванням 
репродуктивного тракту у жшок д ород н ого  вшу, на частку якого припадае 
третина вагшальних шфекцш. Вш характеризуеться неприемним запахом, 
шдвищенням рН шхви, зменшенням кшькост лактобацил i надмiрним 
зростанням факультативних i анаеробних бактерш. БактерУальний вагшоз може



KH IA SM
виникнути у ваптних i неваптних жшок. У деяких випадках можуть бути 
присутшми тiльки з видшеннями з пiхви i без запалення. Етiологiя i фактори 
ризику даного стану д ос  не достатньо вивченё
Мета дослiдження: Визначити данi за поширешсть та чинники ризику розвитку 
БВ серед ваптних жiнок, я к  можуть призводити до несприятливих наслщюв 
вагiтностi.
Матерiали та методи: У дослщженш з 2017 року приймало участь 87 жiнок, якi 
звернулися за дородовим доглядом, у в щ  вщ 18 до 40 роюв, анамнестичнi даннi 
вивчалися методом анкетування. Мазки з шхви отриманi вщ цих жiнок, 
фарбували по Граму, дослщжували пiд мiкроскопом i ощнювали БВ за шкалою 
Ньюджента. Для статистично! обробки використовували параметричнi та 
непараметричш критери оцiнки.
Результати: Поширешсть БВ склала 27,6% (n=24). Приблизно 10,4% (n=9)
учасникiв мали змшану iнфекцiю з Candida. БВ був вище 28,7%, (n=25) серед 
учасниюв iз сшьсько! мiсцевостi, тих, хто не використовував антибютики 32,2%, 
(n=28) до дослщження (р <0,001) i жiнок без iнфекцiй статевих шляхiв в анамнезi 
(р <0,05). 1снувала значна рiзниця в поширеностi щодо термiну вагiтностi, 
причому найвищий рiвень зустрiчався у жiнок у другому триместрi 29,9%, 
(n=26). Жiнки, я к  практикували спринцювання мали бiльш висок рiвнi 
виявлення БВ.
Висновки: Бактерiальний вагiноз може бути проблемою для здоров'я ваптних 
жшок та призводить до несприятливих наслщкв вагiтностi. На поширешсть БВ 
впливали деякi гтеш ч ш  особливостi, соцiально-демографiчнi та клiнiчнi 
фактори. Рекомендуемо проводити скриншг i лжування позитивних випадкiв пiд 
час дородових вiзитiв для запобiгання несприятливих наслщкв, а також 
навчання жiнок г т е н и  пiхви.

С и р ч м а  В а л е р 1я  Олег1вна, Ч ала А н ж е л а  Р о м а н 1вн а  
Харювський нац1ональний медичний ушверситет 

Кафедра псих1атрп, наркологи та медично! психологи 
Науковий кер1вник: к.мед.н., доц. Стрельшкова 1рина Миколахвиа

ПРОФ1ЛАКТИКА ГАДЖЕТ-АДДИКЦ1Й СЕРЕД СТУДЕНТ1В
МЕДИЧНИХ ВУЗ1В

Актуадьнiсть: Усi люди в наш час використовують бодай один з гаджепв у 
своему життi. Ц  пристро! допомагають кожному з виршенням особлив их задач 
як у побуп, роботi, так i в навчаннё Та, нажаль, гаджети мають, як позитивний 
вплив, так i негативний. Наприклад, вони можуть викликати такий психiчний 
розлад, як гаджетоманiя. Гаджет-аддикцп (гаджетоманiя) виражаеться в
нав’язливому бажанш користуватися певними гаджетами з неможливштю 
вчасно вiдмовитися вiд них. Психолопчний розвиток студента носить кризовий 
характер, що виражаеться в розвитку кризи щентичносп з виникненням 
конфлiкту мiж самоiдентичнiстю особистостi студента i пропонованими
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сощальними ролями. Криза щентичносл змшюеться кризою штимносл з 
формуванням психолопчно! 1золяцИ.
Мета дослщження: Проанал1зувати Кнуюч1 методи профшактики гаджет- 
аддикцш.
Матер1али та методи: Зпдно з нашим дослщженням, в якому приймало участь 
124 студенти медичних вуз1в, серед студенлв особливо спостершаеться 
тенденщя до розвитку гаджет-залежносл. Майже 67% опитаних починають свш 
день з використання гаджелв. Така ж кшьюсть студенлв пом1чали, що вони 
через використання гаджелв можуть знехтувати навчанням, роботою хоча б 
кшька раз1в на тиждень.
Результати: Лжування гаджетомани мае бути комплексним. Його ефектившсть 
буде зростати, якщо залежна особислсть усвщомить наявшсть аддикцп. Найбшь 
ефективними вважають так  методи як психотератя, ф1зичне навантаження, 
рефлексотерашя, музикотерашя, психопмнастика, проективний малюнок. 
Психотератя мае стимулювати особислсть до пошуку альтернативних способ1в 
проведення часу, до розвитку особислсного потенщалу i навичок досягнення 
цшей в реальному житл. Та найбiльш позитивш результати показуе 
профiлактика гаджет-аддикци у студенлв початкових курсiв. Саме в такому в щ  
вiдбуваеться формування цшей особистостi на основi вiртуальноl реальность 
Допомога в сощальнш адаптаци мае сприятливий вплив на зниження ризику 
формування аддикцш.
Висновки: Одже, проведене дослщження дозволило зробити наступш висновки:
1. Гаджетомашя е формою залежно! поведiнки, що продукуеться змiщенням 
цшей особистосл у вiртуальну реальнiсть та часто зус^чаеться  серед студентiв;
2. Наразу для лжування дано! форми залежносл використовують наступнi
методи: психотератя, психогiмнастика, рефлексотерапiя, музикотерапiя,
проективний малюнок; 3. Найбшьш дiевою е профилактика гаджетомани серед 
студентiв початкових курЫв з формуванням свiдомого пiдходу до використання 
штернету та гаджетiв.

С1дора А л ь о н а  О лександр1вна, А р т ем ен к о  М а р га р и т а  С вгенИ вна  
Харювський нацюнальний медичний унiверситет 

Кафедра акушерства та гшекологл №2 
Науковий керiвник: к.мед.н., доц. Калiновська Ольга 1вашвна

ПРОБЛЕМИ ХРОН1ЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ ТА БЕЗПЛ1ДДЯ

Актуальнiсть. Хронiчний ендометрит -  одна iз найбiльш гострих проблем в 
сучаснш гшекологп та акушерствi у зв’язку з високою частотою 
розповсюдженносл цього захворювання у жшок молодого вiку. Небезпека 
хронiчного ендометриту полягае в тому, що зважаючи на вщсутшсть скарг 
пащентки шзно звертаються до лiкаря, отже лжування проводиться не вчасно 
або не проводиться взагалй У таких випадках найчаслше основною ознакою 
хронiчного ендометриту е безплщдя або невиношування ваптносл.
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Мета:визначення кореляцй м1ж хрошчним ендометритом i безплщдям 
невияснено! етюлогй та визначення виливу антибютикотерапй на мимовшьне 
настання вагггностк
Методи: проведено ретросиективне обстеження пащенток, що звернулися для 
виконання пстероскопп з приводу безплщдя. Обстеження включало: зб1р 
анамнестичних даних, огляд порожнини матки за допомогою пстероскопа, 
ощнку мжрофлори тх в и  тацервжального каналу шляхом мжроскопй мазка, 
дослщження методом пол1меразно! ланцюгово! реакцй на наявшсть у 
цервжальному канал1 Cytomegalovirus, Mycoplasmagenitalium,
Chlamidiatrachomatis, Ureaplasmaurealyticum, Herpessimplexvirus 2-го типу. При 
д1агностищ хрошчного ендометриту пащенткам проводилася
антибютикотерашяметрошдазолом у комбшацй з цефалоспоринами третього 
поколшня. На наявшсть хрошчного ендометриту вказували таю пстолопчш 
ознаки: шфшьтращя л1мфоцитами стромального шару ендометр1я, склероз 
стральних артерш, осередкова гшертроф1я базального шару.
Результати: у дослщженш брали участь 45 жшок вшом вщ 22 до 40 роюв. 
Поширешсть хрошчного ендометриту серед них склала 67,4%. Проходження 
курсу антибютикотерапй призвело до одужання у 81,7% пащенток, тод1 як у 
18,3% пащенток була персистенщя захворювання. У жшок, що одужали, була 
бшьш висока частота настання ваптност (75,7%) i живонародження (66,8%) 
пор1вняльно з пащентками з персистенщею захворювання -  24,3% i 14,8% 
вщповщно.
Висновок: таким чином, у пащенток з нез’ясовнимбезплщдям встановлена 
висока частота розповсюдженост хрошчного ендометриту. Можна зробити 
висновок, що своечасна д1агностика i лшування хрошчного ендометритузначно 
шдвищують частоту спонтанного настання ваптност й живонародження у таких 
пащенток.

С1дора А л ь о н а  О лександр1вна, А р т ем ен к о  М а р га р и т а  С вгенИ вна  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра неврологи №1
Науковий кер1вник: ас., к.мед.н. 1брапмова Олена Леонвдвна

Порушення пам,ятi у пащснпв i3 синдромом вертебральноТ
артери

Актуальшсть. Розповсюджешсть синдрому вертебрально! артери серед уЫх 
невролопчних захворювань становить 3,8%. Цей синдром розвиваеться 
внаслщок утиску симпатичного нервового пучка, що пролягае разом з хребетною 
артер1ею. Травмування нервових волокон призводить до стр1мкого розвитку 
невролопчно! симптоматики у вигляд1 головного болю, запамороченш, 
порушення зору, зниження пам'ят i працездатностй Найчастшою причиною 
розвитку синдрому вертебрально! артери е малорухливий споЫб життя, що на 
сьогодшшнш день стало дуже актуальним серед молоди
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Мета: визначення кореляци м1ж проявами порушення пам’я т  та синдромом 
вертебрально! артери.
Методи. В невролопчному вщдшенш обласно! клшчно! лшарш м. Харкова було 
проведено анкетування i вивчення шторш хвороби 32 хворих вжом вщ 23 до 45 
роюв i3 синдромом вертебрально! артери. Оцшка пам,ятi здiйснювалася за 
методикою Лури на початку лiкування i через 2 тижш пiсля початку лжування 
препаратами, що покращюють мозковий кровообщ i вiдвiдування лжувально! 
фiзкультури. Результати за тестом для оцшки пам’я т  зображувалися у вигляд! 
криво!. Крива вiдрiзнялася в залежностi вщ наявност та типу розладу -  чи то 
виснаження уваги, нестшюсть уваги, емощональна в ’ялшть або задовiльна 
пам’ять. Виконано статистичний аналiз даних (програма Excel).
Результати. За результатами дослщження на початку лжування бiльша частина 
хворих мала порушення пам’я т  (78,6%). Найбшьш розповсюдженим типом 
порушення була нестшюсть уваги (36,7%), тод! як виснаження уваги виявлено у 
25,8% хворих, а емоцшну в ’ялшть -  у 16,1%. Через 2 тижш т с л я  початку 
лшування повторно був проведений тест на ощнку пам’ящ  за результатами якого 
вщсоток хворих !з порушенням пам’я т  значно знизився -  31,3%. 1з них 20,7% 
склада нестшюсть уваги, 8,4% - емоцшна в ’ялшть, 2,2% - виснаження уваги. 
Висновки. У бшьшост пащенпв з синдромом вертебрально! артери вщзначено 
наявшсть порушення пам’ятй На основ! отриманих даних, можна зробити 
висновок, що своечасна д!агностика i медикаментозне лжування порушення 
мозкового кровообшу у поеднанш з лжувальною ф!зкультурою корегуе 
когштивш порушення, у тому числ! порушення пам’ятй

С1дора А л ь о н а  О лександр1вна, А р т ем ен к о  М а р га р и т а  С вгенИ вна  
Харювський нащональний медичний ушверситет 

Кафедра радулой! та рад1ацшно! медицини 
Науковий кер1вник: Спузяк Роман Михайлович

ПРОМЕНЕВА ДИФЕРЕНЦ1АЛЬНА Д1АГНОСТИКА 
М1СЛОМНО1 ХВОРОБИ I ГОРМОНАЛЬНИХ 

СПОНДИЛОПАТ1Й

Актуальшсть. М!еломна хвороба е злояюсним л!мфопрол!феративним 
захворюванням, при якому в юстковому мозку розселяеться клон плазматичних 
В-клггин. М!еломш кл^ини продукують остеокластактивуючий чинник. 
Наслщком цього е осередков! юстков! дефекти або дифузний остеопороз, 
патолопчш переломи, бол! в юстках. М!еломна хвороба складае 1% вщ уЫх 
онколопчних захворювань i 10% гемобластоз!в. М!ра злояюсност - одна з 
найвищих серед уЫх л!мфом, хвороба фатальна, незважаючи на тератю . 
Комплексне лшування алкшуючим цитостатиком мелфланом i
кортикостеро!дами (плюс радютерашя вогнищ) тягне ремшда лише у 40% 
хворих, причому i при адекватному лшуванш термш життя, в середньому, шсля
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встановлення д1агнозу не перевищуе 2 - 3 роки. Трансплантащя юсткового мозку 
не чинить радикального ефекту i не усувае рецидивов. Проте, як можна бшьше 
рання дiагностика i початок лiкування захворювання Ктотно тд в и щують 
вiдсоток досягнення тривало! ремюи. При первинному зверненнi хворих з 
приводу скарг на болi в рiзних вуддшах хребетного стовпа за даними 
рентгенологiчного дослiдження доводиться диференщювати осередкову i 
диффузно-поротичну форми множинно! мiеломи вiд гормональних
спондилопатiй, що проявляються дифузним остеопорозом, патологiчними 
переломами. Диференщальна дiагностика складна унаслiдок неспецифiчностi 
раннiх клiнiчних проявiв вказаних захворювань, а також схожостi 
рентгенолопчно! картини, що проявляеться дифузним або осередковим 
розрщженням юстково! структури. Тому метою нашо! роботи стало п о л тшення 
ранньо! дiагностики мiеломно! хвороби з використанням комплексу променевих 
i лабораторних методiв.
Матерiали i методи. Всього обстежено 42 людини, з них 21 хворих мiеломною 

хворобою, 21 з гормональними спондилопатiями. Клiнiчнi прояви при вказаних 
захворюваннях неспецифiчнi. Це бшь в рiзних в^ддшах хребта (100%), частiше в 
поперековому (60 - 70%), юстках тазу (40%) i ребрах (45%), радикулярный 
синдром (60%). Хворим, що пред'являв вказаш скарги, зроблено променеве 
дослщження: рентгенографiя хребетного стовпа (100%), рентгенографiя черепа, 
ребер, юсток тазу (70%), ОСГ (40%), КТ (23,5%), МРТ (9,3%), а також 
лабораторш тести, я к  включали кшшчний аналiз кровi (100%), кшшчний аналiз 
сечi (75%), бiохiмiчний аналiз кровi, в якому визначали загальний бiлок i 
бiлковий спектр сироватки (60%), вмют кальцiю в сироватщ кровi (85%). 
Результати. За результатами 42 вивчених спондилограмм явища остеопорозу 
спостершалися в 100%. Мiеломна хвороба була затдозрена, пiдтверджена 
лабораторними методами i гiстологiчним дослiдженням пунктату юсткового 
мозку в 10 випадках (23,8%). У 100% випадюв дiагностована множинна форма. 
При рентгенолопчному дослiдженнi шших кiсток скелета схожi змiни виявлеш 
в кiстках черепа у 8 пащенлв (80%), ребрах у 10 пащенлв (100%), в кiстках тазу 
у 6 пащешзв (60%).
Ренгенологически характерним проявам мiеломно! хвороби передують явища 
остеопорозу. При вираженiй кшшко-рентгенолопчнш картинi вона проявляеться 
вогнищами деструкцп округло! або овально! форми, з рiзко обкресленими 
контурами - "пробойников^'. Вражаються усi в1'дд1~ли хребта. Частiше вогнища 
iзольованi i зливаються мiж собою лише при !х великш кiлькостi без втрати 
власних контурiв кожного вогнища. Мiеломнi вузли руйнують не лише тша 
хребцiв, але i !х дужки, вiдростки, мiжхребетнi диски. Ушкодження кiсток тазу i 
стегнових кiсток виявляеться на т зш х  стадiях процесу. Патогномонiчне 
множинне ушкодження ребер, звичайш патологiчнi переломи багатьох ребер i !х 
мала хворобливють. У черепi зазвичай великi дiрчастi вогнищ! остеолiтично!' 
деструкцi!■.
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Т аненя  BiKmopiM n e m p ie u a  

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра медично! бюлогл

Науковий кер1вник: к.6.н., доц. Джамеев Вадим Юршович

ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГ1ЧНИХ ФАКТОР1В НА СТАН
ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ

Фактори зовшшнього середовища суттево впливають на в с  жив1 ютоти, у тому 
числ1 на людину. Особливо критичними е непостшш, м1нлив1 умови, я к  
змушують реал1зувати адаптацшний потенщал оргашзму i можуть бути 
причиною попршення самопочуття. Для деяких людей рiзкi змiни погодних 
умов е справжньою проблемою. Доля метеочутливих людей в Укра1ш, за рiзними 
оцiнками, сягае щонайменше 30%.
Дослiдженнями проблем метеочутливост займаеться 6iометеорологiя — 
мiждисциплiнарна наука, що вивчае вплив клiмату i коливань погодних умов 
(сезонних, добових, довшьних) на здоров’я, емоцiйний стан i працездатнiсть 
людини. Цей напрямок розвиваеться вже кшька десятирiч, проте в науковш 
лiтературi немае вичерпно! шформацй щодо цього питання.
Виходячи з вищезазначеного, метою нашо! роботи було дослщження 
розповсюдженостi метеочутливостi та 11 окремих особливостей.
Для досягнення мети було проведено анкетування людей рiзного вжу та статi 
для:
— виявлення зв’язку метеочутливостi з вшом, статтю, рядом фенотипових ознак 
та станом здоров’я респондента;
— встановлення головних метеоролопчних чинникiв, я к  iстотно впливають на 
самопочуття опитуваних.
Методами дослщження були анкетування та статистичний аналiз анкет. Нами 
була розроблена анкета, яка мютила питання щодо стану здоров’я опитуваних та 
1хньо! реакцй на змiну погодних умов.
До анкети були додаш питання про особливост фенотипу опитуваних (колiр 
волосся i райдужки ока, зрют, вага), якi ми використовували для пошуку 
маркерiв схильностi до метеочутливостт
Вiдповiдi оцiнювалися певними балами, я к  потiм складалися. За сумою балiв 
оцiнювали рiвень метеочутливостi:
• 0-4 — вщсутшсть чутливостi (нечутливють),
• 5-9 — легкий стушнь чутливостi (метеочутливiсть);
• 10-13 — середнш (метеозалежнiсть);
• >13 — важкий стутнь (метеопатiя).
Опитано 150 респондента трьох вжових груп (по 50 осб  кожна):
• 17-29 роюв;
• 30-49 рокiв;
• старше 50 роюв.
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Дослщження показало велику розб1жн1сть серед опитуваних за р1внем 
чутливост до метеоумов. Переважали люди i3 легким р1внем чутливост (майже 
половина респондента), якi були представленi всiма вжовими групами.
За даними опитування було виявлено, що рiвень метеочутливостi шдвищуеться 
i3 вiком, а у жшок цей показник бiльше, нiж у чоловтв . До того ж шдвищення 
рiвня чутливостi у жiнок вщбуваеться у бiльш ранньому вiцi.
Найбшьш характерними симптомами, якi вiдчували респонденти при зм ш  
погодних умов були головний бшь, сонливiсть, слабкiсть i рiзкi стрибки 
артерiального тиску.
Виявлено, що при значних змшах погодних умов бшьшою мiрою загострюються 
хрошчш хвороби серцево-судинно! та дихально! систем. Це може бути пов’язано 
з перепадами атмосферного тиску, що спричиняе коливання артерiального тиску 
людини.
Також неприемш вiдчуття завдавала пiдвишена сонячна актившсть (магнiтнi 
бурi).
Найсильнiше погiршення самопочуття респонденти вiдмiчали зимою та осшню, 
а також у мiжсезоння осшь-зима. Це може бути пов’язано з загальним зниженням 
iмунiтету, зменшенням св^лового дня i дуже рiзкими стрибками погоди (осш т 
зливи, снiг, стрибок атмосферного тиску)
1снуе думка, що люди з надмiрною вагою е бшьш метеочутливими, оскiльки 
ожирiння спричинюе бiльшу напругу на серцево-судинну та дихальну системи, 
у порiвняннi з людьми з нормальною вагою. Проте нами не було виявлено тако! 
залежность Також не знайдено зв’язку мiж рiвнем метеочутливостi та зростом, 
кольором волосся та кольором райдужки.
Висновки.
1. Для вЫх дослiджених вжових груп характерний значний рiвень чутливост 
до метеоумов с перевагою легкого рiвня чутливостi.
2. Лiтнi люди та жшки бiльшою мiрою чутливi до метеорологiчних факторiв.
3. Метеочутливють переважно пов’язана iз порушенням функщонування 
серцево-судинно!, а також дихально!' систем.
4. Головними метеоролопчними чинниками, що впливають на змшу 
самопочуття респондента е коливання атмосферного тиску, тдвищення 
сонячно! активностi i зниженнi температури.
5. Зрют, вага, колiр волосся та райдужки не впливають на рiвень 
метеочутливiстю респондентiв.



KH IA SM
Т ат ьян чен ко  Ю л 1я  С е р ги вн а  

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра неврологи №1

Науковий кер1вник: ас. 1брапмова Олена Леонвдвна

ОСОБЛИВОСТ1 ПЕРЕБ1ГУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО МЕН1НГ1ТУ 
В СУЧАСНИХ ЕП1ДЕМ1ОЛОГ1ЧНИХ УМОВАХ

Актуальшсть:Туберкульоз в наш час е одшею з найважлив! ших медико- 
соцiальних проблем. Туберкульозний менiнгiт (ТМ) це запалення м'яких 
оболонок головного мозку, яке розвиваеться при бактерiемii збудника 
мжобактерп туберкульозу(МБТ) в умовах загально! та мюцево! сенсибшзаци,ш,о 
створюе умови для проникнення мжобактерш через гематоенцефалiчний барер 
i розвитку специфiчного запалення. ТМ- гостро прогресуюча форма 
туберкульозу, летальшсть при якому складае 15 - 70%,що i обумовлюе сощальну 
значимiсть цього захворювання. В Укра!ш за останнi 5 рокiв майже в 4 рази 
збшьшилась захворювашсть ТМ.
Мета:Визначити причини розвитку та особливост перебiгу ТМ в сучасних 
ешдемюлопчних умовах.
Матерiали та методи: В ходi дослiдження було проведено аналiз 50 iсторiй 
хвороб пащенлв за 2018 рiкrяким було призначено лжування з приводу ТМ. Були 
вивчеш данi анамнезу, клiнiчнi прояви та результати рентгенолопчного i 
лабораторного дослiджень(аналiз мокроти та лiквору на МБТ мжроскотчним та 
бактерiологiчним методами).
Результати дослщження: В групi хворих(50 осiб) були пацiенти в вжових межах 
25-50 рокiв. 90% пащенлв -  хворi до 40 роюв. Середнiй вiк хворих 33 роки. 
Серед уЫх пацiентiв вiдсоток ч о л о втв  складае 80,а жiнок -20%. У 40 
пащенлв(80%) вiдмiчаеться вперше виявлений туберкульоз, у 7(14%) -  
загострення, у 3(6%) рецидив. 1зольоване ураження ЦНС спостер^алось тiльки 
у 5%, в уЫх штттих випадках ТМ поеднувався з ураженням дихально! системи. У 
35(70%) хворих ТМ вiдмiчався на ф о т  дисемiнованого процесу( дисемшований 
i мiлiарний туберкульоз легень). У 15(30%) хворих ТМ був поеднаний з т тттими 
формами туберкульозу - шфшьтративною, вогнищевою, фiброзно-кавернозною. 
У 70% хворих ТМ - меншгеальна форма мшарного туберкульозу, у 30% - як 
результат гематогенного розповсюдження МБТ при прогресуючому перебiгу. 
При надходженш в стацiонар у 25 ( 50%) хворих -  тяжкий стан, у 19 (38%) вкрай 
тяжке, 11(22%) надшшли в сташ сопору. У 95% пащенлв вiдмiчаються 
меншгеальш симптоми: у всiх -  рипдшсть потиличних м'язiв, у 90% 
позитивний симптом Кершга. Симптоми ураження черепно-мозкових нервiв 
спостерiгаються у 40%. Признаки меншгоенцефалггу, при надходженш в 
стащонар, були виявленi у 45%, у вшх порушення свiдомостi, у 60% парези i 
паралiчi. При дослщженш лiквору в середньому виявлено: плеоцитоз 155,4 ± 63,2 
кл/мкл, лiмфоцити 71,4 ± 7,9%,бiлок 1,5 ± 0,75 г/л, глюкоза 1,7 ± 0,31 ммоль/л, 
хлориди 119,8 ± 2,9 ммоль/л. У 30% хворих було виявлено МБТ у лшворБ На
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фош лжування позитивний результат в1дм1чаеться у 25%, у 75% - летальний 
наслщок.
Висновки: В сучасних умовах ТМ зустр1чаеться у ч о л о втв  25-40 роюв. ТМ 
може пролкати у вигляд! меншгеально! форми мшарного туберкульозу, але 
бшьш часто зустр1чаеться як результат гематогенного розповсюдження 
дисемшованованого туберкульозу. 1зольоване ураження мозкових оболонок 
зустр1чаеться вкрай рщко. Характер спино-мозково! рщини вщповщае 
туберкульознш елологи. Частота смертельних наслщюв залишаеться 
високою,що в бшьшш м1р1 зумовлено шзньою д1агностикою ТМ.

Т1моф еев Д е н и с  Е д уардович , Ч ерем ська  Д а р 'я  Я рослав1вна  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гшекологл №1

ХРОН1ЧНИЙ ЕНДОМЕТРИТ I ЙОГО Д1АГНОСТИКА В
СУЧАСН1Й Г1НЕКОЛОГП

Хрошчний ендометрит - одна з найбшьш гострих проблем сучасно! гшекологи. 
Це обумовлено високою частотою дано! проблеми у жшок репродуктивного вжу, 
значимштю пошкодження ендометр1я як причини порушень менструально! 
функт !, ендокринних порушень, невиношування, безплщдя, незадовшьних 
результалв допом1жних репродуктивних технологш, а також зниження якосл 
життя жшок. Це говорить про те, що до тепер1шнього часу не виршено питання 
метод1в д1агностики, що дозволяють верифжувати д1агноз, уникаючи повторних 
морфолопчних дослщжень порожнини матки.
Мета. Визначити частоту захворювання на ХЕ жшок репродуктивного вжу, з 
р1зною патолопею. Популяризувати проблему недостатносл та недосконалосл 
д1агностичних заход1в.
Методи д1агностики. Д1агностика ХЕ е комплексною i заснована на анал1з1 
к т т ч н и х  симптомiв, даних анамнезу, УЗД картини, морфолопчного 
дослiдження ендометрiя i оцшщ iмунологiчного статусу. Морфологiчне 
дослiдження ендометрш е «золотим стандартом» дiагностики ХЕ. Матерiал для 
дослiдження рекомендують отримувати в середню i пiзню фазу пролiферацi!, 
шляхом пайпель-бюпси або прицшьно! бюпси в момент виконання пстероскопи. 
Штрих-бiопсiя ендометрiя, що отримуеться при асшраци вмiсту порожнини 
матки за допомогою спецiальних канюлей, останнiм часом набувае велику 
дiагностичну цiннiсть у зв'язку з можливштю !! використання в амбулаторних 
умовах i високою (85-97%) дiагностично! точнiстю.
Результати. Елолопчною ланкою е раннiй початок статевого життя, шфекци, 
тривале використання внутршньоматково! контрацепци, гiстероскопiя, 
дiагностичне вишкрiбання, екстракорпоральне заплiднення,
гiстеросальпiнгографiя. Ureaplasma urealiticum е переважаючими шфекцшними 
агентами у жшок з ХЕ в 10% випадюв. Жшки репродуктивного вiку, становлять
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76-88% серед пащенток з ХЕ. Серед гiнекологiчних хворих ХЕ зустрiчаеться з 
частотою 3-14%. При цьому частота ХЕ залежить вiд нозолопчно! форми, з 
приводу яко! обстежуеться пащентка. Так, у жiнок з невиношуванням вагiтностi, 
за даними рiзних авторiв, ХЕ зустрiчаеться з частотою вщ 23% до 86,7%. Частота 
ХЕ у хворих з безплщдям також коливаеться i становить 7,8% -23,6%. ХЕ 
асоцiйований з шшими патологiчними змiнами органiв малого таза - зi 
спайковимпроцесом, зовнпттт м  генiтальним ендометрiозом, мiомою матки, що 
вщзначаеться в 75% випадкiв, з хрошчним сальпiнгоофоритом в 46% 
спостережень.
Висновок. Широкий дiапазон частоти народження захворювання свiдчить про 
рiзнi пiдходи до дiагностики i робить необхiдною вироблення едино! тактики в 
питаннях верифшаци дiагнозу. Таким чином, ХЕ i викликаш !м 
морфофункцiональнi порушення ендометрiя е суттевою причиною бе.зплрддя i 
невиношування вагiтностi. Але публшаци останнiх роюв показують велику 
рiзноманiтнiсть методiв дiагностики i лiкування, що говорить про вщсутшсть до 
теперiшнього часу единого тдходу до вирiшення цього питання, а значить, 
перед дослiдниками д ос  сто!ть завдання розробки нових методiв точно! та 
швидко! дiагностики в поеднанш з !х результативнiстю i економiчнiстю .

Т ка чен ко -Р а д о гуз  Т ет ян а  В а с и л 1вн а  
Укра!нська медична стоматолопчна академ1я 

Кафедра нервових хвороб з нейрох1рурпею та медичною генетикою 
Науковий кер1вник: доктор медичних наук, професор Литвиненко Натал1я Володимир1вна

ОСОБЛИВОСТ1 КЛ1Н1КО-НЕВРОЛОГ1ЧНИХ ПОРУШЕНЬ, 
Р1ВНЮ СТРЕСОВО1 ГЛ1КЕМП В ПАЩСНТШ У ГОСТРОМУ 

ПЕР1ОД1 1ШЕМ1ЧНОГО 1НСУЛЬТУ ЗАЛЕЖНО В1Д 
П1ВКУЛЬНО1 ЛОКАЛ1ЗАЦП ВОГНИЩА 1ШЕМП

Гостра церебральна патологiя та !! найпоширенiша форма -  iшемiчнiй шсульт 
(II) на теперiшньому етапi е актуальною медико-сощальною проблемою, 
оскiльки займае провщне мiсце в структурi захворюваност^ iнвалiдизацi! та 
смертностi населення.
Метою роботи стало виявити особливост клшшо-невролопчних порушень, 
рiвень стресово! глiкемi! в пащешдв у гострому перiодi II залежно вiд твкульно! 
локалiзацi! вогнища iшемi!.
Було обстежено 38 пащенлв, вiком вiд 50 до 72 роюв (середнiй вiк 61,8 ± 1,0 
рокiв) у гострому перiодi перебiгу II, в яких була виявлена гiперглiкемiя (на 
момент поступлення рiвень глюкози кровi бiльше 7,0 ммоль/л з подальшою 
нормалiзацiею впродовж 72 годин).
Хворим було проведено невролопчний огляд, нейровiзуалiзацiйне обстеження 
головного мозку (МРТ), консультащя ендокринолога (для виключення
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ендокринно! патологи), оцiнка за шкалою NIHSS, визначення рiвня глюкози в 
кров!.
У залежностi вiд локал!заци iшемiчного вогнища пащенти були подш ет на 2 
групи: iз локал!защею в лiвiй пiвкулi (1-ша група) та правш пiвкулi (2-га група). 
Першу групу склали 21 пащент (11 осiб чолов!чо! статi, 10 жшочо! статi). Другу 
групу - 17 пащенпв (9 осiб чолов!чо! статi, 8 жшочо! статi). Групи достовiрно не 
вiдрiзнялись за вшом, статтю, об’емом вогнища ураження.
В другш групi (iз локалiзацiею вогнища ш еми в правiй пiвкулi) встановленй 
бiльш вираженi порушення за шкалою NIHSS (11,4 ± 0,4 балiв), порiвняно з 
першою групою (NIHSS 13,2 ± 0,4 балiв). У даних пацiентiв також був виявлений 
вищий рiвень стресово! глшеми (8,5 ± 0,9 ммоль/л), у порiвняннi з пацiентами 1 
групи (7,6 ±0,8ммоль/л). На 14 день рiвень неврологiчного дефiциту за шкалою 
NIHSS в другш груш склав 12,9±0,4 балiв, коли в першiй груш вш становив 
10,9±0,4 балiв; рiвень глюкози нормалiзувався в обох групах (1-й -  7,8 ммоль/л, 
2-й -  5,5 ммоль/л).
Таким чином, гострий перюд II у пащеш!в зi стресовою гiперглiкемiею та 
локалiзацiею вогнища ш еми в правiй пiвкулi характеризуеться вищим, у 
порiвнянi з пащентами, у яких вогнище ш емй локалiзоване в лiвiй пiвкулi, 
рiвнем неврологiчного дефiциту й повiльнiшою швидюстю його регресу. Рiвень 
глюкози кровi в обох групах нормалiзувався до 10-14 дня.

Т кем а ла д зе  Д е о н 1с Ю р ш о ви ч  
Харювський нащональний медичний ушверситет 

Кафедра неврологи №1
Науковий кер1вник: к.мед.н., доц. Сскш Олександр Ростиславович

НЕЙРОГЕНЕЗ

Багато хто вважае, що у дорослих не можуть з'явитися новi нервовi кштини, але 
останнiм часом було доведено, що ця думка помилкова i це можливо. Таке 
дослщження отримало назву нейрогенез i заслуговуе велико! уваги, тому що це 
допоможе виршити багато питань в профшактищ, лiкуваннi та розвитку 
багатьох захворювань.
Мозок доросло! людини здатний створювати новi нейрони. Основну роль в 
цьому вщшрае гшокамп, який виконуе багато функцш: бере участь в навчанш, 
запам'ятовуваннi, емоцiйнiй сферi, але також, як уже вщомо, вш здатний 
генерувати новi нейрони, число яких досягае 700 в день i ближче до старост 
замшюе усi нейрони, якi були в нас з народження.
Багато факторiв впливають на кшьюсть виникнення цих кштин за певний час, !х 
можна роздiлити на двi групи:
- Сприятлив!, що пiдсилюють нейрогенез чинники: навчання, фiзична
активнiсть, правильне харчування;
- Несприятлив!, що зменшують нейрогенез: депресiя, недолiк сну, стрес, старють, 
шкодлив! звички.
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Нов1 нейрони дуже важлив1 для пам'ятт Чим сильшше нейрогенез, тим бшьше 
нових нервових кштин генеруеться, це призводить до полшшення функцш 
запам'ятовування i навчання. Окрему увагу можна придшити ф1зичним 
навантаженням, я к  пiдсилюють кровотiк в головному мозку, а це призводить до 
покращення обмшних процесiв i прискорення процеЫв нейрогенерацii.
Вплив стресу сильно пригшчуе процес оновлення клiтин, але при використанш 
антидепресантiв видно позитивнi результати, що доводить експеримент при 
якому радiацiею вбивали клiтини якi дшяться, i антидепресанти переставали 
дiяти. Це доводить патогенез розвитку стресу при хiмiотерапil, яка також 
пригшчуе клтгинний подш в гiпокампi, але вiдрiзняеться вiд радааци, тим, що там 
руйнували усi клiтини якi дшились, хiмiотерапiя залишае невелику частину 
таких кштин, що дозволяе при правильно падбранш терапп, вiдновити 
нейрогенез i емоцiйну стiйкiсть.
З вiком утворення нових кштин зменшуеться i цьому е два припущення, одне з 
яких пояснюе це тим, що кшьюсть стовбурових клiтин для нейрогенезу 
обмежена, а шше навпаки: 1х запаси невичерпнi. Якщо дотримуватися першого 
варiанту, то це може пояснити зниження нейрогенезу з вжом, але тодi це 
доводить шкоду вЫх заходiв для стимуляцп нейрогенезу, тому що вони швидше 
вичерпують нашi запаси, але як аргумент нашого першого припущенням можна 
висунути зниження трофiчних функцiй органiзму з вжом. Найбiльш iмовiрним е 
друге припущення i це найкращий варiант для людини, що доводить великi 
можливост нашого мозку.
Нейрогенез е дуже важливим для подальшого детальнiшого вивчення цього 
процесу, який допоможе затримати або вилжувати та попередити невролопчш 
захворювання, якi вважаються невилiковними.

Ф р о ло ва  Т ет яна  BonoduM upiena, О см ан  H am an in  С ергивна ,
С т ен ко ва  H a m a лiя  Ф ед o p iвнa  

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра пропедевтики пед1атрй №1 

Науковий кер1вник: д.мед.н., проф. Фролова Тетяна Володимир1вна

МЕТАБОЛ1ЧНИЙ ПРОФ1ЛЬ ПРИ НЕДИФЕРЕНЦ1ЙОВАН1Й 
ДИСПЛАЗП СПОЛУЧНО1 ТКАНИНИ - КЛ1Н1ЧНИЙ

ВИПАДОК

Дисплазiя сполучно! тканини (ДСТ) генетично детермiнована аномалiя розвитку 
мезенхiмального матрiксу, яка включае в себе рiзноманiття проявiв з боку майже 
вшх систем оргашзму. Варiантами ДСТ можуть бути як окремi синдроми 
(синдром Марфана, MASS-синдром, синдром Елерса-Данло та iн.), так i малi 
морфофункцiональнi порушення внутрштшх органiв i опорно-рухового апарату. 
Окрiм порушень в функцiонуваннi мезенхiмальноl тканини, досить часто мають 
мшце змши в макро- та мiкроелементному гомеостазр забезпеченостi
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вггамшами. Перш за все, йдеться, про забезпечешсть вгамш ом Д3, одшею з 
основних функций якого е участь у процесах м1нерал1зацН юстково! тканини. 
Метою дослщження е вивчення метабол1чного профшю при недиференцшованш 
дисплази сполучно! тканини у дггей.
Задача дослщження: на приклад1 кшшчного випадку показати класичш змши 
метабол1чного профшю у дитини шдлггкового вшу з недиференцшованою 
дисплаз1ею сполучно! тканини.
Хлопець 16 роюв, звернувся з1 скаргами на бол1 в колшних суглобах та попереку 
при ф1зичному навантаженш. Даш скарги з’явилися у вщ1 7-8 роюв, з1 сл1в 
батьюв, пов’язаш з травмою. Дитина перебувае т д  наглядом кардюлога та 
ортопеда з д1агнозом: системна дисплаз1я сполучно! тканини (мал1 структуры 
аномалп серця, перегин жовчного м1хура, косооюсть, дисплаз1я колшних 
суглоб1в, гшерпрешя л1вого надколшка, синдром гшермобшьност суглоб1в, 
подовження л1во! кшщвки, юфосколютична постава, шдвивихи плечових 
суглоб1в), церебральна ангюдистошя.
Дитиш проведено лабораторне обстеження. Встановлеш наступш змши 
юсткового метабол1зму: зниження в кров1 р1вн1в магнда до 0,54 мкмоль/л (при 
норм1 0,66-1,03 мкмоль/л) та юшзованого кальцда до 1,03 ммоль/л (при норм1 
1,06-1,31 ммоль/л) при нормальному р1вш загального кальц1ю, збшьшення р1вня 
хондро!тинсульфат1в до 0,133 г/л (при норм1 до 0,100 г/л). Р1вш фосфору, лужно! 
фосфатази, калда, натр1ю - в межах референтних значень. При проведеш 
визначення р1вня в1там1ну 25-(ОН)-Д3 методом 1муноферментного анал1зу 
виявлено зниження його р1вня до 32,05 нмоль/л (норма 75-125 нмоль/л). За 
результатами ультразвуково! денситометр^' д1агностовано остеопен1ю 2 ступеня 
за рахунок мшерально! та орган1чно! компонент. Для корекци виявлених зм1н 
дитин1 призначено: вггамш Д3 по 4000 МЕ на день, препарати кальцда по 1000 
мг 2 рази на день та магнда по 100 мг 2 рази на день.
Приведений кшшчний випадок повшстю сшвпадае з даними сучасно! науково! 
л1тератури та демонструе метабол1чн1 зм1ни, я к  в1дбуваються в орган1зм1 
пац1ент1в з недиференцшованою дисплаз1ею сполучно! тканини.

Ф р о ло ва  Т ет ян а  BonoduM upiena, С м ецъ  Т ет яна  B iK m opieua  
Харювський нацюнальний медичний ушверситет 

Кафедра пропедевтики пед1атри №1 
Науковий кер1вник: д.мед.н., проф. Фролова Тетяна Володимир1вна

ВЗАеМОЗВЯЗОК Р1ВНЯ В1ТАМ1НУ D З ПОКАЗНИКАМИ 
1МУНОЛОГ1ЧНОГО СТАТУСУ Д1ТЕЙ З РЕКУРЕНТНИМИ 

РЕСП1РАТОРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Останн1м часом все бшьше уваги прид1ляеться значенню в1там1ну D у патогенез! 
багатьох захворювань, як дорослих, так i д1тей р1зних вжових пер1од1в. Зниження 
його рiвня е фактором ризику розвитку цшо! низки гострих i хронiчних
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захворювань. На тепер добре ведомо, що саме вггамш D е одним i3 важливих 
фактор1в у боротьбi з туберкульозом; з ’являються новi данi про його iмовiрний 
вплив щодо профiлактики онколопчно! патологи та розшяного склерозу, його 
роль у функцюнуванш гмунно! системи людини. Саме це й обумовило 
актуальшсть виконання даного дослщження.
Мета роботи: визначення взаемозв’язку мiж рiвнем 25(OH)D та показниками 
iмунологiчного статусу, а саме гуморально! ланки iмунiтету дiтей шкшьного 
вiку, що часто хворiють на гострi респiраторнi захворювання.
Матерiали та методи: обстежено 58 дгтей вшом вiд 9 до 11 рокiв, я к  часто 
хворiють на гострi шфекцп верхнiх дихальних шляхiв. Групу порiвняння склали 
45 практично здорових дтай  вiдповiдного вiку. Всiм дггям було проведене 
комплексне обстеження, що включало: к ш т ч т  аналiзи кровi та сеч^ бiохiмiчнi 
показники кровi: визначення рiвнiв Fe, Mg, P, iонiзованого Ca, 25(OH)D та 
iмунологiчнi показники гуморально! ланки iмунiтету (рiвнi IgA, IgM, IgG). 
Обстеження було проведено у весняно-лггнш перiод року. Дослiдження 
проводилися вщповщно до мiжнародних бiоетичних стандарта.
Результати: встановлено, що 57,3% дггей, я к  хворiють рекурентними
респiраторними шфекщями, мають недостатшсть втамш у D (50-75 нмоль/л) та 
зниження показника Ig A (вгд 0,5 до 0,7 г/л), а 21,7% - дефщит вггамшу D (менше 
50 нмоль/л ) та зниження рГвня IgA (вщ 0,4 до 0,6 г/л). Серед практично здорових 
дгтей недостатшсть втамш у D виявлено у 14,6% випадюв, а показники 
гуморально! ланки Гмуштету знаходились у межах референтних значень. 
Висновки: у дгтей, я к  часто хвордать на гострГ шфекци верхшх дихальних 
шляхГв спостершаеться зниження рГвня IgA в сироватщ кровГ та зниження або 
дефщит вггамшу D. Проведене дослгдження свщчить про доцшьшсть визначення 
25(OH)D у дгтей з рекурентними захворюваннями оргашв дихання.

Х а р ч е н к о  E n in a  О лександр1вна, В ла сен к о  О льга  В олодим ир1вна  
Харкгвський нацюнальний медичний унгверситет 

Кафедра урологи, нефрологи та андрологи гменг проф. А.Г. Подреза 
Науковий кергвник: к.мед.н., асистент Гарагатий А.1.

ПРОГНОСТИЧНА ОЦ1НКА ЕФЕКТИВНОСТ1 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО Л1КУВАННЯ ПРОСТАТИ У ХВОРИХ

НА ДГПЗ

Актуальшсть роботи. Доброяюсна гшерплазгя передмгхурово! залози (ДГПЗ) - 
одне з найбгльш поширених чоловгчих захворювань. За даними Мшштерства 
охорони здоров'я Укра!ни вгд 2019 року спостершаеться наростання 
захворювання, починаючи з 12% у чоловгкгв у вгцг 40-49 рокгв до 82% у 80 рокгв, 
шсля 80 роюв аденома простати зустргчаеться в 96% випадюв. За стандартами 
ВООЗ при вгдсутностг позитивного результату консервативного лгкування
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показано оперативне втручання. У зв'язку з чим, актуальшсть питання вибору 
тактики лжування хворого ДГПЗ залишаеться високою.
Тому метою даного дослщження було дати ощнку якост життя хворих з ДГПЗ, 
до i шсля лшування.
Матер1али та методи. У дослщження було включено 164 хворих, я к  проходили 
обстеження i лiкування в обласному клiнiчному ц е н ^  урологи та нефрологи iм. 
В.1. Шаповала, в перiод з листопада 2018 - квггень 2019 р. Вж хворих варiював 
вiд 60 до 68 роюв, середнiй вж хворих склав 65,6 ± 4,2 роюв. Пiсля проведення 
специфiчного обстеження включало в себе: ТРУЗ1, УЗД оргашв сечовидшьно! 
системи iз залишковою сечею, урофлоуметрия, ПСА (загальний, вшьне 
володiння), трансректальная бiопсiя передмiхуровоl залози) пацiентам був 
поставлений дiагноз ДГПЗ. Критерiями включення в дослiдницьку групу були: 
наявшсть хрошчно! затримки сечi (до 100 мл), дизури, гiпертрофiя 
передмiхуровоl залози (V = 80-100 см). На момент дослщження у хворих не було 
виражених запальних явищ, що вимагають антибактерiальноl корекци. У 
дослiдження не включалися пащенти з об'емом передмiхуровоl залози понад 100 
см3, затримкою сечi понад 100 мл, так як, це ощнювалося, як показання до 
оперативного лжування. Так само не включалися хворi з супутшми 
захворюваннями, я к  могли вплинути на результат лжування. В якостi методу 
лiкування використовувалися два варiанти консервативно! терапii вщповщно до 
рекомендацiй Свропейсько! асощаци уролопв, вiдповiдно па.тенти також були 
роздшеш на двi групи: перша група (80 дослщжуваних) приймала а- 
адреноблокатори (Омнiк, по 0,4 мг 1 раз / добу), друга група (84 дослщжуваних) 
- а-адреноблокаторiв (Омнж, по 0,4 мг 1 раз / добу) в комбшаци з шпбтгором 5- 
альфа-редуктази (Пенестер, по 5 мг 1 раз / добу).
Лжування тривало протягом мжяця, згiдно зi стандартами ВООЗ. Стан хворих 
ощнювали через тиждень, два тижш i мiсяць. В якос^ основних методiв 
використовували шкалу IPSS (International Prostate Symptom Score) як найбшьш 
вщповщну мети обстеження та QOL-тест (Quality of life). За результатами 
дослщження хворi в обох групах порiвняннi за вiком, а також за загальним 
станом на момент обстеження.
Результати. В ходi лжування були виключенi 2 хворих 1 групи з 
цистотелонефрити, на другий - третш день дослщження, що зажадало установки 
катетера Фолея для подальшого !х лiкування, а також хворий 2 групи, на 
четвертий день, у якого була вщзначена гостра затримка сечi. Сумарний бал 
шкали IPSS до лжування в середньому дорiвнював 14 ± 1 балам в 1 групi i 15 ± 1 
балам у 2 грут, що можна вважати порiвнянними результатами. Результат QOL- 
тесту до лiкування дорiвнював 5 ± 1 балам в 1 групi i 4 ± 1 балам у 2 груш. Через 
тиждень лжування, хворi обох груп вщзначали вiдсутнiсть вiдчуття неповного 
випорожнення сечового мiхура пiсля сечовипускання, але дане пол1пт ення 
наступило швидше в 2 груш в порiвняннi з 1 групою. Через два тижш хворi також 
вщзначали пол1пт ення при сечовипусканш, а саме вiдсутнiсть переривчастого 
сечовипускання, хворим не доводилося тужитися, щоб почати сечовипускання, 
полшшення даних показникiв так само вщзначеш швидше в 2 груш. Сумарний
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бал шкали IPSS через мшяць лшування в середньому дор1внював 6 ± 1 балам в 
першш rpyni i 4 ± 1 балам у 2 груш. Результат QOL-тесту шсля лжування в 
середньому дорiвнював 3 ± 1 балам в 1 груш i 2 ± 1 балам у 2 rpyni.
Висновки. Комбiнована теpапiя лжування доброяюсно! гшерплазн
пеpедмiхypово!' залози показуе поpiвняно кpащi результати, нiж монотерашя.

Ч ернега  1рина С т а н 1с ла в 1вна, Б а ус о в  С вген  О лександ рович ,
В о лк о ва  Ю л 1я  Вж т ор1вна  

Харювський нащональний медичний yнiвеpситет 
Кафедра медицини невщкладних станiв, анестезюдогл та штенсивно! терат! 

Науковий кеpiвник: к.м.н.,асистент Баусов Свген Олександрович

ВЗАСМОЗ,ВЯЗОК М1Ж ЦЕРЕБРАЛЬНОЮ о к с и м е т р ю ю  т а  
НАСЛ1ДКАМИ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО 

КРОВООБ1ГУ ЗА 1ШЕМ1ЧНИМ ТИПОМ. ПРОСПЕКТИВНЕ
ДОСЛ1ДЖЕННЯ.

Актyальнiсть теми: У кожному випадку гострого порушення кровообшу е 
декiлька ваpiантiв розвитку: повне або часткове одужання хворого, його 
швалщшсть або летальний наслiдок. Метод церебрально! оксиметрн дозволяе 
вчасно виявити метаболiчнi порушення шляхом визначенняу напруги кисню 
(PbrO2) у мозковiй речовиш i контролювати тяжкiсть стану хворого.
Мета: дослщження церебрально! оксиметpi! (rSO2) та наслiдкiв гострого 
порушення мозкового кровообшу.
Матеpiали та методи: церебральна оксиметpiя виконувалася за допомогою 
апарата The INVOS System (Somanetics Corp.)
Дослiдження включае 30 пацiентiв з гострим порушенням мозковому кровообшу 
по iшемiчномy типу у врлдшенш iнтенсивно!' терат!'. Пацiентам теpмiново 
встановлювали датчики церебрального оксиметра вiдpазy при надходженш до 
П1Т. Показники рееструвалися кожш 4 години протягом перших 48 годин шсля 
надходження. Для оцшки результативност за 28 днiв сформували 2 групи: 
пацiентиrяким проводився мониторинг церебральним оксиметром та тi, яким не 
проводився.
Результати: у цьому дослщженш зафшсовано 5 смертей серед не шдключених по 
церебрального оксиметра пащента. Серед пiдключених 2.
Серед шдключених до апарата людей видшили таю результати: майже повне 
вщновлення, помipне зниження пpацездатностi, тяжке обмеження
працездатност та стiйкий вегетативний стан. Значення rSO2 у пацiентiв 
кращими невролопчними результатами становили вiд 60,74% до 64,98%. Бшьш 
низькi значення rSO2 корелювали з суттевим невpологiчним дефщитом. 
Висновок:церебральна оксиметpiя е iнфоpмативним та водночас нешвазивним 
методом прогнозування результата гострого порушення мозкового кpовообiгy. 
Дослщження показуе, що серед пацiентiв, rSO2 яких контролювали
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просл1дковуються кращ1 результати одужання з меншим невролопчним 
дефщитом.

Ч ехунова  А н а с т а Ч я  О лександр1вна  
Харювський нащональний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та гшекологл №1 
Науковий кер1вник: д.мед.н.,проф. М.О.Щербина

ПСИХОСОМАТИЧН1 РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА ЗОВШШНШ
ГЕН1ТАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТР1ОЗ

В останш роки проблема гениального ендометрюзу набула особливо! 
актуальносл, що обумовлено зростаючою частотою дано! патолог!!, а також 
впровадженням в кшшчну практику сучасних метод1в д1агностики i лшування. 
Трудноттп терапi! хронiчного больового синдрому при зовнйттньому 
гениальному ендометрiозi (ЗГЕ) пов'язанi з полiморфiзмом больових механiзмiв, 
а також зашзншою дГагностикою та лшуванням.
У бшьшосл пащенток больовий синдром супроводжуеться загальною слабюстю, 
почуттям тривоги, страху, збудливютю, емощйною лабшьшстю, розЫяним 
увагою, зниженням пам'ял i шшими психоастешчний проявами, я к  турбують 
кожну другу пащентку i призводять до значного зниження якосл життя. 
Виходячи з рекомендащй сучасних медичних форумГв i юнуючо! концепцй 
едносл психГчного i соматичного, тривалий несприятливий стан жшки може 
формувати у не! субдепресивш змши, неврози, психопатi!, я к  в свою чергу 
створюють основу для розвитку психосоматичних змш.
Метою дослщження е комплексна оцiнка психосоматичних розладiв у хворих 
зовнйттш'м гештальним ендометрiозом.
Матерiали i методи дослщження: обстежено 60 пацiенток репродуктивного вшу, 
середнiй вш 29,3 ± 2,3 року. Першу групу (основну) склали 40 пащенток, я к  
страждають на хрошчну тазову бшь з пстолопчно верифiкованим дiагнозом 
зовшшнш генiтальний ендометрiоз. Контрольну групу склали 20 практично 
здорових жшок. У поняття тазового болю входять: дисменорея, диспареунiя i 
нециклiчний тазовий бшь.
У робот використана вiзуально-аналогова шкала (VAS) для кшьюсно! ощнки 
болю. Проведено ощнку реактивно! i особислсно! тривожносл за 
опитувальником Спiлбергера-Ханiна. Оцiнка депресивного синдрому проведена 
за шкалою Бека. Для ощнки якосл життя використовувався опитувальник SF-36. 
До лiкування пацiенток з ЗГЕ показники шкали VAS в 100% вказували на 
наявшсть больового синдрому (показники VAS 6,59 ± 0,36). В процесi лiкування 
показники шкали болю зазнали змш. Так через 1 мшяць терапй 6ольовГ вщчуття 
були присутш у 37 (92,5%) пащенток, в той же час показник VAS знизився до 
2,71 ± 0,22 бала (р <0,05). При ощнщ вихщного рГвня тривожносл i депресi! було 
виявлено наступне: середнш показник рГвня депресй в основнш груш вiдповiдав 
легко! депресй (17,4 балiв по Беку), середт величини реактивно! тривожносл

126



KH IA SM
вщповщають 43,6 ± 4 ,25  бал1в за Спшбергером-Ханшим, особисткно! 
тривожност - 48,2 ± 4,65  бал1в. В результат! лшування вщбулося статистично 
достов1рне п о л ттттення вЫх дослщжуваних показниюв, зменшення депресп i 
тривожность Аналiз р езу л ьтат  оцiнки якостi життя в динамщ  показав, що 
пiсля лiкування вiдмiчаеться вiрогiдне пiдвищення якостi життя (SF36).
Таким чином синдром хрошчного тазового болю, асоцiйований з ЗГЕ 
супроводжуеться несприятливим психологiчним станом хворих, приводячи до 
психосоматичних розладiв. На сучасному еташ необхiднi новi пiдходи до 
лшування клiнiчних проявiв ЗГЕ з урахуванням психоемоцшного стану 
пацiенток i аналiзу якостi життя. Патогенетично обгрунтоване застосування 
препараАв, що впливають на психосоматичний статус жшок з ЗГЕ дозволить 
значно полшшити якiсть життя.

Ч ум аченко  Я р о сл а в  Д м и т р о ви ч , М а р ч е н к о  1рина B a crn ie u a  
Сумський державний ушверситет 

Кафедра ф1зюдогл i патоф1зюлогп з курсом медично! бюдогл 
Науковий керiвник: д. бюл. н., проф. Гарбузова Вiкторiя Юрпвна

АНАЛ1З ЗВ’ЯЗКУ ПОЛ1МОРФНОГО САЙТУ rs997509 ГЕНА 
ENPP1 1З РОЗВИТКОМ СИНДРОМУ Д1АБЕТИЧНО1 СТОПИ

Полiморфнi варiанти гена ENPP1, з огляду на його роль у розвитку 
шсулшорезистентност шляхом пригшчення передачi iнсулiнового сигналу тсл я  
взаемодii гормону з рецептором, можуть виступати в якост генетичних маркерiв 
ранньо! дiагностики цукрового дiабету 2-го типу, а також потенцшних 
предикторiв розвитку рiзних його ускладнень. На сьогоднi доведено зв'язок 
генетичного полiморфiзму ENPP1 iз ожирiнням, шсулшорезистентшстю i 
метаболiчним синдромом у рiзних популяцiях свiту. Поряд з цим на сьогодш 
практично вiдсутнi роботи щодо аналiзу зв’язку полiморфних сайАв гена ENPP1 
iз розвитком хрошчних ускладнень ЦД2, зокрема синдромом дiабетичноi стопи 
(СДС).
Метою нашого дослщження стало дослщження можливо! асоцiацii ^997509- 
локусу гена ENPP1 iз розвитком синдрому дiабетичноi стопи (СДС) в 
украшських пацiентiв iз цукровим дiабетом 2-го типу (ЦД2).
Матерiали i методи. Для дослiдження типу «випадок-контроль» була 
використана венозна кров 154 пащенпв iз ЦД2, ускладненим СДС, та 124 оЫб 
без цукрового дiабету i порушень толерантностi до глюкози. Генотипування 
здiйснювали методом полiмеразноi ланцюгово! реакцii з наступним аналiзом 
довжини рестрикцiйних фрагментiв (PCR-RFLP). Дшянку гена ENPP1, що 
мiстить ^997509-сайт, амплiфiкували за допомогою пари специфiчних 
праймерiв: прямого (forward) 5'CTACCAAATATGGGCCACTGAT3' i зворотного 
(reverse) 5'CTGGACCAAGTGTTACCACAAA3'. Статистичне опрацювання
даних виконано iз використанням програми SPSS (верЫя 17.0).
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Результати. У дослщнш rpyni сшввщношення гомозигот СС, гетерозигот СТ i 
гомозигот ТТ за rs997509-сайтом гена ЕКРР1 склало 89,6 %, 10,4 % i 0 %, тодi як 
в контролi 91,4%, 8,1 % i 0 % вщповщно. Не було виявлено достовiрноl 
вщмшност частот генотипiв мiж хворими з СДС та групою контролю (P = 0,508). 
При цьому окремо в ошб iз ожирiнням частота генотишв за дослiджуваним 
локусом гена ENPP1 значущо вiдрiзнялась мiж хворими з СДС та 
представниками контрольно! групи (Р = 0,017). Регресшним анашзом 
встановлено, що в оЫб iз ожирiнням, якi е ноЫями мiнорного Т-алеля, ризик 
розвитку СДС достовiрно вище, нiж у СС-гомозигот (OR = 9,707; Р = 0,036). 
Висновки. У загальнш популяцп не виявлено зв’язку полiморфного сайту 
rs997509 гена ENPP1 iз розвитком синдрому дiабетичноl стопи. Проте, в оЫб iз 
ожирiнням локус rs997509 асоцiйований iз настанням СДС. Так, у носив 
мшорного Т-алеля ризик розвитку СДС значно вищий, шж у гомозигот за 
основним С-алелем. Робота виконана у рамках науково-дослщно! теми з 
держбюджетним фiнансуванням «Молекулярно-генетичш та морфологiчнi 
особливостi регенераци тканин нижньо! кiнцiвки за умов хрошчно! 
гшерглжеми» (номер державно! реестрацi! 0117U003926).

Ш к о д ш а  А н а с т а С я  Д м и т р iвн а , Д е м 'я н е н к о  1рина B ^H ecn a e ien a  
Укра!нська медична стоматолопчна академiя 

Кафедра псих1атрп, наркологи та медично! психологи 
Науковий керiвник: к.мед.н. Бойко Дмитро 1ванович

ВПЛИВ ПОРУШЕНЬ ЕМОЦШНО-ВОЛЬОВО! СФЕРИ НА 
ПРОЯВИ АГРЕСИВНОСТ1 ТА ВОРОЖОСТ1 У ПАЩСНТШ З 

Р1ЗНИМИ ФОРМАМИ Х1М1ЧНО1 ЗАЛЕЖНОСТ1

Актуальнiсть. Вольова саморегулящя е одним iз проявiв психiчного та 
емоцiйного вiдображення внутриттнього свiту людини, та являе собою основний 
процес регуляцп, контролю, розумшня навколишнього середовища в умовах 
сощуму. Порушення вольово! сфери переважно вiдмiчаються на етапi прийняття 
рiшення або переходу до здшснення дiй. Поряд з цим у багатьох пащенлв з 
аддиктивною поведiнкою, виявляеться патолопчний стан, що характеризуеться 
втратою здатност до розпiзнавання, усвiдомлення та опису власних емоцш i мае 
назву алекситимiя. Замiсть того, щоб просто звшьнитися вiд болiсних, 
нестерпних або гштючих почуттiв, люди, якi зловживають хiмiчними 
речовинами, можуть використовувати !х для управлiння афектами, особливо, 
коли щ афекти виявляеться важко усвщомити, розрiзнити i дати !м назву. При 
вщсутносл чи обмеженнi вживання психоактивних речовин у даних пащенлв 
розвиваються агресивнiсть i ворожiсть, характер проявiв яких в залежностi вщ 
емоцiйно-вольових розладiв залишаеться недостатньо вивченим.
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Мета: ощнити р1вень вираженносл алекситимп i порушень вольово! 
саморегуляцп та !х вплив на прояви агресивносл i ворожостi у пащ ента з 
рiзними формами xiMi4H0i залежностi.
Матерiали та методи. В дослiдження було включено 76 пащента чоловiчоl стал 
вiком 21-54 роки, яких було розподшено на двi групи: 1 група -  52 пащента з 
наркотичними залежностями, 2 група -  24 пащента з алкогольною залежшстю. 
Для ощнки рiвня вираженостi алекситимп було використано Торонтську шкалу 
алекситимп TAS-20-R, показнику агресивностi -  шкала Басса-Дарю та емоцшно- 
вольових розладiв -  опитувальник «Дослщження вольово! саморегуляцп» 
Зверькова-Ейдмана. Статистична обробка результата проведена за допомогою 
програми IBM SPSS Statistics 23.0 з використанням U-критерш Мана-У^ш та 
коефiцiента кореляцп Спiрмена.
Результати. Отриманi данi свщчать про пiдвищений рiвень алекситимп у 
пащ ента обох груп, проте у алкозалежних ошб цей показник майже на 10% 
нижчий. Бали за показником складшсть в описуванш почутлв у групi 2 на 13,2% 
менпп порiвняно з такими у першiй. Дослiдження вольово! саморегуляцп 
визначило, що у пацiентiв друго! групи на 11% виттп показники наполегливосл», 
проте при цьому у 2,4 рази меншi за шкалою сощально! бажаносл». Рiвнi 
агресивностi та ворожосл в обох групах знаходилися в межах середшх значень, 
проте у пащента з алкогольною залежшстю шдекс ворожосл визначався вище 
на 24,07%, а агресивносл нижче на 2,67%. Детально аналiзуючи показники 
першо! групи було виявлено прямий кореляцшний зв’язок середньо! сили мiж 
iндексом ворожосл та загальним рiвнем (г = 0,369, p = 0,007) i проявами 
алекситимп: внутрпттньо орiентоване мислення (г = 0,352, p = 0,011), складшсть 
щентифшацп почуттiв (г = 0,329, p = 0,017), складшсть в описуванш почутлв (г 
= 0,332, p = 0,006), а також зворотнш середньо! сили мiж iндексом агресивностi 
та рiвнями вольового самоконтролю (г = -0,491, p = 0,001) i самовладання (г = - 
0,401, p = 0,009), й зворотнш слабкий з показником наполеглившть (г = -0,296, p 
= 0,033). У другш груш встановлено кореляцшний зв’язок мiж шдексом 
агресивностi та показником складшсть в описуванш почутлв прямий середньо! 
сили (г = 0,563, p = 0,006) та зворотнш середньо! сили з рiвнем вольового 
самоконтролю (г = -0,699, p = 0,002) i зворотнiй сильний з рiвнями 
наполегливiсть (г = -0,794, p = 0,012) i самовладання (г = -0,822, p = 0,007). 
Висновки. У вЫх обстежених пацiентiв шдвищений рiвень алекситимп та 
зниженi показникiв вольовового самоконтролю, однак бшьш вираженi цi змши у 
наркозалежних. У пацiентiв з наркотичними залежностями виявлено зв’язок 
шдексу ворожосл з проявами алекситимп та шдексу агресивносл з 
порушеннями вольово! саморегуляцп. У групi пацiентiв з алкогольною 
залежшстю вiдмiчено домiнування шдексу агресивносл та його зв’язок з рiвнем 
складносл в описуваннi почутлв та розладами вольово! сфери.
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Щ еб ет ен к о  B im a  О лексП вна  

Харювський нацюнальний медичний ушверситет 
Кафедра неврологи №1

Науковий кер1вник: к.мед.н., доц. Р1зниченко Олена Костянтишвна

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТ1В В ТЕРАПН 
ВЕСТИБУЛЯРНИХ ЗАПАМОРОЧЕНЬ НА ФОН1 СИНДРОМУ

ХРЕБТОВО1 АРТЕРН

В останш роки все частш е зустр1чаються пащенти переважно молодого вшу з 
раптово виникшим приступом вестибулярного запаморочення на фош синдром1 
хребтово! артерп. Даш стани серйозно попршують яюсть життя пащента i 
практично повнiстю позбавляють його працездатностi, а також можуть привести 
до психоемоцшних порушень. В основi патогенезу даних станiв лежить 
компрешя ствола артерй, вегетативного сплетшня i звуження просвiту судини в 
звязку з рефлекторним спазмом, що сприяе зниженню притоку кровi до задшх 
вщ д шв мозку з наступною недостатнiстю мозгового кровообiгу.
Цiллю дослщження було порiвння двох препаратiв, що найбшьш часто 
призначаються: бетагiстину пдрохлорид «Бетасерк» i прохлорперазину малеат 
«Вертшекс», якi використовуються в комплекснiй терапй i виявлення найбiльш 
рацiонального препарату, який може в найкоротший промiжок часу купирувати 
приступ запаморочення i вiдновити працездатнiсть, дiючи на т  ланки 
патогенезу, якi характернi саме для даного типу запаморочень, а також 
виключити той препарат, який неращонально застосовувати через iншi точки 
впливу чи значш побiчнi ефекти.
Були обстежеш 24 пацiенти (16 ч о ловтв , 8 жiнок) в стащонарних умовах, 
середнiй вiк -  34,5 роюв.
У пацiентiв були скарги на запаморочення з обертанням предмелв при поворот 
голови, що супроводжувалися нудотою, блюванням, почуттям страху та штттими 
вегетативними симптомами. У 7 пацiентiв такий приступ вiдбувався вперше; у 
17 пацiентiв уже були приступи в анамнезй У 18 пащенлв рентгенологiчно були 
визначенi ознаки нестабшьносл хребцiв шийного вiддiлу. У 7 пащенлв були 
прехiднi слуховi порушення у виглядi шуму в вухах.
В якост основного препарату, ^ м  аналогiчноi додатково! терапii 12 пащентам 
призначався бетагiстин, рештi 12 - прохлорперазин.
Результати: Пащенти, що приймали бетапстин вiдзначили значне зниження 
симптомiв запаморочення i шуму в вухах на 3-5 добу лжування. Але у 3 
пащенлв збереглося вщчуття нудоти i нестiйкостi, я к  минули лише до кiнця 
першого тижня лiкування.
Тодi як, пащенти що приймали прохлорперазин вщзначили дуже швидке 
припинення запаморочення, нудоти i блювання вже на другу добу лжування, 
однак у 3 пащенлв зберiгався шум у вухах протягом 3 дiб. Також у 3 пащенлв 
були вираженi симптоми загальмовашсть, сонливостi, апатii. У 2 пащенлв цi 
симптоми були вираженi слабо.
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Аналогiчних скарг у паmiентiв, що приймали бетагiстин виявлено не було. 
Висновки: Слiд зазначити, що щ 2 препарати мають pi3Hi фармаколопчш 
властивостi. Бетагiстин е агонiстом пстамшових рецепторiв (H1, H3) i його дiя 
базуеться лише на покращенш проникностi i м1кропиркулят 'У капiлярiв 
внутрйттнього вуха, що в бiльшостi випадкiв може бути недостатньо для того, 
щоб швидко купирувати приступ запаморочення, який супроводжуеться 
сильною нудотою i блюванням.
Прохлорперазин мае бшьш складну фармакодинамiку. Завдяки його тропностi 
вщразу до багатьох реmепторiв, зокрема до дофамшових i серотонiнових - 
досягаеться виражена протишокова i протиблювотна дiя, а також помiрна 
седативна. Звязуючись з H1-рецепторами, препарат мае вестибулолггичну д1~ю. 
Таким чином можна зробити висновок, що завдяки наявностi бшьшоУ кiлькостi 
точок впливу прохлорперазину i досягаеться бiльш виражена i швидка дiя 
препарату. Але одночасно i побiчнi ефекти даного препарату значно бшьш 
виражеш, тому препарат може переноситися прше, особливо в ошб з 
пiдвищеною чутливiстю.
На пiдставi проведених дослiджень, можна зробити висновок, що для швидкого 
купирування приступу бшьш доцшьний прохлорперазин, а для тривалого 
прийому i для шдтримуючоУ терапii -  бетагiстин.

Ю н ц о ва  К а т ер и н а  О лег1вна  
Харювський нап1онадьний медичний ушверситет 

Кафедра акушерства та анехоло:!!' №2 
Науковий кер1вник: доц. Старкова 1рина Володимир1вна

ВПЛИВ ГШЕРЕСТРОГЕНП НА ОРГАН1ЗМ Ж1НКИ

Актуадьнiсть. В сучаснiй УкраУш спостерiгаеться високий рiвень захворюваностi 
ендометрюзом, фiброзно-кiстозною мастопатiею, лейомiомою матки. Причини 
розвитку тих патолопчних станiв полягають в абсолютно або вщносно високому 
рiвнi естрогенiв, який не тшьки обумовлюе Ух виникнення, але й може знижувати 
ефектившсть терапевтичних заходiв, погiршувати якiсть життя жiнки й н а в т  
скорочувати тривадiсть УУ життя.
Мета. Анал^ично оглянути науковi публiкаmiУ останнiх п’яти рокiв з питань 
впливу естрогешв на органiзм жшки та проявiв гiперестрогенiУ.
Матерiали i методи. Використано пошук та розгляд 45 к л тч н и х  робiт та 40 
публшацш результатiв експериментальних дослiджень у наукометричних базах 
EMBASE, MedMir, PubMed, що демонструють наслiдки вiдносного та 
абсолютного збшьшення рiвня естрогенiв i причини виникнення вказаних 
порушень.
Результати. У зв'язку з тим, що обмш жшочих статевих гормонiв - складний 
процес, iснуе велика кшьюсть факторiв, якi можуть викликати значний 
дисбаланс в обмш  жшочих статевих гормошв. Метаболiзм естрогенiв 
порушуеться при поеднанш несприятливих факторiв зовн1~т нього середовища i
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генетично! схильност до них. А саме йдеться мова про прийом оральних 
контрацептив1в без вщповщного контролю та гормонального скриншгу, або в 
раз1 використання неправильно обраного препарату. Кр1м того, надлишкова маса 
тша збшьшуе кшьюсть естрогешв, я к  синтезуються жировими кштинами. Деяю 
шфекцшш захворювання, наприклад в1русний гепатит, або цироз печшки, що 
супроводжуються синдромом цитол1зу i порушують нормальний обмш гормошв, 
можуть бути причиною накопичення естрогешв через недостатне !х виведення. 
Якщо несприятливi фактори зовниттнього середовища впливають на органiзм 
жiнки тривалий час, то рано чи т зн о  оргашзм почне давати збо!, можуть 
з'явитися першi скарги, якi характеризують присутшсть збiльшення естрогенiв: 
хворобливi i р я ст  менструаци, болi та поява ущшьнень у молочних залозах, якi 
пов'язаш з менструальним циклом, раптовi коливання ваги, рiзкi змiни настрою. 
Деяю з цих симптомiв неспецифiчнi й можуть бути притаманш 1~ншим 
патолопчним станам. Якщо казати про надмiрну кiлькiсть естрогенiв, то вона 
стимулюе пролiферацiю епiтелiальних i стромальних кштин матки, молочно! 
залози й надае захворюванням специфiчний характер.
Це призводить до розвитку ендометрюзу, фiброзно-кiстозно! мастопати, 
лейомiоми матки i полiпiв ендометрiя. Стан будь-якого варiанту гшерестрогени 
також додатково може сприяти впровадженню папiломавiрусно! шфекци в 
шийку матки i розвитку дисплазiй.
Висновки. Вiдповiдно за сучасними уявленнями, реалiзацiя гормонально! 
складово! в рiвнi захворюваностi ендометрiозом, фiброзно-кiстозною 
мастопатiею, лейомiомою матки в бшьшш мiрi визначаеться особливостями 
метаболiзму естрогешв та !х впливом на жшочий органiзм. Також слiд зазначити, 
що вплив багатьох факторiв життедiяльностi жшки та оточуючого середовища 
порушуе метаболiзм естрогенiв.

Ю р ч ен к о  Б о гд а н а  Вж тор1вна, Ш ен ь  Георгий Ю р т о ви ч  
Нацюнальний медичний ушверситет 1меш О.О. Богомольця 

Кафедра акушерства та гшекологн №3 
Науковий кер1вник: к.мед.н., доцент Ластовецька Лшя Дмитр1вна

СУЧАСНА Д1АГНОСТИКА ДОБРОЯК1СНО1 ПАТОЛОГП 
МАТКИ У Ж1НОК РЕПРОДУКТИВНОГО В1КУ

Вступ. Своечасна дiагностика та лiкування доброяюсно! патологi! матки е однiею 
з актуальних проблем сучасно! гшекологи. Слщ зазначити, пiдвищена увага 
клiнiцистiв i дослiдникiв до проблеми гiперпластичних процешв ендометрiю 
(ГПЕ) обумовлена не лише неухильним зростанням частоти дано! патологи (у 
розвинених кра!нах в рж рееструеться понад 200 тисяч нових випадюв), але i 
високим ризиком !! злоякiсно!' трансформацi!' при вщсутност лiкування. Так, 
висока частота раку ендометрiя (РЕ) в свiтi, в тому ч и ^  i в Укра!ш, де дана 
патологiя стабiльно займае 3-е мшце серед злоякiсних новоутворень у жшок,
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обгрунтовуе актуальшсть дано! проблеми i вимагае удосконалення д1агностики 
дано! патологи та переосмислення накопиченого досвiду.
Традицшно, ранiше лiкарi обмежувалися лише «слшим» кюретажем ендометрiю, 
але в даний час дiагностичнi методи виросли на декшька порядкiв i тепер ми 
маемо можлившть вiзуально! оцiнки патологи матки за допомогою сучасних 
ендоскошчних методiв i УЗД.
Ультразвуковий i ендоскопiчний методи взаемно доповнюють один одного, 
доцшьно i етапне !х використання, що дае можливiсть найбiльш точно визначити 
патологiю матки. Пстероскошя дозволяе вiзуально оцiнити характер 
патолопчного процесу порожнини матки i тошчну дiагностику, отримати 
матерiал для пстолопчного дослiдження, радикально провести лiкувальний 
етап. Ультразвуковий метод дослщження дозволяе проводити скриншг 
внутршньоматково! патологи у жшок i своечасно виконувати поглиблене 
обстеження.
Мета. Встановити необхщшсть проведення ультразвукового та ендоскошчного 
методiв в цшях вдосконалення дiагностики та лiкування доброяюсних патологiй 
матки у жiнок репродуктивного вшу.
Матерiали i методи дослщження. Обстежено 150 жiнок репродуктивного вшу з 
доброякiсною патологiею матки, яким виконано УЗД i гiстерорезектоскопiя з 
наступним пстолопчним дослiдженням матерiалу. Результати дiагностичних 
методiв оцiнювалися шляхом зштавлення даних гiстологiчного дослiдження 
фрагментiв слизово! матки при пстерорезектоскопи.
Результати дослщження та !х обговорення. Вiк обстежуваних жшок в 
середньому склав 38,0 ± 2,3 рокiв, частiше патологiя ендометрiя спостерiгалася 
в старшому репродуктивному вщй 35-40 рокiв - 21,8% i 40-45 рокiв - 45,4%. У 
81,3% пащенток вiдзначалося порушення менструального циклу: 36,8% - 
метрорагй i 30,2% - гiперменструальний синдром. Серед перенесених в анамнезi 
гшеколопчних захворювань у обстежуваних жiнок склали: 66,8% - запальнi 
захворювання гешталш i 47,3% - дисфункцiональнi матковi кровотечi.
У групi хворих iз полiпами ендометрiю УЗД мало 8 хибнонегативних 
результата, при виконаннi пстероскопп - всього 2 хибнопозитивних у 
порiвняннi з гiстологiчним дослiдженням. У груш жшок iз гiперплазiею 
ендометрш - 13 помилково негативних результата при УЗД i 3 - при 
пстероскопп.
Висновки. Даш дослщження показують, що застосування ультразвукового i 
гiстероскопiчного методiв дослiдження значно розширюе дiагностичнi 
можливостi при визначеннi внутршньоматково! патологi!, дозволяе рацiонально 
визначити тактику i етапнiсть ведення хворих, методи лшування 
(консервативний, хiрургiчний) i в подальшому проводити контроль ефективностi 
лшування.
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