
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

ЗАТ “ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ” 

АСОЦІАЦІЯ УЧЕНИХ м. ТРУСКАВЦЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЧНА ГІДРОЛОГІЯ 

ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
том 10 № 1 2012 

 

 

MEDICAL HYDROLOGY 

AND REHABILITATION 



 2 

 

ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН УКРАЇНИ 

ЗАТ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ “ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ” 

АСОЦІАЦІЯ  УЧЕНИХ  м. ТРУСКАВЦЯ 

МЕДИЧНА ГІДРОЛОГІЯ 

ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
том 10 № 1 2012 

 

Науково-практичний журнал  Виходить 4 рази на рік 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 
С.В. Івасівка (головний редактор) 

І.Л. Попович (науковий редактор) 

О.М. Радченко (заступник редактора) 

Г.М. Носова (відповідальний секретар) 

В.Я. Березовський 

В.Р. Білас 

А.І. Гоженко 

О.А. Гоженко 

А.Л. Драновський 

Т.А. Золотарьова 

В.М. Києнко 

В.І. Козявкін  

М.І. Левашов 

І.Г. Літовка 

О.О. Мойбенко 

Б.А. Насібуллін 

М.С. Регеда 

С.В. Ружило 

В.Ф. Сагач 

О.М. Торохтін 

І.С. Флюнт 

Р.І. Янчій 

В.М. Яцюк 

РЕДАКЦІЙНА РАДА 

С.В. Івасівка (голова) 

К.Д. Бабов (Одеса) 

О.А. Владимиров (Київ) 

О.Ф. Возіанов (Київ) 

G. Ebrard (Paris) 

М.М. Каладзе (Євпаторія) 

Л.П. Киртич (Ужгород) 

В.М. Коваленко (Київ) 

А.Г. Литвиненко (Одеса) 

М.В. Лобода (Київ) 

В.М. Мавродій (Одеса)  

В.Г. Міщук (Івано-Франківськ) 

І.Р. Мисула (Тернопіль) 

С.П. Пасєчніков (Київ) 

Г.М. Пономаренко (Санкт-Петербург) 

H.G. Pratzel (München)  

Н.М. Середюк (Івано-Франківськ) 

І.С. Сміян (Тернопіль) 

Г.І. Стеценко (Новосибірськ) 

М.А. Стороженко (Москва) 

Л.І. Фісенко (Київ) 

М.Р. Хара (Тернопіль) 

В.В. Чумаков (Москва) 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7257 від 30.04.2003 р. 
 

Постановою Президії ВАК України за № 2 - 5/5 від 08.06.2005 р. журнал включений до переліку 

фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
 

Адреса редакції:  82200, м. Трускавець, вул. Помірецька, 51 

Тел/Факс: (03247)-5-15-15; 067-392-48-73 

E-mail: i.popovych@ukr.net 

i.popovych@i.ua 

i.popovych@mail.ru 

i.l.popovych@gmail.com 

skype: i.l.popovych 
 

Видання рекомендовано до друку Вченою радою Інституту фізіології  

ім. О.О. Богомольця НАН України (пр. № 5 від 03.04.2012 р.) 

Друк: МП "Плеяда", свідоцтво № 16-р від 04.02. 1994 р. 

82200, м. Трускавець Львівської обл., вул. Ю. Дрогобича, 1 

Формат А 4. Папір друк. № 2. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. 

Умов. друк. арк.- 10,0. Наклад 100 прим. 

 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 

 ЗАТ ЛОЗ “Трускавецькурорт” 

mailto:balneo-Ivasivka@ukr.net
mailto:i.popovych@i.ua
mailto:i.popovych@mail.ru
mailto:i.l.popovych@gmail.com


 3 

 

ЗМІСТ 

 

ОГЛЯДИ  
  

Сірководень та його роль у регуляції судинного тонусу. Березовський В.Я., Плотнікова Л.М. 4 

Адипонектин та його роль у внутрішній патології. Радченко Л.М., Слаба О.Р., Бек Н.С. 11 

Сучасні досягнення фізіотерапевтичного лікування больового синдрому у хворих із 

патологічними процесами в щелепно-лицевій ділянці. Мокрик О.Я., Назаревич М.Р. 19 

Застосування лікувальних фізичних факторів для лікування та медреабілітації пацієнток з 

дизгормональними розладами репродуктивного здоров’я. Бурлака О.В. 24 
  

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ  
  

Влияние прерывистой нормобарической гипоксической тренировки на эритропоэтическую 

активность костного мозга и устойчивость к гипоксии. Левашов М.И., Сафонов С.Л., Чака Е.Г. 28 

Роль порушень процесів ліпопероксидації та антиоксидантної системи в бронхах в патогенезі 

експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном. Байда М.Л., Регеда 

М. С., Семенців Н.Г. 37 

Значення факторів неспецифічного захисту організму на пізніх етапах розвитку пневмонії в 

умовах стресу та корекція їх тіотріазоліном. Нестерук С.І. 40 

Морфологічний контроль терапії постійним магнітним полем (ПМП) гіперергічного запалення 

в порожнині рота. Горицький В. М. 42 

К вопросу лечения посттравматических головных болей. Шитиков Т.А. 47 

Стан про- та антиоксидантної систем у тимусі тварин з експериментальним алергічним 

альвеолітом. Матолінець Т.М., Матолінець О.М. 52 

Оценка показателей гормонально-метаболического и адаптационного потенциала у детей 

онкологической группы после реабилитации на курорте Трускавец. Поберская В.А., Янченко 

Т.С., Саранча С.Н., Томашевская Л.М. 55 

Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на рівень тестостерону та його пітуїтарний 

супровід у жінок. Бариляк Л.Г., Горковенко Н.Л., Тимочко О.Б., Гудзан Н.Ф. 60 

Супутні зміни рівнів в плазмі стероїдних гормонів за різних варіантів впливу бальнеотерапії на 

курорті Трускавець на рівень тестостерону у жінок. Горковенко Н.Л., Бариляк Л.Г., 

Мартинюк О.І., Юник Є.В., Головач Л.І. 67 

Супутні зміни вегетативної регуляції за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті 

Трускавець на рівень тестостерону у жінок. Флюнт І.С., Гребінюк О.В., Горковенко Н.Л., 

Федюшко О.М., Попова В.І. 72 

Супутні зміни тироїдного статусу за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті 

Трускавець на рівень тестостерону у жінок. Тимочко О.Б., Горковенко Н.Л., Величко Л.М., 

Матковська В.В., Головач Л.І., Яремчук Я.М. 76 
  

РЕЦЕНЗІЯ  
  

Адаптивна бальнеологія: від експерименту до клініки. Рецензія на монографію І.Л. Поповича 

„Стреслімітуючий адаптогенний механізм біологічної та лікувальної активності води 

Нафтуся”. Стеблюк В.В. 80 
  

НЕКРОЛОГИ  
  

Пам'яті Людмили Василівної Костюк 82 

Пам'яті Олени Платонівної Костюк 83 

Пам'яті Ольги Миколаївної Харламової 85 
 



 4 

 

ОГЛЯДИ 
 

УДК 612.015:615.8(075.32) 

 

В.Я. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Л.М. ПЛОТНІКОВА 

 

СІРКОВОДЕНЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У РЕГУЛЯЦІЇ СУДИННОГО ТОНУСУ 

 

Проанализированы данные современной литературы о роли сероводорода в эволюции 

атмосферы, филогенеза и возможности использовании его вазодилятаторных свойств для 

лечения и реабилитации в санаторно-курортных условиях. Рассмотрены механизмы 

рефлекторного и гуморального действия сероводорода сульфидных ванн, приведены 

показания, относительные и абсолютные противопоказания. Показано, что при 

правильном дозировании и учёте исходного состояния реактивности пациента 

сероводород может быть существенным фактором улучшения локального кровотока, 

активации трофического обеспечения процессов регенерации, восстановления 

физиологического состояния организма в целом. 

Ключевые слова: сероводород, сульфидные ванны, клинические эффекты. 
 

*** 

ВСТУП 

 

Палеогеологічні дані свідчать про те, що первинна атмосфера Земної кулі складалася виключно з 

вулканічних газів: аміаку, метану, сірководню, водню і гелію. Останні два, в силу малої молекулярної 

маси, погано утримувалися силами гравітації, тому поступово розсіювалися в міжпланетному 

просторі. Газоподібний сірководень (H2S) в атмосфері досяг максимальної концентрації в період від 

2500 до 1700 млн років тому, потім його вміст почав поступово знижуватися. Вважають, що цей 

процес був пов'язаний з появою перших форм життя, процесами фотосинтезу і зростанням в 

перехідній атмосфері біогенного кисню [5]. 

Представляє інтерес розглянути питання про можливу роль сірководню в появі в первинному 

океані органічних субстратів, виникненні Життя і ролі цього газу в регуляції фізіологічних функцій 

організму в нинішній час. Тим більше, що вулканічні гази і в даний час продовжують в якомусь 

обсязі виділятися у вторинну атмосферу та води океанів. Крім того, як показано в останні роки 

[14,20,34,36], організм людини і тварин здатний синтезувати власний, біогенний сірководень. А це 

означає, що геном людини зберігає пам'ять про умови життя в минулі геологічні епохи. Постулат 

Геккеля стверджує – те, що не потрібно для життя – елімінуються з організму. Збереження 

метаболічних шляхів синтезу сірководню в тканинах сучасних організмів варто розглядати як 

свідчення про необхідність його використання і в наш час. 

У світовій літературі останніх років значна увага приділяється ролі низькомолекулярних 

сигнальних молекул, зокрема NO і СО, у регуляції фізіологічних функцій. До таких молекул, як 

нещодавно встановлено, відноситься також сірководень [34,37-39]. У атмосферне повітря сірководень 

надходить з природних та вулканічних газів, гарячих мінеральних джерел та з покладів нафти. 

Природний промисловий газ Астраханського родовища містить до 25% H2S [11]. У вторинній 

атмосфері утворюється при деструкції протеїнів тваринного і рослинного походження. Може 

виділятись в процесах неспецифічної бактеріальної переробки (утилізації) сульфатів і органічних 

сполук [14]. За фізико-хімічними властивостями сірководень − безбарвний газ з характерним запахом 

тухлих яєць [23]. 

Концентрація H2S у чистому повітрі достатньо низька. Вона варіює між 3×10-5  1×10-4 мг/л. 

Незначний, але явний запах людина відчуває при концентрації 14-23×10-4 мг/л. Сильний запах 

з’являється при концентрації 30-40×10-4 мг/л. У великих концентраціях сірководень 

високотоксичний. Летальні концентрації H2S для людини і щурів при інгаляційному надходженні 

приблизно однакові і складають від 1,0 до 1,4 мг/л [23, 28]. Як хімічна сполука сірководень − сильний 

відновник. Його молекула легко дифундує через мембрани клітин, чим і обумовлений основний 

механізм гострої інтоксикації. Він реагує з залізом в цитохромах типу а, b, с, крім того зв’язується з 

гемом цитохром-с-оксидази. Фермент втрачає активність, в результаті чого зупиняється окисне 

фосфорилювання в мітохондріях і порушується клітинне дихання. При окисненні H2S в тканинах 

можливе утворення перекисних сполук (у тому числі Н2О2), що пригнічують гліколіз. Висока 

чутливість центральної нервової системи до H2S може бути пов'язана з відсутністю в тканинах мозку 
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глутатіонпероксидази, яка в інших тканинах відновлює перекисні сполуки, та низькою активністю 

каталази, яка захищає клітини від їх дії [12]. Незважаючи на високу токсичність великих 

концентрацій, малі дози сірководню в мінеральних водах ще в біблії описувались, як 

високоефективний засіб лікування немічних хворих. Лікувальні властивості природних мінеральних 

джерел, періодично збурюваних виходом вулканічних газів, були відомі в стародавній Греції та Римі. 

В середні віки сірководневі ванни набули широкого медичного застосування. 

Сірководневі ванни 

Сірководневі (сульфідні) мінеральні води − природні води різної мінералізації та іонного складу. 

Вони можуть містити понад 10 мг/л загального сірководню. Залежно від концентрації сірководню 

розрізняють слабосірководневі води (10  50 мг/л), середньої концентрації (50  100 мг/л), міцні (100 

 250 мг/л) та занадто міцні (понад 250 мг/л), використання яких потребує особливої обережності. 

Лікувальні і токсичні дози сірководню близькі – 0,18 мг H2S на 1 л повітря не викликає отруєнь, а в 

концентрації 0,5 мг на 1 л – вже створює небезпеку для життя [2,21]. 

Основним діючим фактором, що обумовлює специфічність впливу сульфідних вод на організм, є 

сірководень, який надходить в організм головним чином через шкіру, меншою мірою − через 

дихальні шляхи. Через шкіру проникає як вільний сірководень, так і гідросульфідні іони. 

Надходження їх в кров відбувається тим інтенсивніше, чим вища концентрація сульфідів у воді, чим 

більша площа шкіри, яка піддається впливу, та чим триваліша процедура [2,16]. 

Механізми впливу сірководню сульфідних ванн на стан судин шкіри 

Завдяки низькій молекулярній масі та високій розчинності сірководню у воді та ліпідах він 

швидко проникає крізь епідерміс шкіри та потрапляє у міжклітинні рідини та кров. Зміна кольору 

шкіри – перша ознака початку біологічного ефекту дії Н2S на стан мікроциркуляторного русла. 

Завдяки судинно-розширюючій дії розчиненного у воді сірководню відбувається посилення 

кровопостачання шкіри; її температура підвищується на 0,5-1-2°С, залишаючись такою протягом 1-2 

годин після ванни. Ця реакція у більшості пацієнтів починається в кінці першої хвилини перебування 

у ванні. У подальшому реакція почервоніння може поступово посилюватись. Зазвичай вона досягає 

максимуму на 7  10й хвилині. 

При більшій тривалості процедури можуть з'являтись ознаки негативної реакції організму на 

занадто високу концентрацію сірководню. При цьому колір шкіри змінюється з рожевого на 

ціанотичний. Причиною виникнення ціанозу може бути зменшення швидкості плину крові у 

розширених капілярах. Ступінь вираженості ціанозу можна вважати показником негативної реакції 

організму та сигналом для медичного працівника про необхідність припинення подальшого 

надходження сірководню до капілярного русла хворого. Реакція почервоніння шкіри тварин під 

впливом сірководневої ванни в загальних рисах має такий же характер, як і в людини. 

Реакція почервоніння шкіри під впливом сірководневої ванни в клініці і експерименті досліджена 

методом капіляроскопії. Показано, що в основі цієї реакції лежить фазна зміна стану капілярів шкіри, 

яка має три-чотири етапи. У перші 15-20 секунд впливу сірководню і після 30-60-секундного впливу 

виявляється виразне збільшення діаметру капілярів. У подальшому воно розповсюджується на 

глибше розташовані субпапілярні судини. Водночас сірководень збільшує кількість функціонуючих 

капілярів. Зростає їх кровонаповнення і швидкість капілярної циркуляції. Рожево-червоне 

забарвлення шкіри, а також яскравий червоний колір капілярів – це зовнішній прояв активної 

гіперемії шкіри. Надалі гіперемія посилюється. Число функціонуючих капілярів збільшується у 2-3 

рази. Зростає діаметр видимих капілярів, розширюються більш темні субпапіллярні судини. Це надає 

шкірі насичений тон з дещо ціанотичним відтінком. У деяких пацієнтів спостерігалось помутніння 

фону капілярів, що може бути пов'язано з розвитком певної гіпергідратації дерми. Це перша фаза – 

активна гіперемія. 

Друга фаза реакції шкіри – у більшості осіб з'являється після виходу з ванни. Вона 

характеризується зміною капіляроскопічної картини – кількість функціонуючих капілярів починає 

зменшуватись, зникають з поля зору субпапілярні судини, зменшується кровонаповнення і водночас 

діаметр капілярів. Частина капілярів повністю зникає з поля зору. Виникає реакція ішемії, 

з'являються характерна мармуровість і плямистість шкіри. Ця фаза зазвичай триває 2-4 хвилини, 

після чого настає третя фаза − фаза активації капілярного кровообігу. Її тривалість залежить від 

індивідуальних властивостей пацієнта, обумовлених домінантністю тонусу симпатичного чи 

парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. Капіляроскопічно третя фаза 

характеризується повільним заповненням капілярів шкіри кров'ю, посиленням її циркуляції, 

заповненням кров'ю субпапілярних вен. Через одну-дві, рідше 5-7 хвилин капілярний кровообіг в 

шкірі нормалізується. 
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У деяких пацієнтів виявляється четверта фаза − послідуючої гіперемії. Вона проявляється у тому, 

що розвивається вторинна гіперемія. Вона менш виражена, проте більш тривала, ніж первинна 

гіперемія. Тому первинна або вторинна гіперемія шкіри може супроводжуватись переміщенням крові 

з внутрішніх органів на периферію. Вторинна гіперемія шкіри при дії сірководневих ванн з'являється 

як у здорових, так і у хворих. Це свідчить про її загально біологічний характер. Характер змін 

капілярного кровообігу при штучних сірководневих ваннах такий же, як і при природних. Зазвичай 

реакцію почервоніння шкіри спостерігають лише тоді, коли концентрація сірководню у воді не нижче 

певної мінімальної величини − 45-50 мг/л. Середньою концентрацією сірководню вважають 150-200 

мг/л, яку зазвичай і користуються в лікувальній практиці. При більшій концентрації сірководню (400 

мг/л) реакція почервоніння шкіри з'являється дуже швидко і при тривалому застосуванні таких ванн 

настає парез судин з вираженим ціанозом шкіри. Таку концентрацію використовують лише для 

аплікації на обмежені ділянки тіла. 

Реакція шкіри також залежить від температури води у ванні. Найбільша тривалість почервоніння 

відзначена при температурі води 40°С; вона поступово зменшувалася при зниженні температури води 

до 30°С, а при 24°С – тривалість її збільшувалася. Доцільно зауважити, що на розчинність 

сірководню у воді впливає її температура: чим вона вища, тим швидше з води виділяється 

сірководень. Висока температура створює умови, як для теплового розширення капілярів, так і для 

посилення системного кровообігу і прискореної дифузії сірководню через шкіру. 

Екзогенний сірководень можна розглядати як токсичну речовину [1,30], що знешкоджується в 

організмі системою мікросомальних монооксидаз та процесами оксидації за участю цитохрому Р450. В 

результаті окиснення утворюються метаболіти сірки радикальної природи (S2O3, SO3) та супероксид 

аніон-радикал і синглетний кисень, які ініціюють перекисне окиснення ліпідів [11]. Ці частинки 

модифікують фізико-хімічний стан ліпідних ділянок плазматичних та субклітинних мембран, 

посилюють їх гідрофільність [19]. Тому найбільш вразливою структурою при отруєннях сірководнем 

виявляється центральна нервова система [7]. При концентрації у повітрі 1420 мг/м3 достатньо одного 

вдиху для паралічу дихального центру. На щастя в наш час такі концентрації виникають лише при 

масивному надходженні вулканічних газів в підземні печери або при технологічних катастрофах [12]. 

Вплив сірководневої ванни на діяльність респіраторної системи 

Крім безпосередньої локальної дії на шкіру варто розглянути вплив транскутанного надходження 

H2S на організм у цілому. Розчинений у воді сірководень разом з парами води надходить у повітря 

кімнати, яким дихає пацієнт [9]. Тому він може подразнювати поверхню слизової оболонки 

дихальних шляхів, транспульмонально надходити в загальний кровообіг. Зазвичай під час прийому 

сульфідної ванни частота і глибина дихання зазнають істотних змін. Сірководень, що циркулює в 

крові, безпосередньої діє на центральну нервову систему [14,20], в першу чергу на дихальний центр. 

Вміст H2S в повітрі на висоті 25 см над поверхнею ванни з концентрацією сірководню (150 мг/л) 

становить 20-30×10-3 мг/л. Встановлено, що при високих концентраціях (порядку 250 мг/л і вище) 

сірководень з’являється у великому колі кровообігу, що створює умови подразнення рецепторного 

апарату тканин та кровоносних судин [4], збільшуючи їх кровонаповнення. Розширення кровоносних 

судин внутрішніх органів виникає значно пізніше ніж у шкірі. Не виключено, що одним з проміжних 

факторів універсальної дії сірководню на тонус капілярів в будь-якій ділянці організму є модифікація 

плазматичних мембран тучних клітин та надходження у міжклітинні простори гістаміноподібних 

речовин. 

Вплив сірководневої ванни на діяльність серцево-судинної системи 

Розширення кровоносних судин шкіри під час реакції почервоніння на сірководневу ванну веде до 

ряду змін в системі кровообігу [29]. Значне розширення судин шкіри повинно викликати зниження 

артеріального тиску, що іноді спостерігається у пацієнтів з гіпотонією. У більшості осіб цього не 

відбувається, тому що рефлекторним шляхом посилюється діяльність серця, зростає хвилинний об’єм 

крові. Водночас в кровоносне русло надходить кров з інших кров'яних депо. Завдяки цим реакціям 

при відсутності істотної патології серцево-судинної системи різкого зниження артеріального тиску не 

відбувається [10]. 

Показником зміни діяльності міокарду може бути амплітуда пульсової хвилі. Ще перші 

дослідники реакції серцево-судинної системи на дію сірководневих ванн відзначили її зміну. Висота 

пульсової хвилі під час перебування у ванні, особливо у перші хвилини, збільшується в 2  3 рази. 

Зменшується частота серцевих скорочень, насамперед за рахунок подовження діастоли, що посилює 

присмоктуючу здатність серця. При цьому компенсаторно збільшується систолічний об'єм крові. 

Збільшення висоти пульсової хвилі залежить також від розслаблення артеріальної стінки. 
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В експериментах на ізольованому серці кролика показано, що слабкі розчини (2  7%) 

сірководневої води або розчину Рінгер-Локка, насиченого сірководнем, подовжують діастолу, що 

аналогічно дії дигіталісу. Повторне, після відмивання, пропускання через ізольоване серце розчинів 

сірководневої води відновлює попередній ефект. Після тривалого стомлення серця аналогічний вплив 

сірководневої води виявляв істотне поліпшення його діяльності. Після видалення сірководню з 

Мацестінської води пропускання її через ізольоване серце не викликало стимулюючої дії. 

Сірководнева вода з більшим вмістом Н2S після короткочасного збудження пригнічувала діяльність 

ізольованого серця. При вивченні в експерименті прямої дії сірководневої води на коронарні судини 

ізольованого серця кролика показано як їх звуження, так і розширення, в залежності від концентрації. 

Після зупинки діяльності ізольованого серця сірководнева вода викликала різке розширення 

коронарних судин. 

Електрокардіографічні (ЕКГ) дослідження на кроликах і собаках при тривалому вдихуванні ними 

сірководню, а також при підшкірному і внутрішньовенному введенні їм сірководневої води або 

купанні їх в такій воді показали, що після тривалого (3 тижні) перебування кроликів в атмосфері 

сірководню серцевий ритм у них сповільнювався. Водночас підвищувалися і стали більш 

вираженими зубці Р і Т. При експериментах на собаках з вдиханням сірководню певних змін 

електрокардіограми не виявлено. Щоденне введення кроликам внутрішньовенно 2,5 мл 

Мацестінської води уповільнювало скорочення серця. Електрокардіограма ізольованого серця 

кролика при пропущенні через його судини 3% Мацестінської води на розчині Рінгер-Локка показала 

почастішання серцевих скорочень і збільшення всіх зубців електрокардіограми. Ця ж вода у більшій 

концентрації уповільнювала серцеву діяльність, збільшувала амплітуду зубців ЕКГ. При купанні 

кроликів у ваннах із сірководневою водою спостерігали уповільнення серцевої діяльності, яке 

зберігалось і після виходу з ванни. На ЕКГ зубець Т після сірководневої ванни помітно розтягувався. 

У механізмі оптимізації функцій міокарду велике значення має концентрація та тривалість впливу 

Н2S, тобто сумарна доза подразника. Не меншу роль відіграє індивідуальна чутливість пацієнта, 

зокрема стан його вегетативної нервової системи. 

Експериментальні дослідження рівня артеріального тиску у собак із виключеними обома 

блукаючими нервами показали, що вплив дії сірководневих ванн здійснюється через блукаючі нерви. 

Показано також, що перебіг експериментального атеросклерозу у собак при застосуванні курсу 

сірководневих ванн змінюється. Виявлено сприятливий вплив на функціональні та морфологічні 

показники у тварин, що отримували сірководневі ванни. Встановлено також, що сірководневі ванни 

сповільнюють згортання крові і тим самим попереджають тромбоутворення, підвищують 

інтенсивність відновних процесів у пошкоджених тканинах, сприяють розсмоктуванню запальних 

вогнищ. Сірководневі ванни збільшують проникність клітинних оболонок, що сприяє притоку 

поживних речовин до клітин, інтенсифікують обмін речовин у серцевому м'язі та поліпшують 

загальний стан міокарду [24,26,27]. Поєднання теплового та хімічного впливу сірководневих ванн 

здатне нівелювати прояви шийного остеохондрозу [22], атеросклерозу та гіпертонічної хвороби 

[25,31,32]. 

Враховуючи результати спостережень клініцистів та їх уточнення в експериментах на 

лабораторних тваринах можна сформулювати ряд показань до застосування різних варіантів впливу 

сірководню на організм людини. 

Показання до застосування сульфідних ванн 

Показаннями до лікування сірководневими ваннами є захворювання центральної та периферичної 

нервової системи, серцево-судинні захворювання, системна патологія сполучної тканини та шкіри, 

зокрема такі хвороби: 

 нервової системи: неврастенія, вегетосудинні дистонії, арахноїдит, хронічні радикуліти, 

полірадикулоневрити, наслідки епідемічного поліомієліту, плексити, залишкові явища інфекційних 

менінгоенцефалітів, травматичних пошкоджень головного та спинного мозку, інтоксикацій; 

 серцево-судинної системи: стан після перенесеного міокардиту (при відсутності активності 

процесу, не раніше ніж через 8 місяців після загострення), міокардіодистрофія, кардіосклероз 

атеросклеротичний і міокардичний, пороки мітрального і аортального клапанів без виражених явищ 

стенозу, при недостатності кровообігу не вище I ступеня, при відсутності грубих порушень функції 

провідності (блокади серця) і порушень ритму (миготлива аритмія). Гіпертонічна хвороба I-II 

ступеня, фази А; облітеруючий атеросклероз, тромбангіїт, ендартеріїт судин кінцівок (I-II ступеня), 

залишкові явища після флебітів, тромбофлебітів (не раніше 2-4 місяців після загострення); 

 опорно-рухового апарату: ревматичний та ревматоїдний поліартрити (крім фази загострення), 

хвороба Бехтєрева, посттравматичні артрити, остеохондроз хребта, деформуючий хронічний 



 8 

остеоартрит, хронічні бурсити та тендовагініти, обмінно-дистрофічні поліартрити, остеомієліти (крім 

туберкульозних), контрактури після опіків і травм, стани після переломів кісток та травм сухожилок; 

 шкіри: сверблячі дерматози, псоріаз, себорея, екзема, нейродерміт, склеродермія, червоний 

плоский лишай, іхтіоз, алергічні ураження; 

 післяопікові стани: опікові контрактури і деформації будь-яких локалізацій, що поширюються 

протягом перших 1,5 року після отримання опіків, післяопікові рубці, гіпертрофічні та келоїдні рубці; 

 жіночої статевої сфери: хронічні запальні захворювання матки, придатків, тазової клітковини, 

функціональна недостатність яєчників, інфантильність статевих органів, первинне та вторинне 

жіноче непліддя, запальні процеси органів малого тазу, патологічний перебіг клімактеричного 

періоду; 

 чоловічої статевої сфери: простатити, первинне та вторинне чоловіче непліддя, інфантильність 

статевих органів; 

 хронічні інтоксикації важкими металами [3,6,8,13,15,17,18]. 
 

Незважаючи на широкі показання для застосування сірководню варто звернути увагу і на можливі 

негативні наслідки, що можуть зашкодити стану здоров’я хворого [1,30,32]. Тим більше, що вихідний 

стан хронічного пацієнта може характеризуватися зниженою або підвищеною загальною 

реактивністю, що може зумовити неочікуваний варіант реакції на Н2S, та ще й у супроводі теплової 

процедури. Це потребує особливої уваги медичного персоналу до перебігу загальної реакції кожного 

пацієнта на першу процедуру. Тільки вона реально покаже слід чи не слід призначати певний курс 

сірководневих процедур. Враховуючи індивідуальні варіації чутливості варто виділити як відносні, 

так і абсолютні протипоказання до використання сірководневих процедур. 

Відносні протипоказання 
Негативним ефектом сірководневих ванн може стати підвищення артеріального тиску у деяких 

хворих, а також почастішання ритму скорочень міокарду, особливо при наявності підвищеної 

збудливості вегетативної нервової системи. Крім того відносним протипоказанням до використання 

сірководневих ванн може бути значна артеріальна гіпотонія, схильність до втрати свідомості, істотні 

порушення серцевого ритму, хронічний гепатит, хронічний гломерулонефрит, пієлонефрит, хронічні 

захворювання нирок зі зниженням ниркової функції, гіпертиреоз, хронічні неспецифічні 

захворювання бронхів і легень у стадії загострення, індивідуальна підвищена чутливість до впливу 

сірководню. 

Абсолютні протипоказання 

До абсолютних протипоказань треба віднести загальновідомі протипоказання до курортного 

лікування, наведені в підручниках з курортології та фізіотерапії та специфічні протипоказання до 

сульфідних ванн. Крім того серед протипоказань варто зазначити: 

 захворювання серця в стадії декомпенсації, ендо- і міокардит; 

  виражена стенокардія; 

 гіпертиреози; 

 гіпертонічна хвороба з порушенням мозкового і коронарного кровообігу; 

  захворювання печінки і нирок з підвищеним вмістом сечовини в крові; 

 гострі захворювання легень, плеври, бронхіальна астма, активний туберкульоз; 

  вагітність (починаючи з V місяця); 

  гострі запальні процеси суглобів; 

  онкологічні захворювання [2, 21]. 
 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 
 

Експериментальні дослідження та результати клінічних спостережень дають підстави розглядати 

механізм реакції вазодилятації як наслідок, подразнюючої властивості сірководню. Вони 

реалізуються як через чутливі нервові закінчення, так і через безпосередній гуморальний вплив на 

проникність плазматичних мембран клітин. Це викликає зміну тонусу мікроциркуляторної ланки 

судинного русла та системного крообігу. Відомо, що організм на будь-яке пошкодження відповідає 

реакцією запалення, що спрямована на посилення локального кровопостачання. При низькій 

реактивності організму, типовій для сучасних екологічних негараздів у навколишньому та 

внутрішньому середовищі, організм людини часто реагує на пошкодження або інвазію мікрофлори 

гіпоергічною реакцією. Вона виявляється недостатньою для посилення трофічної функції 

кровопостачання та відновлення фізіологічного стану певної частини або цілого організму. Саме 

тому серед немедикаментозних шляхів посилення локального кровопостачання широко 
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використовують терапію подразником: гірчичником, інфрачервоним опроміненням, діатермією, 

тепловими аплікаціями, тощо. Сірководень варто розглядати як один із сильних нервово-гуморальних 

подразників, який відновлює необхідний обсяг трофічного кровопостачання та створює належні 

умови фізіологічної регенерації клітин. Серед інших механізмів біологічної дії сірководню варто 

звернути увагу на те, що частина екзогенно надходячого в організм Н2S окиснюється до сульфатів – 

гіпосульфіту та інших неорганічних сполук сірки, які виконують роль дезінтоксикантів. Деяка 

частина Н2S може брати участь в утворенні органічних сполук, зокрема хондроітінсульфату В, 

важливого для фізіологічного стану окістя, хрящів та суглобів. Крім того він має здатність 

підтримувати холестерин крові у розчиненому стані, запобігаючи його відкладенню на стінках судин. 

Таким чином, при правильному дозуванні та врахуванні вихідного стану пацієнта екзогенний 

сірководень може бути істотним фактором поліпшення локального кровообігу, активації трофічного 

забезпечення регенерації тканин та відновлення фізіологічного стану організму в цілому [33,35]. 
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АДИПОНЕКТИН ТА ЙОГО РОЛЬ У ВНУТРІШНІЙ ПАТОЛОГІЇ 
 

Адипонектин - цитокин жировой ткани с антиатерогенными, 

противовоспалительными, инсулиносенситирующими свойствами, которые обуславливают 

его патогенетическое значение при ожирении, болезнях сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и дыхательной систем. Снижение его концентрации – независимый 

прогностический фактор развития артериальной гипертонии, инсулинорезистентности и 

кардиоваскулярных осложнений. Коррекция уровня адипонектина может считаться новой 

терапевтической мишенью и требует дальнейших экспериментальных и клинических 

исследований. В этой статье представлен обзор современной литературы по теме 

адипонектина. 

Ключевые слова: адипонектин, адипоцитокин 
 

*** 

Вже доведено, що жирова тканина синтезує біологічно активні речовини – адипокіни (adipose 

derived hormones), які приймають участь у порушенні вуглеводного та ліпідного обмінів, регуляції 

запалення та імунного гомеостазу [1,10], чим сприяють розвитку хвороб серцево-судинної системи, 

цукрового діабету, патології травної та дихальної систем. Відомо біля 100 речовин, які продукуються 

вісцеральною та підшкірною жировою тканиною: лептин, адипонектин, резистин, фактор некрозу 

пухлин (ФНП)-альфа, інтерлейкін (ІЛ)-6, інгібітор активатора плазміногену-1, ангіотензиноген, 

інсуліноподібний фактор росту-1 [1,14,61]. У найбільшій кількості продукується адипонектин 

(синоніми GBP-28, apM1, AdipoQ and Acrp30), описаний лише наприкінці минулого століття. Проте, 

відомості про його кількість при різних хворобах та патогенетичне значення не є одностайними, що 

вимагає аналізу існуючої літератури, що і стало метою нашої роботи. 

Адипонектин - це поліпептид з молекулярною масою близько 26 кДа, який має досить складну 

структуру, синтезується жировою тканиною та приймає участь в енергетичному гомеостазі. 

Адипонектин складається з 244 залишків амінокислот з чотирма різними доменами (рис. 1). Перший 

домен – короткий сигнальний N-кінцевий із 18 амінокислотних залишків, що відповідає за секрецію 

білка із клітини та зв’язування поза клітиною, другий – також короткий, який має видову 

специфічність, третій – із 65 амінокислотних залишків, що мають подібність до колагенових білків, 

четвертий – глобулярний домен, третинна структура якого є подібною до ФНП-альфа [8,9,65]. Крім 

того, в експериментальних тварин була виявлена лейкоцитарна еластаза, здатна in vitro розділяти 

молекулу адипонектину ще на 4 ділянки в колагеновому домені [37,58]. Крім того, адипонектин має 

структурну гомологію до колагену VIII та X типів та фактору комплементу clq [32]. 

 

 

Рис.1. Структура адипонектину 

Вперше адипонектин був виділений з адипоцитів експериментальних тварин в 1995-96 роках 

чотирма незалежними групами вчених [9,44]. Аналог дещо пізніше був описаний також у людини. У 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tumor_necrosis_factor-alpha
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2002 році було доведено існування 8 різних ізоформ адипонектину мишей, які відрізняються за 

молекулярною масою [37,58]. Встановлено, що молекули адипонектину автоматично зв’язуються між 

собою у більші за розмірами структури та в судинному руслі циркулюють у вигляді багатомерів з 

низькою (тримери), середньою (гексамери) та високою (додекамери) молекулярними масами [8]. 

Останні дослідження показали, що багатомери є біологічно більш активними щодо гомеостазу 

глюкози [51], тому їх високий рівень асоціюється з нижчим ризиком цукрового діабету (ЦД) [36]. 

Підвищена пропорція високомолекулярних великих комплексів реєструється в жінок. Висловлюється 

навіть припущення, що зменшення рівня адипонектину та патологічні стани асоційовані саме з 

порушенням утворення багатомерів [41]. 

Адипонектин секретується виключно жировою тканиною та плацентою [13,43]. На відміну від 

лептину, інтраабдомінальна жирова тканина більше зв’язана з концентрацією адипонектину, ніж 

підшкірний жир [9,8]. У 2007 р. в експериментах на мишах доведена роль адипонектину як 

транскриптора, що забезпечує перетворення преадипоцитів в адипоцити, а також доведено, що 

синтезований адипонектин може депонуватись у жирових клітинах. Вивільнення адипонектину 

здійснюється за участі білка GGA1, посилена експресія якого стимулює секрецію адипонектину із 

адипоцитів [62, 60]. За синтез адипонектину відповідає ген Арm1 на хромосомі 3q27 у регіоні, який 

відповідає за чутливість до ЦД 2 типу та ожиріння. Ген має довжину 16 тисяч пар основ і складається 

з 3 екзонів та 2 інтронів. В різних популяціях людей зустрічається нуклеотидний поліморфізм у цій 

ділянці хромосоми та навколо неї, що зумовлює різні ступені схильності та прояви ЦД.  

Відомо три рецептори, з якими зв’язується адипонектин, два з них – з родини G-протеїнових, один 

– Т-кадгериновий. В ендотеліальних клітинах розташовані рецептори 1 типу (AdipoR1); в печінці та 

плаценті, та в меншій кількості - в серці, мозку, нирках, печінці, селезінці, лейкоцитах - 2 типу 

(AdipoR2), в скелетних м’язах – обох типів [31]. Рецептори - це інтегральні білки, що мають два 

закінчення: С (міститься поза клітиною та зв’язується із адипонектином) та N (міститься в цитоплазмі 

клітини) [18]. Експресія рецепторів пов’язана з рівнем інсуліну в крові. Описано, що експресія мРНК 

обох рецепторів корелювала з концентрацією тригліцеридів, інсуліну і С-пептиду в крові [18]. В 

дослідах на тваринах було показано, що при ЦД кількість рецепторів зменшується, що є одним з 

факторів виникнення аномально високої концентрації адипонектину в крові. 

Основні функції адипонектину та механізми його дії. Хоча основні функції адипонектину 

встановлені [16], його ефекти в різних органах та тканинах в нормі та за умов різних патологічних 

станів продовжують вивчатись. Основна роль адипонектину полягає в тому, що він сприяє 

збільшенню чутливості до інсуліну (інсуліносенсибілізуюча або інсуліносенситуюча дія). Доведено, 

що зменшення експресії адипонектину асоціюється з інсулінорезистентністю в експериментальних 

моделях [32] та в клініці: у хворих на ЦД його кількість знижена. Між рівнем адипонектину та 

інсулінорезистентністю виявлена обернена кореляція [54]. Тому адипонектин знижує рівень глюкози 

плазми шляхом підвищення чутливості (але не секреції) до інсуліну клітин м’язової тканини за 

рахунок активації АМФ-залежної протеїнкінази та пригнічення ацетил-КоА карбоксилази [31, 23]. 

Як гормон жирової тканини, адипонектин регулює багато ланок ліпідного обміну. Він стимулює 

жирове окиснення ліпідів у печінці шляхом активації АМФ-активованої протеїнкінази (АМРК, AMP-

activated protein kinase) та індукції рецептора активації проліферації пероксисом (PPAR, Peroxisome 

proliferative activated receptor) [6]. Цитокін приймає також участь у пригніченні ліпогенезу внаслідок 

зменшення активності ферментів, які приймають участь у синтезі жирних кислот (ацетил-КоА 

карбоксилаза) [5], а також приймає участь у регуляції катаболізму жирних кислот, знижує рівень 

тригліцеридів плазми шляхом стимуляції розщеплення жирних кислот в клітинах м’язів та тканинах. 

В експерименті адипонектин гальмує диференціювання преадипоцитів, що підтверджує його вплив 

на регуляцію жирової маси [20,50]. 

Адипонектин має протизапальну дію внаслідок пригнічення експресії молекул адгезії та 

проліферації на клітинах гладеньких м’язів. Встановлені захисні властивості цього цитокіну в 

експериментальних моделях судинних уражень [32,39]. Крім цього, адипонектин захищає від 

атеросклерозу шляхом регулювання кальцифікації артерій, а також пригнічення перетворення 

макрофагів у пінисті клітини, які виступають складовими атероми. 

Аналогічно лептину, адипонектин стимулює ефекторні системи головного мозку, які викликають 

зменшення маси тіла, однак дія його має додаткові властивості. Зовсім недавно (2007) доведено, що 

адипонектин має безпосередній вплив на гіпоталамус через активацію АМФ-активованої 

протеїнкінази, тому вплив на рецептори клітин гіпоталамуса супроводжується зниженням маси тіла 

без зменшення вживання їжі внаслідок збільшення окиснення жирних кислот в скелетних м’язах та 
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печінці. Крім того, в дослідженнях in vitro було показано, що адипонектин здатний пригнічувати ріст 

пухлинних клітин [57,28,46]. 

Також вважається, що адипонектин взаємодіє з тироїдною віссю та корою наднирників [49], однак 

механізми такої взаємодії остаточно не з’ясовані. Адипонектин також визначає кісткову мінеральну 

щільність [19]. 

Сумарна біологічна дія адипонектину в клітинах представлена в табл. 1. 
 

Таблиця 1. Ефекти адипонектину в різних клітинах (модифіковано за [12]) 
 

Тип клітин Ефекти адипонектину, ймовірні шляхи трансдукції сигналу 

Преадипоцити, 

адипоцити 
 Бере участь в диференціюванні адипоцитів з преадипоцитів 

 Регулює накопичення ліпідів зрілими адипоцитами та їх чутливість до 

інсуліну 

 Може регулювати розмір адипоцитів за рахунок пригнічення власного гена і 

рецептора AdipoR2  

 Пригнічує секрецію адипоцитами ІЛ-6, ІЛ-8, запального білку макрофагів 

(MIP-la/b, macrophage inflammatory protein), MCP-1 (monocyte chemotactic 

protein), ФНП-альфа, С-реактивного протеїну 

Кардіоміоцити  Знижує продукцію ФНП-альфа за рахунок активації циклооксигенази 2 і 

залежного від простагландину E2 шляху трансдукції сигналу  

 Сприяє зниженню окисного і нітратного стресу після ішемії/реперфузії 

міокарда шляхом пригнічення активності індуцибельної NO-синтази і експресії 

одної з субодиниць НАДФ-оксидази 

 За рахунок активації АМФ активованої протеїнкінази захищає кардіоміоцити 

від апоптозу 

Ендотеліоцити  Завдяки активації АМФ-залежного шляху трансдукції сигналу пригнічує 

секрецію ІЛ-8, молекул адгезії (VCAM-1), утворення активних форм кисню  

 За рахунок АМФ-протеїнкінази, що активується, стимулює ендотеліальну 

NO-синтазу 

 Шляхом активації АМФ-протеїнкінази чинить антиапоптичну дію 

Макрофаги  Знижує активність ядерного фактору-kB, що призводить до пригнічення 

синтезу ФНП-альфа та ІЛ-6 

 Пригнічує перетворення макрофагів на пінисті клітини за рахунок зменшення 

накопичення ліпідів, знижує експресію «скевенджер»-рецепторів класу А і 

здатність макрофагів до фагоцитозу 

Гладкі 

міоцити 

 Пригнічує індуковану тромбоцитарним фактором росту проліферацію та 

міграцію клітин гладеньких м’язів 

Смугасті 

міоцити 

 Підвищує поглинання і утилізацію глюкози, активує окиснення жирних 

кислот за рахунок активації АМФ-протеїнкінази і сигнальних шляхів p38MAPK 

Гепатоцити  Знижує синтез глюкози клітинами печінки за рахунок пригнічення ферментів 

глюконеогенезу 

 Активує окиснення жирних кислот шляхом активації PPAR α 

 Підвищує чутливість клітин до інсуліну за рахунок активації PPAR γ 

Гемопоетичні 

стовбурові 

клітини 

 За рахунок активації p38MAPK сприяє проліферації гемопоетичних 

стовбурових клітин і утримує їх в фізіологічно незрілому стані 

 За рахунок активації циклооксигенази 2 і залежного від простагландину E2 

шляху трансдукції сигналу пригнічує В-клітинне диференціювання 
 

Визначення адипонектину та його рівень. Рівень адипонектину є дуже варіабельною 

величиною, оскільки може залежати від метаболічного статусу пацієнтів. Порівняно з іншими 

гормонами, кількість адипонектину, що циркулює, є досить значною - біля 0,01% загального білку 

плазми [13, 52] – від 5 до 30 мкг/мл. Проте, точні дані щодо рівнів адипонектину є різними. Без 

врахування статі, у здорових людей за норму адипонектину приймали 8,2 ± 1,1 мкг/мл [34], 12,25 ± 

0,53 мкг/мл [4], 13,3 ± 9,4 мкг/мл [55]. 

Стать, куріння та вік є незалежними факторами, що впливають на концентрацію адипонектину. У 

жінок рівень вищий, однак ступінь перевищення в літературі вказується різний - на 40% [12] або в 

1,5-2 рази, тобто, на 200% [8]. Вважається, що це пов’язано з тим, що тестостерон специфічно 
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пригнічує секрецію високомолекулярної форми адипонектину з адипоцитів. Встановлено, що в 

хлопчиків-підлітків під час статевого дозрівання рівень адипонектину суттєво зменшується, тоді як в 

дівчат залишається незмінним [57]. За умов припинення впливу андрогенів кількість адипонектину 

зростає [25]. За іншими даними, незалежними предикторами кількості адипонектину є тільки вік, 

індекс інсулінорезистентності НОМА та рівень лептину [54]. Із зростанням віку пацієнтів 

виявляється збільшення вмісту адипонектину, що підтверджено позитивною кореляцією між ними 

[54]. Це можна пояснити зниженням кліренсу адипоцитокіну в похилому віці та зменшенням 

експресії рецепторів. 

В літературі наводяться різні норми адипонектину. Для жінок: 9 мкг/мл [25], 11,7 мкг/мл [56], 12,2 

± 6,3 мкг/мл; 8,4 ± 3,2 мкг/мл для жінок до менопаузи, 15,3 ± 7,3 мкг/мл після менопаузи [54]; 12-30 

мкг/мл [9]. У чоловіків за норму приймали 7,9 мкг/мл [56], 6 мкг/мл [25], 8-30 мкг/мл [9]. Тобто, 

суттєвої гендерної різниці не встановлено. 

Збільшення кількості адипонектину спостерігається за умов зменшення маси тіла, при припиненні 

впливу андрогенів [25], у також за умов ряду патологічних станів – ЦД 1 типу, нервова анорексія 

[17]. Є дані, що збільшення адипонектину асоціюється із збільшенням ризику раку молочної залози. 

Описано також, що зниження маси тіла за допомогою дієти та фізичних навантажень веде до 

значного збільшення концентрації адипонектину, як у пацієнтів з ожирінням так і з 

інсулінорезистентністю, що приводить до підвищення чутливості периферійних тканин до інсуліну та 

зниження рівня маркерів запалення [44]. Найбільш суттєві зміни описані після хірургічного 

шунтування шлунка, коли рівень адипонектину зростає на 50-81%, що супроводжується також 

значним зниженням маси тіла [40]. Крім того виявлено, що велика кількість медикаментів підвищує 

кількість адипонектину: тіазолідинедіони [32], берберин [66], бенфотіамін, гліцин, блокатор 

канабіноїдних рецепторів 1 типу рімонабант, фенофібрат, інгібітори ангіотензин-перетворювального 

ферменту, блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ, небіволол, амлодипін [9], антагоністи 

імідазолінових рецепторів [8]. Остаточно не встановлена дія статинів на рівень адипонектину. В 

експериментах також встановлено, що застосування декозагексаеноєвої, ейкозапентоеноєвої та 

омега-3 жирних кислот також підвищує рівень адипонектину. Усе це створює підґрунтя до пошуку 

методів фармакологічної корекції гіпоадипонектинемії з ймовірним метаболічним впливом. 

Зменшення адипонектину спостерігається під час збільшення маси тіла, за умов патологічних 

станів - ЦД 2 типу, інсулінорезистентність та ішемічна хвороба серця [17]. Описано, що рівні 

адипонектину обернено корелюють з відсотком жиру в тілі дорослих осіб, зокрема в жінок [55], тому 

ожиріння та переважання абдомінального розподілу жирової клітковини асоціюються із його 

зростанням. Зменшення адипонектину викликають певні препарати: тестостерон [25], індапамід [9]. 

Адипонектин та ожиріння 

Хоча адипонектин секретується жировою тканиною, взаємозв’язки між ними є досить складними. 

Загалом, за умов ожиріння його кількість знижується: рівні адипонектину обернено корелюють з 

відсотком жиру в тілі дорослих осіб, передовсім, в жінок [54]. Тобто, чим більш виражене ожиріння і 

чим більше адипоцитів, тим менше адипонектину секретується ними. Однак така обернена регуляція 

та причини цього дотепер не пояснені [8]. Вважається, що передовсім це може бути зумовлено ФНП-

α, секреція якого макрофагами, що інфільтрують жирову тканину, значно збільшена при 

вісцеральному ожирінні [8]. Деякі дослідники пояснюють це наявністю інших інгібіторів експресії та 

секреції адипонектину, які виробляє жирова тканина, прозапальним ІЛ-6, глюкокортикостероїдами та 

катехоламінами. Описані кореляції адипонектину з рядом параметрів ліпідного обміну: позитивна з 

ЛПВГ, обернена – з ЛПНГ [30]. Однак незалежно від статі, віку та індексу маси тіла з адипонектином 

був пов’язаний тільки рівень тригліцеридів [3]. 

Адипонектин та серцево-судинний континуум 

Не підлягяє сумніву, що адипонектин може відігравати значну роль у розвитку та прогресуванні 

хвороб серцево-судинного континууму, проте відомі результати досліджень поки що неоднозначні [5, 

7,10,15]. Загалом, для серцево-судинних хвороб характерний низький рівень адипонектину [17]. 

Високий рівень адипонектину вважається предиктором збільшення усіх видів летальності, незалежно 

від встановлених та невстановлених факторів ризику [53]. 

Особливу увагу привертає вплив адипонектину, що вважається протективним, за умов 

атеросклерозу [35]. Однак, механізми такої протекції дотепер залишаються не визначеними. 

Встановлено, що для ендотелію мишей, в крові яких відсутній адипонектин, характерний високий 

рівень молекул адгезії і, відповідно, велика кількість лейкоцитів, які прикріпляються до судинної 

стінки, що є першою ознакою запалення [64]. Зменшення адипонектину асоціюється з 

дестабілізацією атеросклеротичної бляшки [9]. Навпаки, в хворих з підвищеним рівнем адипонектину 
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крові відмічалась менша вираженість атеросклерозу сонних артерій та більша еластичність 

артеріальної стінки, ніж в групі з низьким його рівнем [2]. Описані кореляції адипонектину з 

параметрами ліпідного обміну (позитивна з ЛПВГ, обернена – з ЛПНГ та тригліцеридами) [8] також 

можуть бути непрямим свідченням захисної дії адипонектину. Відомо, що за умов гострого інфаркту 

міокарда рівень адипонектину знижується незалежно від наявності чи відсутності метаболічного 

синдрому. Високий базовий рівень адипонектину виявився незалежно пов’язаним з високим рівнем 

летальності, інфарктом міокарда за двохрічний період у чоловіків; зі стабільною та нестабільною 

стенокардією, інфарктом міокарда без підйому ST [29]. 

Дотепер остаточно не встановлено значення адипонектину при артеріальній гіпертензії, хоча 

множинний регресійний аналіз виявив, що гіпоадипонектинемія є незалежним предиктором 

артеріальної гіпертензії (АГ) [39]. Загалом, за умов АГ спостерігається низький рівень адипонектину. 

Хоча описані негативні кореляції рівня адипонектину з систолічним та діаcтолічним тисками [30] 

(або тільки з систолічним [4] чи тільки діастолічним [3]), механізми дії адипонектину на регуляцію 

тиску залишаються не відомі. Вважається, що адренергічна стимуляція призводить до пригнічення 

експресії гену адипонектину [22]. Крім того, гіпоадипонектинемія може сприяти активації ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи в жировій тканині, що веде до подальшого збільшення 

артеріального тиску та маси жирової тканини [24]. Однією з патогенетичних ланок може бути вплив 

адипонектину на запалення, що доводить описана негативна кореляція з концентрацією С-

реактивного протеїну [8]. Крім того, в експерименті описана асоціація гіпоадипонектинемії з 

гіпертрофією лівого шлуночка. В людей ці дані суперечливі, хоча є повідомлення про асоціацію рівня 

адипонектину з рівнем гіпертрофії лівого шлуночка в осіб негроїдної раси [26]. Без врахування 

наявності метаболічного синдрому (МС) рівень адипонектину в хворих з артеріальною гіпертензією 

становив 6,7 ± 5,0 мкг/мл у групі з 36 чоловіків та 45 жінок [3]. За умов відсутності МС в групі з 7 

чоловіків та 14 жінок - 9,2 ± 5,3 мкг/мл [3]. 

Ролі адипонектину за наявності метаболічного синдрому (МС) приділяється зараз дуже багато 

уваги. У 2005 році сформульована “адипонектинова гіпотеза” розвитку МС, згідно якої зниження 

концентрації та ефектів адипонектину, що може бути зумовлено спадковими чи зовнішніми 

факторами та зменшенням кількості рецепторів до нього, відіграє ключову роль у розвитку 

інсулінорезистентності, МС та атеросклерозу [42]. В експерименті виявлено, що 

гіперадипонектинемія попереджує смерть мишей за умов МС [39]. У хворих з МС гіперінсулінемія 

пояснюється виявленим збільшенням рівня ФНП-альфа та зменшенням вмісту адипонектину. У 

пацієнтів описані тісні обернені зв'язки між плазмовою концентрацією адипонектину та 

компонентами МС [48], з рівнем глюкози плазми та інсуліну натще, інсулінорезистентністю, 

індексом маси тіла (ІМТ) [4, 30]. Щодо конкретних рівнів адипонектину в хворих з МС (АГ та 

ІМТ>25 кг/м2), то наявні дані літератури також не є одностайними, хоча наведені дані є досить 

низькими: 5,65 ± 0,42 мкг/мл [4], 5,8 ± 4,6 мкг/мл в групі з 28 чоловіків та 31 жінки [3]. 

Адипонектин та хвороби травної системи 

Про роль та значення адипонектину в розвитку хвороб органів травлення досі відомо не багато, 

основна увага зосереджується навколо патології печінки. Вважається, що циркулюючий адипонектин 

тісно пов'язаний з рівнем жирів у печінці та з печінковою інсулінорезистентністю [6]. Секреція різних 

адипокінів та цитокінів викликає системну та печінкову інсулінорезистентність, приводить до 

ураження гепатоцитів та їх апоптозу, хемотаксису нейтрофілів, активації стеллатних клітин печінки 

[67]. Генетична варіабельність у гені рецептора адипонектину впливає на накопичення жиру в печінці 

[6]. Загалом, рівень адипонектину при цирозі зростає - з 8,2 ± 1,1 мкг/мл до 15,2 ± 1,7 мкг/мл [34]. 

Важливо, що кореляції адипонектину за умов цирозу виявились зовсім іншими, ніж описані вище 

у здорових осіб та осіб з ожирінням чи з ЦД. При цирозі печінки адипонектин не корелював з ІМТ та 

часткою жиру в організмі, параметрами енергетичного метаболізму, інсуліном, циркулюючими 

прозапальними цитокінами [34]. Замість того, функція печінки та зміна гемодинаміки печінки є 

головними детермінантами рівня адипонектину. У хворих на цироз печінки встановлені негативні 

кореляції вмісту адипонектину з параметрами синтезу протеїнів (з протромбіновим часом та 

альбуміном), позитивні – з портальним тиском, опором судин печінки та ефективністю кровоплину у 

печінці [34]. Це свідчить, що запропоноване використання адипонектину для лікування 

інсулінорезистентності може бути використане тільки за умов відсутності патології печінки [34]. Є 

повідомлення, що адипонектин здатний гальмувати розвиток фіброзу печінки [68]. 

Дані, що стосуються інших хвороб травної системи та рівня адипонектину при них, ще більш 

фрагментарні. Лише недавно описано, що гіпоадипонектинемія асоційована з формуванням каменів 

жовчного міхура в експерименті на мишах та, ймовірно, в людини [45]. Дефіцит адипонектину 
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збільшував важкість експериментального хронічного панкреатиту в мишей [21]. Адипонектин мав 

протективну роль при експериментальному етанол-індукованому пошкодженні шлунка в мишей [59], 

а низький його рівень був асоційованим з високим ризиком ендоскопічного ерозивного гастриту [47]. 

Крім того, описано зменшення його кількості за умов раку шлунку [55]. 

Бронхообструкція та адипонектин 

Якщо роль адипонектину в патогенезі серцево-судинних хвороб та ЦД хоч фрагментарно 

встановлена, то його патогенетичне значення у виникненні хвороб дихальної системи ще потребує 

вивчення. Відомо, що структурно адипонектин є подібним до сурфактанту [9], що вказує на 

ймовірність його впливу. Дослідження показали, що рецептори до адипонектину присутні на гладкій 

мускулатурі бронхів, однак адипонектин, на відміну від лептину, не має впливу на проліферацію 

клітин м’язового шару [11,27]. Крім того, адренергічна стимуляція, яка також описана за умов 

бронхообструкції, приводить до зменшення експресії гену адипонектину [69]. 

Особливе значення патогенетична роль адипонектину проявляється за умов виникнення чи 

перебігу хвороб дихальної системи на фоні ожиріння. Так, вважається, що зниження протизапального 

ефекту адипонектину за умов зниження його при ожирінні може посилювати запалення в дихальних 

шляхах та зменшувати бронхіальну прохідність при бронхіальній астмі. Таке твердження ґрунтується 

на даних про введення рекомбінантного адипонектину сенсибілізованим овальбуміном тваринам, що 

знижувало вміст еозинофілів та прозапальних цитокінів в бронхоальвеолярному лаважі [63]. 

Kattan та співавт. виявили, що ожиріння асоціюється із поганим контролем (тобто, лікуванням) 

бронхіальної астми в жінок, а адипонектин пов’язують з покращенням контролю бронхіальної астми, 

хоча поки що лише в чоловіків [27]. Також в експерименті підтверджений позитивний вплив 

тіоглітазонів на запалення дихальних шляхів при бронхіальній астмі у піддослідних тварин, що 

пов’язано із підвищенням вивільнення з жирової тканини адипонектину та резистину. Тому 

вважається, що адипонектин є перспективною мішенню нових терапевтичних підходів до лікування 

бронхіальною астмою у пацієнтів з ожирінням [63]. Проте досліджень, що стосуються вивчення ролі 

адипонектину в патогенезі хвороб органів дихання, передусім поєднаних із ожирінням, практично 

немає. 

Таким чином, адипонектин – регулювальний білок, що синтезується переважно жировою 

тканиною, має антиатерогенні, протизапальні, інсуліносенситуючі властивості, що зумовлюють його 

патогенетичне значення при ожирінні, хворобах серцево-судинної, травної та дихальної систем. 

Зниження його концентрації є незалежним прогностичним фактором розвитку артеріальної 

гіпертонії, інсулінорезистентності та кардіоваскулярних ускладнень. Корекція цього фактору може 

розглядатись як нова терапевтична мішень, що потребує нових експериментальних та клінічних 

досліджень. 
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Adiponectin is a fat tissue cytokine with anti-atherogenic, anti-inflammatory and insulin-sensitizing 
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digestive and respiratory systems. Its concentration decrease is an independent prognostic factor of arterial 

hypertension course, insulin resistance and cardiovascular complications. Adiponectin level correction can 
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О.Я. МОКРИК, М.Р. НАЗАРЕВИЧ 
 

СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ БОЛЬОВОГО 

СИНДРОМУ У ХВОРИХ ІЗ ПАТОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ 

ДІЛЯНЦІ 
 

Представлен литературный обзор современных методов физиотерапевтического 

лечения болевого синдрома у больных c патологическими процессами воспалительного и 

травматического генеза в челюстно–лицевой области, а также с прозопалгиями. Описаны 

методики физиотерапевтического лечения болевого синдрома, использованные авторами 

обзора. 

Ключевые слова: болевой синдром, воспалительные процессы, травматические 

повреждения челюстей, прозопалгии, физиотерапия. 
 

*** 
 

Розробка ефективних засобів лікування болю залишається однією із найактуальніших задач 

сучасної медицини [1,2]. Одним із таких підходів у вирішенні цієї проблеми є використання фізичних 

факторів впливу на різні ланки ноцицептивної системи [3,4]. Розвиток медичних технологій та 

впровадження їх в практичну охорону здоров’я дозволив значно розширити арсенал сучасних методів 

фізіотерапевтичного лікування больових синдромів [5]. За останні дисятиліття в цьому напрямку 

досягнуто значний прогрес. Отримані результати наукових досліджень знайшли відображення у 

вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Метою нашого дослідження стало вивчення та аналіз 

літературних джерел, в яких висвітлено цю проблему. 

Фізіотерапевтичні методи впливу на ноцицептивну систему здійснюються через стимуляцію 

ендогенних центральних механізмів знеболення, гальмівних протибольових реакцій в головному та 

спинному мозку, а також, шляхом покращення обмінних і мікроциркуляторних процесів в ураженому 

патологічним процесом органі - безпосередньому джерелі болю [3]. Значний науковий та практичний 

інтерес викликають методики транскраніальної електротерапії (ТКЕТ), які мають широкий спектр 

впливу на больову чутливість, вегетативну нервову систему, імунну відповідь. За допомогою цих 

методик вдається активізувати опіоїдні структури головного мозку, збільшити концентрації β-

ендорфінів і мет-енкефалінів у підкіркових структурах головного мозку, лікворі і плазмі крові [6-8]. 

Крім того, стимуляція товстих периферійних аферентних волокон пригнічує інтернейрони головного 

мозку і не дозволяє больовим імпульсам, що проводяться по тонких А-cігма і С-волокнам, досягати 

центральної нервової системи [7]. Параметри, що рекомендуються: частота 1000-2000 Гц, тривалість 

імпульсів - 0,15-0,20 мсек, величина середнього струму - від 0,1 до 3,0 мА. До найбільш відомих в 

медичній практиці методик ТКЕТ належать електросон, електроанальгезія і транскраніальна 

електростимуляція. Під впливом електросну змінюється функціональний стан центральної нервової 

системи, активізується функція підкіркових структур, у тому числі і лімбічних утворень. Цей метод 

електротерапії викликає розлите гальмування центральної нервової системи аж до настання у хворих 

сну [9]. Центральна нейротропна дія електросну обумовлює його включення в комплексне лікування 

дентальної плексалгії, стомалгії [2,10,11]. Встановлено, що для їх терапії необхідно застосовувати 

модифікацію амплітудно-частотних характеристик: з частотою 100 Гц, силою струму 4-6 мА і 

додатковою постійною складовою 0,1-0,2 мА. Повторними курсами через 4-5 місяців. [10]. При 

застосуванні транскраніальної електроанальгезії під час лікування больових пароксизмів 

нейропатичного генезу відбувається не лише збільшення вмісту ендорфінів в крові, а і досягається 

позитивний імуномодулюючий ефект - знижується концентрація в плазмі крові прозапальних 

цитокінів (IL-1, IL-6) і збільшується протизапальних IL-10 [12]. Застосування цього 

фізіотерапевтичного методу було успішним при монотерапії больового дисфункціонального 

синдрому СНЩС. Спостерігалася швидка ліквідація запально-м’язової контрактури латерального 

крилоподібного м'яза [13]. Ефект методики транскраніальної електростимуляції - мезодиенцефальної 

модуляції базується на застосуванні електричного сигналу, максимально нормалізуючого роботу 

центрів управління адаптаційною системою організму, локалізованих в середній та проміжній 

частині головного мозку. Вплив цього методу здійснюється на гіпоталамо-гіпофізарну й опіоїдну 

системи, які виробляють спектр нейрогормонів, регулюючих діяльність органів і систем на 

клітинному рівні [14,15]. При цьому знеболюючий і седативний ефекти є лише складовими 

багатогранної дії транскраніальної електростимуляції. Включення в комплексну терапію хворих з 
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відкритим переломом нижньої щелепи ТКЕТ сприяло швидшій нормалізації загального стану 

пацієнтів і оптимізації перебігу раневого процесу, ніж у хворих, що отримували традиційну терапію. 

Це характеризувалося значним зменшенням або повним припиненням післяопераційного болю на 

другу добу лікування; зникненням післяопераційного набряку й інфільтрації тканин на 5 - 6 день 

після операції, що є підставою для включення цієї методики в комплексну терапію пацієнтів із цією 

патологією [16]. Співробітниками кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

ЛНМУ ім. Д. Галицького було апробовано методику транскраніальної мезодиенцефальної модуляції 

при лікуванні хворих із травматичними пошкодженнями виличних кісток та дуг шляхом 

застосування режиму. Після 8-9 сеансів терапії на фоні нормалізації мікроциркуляції в ділянці 

пошкодження ліквідуються клінічні симптоми травматичного невриту підочного та виличного нервів, 

спостерігається відновлення чутливої інервації тканин. Скорочується період післяопераційної 

реабілітації таких хворих. Однак, слід зазначити, що для отримання максимального терапевтичного 

ефекту ТКЕТ необхідно продовжувати тривалість фізіотерапевтичного лікування до 14-15 сеансів. 

На даний час тривають дослідження по вивченню можливості застосування звукових сигналів з 

однаковою вираженістю частот всього звукового діапазону, яке сприймає людське вухо – “білий 

шум”, для покращення ефекту знеболення тканин. Аудіоанальгезія відноситься до категорії 

психотропних і відволікаючих засобів зменшення больової чутливості. Фізіологічний механізм 

аудіоанальгезії полягає в тому, що “білий шум” гальмує ноцицептивні нейрони каудальних відділів 

тригемінального комплексу шляхом збудження кохлеарних ядер й слухової ділянки кори. 

Створюється нове, потужніше вогнище збудження, яке гальмує біль за принципом негативної 

індукції. При використанні аудіоанальгезії відбувається свого роду маскування болю [1]. Було 

розроблено прилад спеціальної конструкції, що генерує “білий шум” [17]. Авторами вивчено його 

вплив в різних тимчасових режимах на електрозбудливість пульпи зубів до і після їх препаровки. 

Досліджено частотні параметри серцевих скорочень, артеріального тиску при дії “білого шуму”. В 

результаті застосування цієї методики більшість хворих порівняльно легко переносили процес 

препарування твердих тканин зубів, в них підвищувався поріг сприйняття болю. 

На етапі передопераційної медикаментозної підготовки до планових хірургічних втручань в 

щелепно-лицевій ділянці з метою антистресового захисту хворих та швидкої активізації ендогенної 

протибольової системи нами опрацьовано методику ендоназального електрофорезу даларгіну - 

синтетичного аналога енкефалінів. При даній фізіотерапевтичній методиці одночасно відбуваються 

опосередковані впливи на центри вегетативної нервової системи, нормалізуються корково-підкоркові 

процеси регуляції, виникає новий рівень функціонування гуморальної системи. Позитивні ефекти дії 

постійного струму (протизапальний, анальгетичний, вазодилятаторний, міорелаксуючий, 

метаболічний та ін.) поєднуються із низкою важливих для терапії хворих властивостей даларгіну. 

Такий спосіб введення даларгіну обумовлює призначення його в менших концентраціях, попереджає 

побічні ефекти, які можуть виникати при пероральному та парентеральному застосуванні препарату. 

Рефлекторні реакції, які виникають при цьому, мають не тільки місцевий характер, а проявляються і 

на рівні метамерного порядку, і як загальна генералізована відповідь організму. Різноманітні фізико-

хімічні, метаболічні, клітинні зміни особливо виражені при невеликих дозуваннях постійного струму. 

Введення даларгіну з аноду зумовлює додатково і седативний ефект [18,19]. Загалом ендоназальний 

електрофорез цього препарату сприяє підвищенню опірності організму, активній мобілізації 

регуляторних, адаптаційних, компенсаторних, репаративних механізмів [18-20]. 

Разом із сучасними медикаментозними препаратами і новими шляхами їх введення, 

модернізуються й отримують сучасне наукове обгрунтування і методи традиційної рефлексотерапії. 

Як відомо, черезшкірна електрична стимуляція нервів - це спосіб лікування, призначений для 

пом'якшення болю в органах за допомогою електричного струму слабкої напруги, шляхом 

подразнення нервових рецепторів через електроди, розташовані на шкірі [21-23]. Вдалось встановити, 

що при електростимуляційному подразненні м'язів, що опускають нижню щелепу активуються 

пропріорецептори. Імпульси по аферентним нейронам поступають до чутливих ядер трійчастого 

нерва, далі до рухомих ядер цього ж нерва з наступним гальмуванням мотонейронів м'язів 

антагоністів і релаксацією "причинних" спазмованих жувальних м'язів. В результаті таких впливів 

реципрокно зникають спазматичні болі, наступає перерозподіл силових впливів на нижню щелепу, 

скронево-нижньощелепні суглоби, жувальні м'язи, зуби, пародонт, відновлюються правильні 

верхньо-нижньощелепні взаємозв'язки. Це стало новим напрямком вирішення проблеми підвищення 

ефективності лікування пацієнтів, що страждають на больовий синдром дисфункції скронево-

нижньощелепного суглобу [24]. В літературі зустрічаються дані про можливість лікування переломів 

кісток лицевого черепа за допомогою черезшкірної динамічної електроімпульсної стимуляції 
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(ЧДЕІС). У хворих з відкритими переломами нижньої щелепи, в яких доповнювали комплексну 

терапію ЧДЕІС, досягається поліпшення функціональних результатів лікування - підвищується 

больовий поріг, відбувається раніше редукція гематом [25]. 

За останні роки не зменшився інтерес до застосування з лікувальною метою магнітних полів 

[26,27,28]. Набули практичної реалізації методи магніто-пунктурної (МП) фізіотерапії, що поєднують 

сучасні технології класичної і пунктурної фізіотерапії. Застосування у складі базової комплексної 

терапії методики низькочастотної МП перемінним магнітним полем істотно підвищує ефективність 

профілактики гострих ускладнень після екстракції зубів. Частота виникнення таких ускладнень як 

біль, набряк слизової оболонки в ділянці операційного втручання, збільшення регіонарних 

лімфатичних вузлів і підвищення температури тіла на 2-у добу після операції в групі пацієнтів, 

отримуючих магнітопунктуру, була в 1,8 - 2,2 рази меншою, ніж в контрольній групі, що отримувала 

базове лікування [26]. Успішним було використання електромагнітного поля КВЧ-діапазону (ЕМП 

КВЧ) з врахуванням вибору необхідної оптимальної частоти для конкретного хворого, за рахунок 

чого значно посилюються всі фізіологічні ефекти і підвищується ефективність застосування цього 

фізіотерапевтичного методу. Доведено, що локальне застосування електромагнітних полів КВЧ-

діапазону в ранній післяопераційний період після екстракції зубів купірує клінічні ознаки запалення і 

значно покращує процеси регенерації м'яких тканин в ділянці оперативного втручання за рахунок 

покращення локального кровотоку і мікроциркуляції [27]. При лікуванні неврогенних і 

міофасціальних пароксизмальних краніопрозопалгій, особливо у стадії загострення, доцільно 

застосовувати транскраніальну магнітну стимуляцію (ТМС). ТМС - сучасний лікувальний метод, в 

основі якого лежить здатність імпульсних магнітних полів індукувати електричне поле і за 

допомогою останнього впливати на нервову тканину. Досягається протизапальний, анальгезуючий, 

антидепресивний, анксіолітичний ефекти [28-33]. Це дозволяє скоротити тривалість періоду 

загострень і прискорити появу ремісії [31,33]. 

Аналіз даних літератури дозволяє зробити висновок про високу лікувальну ефективність 

лазеротерапії [34-40]. Зокрема, опрацьовано метод черезшкірної дії низькоінтенсивним лазерним 

випромінюванням на пошкоджені периферичні відділи лицьового і трійчастого нервів. Вперше 

застосовано пряме лазерне опромінювання пошкодженої ділянки лицьового нерва, після його 

оголення в кістковому каналі, як під час операції на скроневій кістці, так і в післяопераційному 

періоді. Запропоновані схеми комплексного етіотропного, патогенетичного і симптоматичного 

лікування хворих з чутливими і руховими розладами в ділянці обличчя, дозволяють попередити 

загострення захворювання і перехід їх в хронічну форму [38]. 

За останні роки для профілактики ускладнень запального характеру після планових оперативних 

втручань в щелепових кістках продовжують активно застосовуватися традиційні методи фізіотерапії, 

що мають виражену протизапальну дію – дарсонвалізацію, низькоінтенсивну СВЧ-терапію [41,42]. 

Результатами проведених досліджень доведено, що застосування дарсонвалізації з перших днів після 

проведення внутрішньокісткової імплантації викликає зменшення основних місцевих проявів 

післяопераційного запалення, забезпечує швидкий і виражений їх регрес, що супроводжується 

ліквідацією болю і дискомфорту в ротовій порожнині вже через декілька годин після одноразового 

сеансу цього методу [41]. Комплексна СВЧ-терапія сприяє швидкому розсмоктуваннюзапального 

інфільтрату у тканинах пародонту. При цьому прискорюється крово- і лімфовідтік, наростає кількість 

лізоциму в слині [42]. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Сучасні методи фізіотерапії займають важливе місце у лікуванні патологічних процесів 

запального та травматичного генезу в щелепно-лицевій ділянці, а також, прозопалгій. Вони й надалі 

залишаються могутнім резервом підвищення ефективності профілактичних, лікувальних і 

реабілітаційних заходів про що переконливо свідчать дані літератури та власні спостереження. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА 

МЕДРЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦИЄНТОК З ДИЗГОРМОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я 

 

Представлены современные данные о принципах применения лечебных физических 

факторов в лечении и реабилитации пациенток с дисгормональными нарушениями 

репродуктивного здоровья на госпитальном и санаторно-курортном этапах. 

Приводиться классификация физических лечебных факторов относительно их 

действия на гормональный гомеостаз. 

Ключевые слова: дисгормональне нарушения, физиотерапия, курортология, СПА. 

 
Уточнення механізмів патогенезу і варіантів перебігу дизгормональної патології репродуктивної 

системи дозволяє шукати і знаходити патогенетично обгрунтовані методи їх фізіотерапії. В даний час 

фізіотерапію розглядають як галузь практичної медицини, що вивчає дію на організм фізичних 

факторів, що застосовуються для лікування хворих, профілактики захворювань та медичної 

реабілітації. Лікувальні фізичні чинники (ЛФЧ) є предметом вивчення фізіотерапії та відповідно до 

виду енергії і типом її носіїв діляться на природні - клімато-, бальнео-, грязелікувальні і штучні, 

преформовані та апаратні, до яких відноситься електро-, магніто-, гідро -, фотолікування та ін [1]. 

Використання фізичних факторів при дизгормональній патології репродуктивної системи 

заслуговує на особливу увагу в зв'язку з можливістю істотно розширювати діапазон лікувального 

впливу, потенціювати дію лікарських речовин без розвитку алергічних реакцій і лікарської 

залежності, формувати м'які безболісні лікувальні ефекти з можливістю надання 

гормонмодулюючого впливу на функціональний стан яєчників і рецепторний апарат органів-мішеней 

стероїдних гормонів. 

Комплексне лікування дизгормональної патології репродуктивної системи з використанням 

фізіотерапевтичних методик дозволяє досягти поліпшення стану і якості життя пацієнтки в 

максимально короткі терміни і при мінімальному медикаментозному навантаженні. 

Однак, в даний час в практиці лікаря-гінеколога призначення лікарських препаратів частіше 

залишається єдиним прийомом лікування, нерідко переходить у поліпрагмазію, з усіма 

притаманними їй негативним наслідками. 

Відомий фізіотерапевт проф. В.С.Улащик зазначає: “Сьогодні можливості і рівень фізіотерапії 

такі, що вона повинна розглядатися не просто як галузь медицини, що швидко розвивається, але як 

показник культури нації. Бо тільки неосвічена або недобросовісна людина буде використовувати або 

призначати ліки, що мають багато побічних ефектів, якщо терапевтичного результату в багатьох 

випадках можна досягти застосуванням більш простих і доступних фізичних методів лікування” [2]. 

Вплив ЛФЧ здійснюється на місцевому рівні (безпосередньо на патологічний осередок), 

сегментарно (на рефлексогенні зони і області сегментарно-метамерну іннервації) і генералізовано (на 

цілісний організм). Можливість багаторівневого впливу ЛФЧ дозволяє одночасно здійснювати 

патогенетичну, симптоматичну та саногенну дію, що є однією з головних переваг фізичних методів 

перед медикаментозною терапією [1,2]. 

Апаратні методи фізіотерапії переважно використовуються на госпітальному та амбулаторному 

етапах, природні фізичні фактори (бальнеологія і пелоїдотерапія) традиційно застосовуються у 

гінекологічних хворих в санаторно-курортному лікуванні. 

З апаратних методів лікування найбільш часто використовуються в гінекології, у тому числі при 

дизгормональній патології репродуктивної системи: електро-, магніто-, механо-, фототерапія. 

Магнітотерапія. Полягає у впливі на тканини змінним низькочастотним або постійним магнітним 

полем за допомогою індукторів-електромагнітів або постійних магнітів з частотою 10 -150 Гц, при 

магнітної індукції від 10 до 35 мТ. Має спазмолітину, а також протизапальну (починаючи з гострої 

фази), протинабрякову дію, володіє судинним та трофічним ефектом. Покращує мікроциркуляцію і 

реологічні властивості крові. Показана при гострих запальних процесах органів малого таза на тлі 

антибактеріальної терапії, синдромі хронічних тазових болів постзапального ґенезу, а також на етапі 

післяабортної та післяопераційної реабілітації. 
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Лазеротерапія. Діючий чинник - лазерне випромінювання, в механізмі дії якого має значення 

теплова енергія, вплив елекромагнітного поля, тиск світла, фотохімічні і фотоелектричні ефекти. 

Стимулює регенерацію, має імуномодулюючу, протизапальну та аналгетичну дію, активує функцію 

ендокринних залоз. Показання: запальні процеси органів малого таза в стадії нестійкої ремісії, 

генітальний ендометріоз, що не вимагає оперативного лікування, синдром хронічних тазових болів, 

ановуляторний менструальний цикл при нормо-і гіпоестрогенії, атрофічні вульвовагініти, крауроз, 

післяопераційна і послеабортной реабілітація. 

Ультразвукова терапія. Лікувальний метод, при якому на тканини впливають енергією 

механічних коливань з частотою 22-100 кГц (глибина проникнення 10-12 см) і 800-3000 кГц (глибина 

проникнення 1-2 см) В основі механізму дії - механічний, фізико-хімічний і тепловий фактори. 

Володіє розсмоктуючою, регенеративною, протизапальною та знеболювальною дією. Застосовується: 

при хронічних запальних процесах органів малого таза в стадії стійкої ремісії, спаковому процесі, 

аменореї, нейроендокринних синдромах, що протікають з гіпоестрогенією, на етапі післяопераційної 

реабілітації. 

Електротерапія. Використання постійного струму - лікарський електрофорез - метод поєднаного 

електро-фармакологічного впливу зі створенням лікарського депо в тканинах. Визначається 

фармакологічним ефектом лікарського препарату і потенціює дією постійного струму. У гінекології 

частіше застосовується електорофорез йоду, кальцію, міді, новокаїну. 

Використання імпульсного струму - електросон, електроанальгезія: нейротропні ефекти, пов'язані 

з безпосереднім впливом на гіпногенні структури головного мозку (у тому числі на систему 

ендогенних опіоїдів) і місцево-рефлекторна дія на рецептори шкіри. Вегетостабілізуючий, 

седативний, противоболевий вплив. Показані при центральних формах нейроендокринних синдромів, 

синдромі хронічних тазових болів. 

Електроміостимуляція: поліпшення трофічних процесів, нейро-м'язової передачі, кровообігу в 

стимульованих м'язах. Показання: нейроендокринні синдроми з метаболічними порушеннями, 

надмірною масою тіла. 

Нижче представлені основні принципи застосування ЛФФ в гінекології, до яких належить: 

 оптимальне початок фізіотерапії гінекологічних захворювань -5-7 день менструального циклу 

 добовий (24-годинний) ритм лікування, який сприяє швидкому формуванню стану 

біорітмостазу 

 врахування періоду післядії різних фізичних факторів 

 застосування фізіотерапії з урахуванням показників гормонального гомеостазу пацієнтки. 

Усі лікувальні фізичні фактори відповідно до їх впливу на функціональну активність яєчників, в 

тому числі в період післядії, діляться на 4 групи (за В.М. Стругацьким і співавт, 2005) 

Перша група - фізичні чинники, що підвищують естрогенну насиченість організму з тривалою 

післядією: лікувальні грязі-пелоїди, пелоідоподобні речовини - озокерит, парафін, глини, 

нафталанска нафта, нагрітий пісок (термін післядії 6 місяців); 

 мінеральні води - сірководневі, що містять миш'як, вуглекислі, азотні, хлоридно-натрієві 

висококонцентровані (ропа), скипидарні ванни; 

 фактори гірського, екваторіального і тропічного клімату. 

Преформовані фізичні фактори - ультразвук, особливо в імпульсному режимі, індуктотермія 

(магнітне поле високої і ультрависокої частоти), ток надтональної частоти, вібраційний масаж, 

класичний ручний масаж поястнично-крижового відділу, електрофорез міді на область тазу, загальні 

курсові УФ-опромінення природним і штучним ультрафіолетом (післядія 4 місяці). 

Друга група - фізичні чинники, що знижують естрогенну активність з тривалою післядією. 

Радонові, йодобромні води, електрофорез йоду на область тазу, ректально, вагінально. 

Третя група - фізичні фактори, що стимулюють функціональну активність жовтого тіла: 

низькоінтенсивне лазерне випромінювання, інтерферентні струми, електрофорез цинку на область 

тазу, ректально, вагінально. 

Четверта група - фізичні фактори, що практично не змінюють гормональну функцію яєчників або 

впливають на неї з нетривалим періодом післядії. Сюди віднесено всі лікувальні фізичні фактори, що 

не ввійшли в 3 попередні групи [3]. 

Слід зазначити, що застосування фізичних факторів, віднесених до першої групи, при наявності 

протипоказань може стати пусковим моментом розвитку гіперпроліферативних процесів органів 

репродуктивної системи. 

Для сучасної фізіотерапії характерно комплексне використання ЛФФ, ефективність якого 

заснована на сумації і потенціювання дії факторів, ослабленні небажаного ефекту одного фактора 
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шляхом застосування іншого, одночасному впливі на різні ланки патологічного процесу і збільшення 

періоду післядії ЛФФ. 

На базі клініки адаптивної медицини УкрНДІ МРіК широко використовується поєднане 

застосування ультразвукової та магнітолазерної терапії: 

 при дизгормональних розладах репродуктивної функції (порушення менструального циклу, 

аменореї, гіпоменструальному синдромі, недостатності лютеїнової фази, ендокринному безплідді і 

ін.) 

 при ендокринних формах безпліддя, як метод немедикаментозної індукції овуляції 

 для посилення ефекту трансдермального і трансвагінального введення гормональних 

препаратів і можливості зниження їх сумарної дози 

 на етапі передопераційної підготовки 

 для нормалізації метаболічних процесів в ЦНС і стабілізації вегетативного балансу у пацієнток 

з нейроендокринними гінекологічними синдромами (синдром полікістозних яєчників центрального 

генезу, передменструальний синдром, клімактеричний і посткастраційний синдроми та ін.). 

 в післяопераційній, післяпологовий і післяабортній реабілітації для прискорення процесів 

адаптації, якнайшвидшого відновлення гормонального гомеостазу та профілактики запальних 

ускладнень. 

Характерними рисами сучасної фізіотерапії є, з одного боку розробка нових генераторів 

низькоінтенсивних фізичних факторів з метою отримання максимальної специфічності їх дії і з 

іншого боку, все більш широке застосування фізіопрофілактики і фізіореабілітаціі, що складають 

основу оздоровчих методів, використовуваних не тільки в програмах курортної терапії, а й в умовах 

мегаполісу в SPA-салонах [1, 4]. 

За різною трактуванні, SPA - це назва бельгійського термального курорту або абревіатура від 

латинського “Sanitas per Aqua” (здоров'я через воду). Основними направленнями СПА-індустрії є 

бальнеогідротерапевтичне, що включає пелоїдо-, таласотерапію, психорелаксуючі і тонізуючі методи. 

Термін “SPA” не тотожний поняттю медичної гідротерапії (лікування прісною водою), оскільки має в 

основному не лікувальну, а оздоровчу спрямованість. Проте в SPA-індустрії широко 

використовуються методи класичної гідротерапії, такі як ванни, душі, лазні, вологі укутування. 

Сучасна SPA-індустрія пропонує для реабілітації та оздоровлення пацієнтів різні апаратно-

програмні комплекси (SPA-альфа капсули), що дозволяють не тільки вибирати необхідні оздоровчі 

програми, але і здійснювати їх індивідуальне налаштування, використовуючи сумісне застосування 

механолікувальних, термолікувальних і фотолікувальних факторів. Одночасний вплив на всі сенсорні 

системи організму призводить до активації різних ділянок кори і формування стійких тимчасових 

зв'язків, які витісняють ослаблені при стомленні умовнорефлекторні реакції. [1,4]. 

Завдяки ефективному поєднанню методів класичної терапії та Hi-tech-технологій, мультисенсорні 

SPA-комплекси широко використовується у багатьох оздоровчих лікувально-профілактичних 

установах, на курортах (в тому числі гінекологічного профілю), реабілітаційних центрах. 

Поетапне застосування природних і штучних фізичних факторів в лікувальних, реабілітаційних 

та оздоровчих програмах у пацієнток з дизгормональною патологією сприяє максимально повному 

відновленню репродуктивного здоров'я та гармонізації життя жінки. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕРЫВИСТОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

НА ЭРИТРОПОЭТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КОСТНОГО МОЗГА И УСТОЙЧИВОСТЬ К 

ГИПОКСИИ 

 

В експериментах на 76 щурах-самцях лінії Вістар 3-, 6- і 9-місячного віку 

досліджували тривалий вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії (ПНГ) на 

еритропоетичну активність кісткового мозку і стійкість щурів до гострої 

гіпобаричної гіпоксії. У якості критеріїв еритропоетичної активності кісткового 

мозку використовували показники інтенсивності ретикулоцитоза та вмісту 

фетального гемоглобіну у периферичній крові до та після тренування ПНГ. 

Індивідуальну стійкість щурів до гіпоксії визначали за результатами тесту на час 

появи першого агонального вдиху при підйомі у барокамері на умовну висоту 12000 м 

н.р.м.[1]. 

Встановлено, що ПНГ підвищувала стійкість щурів до гострої гіпоксії. Даний 

ефект мав чітко виражену часову залежність. Максимальне підвищення стійкості до 

гіпоксії досягалося вже після 2 тижнів впливу ПНГ. Встановлено, що інтенсивність 

ретикулоцитозу, а отже еритропоетична активність кісткового мозку у стійких до 

гіпоксії щурів була вірогідно вищою, ніж у нестійких. Вікові відмінності в ступені 

виразності ретикулоцитозу після ПНГ свідчили про те, що у молодих тварин 

активація релізинг–факторів фізіологічного ланцюгу гіпоксія - еритропоетин - 

ретикулоцитоз відбувалася швидше, ніж у дорослих. Ефективність гіпоксичної 

стимуляції еритропоезу у нестійких до гіпоксії тварин була вірогідно меншою, тобто 

генетична програма активації фізіологічної регенерації кісткового мозку під впливом 

гіпоксії у них реалізовувалася із затримкою, або на більш низькому рівні. Факт 

більшого вмісту HbF у крові стійких до гіпоксії щурів як до, так і після впливу ПНГ 

дозволяє зробити припущення, що відмінності у стійкості дорослих щурів до гіпоксії 

можуть бути пов'язані з відмінностями у ступені репресії гена, що кодує біосинтез 

HbF, а також ефективністю гіпоксичной індукції його експресії. 

Ключові слова: переривчаста нормобарична гіпоксія, ретикулоцити, фетальний 

гемоглобін, стійкість до гіпоксії. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Гипоксия является одним из ведущих факторов регуляции физиологической регенерации 

(эритропоэтической активности) костного мозга. Она индуцирует экспрессию генов 

транскрипционных факторов семейства HIF-1, эритропоэтина, сосудистого эндотелиального фактора 

роста, гликолитических ферментов, обеспечивает переключение процесса образования различных 

типов гемоглобина, отличающихся своими кислородотранспортными свойствами. 

Низкое напряжение кислорода (PO2) в крови и тканях является типичным для антенатального 

периода развития человека и животных, поскольку фетальная кровь оксигенируется в плаценте путем 

диффузии кислорода из материнской крови. Относительная гипоксемия плода инициирует адаптацию 

эритрона, в направлении повышения доставки кислорода [2,3]. На основании определения 

относительного количества ретикулоцитов и средней продолжительности жизни ретикулоцитов в 

пуповинной крови установлено, что скорость продукции эритроцитов у новорожденного массой 3,5 

кг составляет 2,5-3,5% или 4,5∙106 клеток в сутки. Высокая интенсивность эритропоэза у плода 

является результатом повышенного освобождения фетального эритропоэтина в ответ на тканевую 

гипоксию [4,5]. 

В первые часы после рождения сохраняется высокая интенсивность эритропоэза, что проявляется 

высоким содержанием ретикулоцитов и ядросодержащих нормобластов в крови новорожденного, а 

также высоким показателем гематокрита. В течение первой недели постнатальной жизни количество 

ретикулоцитов быстро снижается до 1%, а ядросодержащие нормобласты исчезают из 
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периферической крови. К этому времени практически полностью прекращается экстрамедуллярный 

эритропоэз [6]. 

В процессе антенатального развития и в ранний постнатальный период изменяются не только место 

продукции и свойства эритроцитов, но и типы синтезируемых в организме гемоглобинов (Нb). В 

периоде внутриутробного развития плода процесс образование Нb последовательно переключается с 

эмбрионального на фетальный (HbF), а затем взрослый типы (HbA). Каждый тип Hb отличается 

глобиновой частью молекулы. Несмотря на значительные успехи генетики в исследовании 

глобинового гена, механизмы регуляции его экспрессии остаются не достаточно ясными. HbF 

обнаруживается на ранних стадиях развития эмбриона и составляет 90-95% общего количества Нb у 

плода вплоть до 34-36 недель гестации. HbA появляется в крови эмбриона на 9 неделе гестации. В 

дальнейшем количество HbA в крови плода начинает постепенно возрастать, а содержание HbF - 

уменьшаться. В крови новорожденного количество HbF варьирует от 53 до 95% от общего 

количества Hb [2]. В периоде раннего неонатального развития его содержание уменьшается 

примерно на 3% в неделю и к 5-6 мес. жизни не превышает 2-3%. HbF обладает повышенным 

сродством к кислороду, что позволяет сравнительно малому объёму крови плода выполнять 

кислородотранспортную функцию более эффективно. 

РО2 фетальной крови, обеспечивающее 50% насыщение гемоглобина кислородом на 5-9 мм рт. ст. 

ниже, чем в крови взрослых. Таким образом, кривая диссоциации Hb-О2 фетальной крови смещена 

влево по сравнению с кривой диссоциации у взрослых. Это повышает способность плода 

экстрагировать кислород из материнской крови, циркулирующей в плаценте, и облегчает его 

освобождение в тканях плода при низком напряжении кислорода. Однако, после рождения, когда 

гипоксия тканей уменьшается, освобождение кислорода происходит менее эффективно. В первые 3 

месяца жизни кривая диссоциации Hb-О2 постепенно сдвигается вправо, вследствие переключения 

синтеза HbF на синтез HbA. Это, в свою очередь, облегчает доставку кислорода тканям. Таким 

образом, во время первых недель жизни относительная полицитемия и сдвиг кривой диссоциации 

Hb-О2 вправо обеспечивают адекватное снабжение тканей кислородом, что приводит к уменьшению 

продукции эритропоэтина и эритроцитов в течение первых 2 месяцев жизни [7,8]. 

У взрослых ведущую роль в регуляции продукции эритропоэтина отводится РО2 в тканях почек. 

Повышение содержания кислорода по принципу обратной связи уменьшает активность 

перитубулярных фибробластов, синтезирующих эритропоэтин. Наоборот, почечная гипоксия 

стимулирует его выработку за счет повышения продукции матричной РНК. У людей старше 65-70 

лет появляются признаки дефицита эритропоэтина [9,10]. Таким образом, гипоксия является 

основным триггерным фактором реализации генетической программы повышения активности 

эритропоэтинпродуцирующих клеток. 

Одним из способов оценки степени выраженности генетически детерминированной 

гипоксической модуляции эритропоэза по состоянию костномозгового кроветворения является 

исследование скорости и интенсивность продукции молодых форм эритроцитов – ретикулоцитов и 

фетального гемоглобина. Тот факт, что все безъядерные эритроциты в костном мозге 

представлены ретикулоцитами, а также относительное постоянство их процентного содержания в 

периферической крови в норме, дает возможность по степени ретикулоцитоза судить о 

регенеративной способности или эритропоэтической активности костного мозга. 

Цель работы: в условиях эксперимента на животных выяснить влияние прерывистой 

нормобарической гипоксии на эритропоэтическую активность костного мозга и устойчивость к 

гипоксии. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследования выполнены на 76 крысах-самцах линии Вистар в возрасте 3, 6 и 9 мес. Все 

животные находились на стандартном рационе питания со свободным доступом к пище и воде. 

Контрольные животные на протяжении всех экспериментов находилась в стандартных условиях 

вивария. 

Влияние ПНГ тренировки на устойчивость крыс к острой гипобарической гипоксии исследовали 

на 6-месячных крысах-самцах линии Вистар (n=40). Подопытные крысы I-ой группы ежедневно на 

протяжении 14 дней в течение 1 часа дышали гипоксической газовой смесью (ГГС), состоящей из 

10% кислорода и 90% азота. Крысы II группы дышали аналогичной ГГС на протяжении 28 суток. 

Возрастные различия в эффективности гипоксической стимуляции костномозгового кроветворения 

исследовали у 36 крыс-самцов линии Вистар в возрасте 3 и 9 месяцев. Воздействие ПНГ проводили 
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на протяжении 28 дней. О степени гипоксической стимуляции костномозгового кроветворения 

судили по разнице в интенсивности ретикулоцитоза и содержания HbF между контрольными и 

подопытными животными разного возраста. 

Индивидуальную устойчивость крыс к гипоксии определяли по результатам теста на время 

появления первого агонального вдоха [1] при подъеме в гипобарической барокамере на условную 

высоту 12 тыс. м н.у.м. (РО2 -30 мм рт.ст.). 

Для определения количества ретикулоцитов в периферической крови крыс использовали 

модифицированную методику окраски ретикулоцитов на сухом мазке [11]. Для этого приготавливали 

тонкий мазок крови. Высохший мазок фиксировали в течение 20 минут в смеси из равных частей 

спирта и эфира. После фиксации на мазок наносили насыщенный раствор бриллиантового 

крезилового синего в абсолютном спирте. Через 5 минут осторожно смывали краску, высушивали 

мазки на воздухе и проводили подсчет ретикулоцитов на 1000 эритроцитов с использованием 

иммерсионного объектива. Концентрацию фетального гемоглобина определяли фотометрично по 

методу Бадика [12]. 

Крыс выводили из эксперимента путем декапитации в условиях глубокого эфирного наркоза. Все 

манипуляции с животными проводили в соответствии с требованиями биоэтики и принципов 

Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для 

экспериментальных и других научных целей. 

Полученные цифровые данные обрабатывали методом статистического анализа с использованием 

пакета программного обеспечения “Statistica” 6.0 и программы Microsoft Exel 2000. Достоверность 

разницы средних величин определяли по t –критерию Стьюдента и U-критерию Манна-Уитни. 

Значения P<0,05 считали достоверными. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В рондомизированной группе контрольных крыс 6-месячного возраста количество ретикулоцитов в 

смешанной крови составляло 18÷26 на 1000 эритроцитов при средней величине - 24,1±1,0‰. У 

подопытных животных, устойчивых к гипоксии (УГ), количество ретикулоцитов достигало 

36,0±1,1‰ (p<0,05), а у неустойчивых (НГ) - оно не превышало – 30,9±0,9‰ (p<0,05) (рис.1). 
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Рис.1. Количество ретикулоцитов в крови крыс (I-контроль, II – неустойчивые в гипоксии, 

III – устойчивые к гипоксии). 
 

Примечание: ** - р<0.01 –достоверность различий относительно контроля. 
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Повышение количества ретикулоцитов в периферической крови как устойчивых, так и 

неустойчивых к гипоксии крыс (соответственно на 36,5% и 48,1% относительно контроля) 

свидетельствовало о том, что даже однократное воздействие жесткой гипобарической гипоксии при 

проведении теста на устойчивость к гипоксии приводило к активации эритропоэза. 

Тот факт, что интенсивность ретикулоцитоза у УГ крыс была на 11,6% выше, чем у НГ давал 

основание говорить о том, что эритропоэтическая активность костного мозга у УГ крыс была 

достоверно выше, чем у НГ. С другой стороны, меньшая интенсивность ретикулоцитоза у НГ 

животных указывала на то, что генетическая программа активации физиологической регенерации 

костного мозга под влиянием гипоксии у них реализовалась с опозданием и на более низком уровне. 

Подтверждением тому служили и результаты исследования содержания фетального гемоглобина в 

крови крыс с разной устойчивостью к гипоксии (рис.2). У НГ крыс его содержание не отличалось от 

контрольной группы животных, а у УГ животных оно было достоверно выше, чем у контрольных и 

неустойчивых к гипоксии крыс (соответственно на 38% и 63%). 
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Рис.2. Содержание фетального гемоглобина в крови крыс (I-контроль, II – неустойчивые в 

гипоксии, III – устойчивые к гипоксии). 
 

Примечание: * - р<0.05 –достоверность различий относительно контроля. 
 

Исследования влияния ПНГ на устойчивость крыс к острой гипобарической гипоксии показали, что 

предельное время пребывания подопытных животных на высоте 12000 м н.у.м. через 14 дней 

достоверно возрастало на 76,7% . При продолжении воздействия ПНГ до 28 суток показатели 

устойчивости к гипоксии существенно не изменялись. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что тренировка ПНГ повышает устойчивость крыс к острой гипобарической гипоксии уже в 

течение первых 2 недель тренировки.  
 

Таблица 1. Время пребывания крыс на условной высоте 12000 м н.у.м. при определении 

устойчивости к гипоксии 
 

Группы 

животных 

Условия 

эксперимента 

Начало эксперимента, T, 

с 
Конец эксперимента, T,с Δ,% 

I Контроль 14 дней 23,63±1,44 26,38±0,82 +11,6 

II ПНГ 14 дней 24,33±1,17 43,00±1,90** +76,7 

III Контроль 28 дней 22,88±1,03 24,88±1,08 +8,7 

IV ПНГ 28 дней 25,33±1,36 43,33±0,61** +71,7 
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Примечание: ** - р<0.01 –достоверность различий относительно контроля. 
 

Известно, что генетически детерминированная реакция организма человека и животного на 

гипоксию имеет выраженные индивидуальные, в том числе, возрастные различия [1,13]. Дети и 

молодые животные отличаются более высокой резистентностью к снижению PO2 во вдыхаем 

воздухе, чем пожилые люди и старые животные. При воздействии гипоксии «обратное 

переключение» с синтеза HbA на синтез гемоглобина HbF у молодых животных происходит быстрее, 

что свидетельствует о разной скорости реализации программы "генетической памяти" у молодых и 

взрослых животных. 

Исследование содержания фетального гемоглобина в периферической крови у крыс разного 

возраста показало, что у новорожденных крысят оно достигало 43,88 мг%, к возрасту 3 мес. оно 

снижалось до 4,84 мг%, а к 9-месячному возрасту достигало 1,86 мг%.  

Полученные данные соответствуют известным представлениям о том, что после рождения 

происходит переключение синтеза HbF на HbA, который обладает большим сродством к кислороду и 

обеспечивает более высокую эффективность кислородотранспортной функции крови. 
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Рис.3. Возрастная динамика содержания фетального гемоглобина в крови крыс. 

 

Нами исследованы возрастные различия в генетически детерминированном ответе эритрона на 

воздействие ПНГ в группе молодых (3 мес.) и взрослых (9 мес.) крыс-самцов линии Вистар. ПНГ 

тренировку проводили ежедневно на протяжении 28 дней. Животные в течение 4 часов дышали 

попеременно 10% гипоксической газовой смесью (10 минут) и атмосферным воздухом (10 минут). 

Общая продолжительность дыхания гипоксической газовой сесью составляла 120 минут. О степени 

гипоксической стимуляции костномозгового кроветворения судили по разнице в интенсивности 

ретикулоцитоза и содержании HbF между контрольными и подопытными крысами, а также 

подопытными животными разных возрастных групп. 

Установлено, что у молодых крыс содержание ретикулоцитов в крови до начала курса тренировок 

ПНГ было достоверно выше, чем у взрослых (соответственно 24,8±2,3‰ и 18,9±2,3‰), что 

свидетельствовало о наличии у них более высокого исходного уровня активности костномозгового 

кроветворения (рис.4). 

После ПНГ тренировки интенсивность ретикулоцитоза возрастала в обеих группах подопытных 

животных. Количество ретикулоцитов в периферической крови молодых животных увеличивалось до 
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32,5±4,0‰, а у взрослых - до 23,5±3,2‰. Однако, если у 3-месячных крыс интенсивность 

ретикулоцитоза после курса воздействия ПНГ возрастала на 31,0%, то у 9-месячных - только на 

24,3%. 

Содержание фетального гемоглобина в крови молодых и взрослых крыс после курса воздействий 

ПНГ также возрастало (рис.5). Однако, если у молодых животных, имевших более высокий исходный 

уровень HbF, его прирост не превышал 39% , то у взрослых крыс, с более низким исходным уровнем 

HbF, его содержание в крови возросло на 98%. 
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Рис. 4. Количество ретикулоцитов в крови молодых и взрослых крыс в контроле и после ПНГ 

тренировки. 
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Рис.5. Содержание фетального гемоглобина в крови молодых и взрослых крыс в контроле и 

после ПНГ тренировки. 
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Полученные результаты свидетельствуют о большей выраженности стимулирующего эффекта ПНГ 

тренировки на эритропоэтическую активность костного мозга у молодых животных, чем у взрослых. 

Это подтверждает ранее высказанные положения о том, что генетически обусловленная программа 

гипоксической стимуляция эритропоэза у молодых животных реализуется более активно. 

Уже первые исследования влияния горного климата на организм человека и животных показали, 

что воздействие высотной гипоксии приводит к изменению практически всех показателей, 

характеризующих состояние красной крови. В дальнейшем была всесторонне обоснована 

физиологическая значимость феномена увеличения кислородной емкости крови за счет усиления 

эритропоэза и биосинтеза гемоглобина в общей картине приспособительных сдвигов, 

наблюдающихся в организме при адаптации к высокогорью [14,15]. Установлено, что подобные 

изменения в картине „красной” крови происходят при тренировках в условиях барокамеры и 

периодическом дыхании нормобарическими гипоксическими газовыми смесями [16-19]. 

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что дыхание ГГС на первом этапе воздействия 

не вызывает существенных изменений гемограммы. Однако в последующем происходит включение 

циркуляторных и гемических механизмов адаптации к гипоксии. Это приводит к поступлению в 

циркуляторное русло дополнительного количества эритроцитов, увеличению содержания 

гемоглобина, усилению транссудации жидкости из капилляров в ткани, повышению гематокрита и, в 

конечном итоге, увеличению кислородотранспортных свойств крови. Подобные адаптивные реакции 

могут носить и экстренный характер, то есть включаться непосредственно во время гипоксического 

воздействия. Очевидно, что увеличение количества ретикулоцитов и эритроцитов в периферической 

крови при периодическом воздействии гипоксии происходит не только за счет их дополнительного 

поступления из физиологических депо или уменьшения объема циркулирующей крови. Установлено, 

что причиной ретикулоцитоза, возникающего в крови под влиянием низкого РО2, является активация 

эритропоэтической активности костного мозга вследствие увеличения продукции HIF-1a и 

эритропоэтина. Стимуляция эритропоэза обеспечивает поступление в циркулирующую кровь 

молодых форм эритроцитов, отличающихся по своим морфофункциональным свойствам от зрелых 

клеток, а также увеличение содержания в эритроцитах фетального гемоглобина. Данный эффект 

наиболее отчетливо проявляется после полной адаптации организма к гипоксии. 

Одной из важнейших характеристик состояния эритропоэза является качественный состав 

гемоглобина. Установлено, что под влиянием гипоксии у взрослых особей может происходить 

переключение синтеза HbА на HbF. Функциональные особенности HbF (более высокое сродство к 

кислороду по сравнению с гемоглобином взрослого человека, меньшая чувствительность к 

комплексообразованию с фосфатами и изменениям температуры, меньшая выраженность эффекта 

Бора) также могут влиять на кислородтранспортную функцию крови. Физиологическое значение 

увеличения в процессе адаптации к гипоксии концентрации HbF заключается в облегчении сатурации 

гемоглобина кислородом в капиллярах легких. 

Результаты наших исследований показали, что эритропоэтическая активность костного мозга у 

устойчивых к гипоксии крыс была достоверно выше, чем у неустойчивых. Уже после однократного 

воздействия острой гипобарической гипоксии содержание ретикулоцитов у УГ было на 11,6% выше, 

чем у НГ. После курса тренировок ПНГ содержание фетального гемоглобина в крови 3-месячных 

крыс возрастало на 39%, а в крови 9-месячных крыс почти в 2 раза. Возможно, что возрастные 

различия в эффективности использования гипоксии, как индуктора транскрипции гена HbF у 

взрослых животных, обусловлены разной степенью репресии гена, регулирующего синтез HbF у 

молодых и взрослых животных. Подтверждением тому может служить более высокий уровень HbF у 

молодых крыс до начала курса тренировок ПНГ. Как показали наши исследования, предельное время 

пребывания подопытных крыс на высоте 12000 м н.у.м. через 14 дней тренировок ПНГ достоверно 

возрастало на 76,7%. 

Полагают, что разная устойчивость организмов к гипоксии, может быть обусловлена различиями в 

генетически детерминированной способности клеток использовать при дефиците кислорода 

внемитохондриальные механизмы поддержания енергетического гомеостаза [19]. Повышение 

устойчивости животных к острой гипоксии после курса тренировок ПНГ также может быть связано с 

увеличением содержания в крови фетального гемоглобина. Известно, что он имеет более высокое 

сродство к кислороду, чем HbA [20-22], что позволяет увеличить доставку кислорода из легких к 

жизненно важным органам. 

Как уже отмечалось выше, HbF доминирует в крови плода и новорожденного в раннем 

неонатальном периоде. В процессе постнатального развития вместо HbF начинает синтезироваться 

HbА. Однако возникающая в определенных условиях гипоксия (высокогорье, барокамера) способна 
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индуцировать экспрессию гена – регулятора синтеза фетального гемоглобина у взрослых особей [23-

25]. В исследованиях ряда авторов показано, что после 10-дневных барокамерних тренировок 

содержание HbF в крови экспериментальных животных возрастало до 160% от исходного уровня 

[20]. Отмечено также увеличение концентрации фетального гемоглобина с 0,2% у интактных крыс до 

2% после пребывания в гипоксических условиях [21]. 

Наши исследования показали, что в крови устойчивых к гипоксии крыс содержания HbF было на 

63% больше, чем у неустойчивых, что согласуется с ранее полученными данными [26]. Данный факт 

позволяет говорить о том, что различия в степени устойчивости взрослых крыс к гипоксии могут 

быть связаны с различиями в степени репресии гена, регулирующего синтез HbF, и эффективности 

гипоксической индукции его экспрессии. 

Таким образом, продолжительное воздействие ПНГ приводит к адаптивным изменениям 

показателей красной крови, отражающих активизацию гемических механизмов, направленных на 

улучшение кислородотранспортной функции крови и повышение резистентности организма к 

гипоксии. Выраженность гемических сдвигов при ПНГ в значительной степени зависит от исходного 

уровня эритропоэтической активности костного мозга и индивидуальной устойчивости к гипоксии. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Длительное воздействие ПНГ повышает устойчивость крыс к острой гипоксии. Данный эффект 

имеет четко выраженную временную зависимость. Максимальная устойчивость к гипоксии 

достигается уже в течение первых 2 недель воздействия ПНГ. При продолжении воздействия ПНГ до 

28 суток показатели устойчивости к гипоксии существенно не изменяются. 

2. Возрастные различия в генетически детерминированном ответе эритрона на воздействие 

гипоксии, которые проявляются различиями в степени выраженности ретикулоцитоза, 

свидетельствуют о том, что у молодых животных активация релизинг-факторов реакции гипоксия-

эритропоэтин-ретикулоцитоз происходит с большей скоростью. 

3. Большая интенсивность ретикулоцитоза у УГ крыс указывает на то, что эритропоэтическая 

активность костного мозга у них достоверно выше, чем у НГ. Меньшая эффективность 

гипоксической стимуляции эритропоэза у НГ животных свидетельствует о том, что генетическая 

программа активации физиологической регенерации костного мозга под влиянием гипоксии у них 

реализуется с задержкой или на более низком уровне. 

4. Большее содержание HbF в крови устойчивых к гипоксии крыс как до, так и после воздействия 

гипоксии позволяет говорить о том, что различия в степени устойчивости взрослых крыс к гипоксии 

могут быть связаны с различиями в степени репресии гена, регулирующего синтез HbF, а также 

эффективности гипоксической индукции его экспрессии. 
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M.I. LEVASHOV, S.L. SAFONOV, E.G. CHAKA 
 

EFFECT OF INTERMITTENT NORMOBARIC HYPOXIC TRAINING ON 

ERYTHROPOIETIC BONE MARROW ACTIVITY AND RESISTANCE TO HYPOXIA 
 

It was studied the influence of intermittent normobaric hypoxia (INH) on the erythropoietic bone marrow 

activity and resistance to acute hypoxia in 76 male Wistar rats aged 3, 6 and 9 months. As a criteria of the 

erythropoietic bone marrow activity was used the indicators of the reticulocytosis intensity and the fetal 

hemoglobin content in peripheral blood before and after INH training. Individual rats resistance to hypoxia 

was determined by the time of first appearance of agonal breath when climbing in the pressure chamber on 

conditional height of 12000 m above sea level. It was found that INH training raised of rats resistance to 

acute hypoxia. This effect was clearly pronounced time dependence. The resistance to hypoxia increase the 

maximally after 2 weeks of exposure INH. The intensity of reticulocytosis and erythropoietic bone marrow 

activity in resistant to hypoxia rats was significantly higher than in nonresistant to hypoxia rats. Age-related 

differences in the level of reticulocytosis after INH training showed that activation of releasing factors of the 

physiological circuit: hypoxia - erythropoietin – reticulocytosis, occurred faster in young rats than in adult 

animals. The effectiveness of hypoxic stimulation of erythropoiesis in nonresistant to hypoxia animals was 

significantly less. This meant that their genetic program of physiological activation of the bone marrow 

regeneration under the influence of hypoxia has been implemented with a delay or at a lower level. The 

greatest amount of HbF was obtained in the blood of resistance to hypoxia rats both before and after 

exposure to INH training. This fact suggested that level of resistance to hypoxia in adult rats may be related 

to differences in degree of repression of the gene encoding the biosynthesis of HbF and the effectiveness of 

hypoxic induction its expression. 

Keywords: intermittent normobaric hypoxia, reticulocytes, fetal hemoglobin, resistance to hypoxia. 
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М.Л. БАЙДА, М. С. РЕГЕДА, Н.Г. СЕМЕНЦІВ 

 

РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ 

СИСТЕМИ В БРОНХАХ В ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО 

АЛЬВЕОЛІТУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ 

 

В эксперименте на морских свинках показано, что аллергический альвеолит 

сопровождается нарушением функционального состояния прооксидантной и 

антиоксидантной систем. Активность прооксидантной системы постепенно 

возрастает в зависимости от длительности действия этиологического фактора и 

антиоксидантной системы сначала возрастает, затем отмечено ее снижение. 

Выявлено антиоксидантное корригирующее действие на показатели про- и 

антиоксидантной систем тиотриазолина при аллергическом альвеолите. 

Ключевые слова: аллергический альвеолит, прооксидантная и антиоксидантная 

системы, тиотриазолин. 

 

*** 

ВСТУП 
 

Актуальною проблемою сучасності є динамічне зростання алергічних захворювань. Це пов’язано 

з невпинним зростанням забрудненості повітря полютантами,викидами промислових 

підприємств,впливом на організм ксенобіотиків а також збільшенням частоти вірусних інфекцій. 

Серед цих захворювань звертає на себе увагу проблема екзогенного алергічного альвеолі ту (ЕАА)- 

дифузного ураження альвеол та інтерстиційної тканини легень, що розвивається під впливом 

інтенсивної та тривалої інгаляції антигенів органічного та неорганічного пилу в зв’язку з великою 

кількістю професій, працівники яких піддаються експозиції вищевказаних показників [2]. 
На сьогоднішній день доведеною є роль ліпідів у мембранозалежних процесах зміна складу яких 

призводить до зрушень активності мембранозалежних ферментів, які, в свою чергу, можуть 

спричиняти пошкодження клітини. Експериментальними дослідженнями доведена роль перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ) у розвитку ЕАА. Проте нез’ясованими залишаються питання стану ПОЛ та 

антиоксидантного захисту на різних етапах розвитку даного захворювання, що дозволило б з’ясувати 

ступінь пошкодження та співвідношення процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту. 

Тому метою нашого дослідження було визначити стан перекисного окислення ліпідів та 

антиоксидантної системи (АОС) в бронхах в динаміці розвитку експериментального алергічного 

альвеоліту (ЕАА). 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Дослідження проводили на 60 мурчаках-самцях масою тіла 0,18–0,53 кг. 

Тварин розподіляли на шість груп: 

— перша - контроль, інтактні (n=10) мурчаки; 

— друга -мурчаки (n=10) з експериментальним АА (24-та доба від початку введення антигену ), 

до лікування тіотриазоліном; 

— третя - мурчаки (n=10) з експериментальним АА (34-та доба від початку введення антигену), 

до лікування тіотриазоліном; 

— четверта - мурчаки (n=10) з експериментальним АА (44-та доба від початку введення 

антигену), до лікування тіотриазоліном; 

— п’ята - мурчаки (n=10) з експериментальним АА (54-та доба від початку введення антигену), 

до лікування тіотриазоліном; 

— шоста -тварини (n=10) з експериментальним АА після лікування тіотриазоліном дозою 100 

мг/кг маси впродовж 10 днів внутрішньом’язево. 

Експериментальний АА відтворювали за методикою О.О. Орехова, Ю.А. Кирилова [7]. 

Попередньо тварин імунізували повним ад’ювантом Фрейда (0,2 мл у задню лапку 

внутрішньом’язово). Через два тижні через кожні 10 днів уводили внутрішньовенно по 0,2 мл 1 %-го 

розчину БЦЖ. Потім тварин декапітували та визначали у бронхах вміст продуктів ПОЛ і активність 

ферментів АОС. 
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Вміст дієнових кон’югатів (ДК) визначали за методом В.Г. Гаврилова, М.И. Мишкорудной [1], 

малонового діальдегіду (МДА)- за методом Э.Н. Коробейникова [4], активність супероксиддисмутази 

(СОД)- за методом R. Fried [9], а показники каталази (КТ)- за R. Holmes [10], активність пероксидази 

(ПО) -за методом О.Г. Архиповой [6], церулоплазміну (ЦП)- за методом В.Г. Колба, В.С. 

Камышникова [3]. Статистичну обробку одержаних результатів здійснювали за методом Стьюдента. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Під час експериментального дослідження було встановлено різнонаправленість динаміки 

показників прооксидантної та антиоксидантної систем.  

Так рівень дієнових кон’югатів (ДК) поетапно зростав у бронхах в залежності від доби 

експериментальної моделі хвороби, а саме: на 54,55% (P<0,05) на 24добу; 79,38% (P<0,05) на 34-добу, 

104,55% (P<0,05) на 44-добу та 169,55% (P<0,05) на 54-добу у порівнянні з групою інтактних тварин. 

Схожу направленість змін можна відзначити, вивчаючи інший показник прооксидантної системи-

малоновий діальдегід (МДА), вміст якого зростав в залежності від тривалості експозиції 

етіологічного чинника: на 24-у, 34-у,44-у та54-у доби відповідно на 44,03% (P<0,05); 73,55% (P<0,05); 

80,16% (P<0,05) та 87,04% (P<0,05). 

Дослідження антиоксидантної системи показало різноманітність у змінах окремих показників, що 

характеризують її стан. 

Вивчення активності пероксидази в бронхах морських свинок виявило її зростання на 24-у та 34-у 

доби відповідно на 29,08% (P<0,05) та 43,29% (P<0,05), а згодом зниження на 33,03% (P<0,05) та 

43,55% (P<0,05) відповідно на 44-у та 54-у доби експерименту проти контрольних величин. 

В роботі встановлено, що активність каталази зростала на 39,58% (P<0,05) на початку 

захворювання (24-доба), а далі відслідковується її зниження на 20,19% (P<0,05); 24,33% (P<0,05); 

35,17% (P<0,05) відповідно на 34,44, та 54 доби в порівнянні з інтактною групою тварин. 

Аналогічність у змінах можна відстежити, вивчаючи активность іншого ферменту АОС - 

супероксиддисмутази: на 24-у добу спостерігається її підвищення на 17,53% (P<0,05), а згодом, на 34-

у,44-у,54-у доби поступове зниження відповідно на 16,85% (P<0,05); 18,53% (P<0,05); 25,17% 

(P<0,05) у порівнянні з групою здорових тварин. 

Важливим ферментом, що дає більш повну характеристику спроможності антиоксидантного 

захисту є церулоплазмін. Результати наших досліджень показали зростання активності цього 

показника в ранній період ЕАА (24-а та 34-а доби) і зниження на пізньому етапі експерименту (44-а, 

54-а доби). 

 

 
З огляду на це групі тварин була проведена терапія тіотриазоліном протягом 10 днів у дозі 100 

мг/кг, шлях введення- внутрішньом’язовий. 

Отримані результати є наступні: активність ДК та МДА зменшувалась на 45,37% (P<0,05) та 

35,95% (P<0,05) відповідно, а показники,які характеризують АОС, навпаки, зростали ПО - на 44,75%; 

КТ- на 51,89%; СОД- на 28,96%; ЦП- на 51,89% відповідно у порівнянні з групою морських свинок, 

яким лікування не проводилось. 

 



 39 

 
 

ВИСНОВКИ 

 

Отже, впродовж ЕАА відбувається прогресуюча активація ПОЛ, а початкове зростання, а пізніше 

зниження рівня показників АОС свідчить про включення компенсаторних процесів, а згодом 

виснаження антиоксидантного захисту. Застосування антиоксиданта тіотриазоліна призводить до 

зворотньої динаміки процесу, що має позитивний вплив на дану експериментальну модель 

захворювання. 
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ROLE OF LIPID PEROXIDATION PROCESSES AND ANTIOXIDANT DEFENSE IN 

BRONCHI DURING EXPERIMENTAL ALLERGIC ALVEOLITIS DEVELOPMENT AND ITS 

CORRECTION BY THIOTHRIAZOLINI 

 

In the work was investigated the state of prooxidant and antioxidant systems in bronchi of guinea pigs 

with experimental allergic alveolitis. Lipid peroxidation is progresivly activated depend on duration of 

experimental model of disease.State of antioxidant system has different variations:on the beginning of AA 

development we observed increase of activity of PO, SOD, CP, KT, later is decreasing of this enzymes that 

means about exausation of AOS compensatory mechanisms. Usage of thiothriasolini leaded to decrease 

activity of lipid peroxidation and activation of antioxidant defens. 
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С.І. НЕСТЕРУК 

 

ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ НА ПІЗНІХ 

ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ПНЕВМОНІЇ В УМОВАХ СТРЕСУ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ 

ТІОТРІАЗОЛІНОМ 

 

В роботе изучалось значение показателя повреждения нейтрофилов, 

фагоцитарной активности лейкоцитов в крови на поздних этапах развития 

экспериментальной пневмонии в условиях стрессу и корректирующие воздействие на 

эти показатели тиотриазолину. 

Ключевые слова: экспериментальная пневмония, иммобилизационный стресс, 

тиотриазолин, фагоцитарная активность лейкоцитов, показатель повреждения 

нейтрофилов. 
 

*** 
 

ВСТУП 
 

Однією з актуальних проблем сучасної пульмонології є вивчення питань пневмонії, оскільки 

попри значний прогрес у лікуванні та діагностиці своєчасний діагноз рідко здійснюється. Зараз вже 

відомі причини формування цього захворювання, проте патогенез розвитку до кінця нез’ясований. 

Повністю не вивчена роль факторів неспецифічного захисту організму, тому вперше на клітинному 

рівні досліджувала показник пошкодження нейтрофілів (ППН), фагоцитарну активність лейкоцитів 

(ФАЛ) на пізніх етапах розвитку експериментальної пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу, що 

дозволить вивчити певні ланки механізму пошкодження клітин та краще зрозуміти патогенез цього 

захворювання [1-3]. Таким чином, метою дослідження було вивчення фагоцитарної активності 

лейкоцитів, показника пошкодження нейтрофілів у крові мурчаків на пізніх етапах розвитку 

експериментальної пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу та корекція їх порушень 

тіотріазоліном. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Досліди були проведені на 100 мурчаках поділених на 4 групи по 25 в кожній: 1-ша група – 

інтактні тварини; 2-га група – тварини із експериментальною пневмонією через 6 діб з моменту 

зараження; 3-тя група – тварини із експериментальною пневмонією в умовах іммобілізаційного 

стресу через 6 діб; 4-та група – тварини із експериментальною пневмонією в умовах 

іммобілізаційного стресу після лікування тіотріазоліном протягом 10 днів (починаючи з 6-ої доби). 

Експериментальну модель пневмонії (ЕП) відтворювали шляхом інтраназального зараження 

тварин культурою Staphylococus aureus за методом В.Н. Шляпникова, Т.Л. Солодова, С.А. Степанова 

[4], а іммобілізаційний стрес за методом Сельє [5]. Потім тварин декапітували і визначили у крові 

показника пошкодження нейтрофілів [6], фагоцитарну активність лейкоцитів [7]. Цифрові результати 

опрацьовані статистичним методом із використанням критерію Стьюдента. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Вивчаючи фагоцитарну активність лейкоцитів у периферичній крові у 2-ій та 3-ій групах 

морських свинок при експериментальній пневмонії, спостерігали: фагоцитарний індекс (ФІ) на 6-ту 

добу підвищується відповідно на 37,4% та на 42,1% при порівнянні з інтактними тваринами (рис. 1). 

Аналогічні, тільки більш виражені зміни відбуваються з фагоцитарним числом (ФЧ), яке зростало у 

цих же групах тварин відповідно на 78,1% і на 101,9% щодо контролю (Р<0,05). Проведені 

дослідження показали, що збільшення показника ФАЛ у крові мурчаків при ЕП як без, так і в умовах 

стресу свідчить про включення адаптаційних механізмів у патологічний процес. 

Також вивчався ППН у крові з ЕП без та в умовах стресу, який підвищувався на 6-ту добу на 75% 

і 100% порівняно з контрольними величинами. Одержані результати дають можливість припустити 

активацію неспецифічних факторів захисту організму (рис. 1). 

Для корекції показників неспецифічної резистентності в 4-ій групі тварин використовувала 

антиоксидант тіотріазолін, який вводився протягом 10-ти днів (починаючи з 6-ої доби) 

внутрішньом’язово 1 раз в день по 100 мг/кг. Застосування даного препарату призвело до зменшення 

показників в крові ФІ, ФЧ відповідно на 23% і на 41,5% (Р<0,05) проти групи тварин, яким не 
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вводився цей засіб. Також тіотріазолін позитивно вплинув на ППН, який знизився на 37,5% (Р<0,05) 

щодо тварин, яким не використовували цей антиоксидант (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Вплив тіотріазоліну на фагоцитарну активність лейкоцитів в крові при 

експериментальній пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу на 16-ту добу. 
 

 
 

Рис. 2. Вплив тіотріазоліну на активність показника пошкодження нейтрофілів в крові при 

експериментальній пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу на 16-ту добу. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Таким чином, проведені дослідження встановили, що показники фагоцитарної активності 

лейкоцитів та показник пошкодження нейтрофілів зростають в порівнянні з контролем у пізній 

період розвитку при експериментальній пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу, що свідчить 

про порушення неспецифічної резистентності організму, зокрема про наявність клітинних механізмів 

пошкодження нейтрофілів. Призначена терапія тіотріазоліном призвела до зниження показників 

(ФАЛ, ППН), що дає підставу стверджувати про його коригуючий вплив. 
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В. М. ГОРИЦЬКИЙ 

 

МОРФОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТЕРАПІЇ ПОСТІЙНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ (ПМП) 

ГІПЕРЕРГІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ В ПОРОЖНИНІ РОТА 

 

В работе изучалась динамика морфологических изменений при воспалительных 

процессах в полосте рта сенсибилизированных крыс под влиянием постоянного 

магнитного поля. 

Ключевые слова: постоянное магнитное поле, модель воспаления, гиперергичное 

воспаление, морфология тканей. 
 

*** 

ВСТУП 
 

За даними ВООЗ близько 25–30% всіх захворювань на земній кулі викликані надмірним або 

неправильним використанням фармакологічних речовин. Можливо саме тому в багатьох розвинених 

країнах все більше уваги приділяють немедикаментозним засобам профілактики і лікування 

захворювань, зокрема магнітотерапії. 

Голова першої міжнародної конференції „Магнітотерапія: медицина XXI сторіччя” професор 

Мартін Бленк, член біоелектромагнітного товариства США, відзначив, що в частині теоретичних 

досліджень надзвичайно важливо виявити механізми впливу ЕМП на клітинному і молекулярному 

рівнях, а в практиці узагальнювати і використовувати факти і клінічний досвід застосування 

магнітних полів для лікування хворих. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Досліди поставлено на 60 щурах-самцях, масою 120 г. Тварини сенсибілізувалися три дні підряд 

білком курячого яйця, розведенним 15 ізотонічним розчином кухонної солі, який вводили  0,5 мм з 

0,5 мл вазелінової олії. 

Запалення в ротовій порожнині викликалося методом автора [1]. Поставлено 3 серії дослідів. У 

першій запалення в порожнині рота викликалося у інтактних щурів. У другій — у сенсибілізованих 

(на 21-й день латентного періоду сенсибілізації). У третю серію входили сенсибілізовані щурі з 

розвиненим запаленням, які піддавалися терапії ПМП. 

Тварин брали для досліду на 2, 3, 4, 5-й дні запалення. Дії ПМП, що створюється соленоїдом, 

індукцією 0,015 Т, щурі піддавалися з 1-го по 5-й день запалення. 

У всі досліджувані дні запалення тварин декапітували, з тканин порожнини рота робили зрізи і 

забарвлювали гематоксилін-еозином. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Через 24 години після початку експерименту у субепітеліальній сполучній тканині знайдено 

дрібні порожнини, що заповнені дрібнозернистою оксифільною масою — елементи введеного 

скипідару. Порожнисті утвори оточені сполучною тканиною, судини її з дилятованими просвітами, 

гіперемовані. Еритроцити формують скупчення значного об’єму. Частина з них має ознаки гемолізу 

та деформації. У просвітах венул та дрібних вен сформовані еритроцитарні сладжі, у просвітах 

капілярів — еритроцитарні агрегати, що мають вигляд „стовпчиків монет”. В частині судин 

середнього калібру стінки гомогенізовані, еозинофільні або ледь базофільні, що є проявами 

фібриноїдного некрозу. Одночасно в просвітах дрібних вен та венул розташовується надмірна 

кількість нейтрофілів, які фіксовані до ендотелію або інфільтрують стінку та формують 

периваскулярні скупчення. Вказана лейкоцитарна реакція є проявом роллінґу та трансміграції 

нейтрофілів у периваскулярний простір. Сполучна тканина навколо кістозних утворів надмірно 

гідратована, колагенові пучки розпушені, фрагментовані, гіпоцелюлярні. Спостерігається вогнищева 

базофілія фасцикулярних фрагментів та основної речовини, що є проявом мукоїдного та 

фібриноїдного набухання сполучної тканини. Пласт багатошарового плаского епітелію, що вкриває 

вогнище запалення, не має суттєвих альтеративних змін. Епітеліальні клітини зберігають 

комплексність та полярність, поодинокі клітини поверхневого відділу пласта мають ознаки 

кератинізації. 
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На 3-тю добу експерименту в зоні «інокуляції» розчину скіпідару встановлено порожнину 

великих розмірів, що заповнена елементами тканинного детриту, скупченнями нейтрофілів, останні 

мали значні дистрофічні зміни, що були подібні на «гнійні тільця». Таким чином, в ділянці введення 

скіпідару знайдено сформовані мікроабсцеси, стінка яких представлена грануляційною тканиною 

різного ступеня дозрівання. Внутрішній шар грануляцій складався з численних капілярних петель, що 

оточені полінуклеарами епітеліоїдними клітинами, скупченнями лімфоцитів, частина епітеліоїдних 

клітин була трансформована у макрофаги великого розміру. Цитоплазма їх вакуолізована та 

дрібнозерниста, заповнена фагоцитованим матеріалом. Кількість капілярів грануляційної тканини 

була меншою, знайдено судини більш диференційованого типу, що подібні на дрібні артерії та вени у 

фазі початкового розвитку, тобто було виявлено початкові ознаки формування мікроциркуляторного 

русла звичайного складу. Між клітинами інфільтрату зростає кількість фібробластів — витягнутих 

веретеноподібних клітин, що формують пучки з периваскулярною орієнтацією. 
 

 
 

Рис. 5.1. Порожнина мікроабсцесу, заповнена полінуклеарами та макрофагами. На 

периферії мікроабсцесу розташовуються ділянки юної грануляційної тканини. 
 

На 4–5 добу після початку експерименту мікроабсцеси наявні, але грануляційна тканина, що їх 

оточує має прояви більшого ступеня дозрівання — кількість капілярів незначна, фібробласти оточені 

прошарками фібротизованої сполучної тканини. Спостерігається зміна клітинного складу 

інфільтрату, кількість мікро- та макрофагів зменшена, починають переважати лімфоцити та 

плазматичні кілітини. 

 

 
 

Рис. 5.2. Дрібний мікроабсцес, порожнина якого оточена грануляційною тканиною різного 

ступеня дозрівання. У складі інфільтрату переважають мононуклеари. 
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Рис. 5.3. Мікроабсцес, порожнина якого майже повністю заповнена грануляційною 

тканиною. На периферії розміщуються ділянки фібротизованої сполучної тканини. 
 

Таким чином, на моделі асептичного запалення виявлено певну динаміку морфологічних змін 

запального процесу протягом 5-ти діб, які полягали у проявах гострого гнійного запалення з 

формуванням мікроабсцесів, подальшим зникненням гнійного ексудату та формуванням дозрівання 

сполучної тканини. У другій серії експерименту вивчали морфологічні зміни в стінці порожнини 

рота, що виникали після введення скіпідару сенсибілізованим щурам. Морфологічні зміни значною 

мірою були подібні до вищевказаних — нормергічне запалення у контрольній серії дослідів. На 

відміну від запалення у несенсибілізованих тварин, у перифокальній тканині були більш розвинуті 

альтеративні зміни у вигляді фібриноїдного набухання та фібриноїдного некрозу сполучної тканини 

та судинних стінок. Разом з тим було виявлено розлади кровообігу у вигляді множинних вогнищевих 

геморагій. 
 

 
 

Рис. 5.4. Вогнище некрозу з крововиливом. Оточуюча сполучна тканина містить значний 

змішаноклітинний запальний інфільтрат з наявністю мікроабсцесу. 
 

Слід зазначити, що у складі перифокального інфільтрату, який виникав у сенсибілізованих тварин 

виявлено збільшену кількість лаброцитів, які розміщувалися поодинці або дрібними 

периваскулярними скупченнями. Частина з цих клітин мала ознаки дегрануляцій. Таким чином, 

проведені морфологічні дослідження дають підстави стверджувати, що при наявності сенсибілізації 

дослідних тканин, експериментальне асептичне запалення перебігає зі значним некротично-

геморагічним компонентом та наявністю активованих лаброцитів. 

Наступним кроком морфологічного дослідження було вивчення гістологічних змін стінки 

порожнини рота під час експериментального асептичного запалення, що розвивалося у 

сенсибілізованому організмі під час терапії постійним магнітним полем. У першу добу експерименту 

виявлено ознаки гострого асептичного запалення з формуванням дрібних порожнин, що були 

заповнені оксифільними масами скіпідару. Навколишні тканини мали ознаки серозного та гнійного 

запалення. 
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Рис. 5.5. Вогнище запалення з наявністю дуже дрібних мікроабсцесів 
 

Альтеративно-запальні зміни суттєво не відрізнялися за ступенем розвитку та об’ємом ураження 

від даних контрольної групи, але вже на третю добу експерименту, на відміну від контрольних 

досліджень, грануляційна тканина мала ознаки більшого ступеня дозрівання, що проявлялася 

зменшенням кількості клітин запального інфільтрату, збільшенням кількості фібробластів та 

наявністю більш колагенізованої сполучної тканини. 
 

 
 

Рис. 5.6. Ділянка грануляційної тканини, що сформувалася на місці мікроабсцесу 
 

 
 

Рис. 5.7. Мікроабсцес, що оточений грануляційною тканиною різного ступеня дозрівання 

 

Сформований рубець виявлявся вже на 3–4 добу досліду, на відміну від даних у контрольній групі, 

де завершення запального процесу реєструвалося не раніше, ніж на 5-ту добу. 
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Рис. 5.8. Вогнищевий запальний інфільтрат, що оточений фібротизованою сполучною 

тканиною (3–4 доба досліду) 
 

ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, морфологічне дослідження експериментального асептичного запалення у щурів з 

терапевтичним використанням постійного магнітного поля виявило низку морфологічних 

особливостей: альтеративні зміни судинних стінок та сполучної тканини були менш об’ємними, 

макро- та мікрофагальна інфільтрація була обмеженою, а дозрівання грануляційної тканини було 

прискореним, внаслідок чого фінальні стадії запального процесу розвивалися на добу раніше, тобто 

швидше на 20%. 
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Т.А. ШИТИКОВ 

 

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ 

 

У статті описано клінічну дію мануальних терапевтичних технік (реліз, ПІР, 

краніо-сакральної техніки) у пацієнтів з посттравматичним головним болем. 

Підтверджено ефективність і безпека мануальнотерапевтичних технік у 

реабілітації даної групи пацієнтів. Доведений цереброваскулярний ефект на 

різних стадіях наслідків травм голови, що підтверджує доцільність максимально 

раннього застосування релізових, міофасціальних та краніо-сакральних технік у 

реабілітації після травм голови. 

Ключові слова: наслідок черепно-мозкової травми, цефалгічний 

посттравматичний синдром, краніо-сакральні техніки, мануальна терапія. 
 

*** 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Проблема лечения посттравматической головной боли напряжения (ПГБ) является одной из 

актуальных проблем современной медицины, учитывая частоту травм головы и их отдаленных 

последствий в современном мире [9,10]. 

При ПГБ необходима комплексная, этапная и длительная терапия с применением 

медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. В основном показаны немедикаментозные 

методы лечения - рефлексотерапия, мануальная терапия (МТ), массаж, психотерапия и ряд других. 

Применение фармакотерапии, как правило, мало оправдано ввиду возможных побочных эффектов. 

Лечение ПГБ методами МТ должно быть дифференцировано с учетом патобиомеханического и 

клинического варианта. 

Установливаемые визуальным и краниометрическим исследованиями, патобиомеханические 

варианты ПГБ диктуют необходимость направленного лечебного воздействия на различные звенья 

патогенеза заболевания различными мануальными техниками. Наиболее важными в лечении 

являются: восстановление биомеханических свойств швов черепа, твердой мозговой оболочки, 

шейного отдела позвоночника; нормализация гемо-ликвородинамики; снижение повышенной 

возбудимости сегментарных структур ствола головного мозга, обеспечивающего тонические реакции 

краниальной и цервикальной мускулатуры; нормализация тонуса и местных обменно-трофических 

нарушений мышц скальпа. 

Развитие и внедрение в медицинскую науку в последнее десятилетие новых технологий 

мануальной терапии [1,2,3,6] заложило основу формирования принципиально новых концепций 

патогенеза ПГБ и подходов к их лечению. 

Методы мануальной терапии с целью коррекции патобиомеханических и патофизиологических 

нарушений у данной группы пациентов используются недостаточно, что снижает эффективность их 

реабилитации и повышения функционального состояния. Основополагающая концепция мануального 

воздействия – положение нейрофизиологии о нервно-рефлекторном механизме действия физических 

механических раздражителей, что отвечает современным представлениям о системном уровне 

функционирования реагирования организма спортсмена на физические нагрузки [4,5,7]. 

Целью работы явилась разработка и оценка оригинальных схем лечения ПГБ, в которых положено 

широкое использование методов МТ. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Материалом исследования послужили случаи лечения 59 пациентов в возрасте от 25 до 68 лет, 

перенесших легкую черепно-мозговою травму в различные сроки после травмы (от 3 мес. до 7 лет). 

Всем детям проведено клинические, краниометрические и инструментальные исследования 

(пульсовая интервалография, термометрия, РЭГ, ЭЭГ, ЭхоЭГ, бульбарная бимикроскопия, МРТ).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

У всех пациентов обнаружены различной степени выраженности нарушения церебральной 

гемоликвородинамики (рис.1), вегетативного гомеостаза и миотонического равновесия. 
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Патобиомеханические изменения состояли в асимметрии функциональной длины нижних 

конечностей, косом расположении таза, локальной болезненности в верхнешейной, грудо-

поясничной паравертебральной области, там же - выскальзывание складки Киблера. 
 

 а)  б) 

а) Отмечается венозный стаз, 

петлистость сосудов, сладж. 

б) Отмечается асимметрия черепа, расширение и 

асимметрия желудочковой системы 

Рис. 1. Бульбарная бимикроскопия и МРТ пациента 19 лет с последствиями ЧМТ. 
 

При инструментальных исследованиях отмечались различные варианты «краниальной 

асимметрии», асимметрия мышечного тонуса, гемодинамические и ликвородинамические 

нарушения, сопровождавшиеся соответствующей клинической картиной (головная боль, нарушение 

координации, головокружение). При бульбарной бимикроскопии они визуализировались 

нарушениями венозного микроциркуляторного русла (извитость венул, стаз, дилетация). 

Рентгенологические изменения у данной группы больных были скудными: незначительные признаки 

дегенеративно-дистрофических процессов (гипо- и гипермобильность ПДС С0 – С1, асимметричное 

положение зуба С2, неравномерность контуров тел позвонков, склероз замыкательных пластинок Th4 

– Th5). При оценке фоновых исследований у всех обследованных было выявлено диффузное 

снижение мозгового кровотока как в корковых областях, так и в различных регионах белого вещества 

мозга, преимущественно в лобных и височных долях. При этом уменьшение мозговой перфузии 

носило преимущественно венозный мозаичный характер, что напоминало субклинические 

изменения, как и при хронических НМК. Изменения ликвородинамики носили невыраженный 

характер у всех пациентов. У всех пациентов отмечались различной степени выраженности 

нарушения миотонического и вегетативного равновесия, преимущественно ваготонического 

характера (рис. 2). 
 

 а)  б) 

а) у пациента с ФМС трапециевидной 

мышцы отмечается термоасимметрия 1,0  С 

б) изменения М-ответа (расширение 

интервала, снижение аплитуды) на 

электромиограмме у пациента с 

функциональной гипотонией 

Рис.2. Миодистонические нарушения у пациентов с постравматической цефалгией. 
 

Для реабилитации данной группы пациентов нами применялось комплексное лечение в виде 

мягкотканных и миофасциальных релизовых и кранио-сакральных техник, постизометрической 

релаксации, ЛФК. Метод кранио-сакральной мануальной терапии был выбран, поскольку он является 

естественным методом восстановления биомеханики черепа и всего опорно-двигательного аппарата 
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посредством воздействия на гемоликвородинамику, систему мышц, связок, швов черепа, суставов 

верхнего региона позвоночника. 

Нами проводилась мануальная терапия на черепе по технике CV4, V-spread. Процедуры 

проводили амбулаторно, 2–3 раза в неделю, по 5–8 приёмов на процедуру. Предварительно 

проводилась техника релаксации швов черепа по Гихину [4], деторсии твёрдой мозговой оболочки по 

Сатерлянду [11]. Исключалась терапия вазоактивными, ноотропными, антиагрегантными 

препаратами. 

В лечении использовались: акупрессура в сочетании с постизометрической релаксацией мышц 

(ПИР) лица и скальпа, шеи, диафрагмы, деторзия твердой мозговой оболочки, мобилизация швов 

черепа по Гихину и позвоночных двигательных сегментов краниовертебрального перехода. 

Медикаментозное лечение не назначалось. Выбор техник МТ определялся с одной стороны 

поливалентным характером лечебного действия (психотропное, вегетотропное, обезболивающее, 

местно-трофическое, миорелаксирующее), а с другой - безопасностью при длительном и повторном 

применении у детей [3]. 
 

 1  
2 

 3 

1. Лобно-эатылочный захват. 2. Основной захват. 3. Релиз крестца. 
 

 4  5 

 

4. Техника CV4. 
5. Релаксация швов черепа по 

Гихину. 

Рис. 3. Лечебные мануальные техники. 
 

У больных с ПГБ наиболее эффективным являлось назначение следующих акупрессурных точек: 

GI4, GI11, E36, MC5, MC6, TR5, VB41, VB20, VB21, T14, V3, B11, VB13, VB19, T17, T20. Особое 

значение придавалось минимизации силы раздражающего воздействия на ткани. Приемы МТ 

применялись соответственно общепринятым правилам (рис. 3).  

Для снижения тонического напряжения мышц применялась ПИР, акупрессура. Воздействие 

осуществлялось на мышцы скальпа, шеи, грудобрюшной диафрагмы и назначалась всем больным с 

ПГБ параллельно МТ в количестве 6-8 сеансов на курс лечения. При упорном течении ПГБ больных 

обучали приемам ПИР для самостоятельного проведения процедур в течение дня. Краниальное 

воздействие оказывалось по методике В. Сатерлэнда 1-3 раза в неделю. Мобилизация швов черепа, 

ПДС С0-С2 проводились по остеопатической релизовой технике, на курс 3-6 раз 1-2 раза в неделю, 

после обязательного инструментального исследования[6,8,11,12]. 
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У всех пациентов получен положительный эффект, который подтвержден клинически и 

инструментально. Отмечалось уменьшение «краниальной асимметрии», нормализация 

гемоликвородинамики после проведенного лечения. 

Оценка динамики субъективных симптомов заболевания и патобиомеханических нарушений 

показала, что в той или иной степени положительное действие лечения с включением техник CV4, V-

spread, диафрагмальных техник, ПИР наблюдалось в 85,7±3,5 % случаев. 

Сопоставление результатов лечения показало, что наибольший процент положительного 

воздействия наблюдался у пациентов с очагами в зоне смежного кровообращения вертебрально-

базилярной системы - 64,2±4.5 % случаев; с очагами в зоне каротидного бассейна – в 28,5±2,4 % 

случаев. 

Выявленный клинический эффект определялся после 3–4-й процедуры и в дальнейшем 

увеличивался, достигая максимума к концу курса лечения, состоящего из 6–8 процедур, длительность 

2-4 недели (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Динамика изучаемых показателей в группе обследованных до и после 

реабилитации.(р<0.05) 
 

Показатели До после 

Тревожность по тесту Люшера 7,6 ± 0,2 4,7 ± 0,2 

Головная боль (по ВАШ) 5,7 ± 0,2 1,0 ± 0,2 

Работоспособность по тесту САН снижена нормальная 

ЧСС, уд/мин. 77 ± 8 64 ± 6 

АДС, мм рт. ст. 110± 8 120 ± 8 

Вегетативное равновесие ваготония нормотония 

Краниальная асимметрия, коэфициент > 0,9 ±0,1 0,9 ±0,1 

Показатели гемоликвородинамики, Δ > 30% > 10% 
 

Осложнений при применении мануальных приёмов не было. 

Отмечено, что применение данной техники было более эффективным у лиц женского пола (85,7 

%). Клинический эффект выразился в купировании цефалгического синдрома, снижения уровня 

тревожности и вегетативного дисбаланса, нормализации рефлекса на растяжение в ранее 

гипотоничных мышцах, нормализации ликвородинамики. Это подтверждено клиническими и 

лабораторно-инструментальными исследованиями (рис. 4). 
 

 А  Б 

Рис. 4. Гистограмма пульсовой интервалографии пациента 22 лет с вегетативной 

дисфункцией до (А) и после (Б) лечения. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Рекомендуем шире использовать возможности рефлексотерапии и мануальной терапии 

при лечении пациентов с данной патологией. 

2. Целесообразно применение мануальных методик и использование релизовых кранио-

сакральных техник при лечении посттравматических нарушений гемодинамики у спортсменов 

травмоопасных видов спорта. 
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3. Техники CV4, V-spread, ПИР эффективны при реабилитации спортсменов с 

ишемическими НМК; побочные эффекты при их применении отсутствуют. 
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Clause is devoted to brief supervision over efficiency of rehabilitation of patients with brain traumatic 

syndrome. The author used different methods of analysis for diagnostics and dynamic supervision over 

sportsmen at treatment by various manipulative techniques of physical therapy. It has been found the 

application of manual therapy and physical techniques in comparison with the methods of Craniosacral 

Therapy. 
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Т.М. МАТОЛІНЕЦЬ, О.М. МАТОЛІНЕЦЬ 

 

СТАН ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ У ТИМУСІ ТВАРИН З 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ АЛЬВЕОЛІТОМ 

 

В работе изучалось состояние про- и антиоксидантной систем в тимусе морских свинок 

на 74-е, 84-е, и 94-е сутки эксперимента в динамике экспериментального аллергического 

альвеолита. После проведения эксперимента было установлено постепенное понижение 

активности супероксиддисмутазы и каталазы с одновременным  повышением уровня 

показателей прооксидантной системы в тимусе животных с экзогенным аллергическим 

альвеолитом. 

Ключевые слова: экспериментальный аллергический альвеолит, антиоксидантная 

система, тимус. 
 

*** 

ВСТУП 
 

Екзогенний алергічний альвеоліт (ЕАА) – це легеневе захворювання, у патогенезі якого головну 

роль відіграють імунокомплексні алергічні реакції. В якості алергену виступають переважно 

інгаляційні екзогенні антигени, які утворюють із відповідними антитілами циркулюючі імунні 

комплекси. Циркулюючі імунні комплекси, а також специфічні антитіла активізують систему 

комплементу і альвеолярні макрофаги. Ті, в свою чергу, виділяють біологічно активні речовини, які 

сприяють проліферації фібробластів та продукції колагену. У результаті цього розвивається 

альвеолобронхіоліт та відбувається фіброзування інтерстицію. При тривалому поступленні в легені 

антигену виникають алергічні реакції гіперчутливості сповільненого типу, які спричиняють 

формування гранульом. Трансформація останніх у сполучнотканинні формування ускладнює 

розпізнавання ЕАА [4,7]. 

Враховуючи те, що не існує специфічних клінічних і лабораторних тестів для виявлення ЕАА, 

постановка діагнозу здебільшого відбувається лише на основі клінічних даних, а подібність клінічної 

картини до інших захворювань легень ускладнює цей процес. Крім цього, на пізніх стадіях розвитку 

ЕАА виникають незворотні зміни, які ведуть до інвалідизації хворих. Усе це дозволяє вважати дане 

захворювання тяжкою патологією, а вивчення патогенезу ЕАА актуальним. 

Оскільки, для ЕАА характерний імуно-алергічний генез захворювання, цікавим є дослідження 

змін стану про- та антиоксидантної систем у окремих імунних органах. На сьогодні вже 

досліджуються такі зміни на ранніх етапах розвитку ЕАА, проте залишаються не вивченими 

подальший стан антиоксидантної та прооксидантної систем імунних органів в ґенезі ЕАА. Тому, 

метою нашого дослідження є вивчення стану про- та антиоксидантної системи у тимусі тварин у пізні 

періоди розвитку ЕАА. 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Об'єктом дослідження були 40 мурчаків, поділених на 4 дослідні групи, по 10 тварин у кожній. 

Перша група - інтактні тварини (контроль); наступні 3 групи - тварини з експериментальною 

моделлю ЕАА відповідно на 74-у, 84-у, 94-у доби експерименту. 

Відтворювали модель ЕАА за методикою Орєхова О.О. і Кірілова Ю.А. [3] 

Тварин декапітували під ефірним наркозом на 74-у, 84-у, 94-у доби проведення експерименту. 

Проводили забір тимуса, з якого готували гомогенат.  

У гомогенаті досліджували активність каталази (КТ) за методом Holmes B., Masters C. [6] та 

супероксиддисмутази (СОД) за методом Fried R. [5], а також вміст дієнових кон’югатів (ДК) за 

методом Гаврилова В.Б. та Мишкорудної М.І. [1] та визначали рівень малонового диальдегіду (МДА) 

за методом Коробейникова Є.М. [2]. 

Отримані результати піддавали статистичному опрацюванню з використанням критерію 

Стьюдента. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Для оцінки стану про- та антиоксидантної систем у мурчаків в процесі розвитку ЕАА було 

досліджено активність КТ і СОД, а також рівень МДА І ДК у тимусі тварин на 74-у, 84-у, 94-у доби з 

початку експерименту. 

Як видно із рисунку 1, активність досліджуваних ферментів антиоксидантної системи знижувалася 

у всі періоди експерименту, тоді як рівень показників активності прооксидантної системи навпаки 

зростав. 
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Рис.1. Стан про- та антиоксидантної систем у тимусі тварин у різні періоди ЕАА (в % від 

контролю). 
* - ймовірна різниця у порівнянні з контрольною групою тварин 

 

Так, активність СОД у тимусі на 74-у добу становила 82,8% (р≤0,05), на 84-у добу – 74,7% 

(р≤0,05), а на 94-у добу – 43,1% (р≤0,05) відносно показників у контрольних тварин. Паралельно у 

тканині тимусу відбувалося зниження активності іншого ферменту – КТ, активність якої 

зменшувалася в усі дні експерименту, причому на 84-у і 94-у доби було значне зниження цього 

ферменту. Зокрема, активність КТ на 74-у добу зменшувалася на 16,5% (р≤0,05), на 84-у добу 

експерименту активність КТ знижувалася на 32,5% (р≤0,05)  і на 94-у добу – на 67,8% (р≤0,05) 

відносно показників інтактних тварин. 

Поступове зниження активності антиоксидантних ферментів ймовірно вказує на вичерпання 

резервів захисту тканин тимусу від активації прооксидантної системи. Це підтверджує той факт, що 

поряд із зниженням активності ферментів антиоксидантної системи починаючи із 74-ї доби і до 94-ї 

доби відбувалося поступове підвищення рівня ДК та МДА у тимусі мурчаків із ЕАА. 

Рівень ДК у тимусі тварин із ЕАА зростав на 74-у добу експерименту на 68,4 % (р≤0,05),  на 84-у 

добу – на 77,5% (р≤0,05) і на 94-у добу – на 112,4 % (р≤0,05) відносно контролю.  

Аналогічним чином змінювалися і показники МДА у тимусі тварин протягом усього 

експерименту. Так, на 74-у добу рівень МДА збільшувався на 81,2% (р≤0,05), на 84-у добу – на 88,3% 

(р≤0,05) та на 94-у добу – на 130,9 % (р≤0,05) відносно показників у контрольної групи тварин. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Такі отримані результати свідчать про значні зміни у стані про- та антиоксидантної систем у 

тимусі тварин із ЕАА та є важливими для кращого розуміння патогенезу ЕАА. Дані дослідження 

дають можливість для пошуку більш ефективних і результативних способів корекції виявлених змін 

при ЕАА. 
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THE CONDITION OF PRO- AND ANTIOXIDANT SYSTEMS IN ANIMALS THYMUS WITH 

EXPERIMENTAL ALLERGIC ALVEOLITIS 

 

In the work has been studied prooxidant and antioxidant systems in the thymus of guinea pigs with 

experimental allergic alveolitis on 74-th, 84-th and 94-th day of the experiment. After the experiments it was 

found a gradual decrease in the activity of antioxidant enzymes and increasing the level of diene conjugates 

and malonic dialdehide, which can be important in the mechanism of formation of allergic alveolitis. 

Key words: experimental allergic alveolitis, antioxidant system, thymus. 
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В.А. ПОБЕРСКАЯ, Т.С. ЯНЧЕНКО, С.Н. САРАНЧА, Л.М. ТОМАШЕВСКАЯ 
 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОГО И АДАПТАЦИОН-

НОГО ПОТЕНЦИАЛА У ДЕТЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НА КУРОРТЕ ТРУСКАВЕЦ 
 

Проведено оцінку ефективності санаторно-курортної реабілітації в умовах курорту 

Трускавець у 74 дітей після 5-річного безрецидивного періоду ремісії злоякісних 

новоутворень при наявності супутніх захворювань нирок, сечовивідних шляхів, гепато-

біліарної системи. Встановлено сприятливий вплив питного курсу мінеральної води 

Нафтуся на клініко-гормонально-метаболічного статус і неспецифічні адаптаційні 

можливості організму. 

Ключові слова: онкозахворювання, реабілітація, курорт Трускавець. 
 

*** 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

После длительного интенсивного лечения онкологических заболеваний развиваются различные 

нарушения гомеостаза организма с поражением печени, желудочно-кишечного тракта, 

эндокринными изменениями, а также токсическими поражениями других органов и систем [2,5,8]. 

Известна эффективность питьевого применения минеральных вод в лечении патологических 

состояний органов пищеварения, печени и желчного пузыря, кишечника, мочевыводящей системы, 

заболеваний обмена веществ [1,11,12]. Природные минеральные воды относят к эффективным 

факторам в восстановительном лечении осложнений, возникающих при злокачественных 

новообразованиях после продолжительных курсов химио-лучевой терапии [7,13,14,15]. В 

восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией рекомендуется использовать 

лечебно-столовые питьевые минеральные воды малой минерализации, т.к. им присуще более 

щадящее действие. К таким водам относится нативная природная минеральная вода Нафтуся курорта 

Трускавец. Гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевая минеральная вода Нафтуся 

представлена сложным природным комплексом минеральных солей, микроэлементов, автохтонных 

микроорганизмов и растворенных полярных и неполярных органических соединений. Формирование 

минеральной воды Нафтуся происходит на основе естественной гидрокарбонатной кальциево-

магниевой воды при медленной ее фильтрации через битумы известняков, под влиянием которых 

вода приобретает специфические лечебные свойства. Содержание органических веществ в пересчете 

на органический углерод составляет 1020 мг/л, в состав которого входят летучие углеводороды, 

жирные и нафтеновые кислоты, битуминозные вещества, азотосодержащие органические вещества, 

фенолы. Высокодисперсные гидрофобные частицы битума определяют физические аспекты влияния 

минеральной воды Нафтуся на организм [4,9]. По результатам экспериментальных и клинических 

исследований показано адаптогенное действие минеральной воды Нафтуся. Однако, лишь в 

единичных научных исследованиях обоснованы показания к питьевому применению минеральной 

воды Нафтуся у больных с онкологическими заболеваниями. Обосновано, что минеральная вода 

Нафтуся путем влияния на баланс детоксикационных систем обусловливает формирование 

противоопухолевого эффекта [10,17]. Учитывая детоксикационные и адаптогенные свойства 

минеральной воды Нафтуся, а также эффективность ее применения у взрослого контингента больных 

с онкологическими заболеваниями, считали целесообразным оценить эффективность ее 

использования в реабилитации детей после 5-летнего безрецидивного периода ремиссии 

злокачественных новообразований при наличии сопутствующих заболеваний почек, мочевыводящих 

путей, гепатобилиарной системы. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

На санаторно-курортной реабилитации в детском санатории „Джерело” (г. Трускавец) находилось 

115 детей школьного возраста в периоде ремиссии онкогематологических и онкологических 

заболеваний. Среди этих больных на примере 41 истории болезни проведен анализ отбора и 

направления детей на санаторно-курортное лечение в г. Трускавец после радикального лечения 

солидных опухолей. Установлено, что в 61% случаев на санаторно-курортную реабилитацию в 

Трускавец-курорт направлялись больные после 5-летнего безрецидивного периода ремиссии, в 39 % в 

ремиссии процесса от 2 до 5 лет. Эти дети перенесли радикальное лечение в связи с нефробластомой 

(15 чел.), гепатобластомой (3 чел.), нейробластомой (4 чел.), опухолью яичника (5 чел.), с 
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ретинобластомой (4 чел.), опухолью околоушной железы (2 чел.) и других органов и систем. 

Основной методикой отбора и направления детей после радикального лечения отдельных солидных 

опухолей явилось наличие сопутствующих заболеваний почек (хронический пиелонефрит, 

дисметаболическая нефропатия), гепатобилиарной системы (хронический вирусный гепатит В, С, 

дискинезия желчевыводящих путей), функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта. При 

этом сопутствующие заболевания почек отмечались в 19,5 % случаев, гепатобилиарной системы в 

22,0 %, функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта в 36,5 % случаев. Следует 

отметить недостаточный уровень обследования детей при направлении в санаторий, отсутствие в 

санаторно-курортных картах дополнительных результатов исследований с показателями 

кислотообразующей функции желудка, типа дискинезии желчевыводящих путей, вносило трудности 

при выборе методики питьевого лечения минеральной водой Нафтуся. Несомненно, это должно быть 

учтено по месту диспансерного наблюдения больных детей. 

Оценку эффективности санаторно-курортной реабилитации в условиях курорта Трускавец 

проводили с учетом клинико-гормонально-метаболического статуса и адаптационных возможностей 

организма у 74 детей с онкогематологическими заболеваниями и солидными опухолями. Эти дети 

находились в периоде ремиссии процесса более пяти лет после специального лечения 

онкогематологических заболеваний (острый лейкоз - 59,6%, лимфогранулематоз - 28,8 %, 

неходжкинская лимфома - 11,6 %) и солидных опухолей. Среди солидных опухолей встречались 

новообразования почек (нефробластома - 27,3%), костей (саркома Юинга – 18,2 %), опухоли глаза и 

его придаточного аппарата (ретинобластома, рабдомиосаркома глаза - 13,6 %), а также опухоли 

других органов и систем (гепатобластома, астроцитома головного мозга, нейробластома 

надпочечника, мезангиома брюшной полости). Общим для детей с онкогематологическими 

заболеваниями и солидными опухолями было наличие сопутствующей патологии, причем в 48,6 % 

случаев при наличии сочетанных нарушений двух и более систем. Это явилось основанием для 

проведения последующего анализа в единой онкологической группе детей. Так, заболевания 

гепатобилиарной системы составили 56,8 % случаев, функциональные нарушения пищеварительного 

тракта - 17,6%, мочевой системы - 10,8%. Для большинства детей характерно наличие хронических 

очагов инфекции в носоглотке (67,6 %). 

Для оценки гормонального фона проведены исследования уровня кортизола и инсулина в 

сыворотке крови. Оценка биохимических показателей включала определение показателей 

функционального состояния печени и поджелудочной железы (АлАТ, АсАТ, общ. холестерин, 

лактатдегидрогеназа (ЛДГ), β-липопротеиды, фосфатаза щелочная, тимоловая проба); почек 

(креатинин, мочевина); белкового обмена (общий белок). Определение адаптационного потенциала 

организма проводили по методике Гаркави [3]. Оценивали показатели “качества жизни” по 

опроснику, адаптированному нами для детей с онкологическими заболеваниями [6,16]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Основные жалобы детей при поступлении в санаторий в 76,1 % случаев характеризовались 

наличием астеноневротического и психовегетативного синдромов. При этом отмечали повышенную 

утомляемость и раздражительность, тревожность, эмоциональную лабильность. В 52,7 % случаев по 

данным анализа выявлен диспепсический синдром, в 36,5 % болевой синдром (эпигастральная 

область, подреберье). При оценке неспецифических адаптационных реакций организма в 27,0 % 

случаев определялись реакции тренировки, в единичных случаях реакции переактивации (2,7 %) и 

стресса (4,1 %). Наличие у большинства детей реакций спокойной и повышенной активации (66,2 %) 

свидетельствовало о сформировавшихся компенсаторных возможностях организма в ответ на 

воздействие раздражителей средней силы. Среди биохимических показателей крови следует отметить 

в 29,2 % повышенные или пограничные значения сывороточного креатинина, обусловленные 

сопутствующими заболеваниями мочевыводящих путей. Повышение уровня лактатдегидрогеназы в 

58,3% случаев связывали с компенсаторной реакции организма при онкологических заболеваниях в 

ответ на развитие синдрома энергетического дефицита. Гормональный фон характеризовался 

повышением уровня кортизола в 58,3 % случаев и  сниженными показателями инсулина в 41,7 % 

случаев. 

Комплекс санаторно-курортной реабилитации включал питьевой прием нативной минеральной 

воды Нафтуся на фоне щадящего санаторного режима, индивидуальной психологической поддержки, 

климатотерапии, закаливающих процедур, лечебной физкультуры. Минеральную воду назначали 

после периода адаптации по щадящей методике: разовая доза 3 мл воды на 1 кг массы тела ребенка, 

за 30-45 мин до еды, 3 раза в день, продолжительность курса до 18 дней. Температурный режим 
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минеральной воды соответствовал 37-40°С. Об эффективности санаторно-курортного комплекса 

реабилитации заключали по динамике основных клинико-инструментальных показателей. После 

санаторно-курортной реабилитации в 1,6 раз уменьшились проявления астеноневротического 

синдрома, отмечали отсутствие или уменьшение проявлений диспепсического и болевого синдромов 

со стороны желудочно-кишечного тракта. Улучшение общего самочувствия детей подтверждено 

снижением коэффициента “насыщенности” объективной и субъективной симптоматикой (с 3,11±0,28 

до 0,98±0,14 ед., р<0,05). Под воздействием комплексного лечения повышенный уровень ЛДГ 

снижался в 1,3 раза. Это отражает переход организма на более экономный уровень энергетического 

обеспечения. В случае нормальных значений уровень ЛДГ повышался, что может быть обусловлено 

интенсификацией энергетических процессов организма в ответ на комплекс с питьевым лечением 

биологически активной минеральной водой Нафтуся. Среднестатистические показатели липидного 

обмена определялись в пределах допустимых значений (табл. 1). 
 

Таблица 1. Основные показатели биохимического анализа крови у детей онкологической 

группы в периоде ремиссии заболевания до и после реабилитационного комплекса с питьевым 

приемом минеральной воды Нафтуся (M±m) 
 

Показатели допустимые значения до лечения после лечения 

Тимоловая проба, ед. S-H 0-4 1,53 ± 0,20 1,31 ± 0,21 

ЛДГ общая, ед./л 
повыш. 

до 250 
358,2 ± 21,3 253,0 ± 22,89 * 

норма 210,3 ± 9,9 293,3 ± 15,6 * 

АлАТ, ед./л 7-40 19,81 ± 1,90 18,3 ± 1,61 

АсАТ, ед./л 15-60 23,67 ± 2,02 22,42 ± 2,07 

щелочная фосфатаза, ед./л 42-390 126,1 ± 11,6 124,5 ± 18,60 

Холестерин, ммоль/л 2,9-6,26 4,05 ± 0,11 4,31 ± 0,12 

β-липопротеиды,  ммоль/л 1,3-4,9 1,85 ± 0,42 1,42 ± 0,21 

Общий белок, г/л 65-85 67,9 ±1,5 72,3 ± 1,9 

Мочевина, ммоль/л 2,5-8,3 4,47 ± 0,24 4,50 ± 0,23 

Креатинин, мкмоль/л 
повыш. 

27-62 
74,25 ±2,87 68,5 ± 2,88 * 

норма 49,35 ± 2,28 55,50 ± 2,77 * 
 

Примечание: * — р<0,05 — достоверность различий между показателями до и после лечения. 
 

Отмечали регуляцию повышенного уровня креатинина, но в тоже время повышение допустимых 

значений, что отражает известное нефропротекторное влияние воды Нафтуся. Показатели 

повышенного уровня кортизола уменьшались с 208,6±20,4 нг/мл до нижних пограничных значений 

139,1±20,6 нг/мл (р<0,05). При этом показатели сниженного уровня инсулина повышались в 1,6 раза 

(с 7,3±0,8 до 11,7±1,2 мкМЕ/мл). Следовательно, санаторно-курортный комплекс с питьевым 

применением минеральной воды Нафтуся способствует перестройкам метаболических процессов и 

гормонального фона. 

Адаптационный потенциал после применения данного лечебного комплекса повышался: в 91,8 % 

случаев формировались реакции тренировки, спокойной и повышенной активации при высоком 

уровне реактивности. Эти типы реакций относят к эффективным, поскольку биологический эффект 

реакций заключается в адекватном повышении защитных систем организма в ответ на определенные 

раздражители. Однако, в 8,1% случаев проявлялись реакции переактивации, что указывает на 

избыточное воздействие комплекса и в данном случае связано с перенесенными интеркуррентными 

заболеваниями. Подтверждением благоприятного влияния санаторного комплекса с применением 

питьевого лечения минеральной водой Нафтуся явилось повышение показателей качества жизни по 

физической (р<0,01), психологической (р<0,05) и социальной составляющим (р<0,05) (табл. 2). 
 

Таблица 2. Изменение показателей качества жизни у детей онкологической группы в 

периоде ремиссии заболевания после комплекса санаторно-курортной реабилитации (М±m) 
 

Показатели качества жизни до лечения после лечения 

со
ст

ав
л
я
ю

щ
и

е
 

физическая 14,80±0,03 
15,20±0,01 

р<0,01 

психологическая 13,29±0,02 
14,73±0,02 

р<0,01 

социальная  14,80±0,04 
15,65±0,03 

р<0,05 
 

Примечание: р – достоверность отличий между одноименными значениями до и после лечения. 
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ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, в механизме лечебного действия санаторно-курортного комплекса с применением 

минеральной воды Нафтуся определенно активное влияние на отдельные гормонально-

метаболические процессы на фоне адекватной реакции неспецифических адаптационных систем 

организма. Следовательно, отбор и направление больных на санаторно-курортную реабилитацию в 

условиях курорта Трускавец должен быть обоснован с учетом специфической направленности 

бальнеологического действия минеральной воды Нафтуся. 
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Л.Г. БАРИЛЯК, Н.Л. ГОРКОВЕНКО, О.Б. ТИМОЧКО, Н.Ф. ГУДЗАН 
 

ВПЛИВ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ НА РІВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНУ 

ТА ЙОГО ПІТУЇТАРНИЙ СУПРОВІД У ЖІНОК 
 

В клинико-физиологическом наблюдении за 100 женщинами 20-40 лет с сочетанной 

хронической патологией пищеварительной и репродуктивной систем изучено влияние курса 

стандартной бальнеотерапии на курорте Трускавец на уровень в плазме тестостерона и 

сопутствующие изменения содержания гонадотропных гормонов лютропина, 

фоллитропина и пролактина. Установлено, что характер и выраженность 

бальнеоэффекта обусловлены исходным уровнем тестостеронемии. В частности, у 56 

женщин он повышается от нижней зоны нормы до средней, тогда как у 13, с исходной 

тестостеронемией на уровне верхней зоны нормы, ее прирост значительно менее выражен. 

Напротив, у 11 больных с умеренной и у 20 – со значительной  гипертестостеронемией ее 

уровень снижается, почти достигая в первом случае верхней границы нормы. Выявлена 

значительная корреляция между уровнями тестостерона и лютропина, тестостерона и 

фоллитропина, а также их изменениями под влиянием бальнеотерапии, тогда как в 

отношении  пролактина связи выражены слабее. 

Ключевые слова: тестостерон, лютропин, фоллитропин, пролактин, женщины, 

бальнеотерапия, Трускавец. 
 

*** 

ВСТУП 
 

Згідно з адаптогенною теорією Поповича І.Л. [10], в основі лікувальної дії біоактивної води 

Нафтуся – головного чинника курорту Трускавець - лежить її здатність знижувати рівень хронічного 

стресу. Відомо, що хронічний стрес супроводжує більшість хронічних захворювань в якості її 

неспецифічної основи (“хвороби взагалі”) [17]. Гаркави Л.Х. и др. [2], Радченко О.М. [12], Попович 

І.Л. та ін. [3], окрім стресу, виділяють й інші загальні адаптаційні реакції, які супроводжують 

патологічні та преморбідні стани – реакцію переактивації та дизгармонійні реакції тренування, 

спокійної і підвищеної активації, тоді як аналогічні гармонійні адаптаційні реакції є антистресовими 

і супроводжують різні градації здоров’я. Стеблюк В.В. [16] для дефініції преморбідних станів, 

викликаних різного роду стресорами, запропонував термін психофізичні дезадаптози. Розвиваючи 

свою концепцію, цей автор на даний час [14] виділяє в структурі психофізичних дезадаптозів 

наступні нозологічні форми та синдроми: ситуативно обумовлені психічні розлади; неврози; 

ідеопатичні хронічні больові синдроми; дизхронози; психо-нейро-ендокринна гінекологічна 

патологія; вегетативні дистонії та інші вегетопатії; синдром хронічної втоми та імунних дисфункцій; 

синдроми гострого виснаження та “вигорання”; синдром менеджера та інші психогенні сексуальні 

дисфункції. Тут же Стеблюк В.В. зауважує, що “на сьогодні список клінічно оформлених 

дезадаптозів не є закритим, оскільки до стресіндукованих хвороб можна віднести ще цілий ряд 

відомих захворювань, в тому числі і патології шлунково-кишкового тракту, хвороби обміну речовин, 

розлади сечо-статевої системи, в патогенезі яких стрес є не тільки фоновим станом, але і тригером 

патологічного процесу, про що варто пам’ятати лікарям, які щодня стикаються з цими пацієнтами на 

курорті Трускавець”. 

З-поміж описаних форм дезадаптозів найбільшу нашу увагу привернула психо-нейро-ендокринна 

гінекологічна патологія, з огляду на те, що включені до неї синдроми (гіпоталамічний синдром 

пубертатного періоду, передменструальний синдром, патологічний клімакс, синдром жінки-

спортсменки та ановуляторна гіперандрогенія або синдром полікістозних яєчників) відносяться до 

порушень нормальних адаптивних процесів [1], які якраз і є об’єктом впливу бальнеочинників 

курорту Трускавець [11]. 

Відомо, що тестостерон чинить на жіночий організм широкий спектр ефектів. Знаходячись в 

межах норми, він активізує статеві рецептори в мозку і збуджує нормальне лібідо, запобігає 

депресію, посилює почуття задоволення життям, покращує пізнавальну здатність, сприяє 

нормальному сну, підтримує хороший настрій і фізичну працездатність, стимулює ріст м’язевої і 

кісткової тканин, зменшуючи при цьому вміст жиру, підтримує нормальний стан шкіри і волосся. 

Дефіцит тестостерону проявляється втратою сексуального потягу, пригніченим настроєм, почуттям 

загальмованості і хронічної втоми, відсутністю сновидінь, стоншенням і ламкістю волосся, 
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облисінням, сухістю шкіри, втратою м’язевої маси і збільшенням – жирової. Натомість 

гіперандрогенія супроводжується посиленням лібідо, дратівливістю, неспокоєм, напруженістю, 

агресивністю, порушеннями структури сну і кошмарними сновидіннями, ожирінням, дермопатією 

(жирною себореєю, вуграми, алопецією) тощо [18]. Тому ми поставили перед собою мету дослідити 

вплив бальнеотерапії на рівень в плазмі тестостерону та супутні зміни рівнів гонадотропних 

гормонів. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Проведено клініко-фізіологічне спостереження за 100 жінками репродуктивного віку під час їх 

відновного лікування на курорті Трускавець хронічних захворювань травної системи (гастрит, 

дуоденіт, холецистит, коліт) на тлі нормального чи порушеного ендокринно-гінекологічного статусу 

(передменструальний синдром, синдром жінки-спортсменки, синдром полікістозних яєчників). Під 

спостереження брали лише тих жінок, котрі поступали впродовж перших 5-7 днів менструального 

циклу. При поступленні та після завершення курсу стандартної бальнеотерапії, тривалість якого була 

синхронізована з тривалістю індивідуального менструального циклу (24-32 дні), забирали з ліктьової 

вени пробу крові для визначення рівня в її плазмі тестостерону, лютропіну, фолітропіну і пролактину 

(методом твердофазного імуноферментного аналізу з використанням аналізатора „Tecan”, Oesterreich 

і набору реагентів ЗАО „Алкор Био”, СПб., РФ [6]). Нормативи запозичено з довідкової літератури 

[5,6,8,11,13]. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Ретроспективно спостережуваний контингент було розподілено на 4 групи, виходячи з 

початкового рівня тестостеронемії. У 56 жінок тестостеронемія знаходилась в діапазоні 0,010,26 

мкг/л, що відповідає нижній зоні діапазону норми. Ще у 13 жінок тестостеронемія виявлена у верхній 

зоні норми: 0,310,55 мкг/л. У решти обстежених початковий рівень тестостерону констатовано 

підвищеним, зокрема у 11 – помірно (до 0,581,00 мкг/л), а у 20 – значно (до 1,012,28 мкг/л). 

Після курсу бальнеотерапії серед нижньопограничних за тестостеронемією жінок у 36 (64%) вона 

залишилась у нижній зоні норми, разом з тим, у 13 (23%) виявлено переміщення індивідуальних 

рівнів тестостерону у верхню зону норми, а ще у 7 (13%) – понад верхню межу норми, у діапазон 

0,560,97 мкг/л. Серед верхньопограничних за тестостеронемією жінок у 4 (31%) її якісних змін не 

виявлено, а у 8 (61%) констатовано переміщення понад верхню межу норми, у діапазон 0,560,98 

мкг/л, і лише в одному випадку мало місце зниження до нижньої зони норми. Помірно підвищена 

тестостеронемія, як правило (у 73% випадків), залишалась на цьому ж рівні і після бальнеотерапії, 

лише у 2 жінок опускалась до верхньої зони норми і ще у однієї – до нижньої зони. Ще стабільнішою 

виявилась значно підвищена тестостеронемія, залишаючись в діапазоні 0,561,58 мкг/л у 80% жінок, 

тоді як опускання у верхню зону норми констатовано у 10%, у нижню – теж 10%. 

Отже, якщо судити за якісними змінами, бальнеотерапія на курорті Трускавець найвідчутніше 

сприятливо впливає на помірний дефіцит тестостерону, зменшуючи його (частіше), ліквідуючи 

(рідше) чи навіть, ще рідше, піднімаючи його рівень дещо вище над межею норми, тобто чинить, як 

правило, нормалізуючий ефект. У жінок з нормальним рівнем тестостерону ефект бальнеотерапіїї ми 

оцінюємо як помірно стимулюючий, а значить – теж сприятливий. Менш ефективна з точки зору 

нормалізації бальнеотерапія у випадках гіперандрогенії. 

Прийнято вважати [10], що клініко-фізіологічну характеристику того чи іншого показника 

адекватніше відображує його сигмальне (у одиницях Евкліда) відхилення від норми, ніж відсоткове, 

тому що в останньому випадку не враховується варіабельність показника в нормі, яка суттєво 

відрізняється для різних показників. Наприклад, 10%-не підвищення маловаріабельного показника 

температури тіла (на 3,660 С) клінічно вельми значуще, тоді як таке ж у % підвищення частоти 

серцевих скорочень (на 7 уд/хв) практично незамітне. Виходячи з цих позицій, рівні тестостерону (та 

інших зареєстрованих показників) були перераховані у одиниці Евкліда (d) за формулою: 
 

d=4 (V-N)/(Mx-Mn)=(V/N-1)/Cv, де 

V – актуальна величина показника; 

N – середньонормальна величина показника; 

Mn – мінімальна нормальна величина показника; 

Mx – максимальна нормальна величина показника; 

Cv – коефіцієнт варіації показника. 
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Результати візуалізовані на рис. 1. Видно, що у жінок першої групи пересічний рівень 

тестостеронемії під впливом бальнеотерапії підвищується від нижньої межі зони норми (-1,78) до її 

середини (-0,22), а бальнеоефект становить +1,56. Стан жінок другої групи переміщується від 

верхньої зони норми (+1,33) трохи понад її верхню межу (+2,30), бальнеоефект становить +0,97. 
 

 

 

 
 

Рис. 1. Зверху: нормовані рівні тестостеронемії до (вісь Х) і після (вісь Y) бальнеотерапії. 

Позначено межі норми (-2+2). Знизу: зміни початкових рівнів тестостеронемії під впливом 

бальнеотерапії. 
 

Натомість помірно виражена гіпертестостеронемія (+3,70) під впливом бальнеотерапії стає менш 

вираженою (+2,82), зменшуючись на 0,88. Значно виражена гіпертестостеронемія (+9,04) зазнає 

значно відчутнішого сприятливого впливу бальнеотерапії (-3,63), проте нормалізації не наступає 

(+5,41). Індекс відхилення рівня в плазмі тестостерону від норми, обчислений без врахування знаку 

відхилення, для контингенту в цілому знижується від 5,01 до 3,26, тобто сприятливий 

(нормалізуючий) нормалізуючий бальнеоефект становить 1,75. 

Відомо, що у гінекологічно здорових жінок головним джерелом тестостерону є яєчники, точніше 

зріючі фоллікули, в яких тестостерон синтезується із холестерину через проміжні етапи 

прегненолону і прогестерону, трансформуючись, своєю чергою, під впливом ароматази у естрогени 
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(естрадіол і естрон) в клітинах гранульози. Значно меншим джерелом тестостерону є пучкова і 

сітчаста зони кори наднирників, де він синтезується аналогічним чином. При цьому рівень 

наднирникового тестостерону в плазмі значною мірою визначається активністю яєчників. Зокрема, в 

фоллікулярну фазу доля в плазмі тестостерону кортикального походження майже вдвічі переважає 

таку в середині циклу. 
 

Таблиця 1. Особливості впливу бальнеотерапії на вміст в плазмі гонадотропних гормонів у 

жінок з якісно різними рівнями тестостеронемії 
 

Початкова 

тестостеронемія (n) 

Пара-

метр 

Тестостерон, 

мкг/л 

Лютропін, 

МО/л 

Фолітропін, 

МО/л 

Пролактин,  

мкг/л 

Значно підвищена 

(n=20) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,50±0,07* 

1,01±0,11* 

-0,48±0,09# 

18,1±0,8* 

13,1±1,4* 

-5,0±0,9# 

6,71±0,37 

6,29±0,35 

-0,42±0,12# 

16,9±1,4* 

13,8±0,5* 

-3,0±1,4# 

Помірно підвищена 

(n=11) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,78±0,05* 

0,66±0,10* 

-0,12±0,08 

10,8±0,7* 

8,7±1,3* 

-2,1±0,9# 

5,55±0,42 

5,37±0,42 

-0,18±0,12 

16,2±2,7* 

12,2±1,4* 

-4,0±2,9 

Верхня зона норми 

(n=13) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,46±0,02* 

0,59±0,07* 

+0,13±0,06# 

8,1±0,5* 

8,8±0,8* 

+0,7±0,4 

5,56±0,32 

5,71±0,28 

+0,15±0,07# 

13,6±1,9* 

12,8±1,9* 

-0,8±2,8 

Нижня зона норми 

(n=56) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,04±0,01* 

0,25±0,03 

+0,21±0,02# 

2,0±0,2 

4,6±0,4* 

+2,6±0,3# 

4,36±0,11* 

4,92±0,09* 

+0,56±0,06# 

13,0±1,5* 

9,2±0,5 

-3,7±1,6# 

Середня норма  

Діапазон норми 

Коефіцієнт варіації 

X±m 

MnMx 

Cv 

0,28±0,02 

0,010,55 

0,482 

2,8±0,2 

0,55,0 

0,403 

6,1±0,4 

1,810,5 

0,356 

8,4±0,5 

3,313,4 

0,300 
 

Примітки: 1. Xi - початкові, Xf - кінцеві параметри, ∆X - їх прямі різниці. 

2. Параметри, значуще відмінні від середньонормальних, позначені*, значущі ефекти 

(прямі різниці) позначені #. 
 

Таблиця 2. Особливості впливу бальнеотерапії на нормовані рівні в плазмі гонадотропних 

гормонів у жінок з якісно різними рівнями тестостеронемії 
 

Початкова 

тестостеронемія (n) 

Пара-

метр 
Тестостерон Лютропін Фолітропін Пролактин 

Значно підвищена 

(n=20) 

di±m 

df±m 

9,04±0,52 

5,41±0,81 

13,5±0,71 

9,1±1,24 
0,28±0,17 

0,09±0,16 

3,37±0,55 

2,14±0,20 

Помірно підвищена 

(n=11) 

di±m 

df±m 

3,70±0,05 

2,82±0,10 

7,1±0,62 

5,2±1,15 
-0,25±0,19 

-0,34±0,19 

3,10±1,07 

1,51±0,55 

Верхня зона норми 

(n=13) 

di±m 

df±m 

1,33±0,15 

2,30±0,52 

4,7±0,44 

5,3±0,71 
-0,25±0,15 

-0,18±0,13 

2,06±0,75 

1,75±0,75 

Нижня зона норми 

(n=56) 

di±m 

df±m 

-1,78±0,07 

-0,22±0,22 

-0,7±0,18 

1,6±0,36 
-0,80±0,05 

-0,54±0,04 

1,83±0,59 

0,32±0,20 

Середня норма 

Діапазон норми 

d±m 

MnMx 

0±0,15 

-2+2 

0±0,18 

-2+2 

0±0,18 

-2+2 

0±0,20 

-2+2 
 

Додатковим джерелом тестостерону може бути периферійний метаболізм (конверсія) 

дегідроепіандростерону в жировій тканині, м’язах, печінці, шкірі і мозку. У випадках зниження 

ароматазної активності, яка знаходиться під контролем фолітропіну, або гіперплазії строми внаслідок 

її гіперстимуляції лютропіном, здійснюється надмірне утворення тестостерону. З іншого боку, 

пригнічення чи згасання функціональної активності яєчників супроводжується, окрім інших 

наслідків, зменшенням синтезу в них і тестостерону [7,9,15,18]. 
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Рис. 2. Сумісні маршрути нормованих рівнів тестостеронемії (осі Х) і гонадотропних 

гормонів (осі Y) лютропіну (зверху), фолітропіну (посередині) та пролактину (знизу) під 

впливом бальнеотерапії. 
 

Викладене дає підстави для припущень щодо механізмів сприятливих ефектів бальнеотерапії на 

рівень тестостерону. Результати, відображені у табл. 1 і 2 та на рис. 2 і 3, засвідчують, що в усіх 

групах жінок рівні тестостерону дуже тісно пов’язані з рівнями лютропіну і фолітропіну, тоді як 

стосовно пролактину кореляція значно слабша. Це узгоджується з існуючими положеннями [9,15]. 

Так же узгоджено змінюються рівні тестостерону з рівнями лютропіну і фолітропіну (але не 

пролактину) під впливом бальнеотерапії. В цілому індекс відхилення від норми лютропіну 

зменшується на 2,06 - від 7,99 до 5,93, пролактину – на 1,09 (від 2,67 до 1,58), тоді як рівень 

фолітропіну залишається стабільно нормальним (0,46 до і 0,33 після бальнеотерапії). 
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Рис. 3. Сумісні зміни під впливом бальнеотерапії нормованих рівнів тестостеронемії (вісь Х) і 

гонадотропних гормонів (вісь Y). 
 

Отже, можна припустити, що нормалізуючий вплив бальнеочинників курорту Трускавець на 

рівень в плазмі тестостерону здійснюється через посередництво лютропіну і фолітропіну. Разом з 

тим, має право на існування і гіпотеза про вплив бальнеочинників на мікросомальні гідроксилази і 

ароматази, залежні від цитохрому 450, клітин яєчників і кори наднирників, як це випливає з концепції 

Івасівки С.В. [4] про індукцію органічними речовинами води Нафтуся і озокериту мікросомальних 

гідролаз гепатоцитів. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У жінок репродуктивного віку, котрі прибувають на курорт Трускавець на реабілітацію хронічних 

захворювань травної системи, виявлено широкий спектр рівня в плазмі тестостерону – від тенденції 

до зниження до значного підвищення. Стандартна бальнеотерапія в цілому сприятливо впливає на 

тестостеронемію, наближаючи її до норми, що поєднується з тенденцією до нормалізації рівня в 

плазмі лютропіну і пролактину за відсутності суттєвих змін нормальних рівнів фолітропіну. 
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INFLUENCE OF BALNEOTHERAPY ON SPA TRUSKAVETS ON LEVEL OF 

TESTOSTERONE AND ITS PITUITARY ACCOMPANIMENT FOR WOMEN 
 

In the clinical physiological looking after 100 women 20-40 years with combinative chronic pathology of 

the digestive and genesial systems influence of course of standard balneotherapy on spa Truskavets on level 

of testosterone in plasma and concomitant changes of maintenance of gonadotropic hormones lutropin, 

follitropin and prolactin is studied. It is set that character and expressed of balneoeffect is conditioned by the 

initial level of testosterone in plasma. In particular, for 56 women testosterone rises from the lower area of 

norm to middle one, while at 13, with initial testosterone at the level of overhead area of norm, its increase 

considerably is less expressed. Opposite, at 11 patients with moderate and at 20 - with considerable 

hypertestosteronemia its level goes down, almost arriving at the high bound of norm in first case. 

Considerable correlation is exposed between the levels of testosterone and lutropin, testosterone and 

follitropin, and also by their changes under influence of balneotherapy, while in regard to prolactin of 

connection expressed weaker. 
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Н.Л. ГОРКОВЕНКО, Л.Г. БАРИЛЯК, О.І. МАРТИНЮК, Є.В. ЮНИК, Л.І. ГОЛОВАЧ 

 

СУПУТНІ ЗМІНИ РІВНІВ В ПЛАЗМІ СТЕРОЇДНИХ ГОРМОНІВ ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ 

ВПЛИВУ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ НА РІВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНУ У 

ЖІНОК 

 

В клинико-физиологическом наблюдении за 100 женщинами 20-40 лет с сочетанной 

хронической патологией пищеварительной и репродуктивной систем изучено влияние курса 

стандартной бальнеотерапии на курорте Трускавец на  сопутствующие изменения 

содержания в плазме стероидных гормонов эстрадиола, прогестерона, кортизола и 

альдостерона при различных начальных уровнях тестостерона. Выявлены тесные прямые 

корреляционные связи между тестостеронемией и содержанием в плазме эстрадиола и 

кортизола и умеренные - с прогестеронемией (прямую) и альдостероном (обратную). 

Динамика тестостеронемии под влиянием бальнеотерапии тесно прямо коррелирует с 

изменениями уровней кортизола и эстрадиола и умеренно инверсно – с динамикой 

альдостерона, тогда как с динамикой прогестерона связь имеет нелинейный характер. 

Ключевые слова: тестостерон, эстрадиол, прогестерон, кортизол, альдостерон, 

женщины, бальнеотерапия, Трускавец. 
 

*** 
 

ВСТУП 
 

Раніше нами [2] у жінок репродуктивного віку, котрі прибувають на курорт Трускавець на 

реабілітацію хронічних захворювань травної системи, виявлено широкий спектр рівня в плазмі 

тестостерону – від тенденції до зниження до значного підвищення. Показано, що стандартна 

бальнеотерапія в цілому сприятливо впливає на тестостеронемію, наближаючи її до норми, що 

поєднується з тенденцією до нормалізації рівня в плазмі лютропіну і пролактину за відсутності 

суттєвих змін нормальних рівнів фолітропіну. Поскільки у спостережуваного контингенту мала місце 

супутня психо-нейро-ендокринна гінекологічна патологія, яка вважається компонентою 

психофізичного дезадаптозу [11], який, своєю чергою, характеризується порушеннями співвідношень 

між стресреалізуючими і стреслімітуючими стероїдними гормонами [3,9], ми поставили перед собою 

мету дослідити вплив бальнеотерапії на рівень в плазмі естрадіолу, прогестерону, альдостерону і 

кортизолу у жінок з різним початковим рівнем тестостерону. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Об’єктом клініко-фізіологічного спостереження були 100 жінок, характеристика яких приведена в 

попередній статті [2]. при поступленні та після завершення 24-32-денного курсу стандартної 

бальнеотерапії забирали з ліктьової вени пробу крові для визначення рівня в її плазмі тестостерону, 

естрадіолу, прогестерону, кортизолу і альдостерону (методом твердофазного імуноферментного 

аналізу з використанням аналізатора „tecan”, oesterreich і набору реагентів зао „алкор био”, спб., рф 

[5]). нормативи запозичено з довідкової літератури [4,7,9,10,12]. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Як і в попередній статті, обстежений контингент було розподілено на чотири групи з якісно 

різними рівнями тестостеронемії (табл. 1), а актуальні величини концентрацій гормонів перераховані 

у нормовані (табл. 2), з метою більш адекватного їх співставлення та візуалізації. 

Виявлено, що початковий нижньопограничний рівень тестостерону поєднується з мінімальним для 

контингенту рівнем естрадіолу – в нижній зоні  норми, а максимальному приросту тестостерону під 

впливом бальнеотерапії відповідає максимальний приріст естрадіолу, однак, на відміну від 

тестостерону, без повної нормалізації. В цілому ж рівень в плазмі тестостерону детермінує рівень в 

ній естрадіолу на 73% (рис. 1), а динаміка естрадіолемії детермінується динамікою тестостеронемії на 

78% (рис. 2). 
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Таблиця 1. Особливості впливу бальнеотерапії на вміст в плазмі стероїдних гормонів у жінок 

з якісно різними рівнями тестостеронемії 
 

Початкова 

тестостеронемія (n) 

Пара-

метр 

Тестостерон, 

мкг/л 

Естрадіол, 

нг/л 

Прогестерон,  

мкг/л 

Альдостерон, 

нг/л 

Кортизол, 

мкг/л 

Значно 

підвищена (n=20) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,50±0,07* 

1,01±0,11* 

-0,48±0,09# 

87±4 

89±4 

+2±3 

1,06±0,12* 

1,31±0,15* 

+0,25±0,11# 

88±5 

105±6* 

+17±6# 

255±10* 

221±7* 

-34±9# 

Помірно підвищена 

(n=11) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,78±0,05* 

0,66±0,10* 

-0,12±0,08 

77±4 

85±5 

+8±4# 

0,92±0,14 

1,55±0,20* 

+0,63±0,22# 

92±8 

110±8* 

+18±8# 

232±7* 

207±7* 

-25±8# 

Верхня зона норми 

(n=13) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,46±0,02* 

0,59±0,07* 

+0,13±0,06# 

77±5 

84±5 

+7±3# 

1,01±0,13* 

1,26±0,17* 

+0,25±0,12# 

99±5 

107±8 

+8±8 

233±11* 

216±5* 

-17±8# 

Нижня зона норми 

(n=56) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,04±0,01* 

0,25±0,03 

+0,21±0,02# 

67±1* 

79±2* 

+12±2# 

0,76±0,03 

1,09±0,08 

+0,33±0,07# 

100±2 

114±4* 

+14±4# 

220±6* 

207±3* 

-13±5# 

Середня норма  

Діапазон норми 

Коефіцієнт варіації 

X±m 

MnMx 

Cv 

0,28±0,02 

0,010,55 

0,482 

115±8 

30200 

0,370 

0,66±0,05 

0,061,26 

0,455 

85±7 

10160 

0,441 

165±8 

80250 

0,258 
 

Примітки: 1. Xi - початкові, Xf - кінцеві параметри, ∆X - їх прямі різниці. 

2. Параметри, значуще відмінні від середньонормальних, позначені*, значущі ефекти 

(прямі різниці) позначені #. 
 

Таблиця 2. Особливості впливу бальнеотерапії на нормовані рівні в плазмі стероїдних 

гормонів у жінок з якісно різними рівнями тестостеронемії 
 

Початкова 

тестостеронемія (n) 

Пара-

метр 
Тестостерон Естрадіол Прогестерон Альдостерон Кортизол 

Значно 

підвищена (n=20) 

di±m 

df±m 

9,04±0,52 

5,41±0,81 

-0,66±0,09 

-0,61±0,09 

1,33±0,40 

2,16±0,50 
0,08±0,13 

0,53±0,16 

2,11±0,23 

1,32±0,16 

Помірно підвищена 

(n=11) 

di±m 

df±m 

3,70±0,05 

2,82±0,10 

-0,89±0,09 

-0,71±0,12 

0,86±0,47 

2,96±0,67 
0,19±0,21 

0,67±0,21 

1,57±0,16 

0,99±0,16 

Верхня зона  

норми (n=13) 

di±m 

df±m 

1,33±0,15 

2,30±0,52 

-0,89±0,12 

-0,73±0,12 

1,17±0,43 

2,00±0,57 
0,37±0,13 

0,59±0,21 

1,41±0,26 

1,20±0,12 

Нижня зона  

норми (n=56) 

di±m 

df±m 

-1,78±0,07 

-0,22±0,22 

-1,13±0,02 

-0,85±0,05 

0,33±0,10 

1,43±0,27 
0,40±0,05 

0,77±0,11 

1,29±0,14 

0,99±0,07 

Середня норма 

Діапазон норми 

d±m 

MnMx 

0±0,15 

-2+2 

0±0,19 

-2+2 

0±0,17 

-2+2 

0±0,19 

-2+2 

0±0,19 

-2+2 
 

Це узгоджується з сучасними уявленнями [7,11], що біосинтез в яєчниках 17β-естрадіолу (і 

естрону) здійснюється шляхом ароматизації в мікросомах тестостерону (і Δ4-андростендіону). А тому 

у випадках квазінормальних рівнів тестостерону активація його біосинтезу має наслідком збільшення 

утворення естрадіолу. Натомість зниження біосинтезу тестостерону у жінок з гіпертестостеронемією 

мало чи зовсім не відбивається на рівні в плазмі естрадіолу. 

Являючись “будівельним матеріалом” для утворення естрогенів, тестостерон сам є продуктом 

перетворення прегненолону через сполуки прогестинового ряду: прогестерон, 17-оксипрогестерон і 

17β-оксипрегненолон [7,11]. Звідси зрозуміло, чому збільшення утворення тестостерону у жінок з 

квазінормальною тестостеронемією супроводжується активацією синтезу прогестерону, а точніше, є 

наслідком такої активації. Поєднання ж зниження гіпертестостеронемії з наростанням рівня в плазмі 

прогестерону, що має місце у жінок двох інших груп, можна пояснити блокадою так званого Δ4-

шляху трансформації прогестерону у тестостерон [7]. В цілому зв’язок між динамікою тестостерону і 

прогестерону виявляється нелінійним (рис. 2). 
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Рис. 1. Сумісні маршрути нормованих рівнів тестостеронемії (осі Х) і стероїдних гормонів 

(осі Y) під впливом бальнеотерапії. 
 

Рівень в плазмі кортизолу, з одного боку, виявився початково підвищений в усіх групах жінок, що 

підтверджує концепцію Стеблюка В.В. [10] про наявність у даного контингенту дезадаптозу, а 

зіншого боку, він тією чи іншою мірою знижується теж в усіх групах, що свідчить про адаптогенну 

стреслімітуючу дію бальнеотерапії, зокрема біоактивної води Нафтуся [8]. 

Поєднання максимальних для контингенту рівнів в плазмі тестостерону і кортизолу навіює думку 

про наднирникове походження частини пулу тестостерону, як це припускають у хворих з синдромом 

полікистозних яєчників [7]. 

Відомо, що в корі наднирників прегненолон є спільним попередником всіх синтезованих 

кортикоцитами стероїдних гормонів, зокрема рядів: прогестерон – тестостерон – естрадіол, 

прогестерон – кортизол та прогестерон – кортикостерон – альдостерон [5]. Звідси зрозуміла тісна 

пряма кореляція між динамікою тестостерону і кортизолу. 
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Рис. 2. Сумісні зміни під впливом бальнеотерапії нормованих рівнів тестостеронемії (вісь Х) і 

стероїдних гормонів (вісь Y). 
 

Водночас рівень альдостерону, початково нормальний в усіх групах, залишається в межах норми і 

після бальнеотерапії, все ж незначно, але закономірно зростаючи. Аналогічна динаміка 

альдостеронемії відзначена раніше при оцінці стреслімітуючої дії Нафтусі [8]. При цьому має місце 

помірний інверсний кореляційний зв’язок як рівнів альдостерону і тестостерону, так і їх динамік під 

впливом бальнеотерапії. Це узгоджується з концепцією про функціональний антагонізм між 

мінералокортикоїдами і глюкокортикоїдами [2]. 

Принагідно згадаємо, що тестостерон потенціює вазодилататорний, гіпотензивний, 

антиатерогенний, антикоагуляційний ефекти естрадіолу; однак, в поєднанні із зниженим рівнем 

естрадіолу його ефекти реверсуються [14]. Так що виявлене нами поєднання нормалізації 

тестостеронемії з підвищенням зниженого рівня естрадіолу вельми сприятливе. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Нормалізуючий вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на рівень в плазмі тестостерону у 

жінок супроводжується відчутним зниженням підвищеного рівня кортизолу в поєднанні з  дальшим 

підвищенням помірно підвищеного рівня прогестерону, нормального рівня альдостерону і зниженого 

рівня естрадіолу, що розцінюється як фізіологічно сприятлива дія. 
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In the clinical physiological looking after 100 women 20-40 years with combinative chronic pathology of 

the digestive and genesial systems is studied influence of course of standard balneotherapy on spa Truskavets 

on the concomitant changes of maintenance in plasma of steroide hormones estradiol, progesterone, cortisol 

and aldosterone at the different initial levels of testosterone. Close lines are exposed cross-correlation 

connections between testosterone and maintenance in plasma of estradiol and cortisol and moderate - with 

progesterone (line) and aldosterone (reverse). Dynamics of testosterone under influence of balneotherapy 

closely straight correlates with the changes of levels of cortisol and estradiol and mildly inversely - with the 

dynamics of aldosterone, while with the dynamics of progesterone connection has nonlinear character. 
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УДК 616 (075) + 616-08-035 
 

І.С. ФЛЮНТ, О.В. ГРЕБІНЮК, Н.Л. ГОРКОВЕНКО, О.М. ФЕДЮШКО, В.І. ПОПОВА 
 

СУПУТНІ ЗМІНИ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ВПЛИВУ 

БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ НА РІВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНУ У ЖІНОК 
 

В клинико-физиологическом наблюдении за 100 женщинами 20-40 лет с сочетанной 

хронической патологией пищеварительной и репродуктивной систем изучено влияние курса 

стандартной бальнеотерапии на курорте Трускавец на  сопутствующие изменения 

вегетативной регуляции при различных начальных уровнях тестостерона. Выявлена тесная 

прямая корреляционная связь между содержанием в плазме тестостерона и 

симпатическим тонусом и умеренная обратная связь – с вагальным тонусом при 

отсутствии связей тестостеронемии с гуморальным каналом регуляции и вегетативной 

реактивностью. Динамика тестостеронемии под влиянием бальнеотерапии тесно прямо 

коррелирует с изменениями симпатического тонуса, а связи с изменениями остальных 

параметров вегетативной регуляции имеют нелинейный характер. 

Ключевые слова: тестостерон, вегетативная регуляция, женщины, бальнеотерапия, 

Трускавец. 
 

*** 
 

ВСТУП 
 

Дослідженню впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на вегетативну регуляцію присвячена 

ціла низка публікацій, в яких показано поліваріантність змін вегетативного тонусу і вегетативної 

реактивності, закономірно зумовлену особливостями початкового стану організму [2-4]. Відомо, що 

одним із чинників, котрі підвищують вміст в структурах мозку норадреналіну, є тестостерон [7]. 

Проте дослідниками не виявлено закономірних змін рівня тестостерону за різних вегетотропних 

ефектів біоактивної води Нафтуся [3,4]. Щойно за участі одного із авторів даної статті встановлено, 

що бальнеотерапії на курорті Трускавець чинить модулюючий (нормалізуючий) вплив на рівень 

тестостерону у жінок [5]. Виходячи із викладеного, ми поставили перед собою мету дослідити на 

цьому ж спостережуваному контингенті супутні зміни вегетативної регуляції. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Об’єктом клініко-фізіологічного спостереження були 100 жінок, характеристика яких і дизайн 

дослідження приведені в попередній статті [5]. При поступленні та після завершення курсу 

стандартної бальнеотерапії визначали, поряд з рівнем в плазмі тестостерону імуноферментним 

методом [6], стан вегетативної регуляції методом варіаційної кардіоінтервалометрії [1]. Отримані 

актуальні показники надалі перераховували у нормовані, як це описано попередньо [5]. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Виявлено (табл. 1, 2), що у жінок з початково нижньопограничним рівнем тестостерону 

пересічний симпатичний тонус практично відповідає середній нормі, і під впливом бальнеотерапії 

значуще не змінюється, проявляє лише тенденцію до зниження. Натомість початково цілком 

нормальний вагальний тонус проявляє протилежну тенденцію. Стан гуморального каналу 

вегетативної регуляції зміщується від середини зони норми в бік симпатотонії закономірно, але в 

межах верньої зони норми. Разом з тим, початково середньонормальна вегетативна реактивність 

зростає вельми значуще, не сягаючи все ж рівня гіперсимпатикотонічної. Мабуть, це пов'язано з 

можливим підвищенням вмісту в мозку норадреналіну [7]. 

У жінок з початково верхньопограничним рівнем тестостерону цілком нормальний симпатичний 

тонус під впливом бальнеотерапії знижується значуще, до нижньої зони норми. Це поєднується з 

тенденцією до підвищення вагального тонусу за відсутності змін з боку гуморального каналу 

вегетативної регуляції і вегетативної реактивності. 

У наступної групи жінок, з помірною гіпертестостеронемією аналогічне з попередньою групою 

зниження симпатичного тонусу асоціюється з реципрокним підвищенням тонусу вагуса, але без 

виходу за верхню межу норми. При цьому має місце симпатотонічне зміщення гуморального каналу 

вегетативної регуляції. Вегетативна реактивність з нижньої зони норми переміщується до її медіани. 
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Таблиця 1. Особливості впливу бальнеотерапії на показники вегетативної регуляції у жінок 

з якісно різними рівнями тестостеронемії 
 

Початкова 

тестостеронемія (n) 
Пара- 

метр 

Тестостерон, 

мкг/л 

Симпатичний 

тонус (АМо), % 

Вагальний 

тонус (ВР), мс 

Гуморальний 

канал (Мо), мс 

Вегетативна 

реактивність, од. 

Значно  

підвищена (n=20) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,50±0,07* 

1,01±0,11* 

-0,48±0,09# 

25,2±1,7* 

19,9±0,9 

-5,3±1,7# 

94±5* 

110±6 

+17±7# 

894±23 

853±22 

-40±24 

1,07±0,17 

1,91±0,21 

+0,84±0,25# 

Помірно  

підвищена (n=11) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,78±0,05* 

0,66±0,10* 

-0,12±0,08 

19,8±1,1 

16,3±0,9* 

-3,6±1,6# 

119±9 

140±16 

+21±21 

912±30 

819±22* 

-93±37# 

1,04±0,18 

1,44±0,15 

+0,40±0,17# 

Верхня зона  

норми (n=13) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,46±0,02* 

0,59±0,07* 

+0,13±0,06# 

20,5±1,5 

17,3±1,0* 

-3,3±1,0# 

108±7 

121±5 

+13±8 

874±25 

856±25 

-17±35 

1,31±0,24 

1,73±0,25 

+0,42±0,39 

Нижня зона  

норми (n=56) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,04±0,01* 

0,25±0,03 

+0,21±0,02# 

20,6±0,8 

19,0±0,7 

-1,6±0,9 

116±6 

128±6* 

+12±8 

887±13 

853±12* 

-33±14# 

1,53±0,12 

2,14±0,17* 

+0,61±0,19# 

Середня норма  

Діапазон норми 

Коефіцієнт варіації 

X±m 

MnMx 

Cv 

0,28±0,02 

0,010,55 

0,482 

20,0±0,5 

1525 

0,125 

113±3 

75150 

0,166 

900±10 

8001000 

0,056 

1,45±0,10 

0,73,0 

0,397 
 

Примітки: 1. Xi - початкові, Xf - кінцеві параметри, ∆X - їх прямі різниці. 

2. Параметри, значуще відмінні від середньонормальних, позначені*, значущі ефекти 

(прямі різниці) позначені #. 
 

Таблиця 2. Особливості впливу бальнеотерапії на нормовані показники вегетативної 

регуляції у жінок з якісно різними рівнями тестостеронемії 
 

Початкова 

тестостеронемія (n) 
Пара- 

метр 
Тестостерон 

Симпатичний 

тонус (АМо), % 

Вагальний 

тонус (ВР), мс 

Гуморальний 

канал (Мо), мс 

Вегетативна 

реактивність, од. 

Значно  

підвищена (n=20) 

di±m 

df±m 

9,04±0,52 

5,41±0,81 

2,08±0,68 

-0,04±0,36 

-1,01±0.27 

-0,16±0.32 
-0,12±0.46 

-0,93±0.44 

-0,66±0,29 

0,80±0,36 

Помірно  

підвищена (n=11) 

di±m 

df±m 

3,70±0,05 

2,82±0,10 

-0,08±0,44 

-1,48±0,36 

0,32±0.48 

1,44±0.85 
0,24±0.60 

-1,61±0.44 

-0,71±0,31 

-0,02±0,26 

Верхня зона  

норми (n=13) 

di±m 

df±m 

1,33±0,15 

2,30±0,52 

0,20±0,60 

-1,08±0,40 

-0,27±0.37 

0,43±0.27 
-0,52±0.50 

-0,87±0.50 

-0,24±0,42 

0,49±0,43 

Нижня зона  

норми (n=56) 

di±m 

df±m 

-1,78±0,07 

-0,22±0,22 

0,24±0,32 

-0,40±0,28 

0,16±0.32 

0,80±0.32 
-0,26±0.26 

-0,93±0.24 

0,14±0,21 

1,20±0,29 

Середня норма  

Діапазон норми 

d±m 

MnMx 

0±0,15 

-2+2 

0±0,20 

-2+2 

0±0.16 

-2+2 

0±0,20 

-2+2 

0±0,17 

-2+2 
 

Жінки із значно підвищеним рівнем тестостерону характеризуються, на відміну від всіх 

попередніх, симпатотонією в поєднанні з нижньопограничним вагальним тонусом, а бальнеотерапія 

цілком нормалізує обидва параметри вегетативної регуляції. При цьому гуморальний канал проявляє 

лише тенденцію до зміщення у бік симпатотонії, натомість вегетативна реактивність суттєво зростає, 

переміщуючись з нижньої зони норми у верхню. 

Залежність між рівнем тестостерону та симпатичним і вагальним тонусом суттєва, але нелінійна, 

при цьому симпатичний тонус пов’язаний з тестостеронемією більшою мірою, ніж вагальний (рис. 1).  

Незалежно від скерованості динаміки тестостеронемії симпатичний тонус знижується в усіх 

випадках, проте відчутніше при зниженні рівня тестостерону, ніж при його підвищенні, так що 

кореляційний зв’язок між змінами цих параметрів виявляється вельми сильним. Натомість стосовно 

решти параметрів вегетативної регуляції зв’язки мають нелінійний характер (рис. 2). 
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Рис. 1. Маршрути сумісних змін під впливом бальнеотерапії тестостеронемії (вісь Х) та 

симпатичного (S) і вагального (V) тонусу, гуморального каналу (Moda) і вегетативної 

реактивності (VR) (вісь Y) 
 

 
 

Рис. 2. Зв’язки між ефектами бальнеотерапії на тестостеронемію (вісь Х) та параметри 

вегетативної регуляції (вісь Y) 
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ВИСНОВОК 
 

Нормалізуюча дія бальнеотерапії на курорті Трускавець на рівень в плазмі тестостерону 

супроводжується зниженням симпатичного тонусу в поєднанні з підвищенням вагального тонусу і 

вегетативної реактивності. 
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CONCOMITANT CHANGES TO VEGETATIVE REGULATION AT DIFFERENT VARIANTS 

OF INFLUENCE OF BALNEOTHERAPY ON SPA TRUSKAVETS ON LEVEL OF 

TESTOSTERONE FOR WOMEN 
 

In the clinical physiological looking after 100 women 20-40 years with combinative chronic pathology of 

the digestive and genesial systems influence of course of standard balneotherapy on a resort Truskavets on 

concomitant changes to the vegetative adjusting at the different initial levels of testosterone is studied. A 

close line is exposed cross-correlation connection between maintenance in plasma of testosterone and 

sympathic tone and moderate inverse connection - with vagal tone in default of connections of testosterone 

with the humoral channel of regulation and vegetative reactivity. Dynamics of testosterone under influence 

of balneotherapy closely straight correlates with the changes of sympathic tone, and connections with the 

changes of other parameters to the vegetative regulation have nonlinear character. 
Keywords: testosterone, vegetative regulation, women, balneotherapy, Truskavets. 
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УДК 616 (075) + 616-08-035 
 

О.Б. ТИМОЧКО, Н.Л. ГОРКОВЕНКО, Л.М. ВЕЛИЧКО, В.В. МАТКОВСЬКА, 

Л.І. ГОЛОВАЧ, Я.М. ЯРЕМЧУК 
 

СУПУТНІ ЗМІНИ ТИРОЇДНОГО СТАТУСУ ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ВПЛИВУ 

БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ НА РІВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНУ У ЖІНОК 
 

В клинико-физиологическом наблюдении за 100 женщинами 20-40 лет с сочетанной 

хронической патологией пищеварительной и репродуктивной систем изучено влияние курса 

стандартной бальнеотерапии на курорте Трускавец на  сопутствующие изменения 

параметров тироидного статуса при различных начальных уровнях тестостерона. 

Выявлены тесные прямые корреляционные связи между тестостеронемией и содержанием 

в плазме тиротропина и тироксина, и умеренные связи с уровнем трииодтиронина 

(прямую) и тироглобулина (обратную). Динамика тестостеронемии под влиянием 

бальнеотерапии тесно прямо коррелирует с изменениями уровней тиротропина и 

тироксина и умеренно – с динамикой трииодтиронина, тогда как с динамикой 

тироглобулина связь имеет нелинейный характер. 

Ключевые слова: тестостерон, тиротропин, тироглобулин, тироксин, трииодтиронин, 

женщины, бальнеотерапия, Трускавец. 
 

*** 
 

ВСТУП 
 

Раніше нами [2] у жінок репродуктивного віку, котрі прибувають на курорт Трускавець на 

реабілітацію хронічних захворювань травної системи, виявлено широкий спектр рівня в плазмі 

тестостерону – від тенденції до зниження до значного підвищення. Показано, що стандартна 

бальнеотерапія в цілому сприятливо впливає на тестостеронемію, наближаючи її до норми, що 

поєднується з тенденцією до нормалізації рівня в плазмі лютропіну і пролактину за відсутності 

суттєвих змін нормальних рівнів фолітропіну. В іншій статті [6] показано, що нормалізуючий вплив 

бальнеотерапії на рівень в плазмі тестостерону у цих жінок супроводжується відчутним зниженням 

підвищеного рівня кортизолу в поєднанні з дальшим підвищенням помірно підвищеного рівня 

прогестерону, нормального рівня альдостерону і зниженого рівня естрадіолу, що розцінюється як 

фізіологічно сприятлива дія. 

Відомо про тісні функціональні зв’язки між яєчниками і щитовидною залозою, точніше між 

гіпоталамо-пітуїтарно-оваріальною і гіпоталамо-пітуїтарно-тироїдною осями [5]. На різних 

контингентах пацієнток курорту Трускавець виявлено поліваріантний вплив монотерапії водою 

Нафтуся на тироїдний статус, характер якого зумовлений особливостями початкового стану 

організму [1,4,7]. Дані про супутні зміни при цьому тестостерону плазми неоднозначні. Бульба А.Я 

[1] не виявила значущих змін за жодного тиротропного ефекту. Козявкіна Н.В. [4] констатувала 

значуще підвищення нормального початкового рівня тестостерону за значно стимулюючого 

тиротропного ефекту, тоді як за інших типів ефектів підвищені рівні гормону значуще не 

змінювались. Фучко О.Л. [7] виявила дальше наростання гіпетестостеронемії за активуючого 

тиротропного ефекту, зниження – за гальмівного та відсутність значущих змін – за квазінульового. 

Виходячи із викладеного, ми поставили перед собою мету дослідити вплив бальнеотерапії на 

курорті Трускавець на тироїдний статус жінок з різним початковим рівнем тестостерону. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Об’єктом клініко-фізіологічного спостереження були 100 жінок, характеристика яких приведена в 

попередній статті [2]. При поступленні та після завершення 24-32-денного курсу стандартної 

бальнеотерапії забирали з ліктьової вени пробу крові для визначення рівня в її плазмі тестостерону та 

компонент тироїдного статусу - тиротропіну, тироглобуліну, тироксину і трийодтироніну (методом 

твердофазного імуноферментного аналізу з використанням аналізатора „Tecan”, Oesterreich і набору 

реагентів ЗАО „Алкор Био”, СПб., РФ [3]). Нормативи запозичено з літератури [1,3,4,7]. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Згідно з прийнятим нами алгоритмом, отримані актуальні показники тироїдного статусу було 

перераховано у нормовані з метою адекватного співставлення і клініко-фізіологічного аналізу [2]. 
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Виявлено (табл. 1, 2), що у жінок з нижньопограничним рівнем тестостерону рівень тиротропіну 

знаходиться у верхній зоні норми, а під впливом бальнеотерапії продовжує зростати, але в межах 

норми. Сказане цілком стосується і тиреоглобуліну. Рівні обидвох тироїдних гормонів, знаходячись 

при поступленні нижче від нижньої межі норми, наприкінці курсу реабілітації сягають нижньої зони 

норми. 

Жінки з початковим верхньопограничним рівнем тестостерону характеризуються також 

верхньопограничним рівнем тиротропіну в поєднанні з нижньопограничним рівнем трийодтироніну і 

менш відчутно зсунутим у нижню зону норми рівнем тироксину за середньонормального рівня 

тироглобуліну. Після бальнеотерапії показники тироїдного статусу суттєво не змінюються, 

проявляючи лише тенденцію до збільшення. 
 

Таблиця 1. Особливості впливу бальнеотерапії на рівні в плазмі тироїдних гормонів у жінок 

з якісно різними рівнями тестостеронемії 
 

Початкова 

тестостеронемія (n) 
Пара- 

метр 

Тестостерон, 

мкг/л 

Тиреотропін, 

мМО/л 

Тироксин, 

нМ/л 

Трийод-

тиронін, нМ/л 

Тиреоглобулін, 

мкг/л 

Значно  

підвищена (n=20) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,50±0,07* 

1,01±0,11* 

-0,48±0,09# 

5,76±0,75* 

4,35±0,39* 

-1,42±0,47# 

111±8 

105±7 

-6±2# 

1,30±0,11* 

1,46±0,13* 

+0,16±0,13 

27±5 

42±8 

+15±9 

Помірно  

підвищена (n=11) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,78±0,05* 

0,66±0,10* 

-0,12±0,08 

4,76±0,83* 

4,41±0,56* 

-0,35±0,44 

86±9* 

87±9* 

+1±3 

1,16±0,07* 

1,49±0,13* 

+0,33±0,13# 

36±4 

58±9* 

+23±8# 

Верхня зона  

норми (n=13) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,46±0,02* 

0,59±0,07* 

+0,13±0,06# 

3,22±0,60* 

3,51±0,33* 

+0,29±0,33 

86±7* 

92±7 

+6±2# 

1,15±0,13* 

1,38±0,15* 

+0,23±0,12 

35±7 

46±7 

+11±8 

Нижня зона  

норми (n=56) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

0,04±0,01* 

0,25±0,03 

+0,21±0,02# 

2,55±0,19* 

3,23±0,14* 

+0,68±0,15# 

61±2* 

76±2* 

+15±1# 

1,05±0,04* 

1,36±0,07* 

+0,32±0,05# 

51±3* 

59±4* 

+8±3# 

Середня норма  

Діапазон норми 

Коефіцієнт варіації 

X±m 

MnMx 

Cv 

0,28±0,02 

0,010,55 

0,482 

1,90±0,15 

0,33,5 

0,421 

110±4 

65155 

0,205 

2,10±0,09 

1,13,1 

0,238 

30±3 

060 

0,500 
 

Примітки: 1. Xi - початкові, Xf - кінцеві параметри, ∆X - їх прямі різниці. 

2. Параметри, значуще відмінні від середньонормальних, позначені*, значущі ефекти 

(прямі різниці) позначені #. 
 

Таблиця 2. Особливості впливу бальнеотерапії на нормовані рівні в плазмі тироїдних 

гормонів у жінок з якісно різними рівнями тестостеронемії 
 

Початкова 

тестостеронемія (n) 

Пара-

метр 
Тестостерон Тиреотропін Тироксин 

Трийод-

тиронін 

Тирео-

глобулін 

Значно  

підвищена (n=20) 

di±m 

df±m 

9,04±0,52 

5,41±0,81 

4,83±0,94 

3,06±0,49 

0,04±0,35 

-0,22±0,31 
-1,60±0,22 

-1,28±0,26 

-0,20±0,33 

0,80±0,53 

Помірно  

підвищена (n=11) 

di±m 

df±m 

3,70±0,05 

2,82±0,10 

3,58±1,04 

3,14±0,70 

-1,06±0,40 

-1,02±0,40 
-1,88±0,14 

-1,22±0,26 

0,40±0,27 

1,86±0,60 

Верхня зона  

норми (n=13) 

di±m 

df±m 

1,33±0,15 

2,30±0,52 

1,65±0,75 

2,01±0,41 

-1,06±0,31 

-0,80±0,31 
-1,90±0,26 

-1,44±0,30 

0,33±0,47 

1,07±0,47 

Нижня зона  

норми (n=56) 

di±m 

df±m 

-1,78±0,07 

-0,22±0,22 

0,81±0,24 

1,66±0,18 

-2,17±0,09 

-1,51±0,09 
-2,10±0,08 

-1,48±0,14 

1,40±0,20 

1,93±0,27 

Середня норма  

Діапазон норми 

d±m 

MnMx 

0±0,15 

-2+2 

0±0,19 

-2+2 

110±0,18 

-2+2 

2,10±0,18 

-2+2 

30±0,20 

-2+2 
 

Помірна гіпертестостеронемія асоціюється з аналогічним підвищенням  рівня тиротропіну і 

зниженням до нижньої межі норми трийодтироніну та меншою мірою – тироксину за нормального 

рівня тироглобуліну. Внаслідок бальнеотерапії тиротропін проявляє лише тенденцію до зниження, 

тоді як рівень тироглобуліну сягає верхньої межі норми, що супроводжується значущим 

підвищенням рівня трийодтироніну, але не тироксину. 

Максимальному для спостережуваного контингенту початковому рівню тестостерону відповідає 

максимальний рівень тиротропіну, який під впливом бальнеотерапії відчутно знижується, 

залишаючись все ж підвищеним. Це поєднується з тенденцією до підвищення нормального рівня 

тироглобуліну і нижньопограничного рівня трийодтироніну за відсутності динаміки нормального 

рівня тироксину. 
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Рис. 1. Сумісні маршрути нормованих рівнів тестостеронемії (осі Х) і тироїдних гормонів (осі 

Y) під впливом бальнеотерапії. 
 

 

 

Рис. 2. Сумісні зміни під впливом бальнеотерапії нормованих рівнів тестостеронемії (вісь Х) і 

тироїдних гормонів (вісь Y). 
 

Кореляційний аналіз, результати якого візуалізовані на рис. 1, засвідчує тісні прямі зв’язки між 

тестостероном і тиротропіном та тироксином. Натомість зв’язок з трийодтироніном лише помірний, 

а з тироглобуліном має інверсний характер. 

Значна пряма кореляція виявлена також між змінами під впливом бальнеотерапії тестостерону і 

тиротропіну (рис. 2). Дещо слабше пов’язана з динамікою тестостерону динаміка тироксину і значно 

слабше – трийодтироніну. Зв’язок же між змінами тестостерону і тироглобуліну має нелінійний 

характер. 
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ВИСНОВОК 
 

Нормалізуючий вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на рівень в плазмі тестостерону 

супроводжується в цілому сприятливими змінами порушених параметрів тироїдного статусу жінок з 

поєднаною терапевтичною і гінекологічною патологією. 
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CONCOMITANT CHANGES OF THYROIDE STATUS AT DIFFERENT VARIANTS OF 

INFLUENCE OF BALNEOTHERAPY ON SPA TRUSKAVETS ON LEVEL OF TESTOSTERONE 

FOR WOMEN 
 

In the clinical physiological looking after 100 women 20-40 years with combinative chronic pathology of 

the digestive and genesial systems is studied influence of course of standard balneotherapy on spa Truskavets 

on the concomitant changes of maintenance in plasma of thyrotropin, thyroglobulin, thyroxin and 

triiodthyronin at the different initial levels of testosterone. Close lines are exposed cross-correlation 

connections between testosterone and maintenance in plasma of thyrotropin and thyroxin and moderate - 

with triiodthyronin (line) and thyroglobulin (reverse). Dynamics of testosterone under influence of 

balneotherapy closely straight correlates with the changes of levels of thyrotropin and thyroxin and mildly - 

with the dynamics of triiodthyronin, while with the dynamics of thyroglobulin connection has nonlinear 

character. 
Keywords: testosterone, thyrotropin, thyroglobulin, thyroxin, triiodthyronin, women, balneotherapy, 
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РЕЦЕНЗІЯ 
 

В.В. СТЕБЛЮК 
 

АДАПТИВНА БАЛЬНЕОЛОГІЯ: ВІД ЕКСПЕРИМЕНТУ ДО КЛІНІКИ 
 

Рецензія на монографію І.Л. Поповича „Стреслімітуючий адаптогенний механізм біологічної 

та лікувальної активності води Нафтуся” 
 

Серед безлічі публікацій в фахових виданнях та монографіях останніх років, що стосуються 

клінічної та експериментальної бальнеології, на жаль, сьогодні так мало зустрічається 

фундаментальних праць, присвячених базисним патогенетичним механізмам дії тих чи інших 

природних лікувальних чинників. 

Такий стан справ повністю віддзеркалює положення, в якому сьогодні опиняється теоретико-

екпериментальна медицина в нашій державі. Це при тому, що підвалини сучасної патофізіології, 

фізіотерапії та бальнеології були закладені саме українськими вченими в наприкінці XIX та першій 

половині XX століття. 

Соціально-економічні умови сучасного періоду спонукають вчених-медиків все більше і більше 

працювати на ринкові потреби, на замовлення фармацевтичних компаній, виробників медичного та 

оздоровчого обладнання, операторів оздоровчого туризму. Для підтвердження цього твердження 

достатньо переглянути сучасну медичну періодику та з сумом констатувати відсутність сміливих 

фундаментальних досліджень, що розкривають сутність процесів, висувають сміливі гіпотези, 

роблять відкриття, спрямовані на все глибше розуміння тонких механізмів в біологічних системах. 

Саме тому поява монографії І.Л. Поповича „Стреслімітуючий адаптогенний механізм біологічної 

та лікувальної активності води „Нафтуся” являє собою значущу подію в світі експериментальної, 

фундаментальної та клінічної бальнеології. 

Оцінюючи актуальність обраного автором напрямку дослідження, хочеться зазначити, що воно 

повністю відповідає вимогам часу. Адже дослідження дизадаптозів, як нових переважаючих форм 

патології людини на сучасному етапі розвитку суспільства, є нагальним питанням, від вирішення 

якого залежить майбутнє людства. 

Це пов’язане в першу чергу з всезростаючим стресогенним навантаженням, яке випробовує 

людство в XXI столітті, адже кількість стресорних факторів хімічного, фізичного, біологічного, 

інформаційного та соціального характеру зростає день від дня в геометричні прогресії, і людський 

організм не встигає перелаштовуватися на пристосування чи ефективну протидію цим викликами 

сьогодення. 

Успіхи медицини, пов’язані з досягненнями клінічної фармакології та новітніх медичних 

технологій, не робить людство здоровішим. Не збулися і прогнози М.І. Пирогова „Майбутнє 

належить медицині профілактичній”, оскільки профілактувати стресогенні ситуації та стрес-

індуковані розлади в умовах зростання стресорного навантаження неможливо. 

Висновок один: сьогодення належить медицині адаптивній, без неї майбутнього може не настати. 

Оцінюючи з цієї позиції працю І.Л. Поповича, хочеться впевнено сказати: маємо справу з 

майбутньою класикою адаптивної медицини. 

Про це свідчить кожен розділ цієї фундаментальної монографії. 

Так, в першому розділі проводиться глибокий аналіз стану проблеми стрес-індукованих розладів 

від Г.Сельє до сьогодення. Докладно аналізуються роботи попередників щодо ролі нейро-

ендокринної, психо-вегетативної та нейро-імунної регуляції стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої 

систем організму на всіх рівнях – від соціально-видового до молекулярно-клітинного. При цьому 

поряд з класичними постулатами наводяться сучасні експериментальні дані щодо ролі медіаторів 

імунно-запальних реакцій, нейрогормонів та нейромедіаторів, субпопуляцій імунокомпетентних 

клітин, які потребують подальшого дослідження, немов підводячи нас до розуміння основної мети 

його дослідження. 

Не випадковим, не кон’юнктурним є вибір лікувального чинника: води Нафтуся. Нехай на 

сьогодні є безліч досліджень, присвячених цьому справжньому Божому дару на українській землі, 

І.Л. Попович в своїй роботі підходить до досліджень саме з позицій античної класичної медичної 

науки: Sanitas per aqua – здоров’я (саме збалансована адаптація, а не лікування хвороби) через цілющі 

властивості води. 
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Таким чином, дана робота є першим фундаментальним джерелом української адаптивної 

бальнеології. Розвиваючи ці положення, автор від аналізу попередніх джерел переходить до 

експериментальної частини. 

Не секрет, що на сьогодні проведення експериментів з лабораторними тваринами є клопіткою, 

фінансово-витратною справою. Вже з огляду лише на це можна по доброму позаздрити автору, який 

незважаючи на всі труднощі, виконав експериментальну частину дослідження на високому науково-

методичному рівні. 

Дослідження стану вегетативної регуляції, клітинного та гуморального імунітету з використанням 

сучасних методик лабораторного аналізу, морфологічні дослідження, сучасна статистична обробка за 

допомогою високо-інформативних аналітичних інструментів, наповнюють дану роботу значущістю з 

точки зору доказової медицини. 

Окремі розділи присвячено ролі мікрофлори та органічних сполук води „Нафтуся” у її впливі на 

нейроендокринно-імунний комплекс та метаболізм лабораторних тварин. Це є особливо цікавим, 

адже унікальність „Нафтусі” в першу чергу обумовлена саме цими її компонентами. 

Практично всі ланки стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем організму лабораторних тварин 

досліджено автором під час виконання роботи. Проте автор не зупиняється на експерименті, а 

проводить дуже цікаві клінічні дослідження, які наповнюють дану працю практичним змістом. 

Об’єктом дослідження обрано стан адаптивних систем осіб, що зазнали впливу комбінованих 

стрес-факторів з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи. 

Одна з груп суб’єктів дослідження – діти, що проживають на теренах з високим рівнем 

радіаційного забруднення внаслідок чорнобильської аварії, є прикладом пацієнтів з дизадаптозами 

внаслідок дії хронічних стресорів – нервово-психічного та радіаційного. Отримані дані щодо стану 

імунної, нейро-вегетативної та ендокринної систем у цих дітей відображає загально-національний 

стан здоров’я та може слугувати моделлю для прогнозування змін стану здоров’я майбутніх 

поколінь, адже, народжені в пост-чорнобильську еру, ці діти несуть на собі тягар  еколого-

генеративного дисонансу. 

Друга категорія суб’єктів дослідження – ліквідатори аварії. На тлі неоднозначних оцінок 

протестного руху „чорнобильців”, оцінюючи результати проведених автором досліджень, 

усвідомлюєш, що ці люди заслуговують на турботу держави, адже стан їх захисних систем перебуває 

в дизадаптаційному коридорі і кожен прожитий ними день є здобутком в боротьбі з хворобами та 

смертю. 

Третя категорія суб’єктів дослідження – жінки з ендокринно-гінекологічною патологією. 

Важливість дослідження стану здоров’я жінок, особливо репродуктивного здоров’я, підвищення їх 

адаптаційного потенціалу – завдання державного масштабу, адже від його стану залежить здоров’я 

дітей, здоров’я нації. 

Таким чином, автором обрано за суб’єкти дослідження саме ті показові щодо проблематики 

суспільного здоров’я категорії пацієнтів, що відображають загалом стан здоров’я українського 

народу. 

Автором на підставі високоліквідних та сучасних методів клінічної та лабораторної діагностики 

проведено оцінку стану основних регуляторних стрес-реалізуючих та стрес-лімітуючих систем та 

доведено позитивний вплив води Нафтуся на процеси адаптації та саногенезу. В цьому полягає 

основне клінічне значення виконаної роботи. 

Загалом, оцінюючи наукову новизну, теоретичне та практичне значення проведених досліджень, 

дана робота являє собою повноцінну завершену наукову працю, яка є актуальною, сучасною та так 

доречною в умовах сьогодення – умовах стресогенного технократичного суспільства з усіма його 

екологічними, політичними та економічними негараздами. Проведені дослідження не лише 

констатують кепські справи з нашою адаптацією, але і вселяють надію на те, що не все так погано, і 

ще є шанс на здорове життя. 

Адаптуймося! Бо ми того варті! 
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Review of the monograph I.L. Popovich "Streslimituyuchyy adaptogenic mechanisms of biological and 

therapeutic activity of water NAFTUSYA" 

Keywords: adaptive balneology, streslimituyuchyy, adaptogenic mechanisms, biological and therapeutic 

activity of water “NAFTUSYA”, Truskavets. 
 

Дата поступлення: 20.02.2012 р. 
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ПАМ’ЯТІ ЛЮДМИЛИ ВАСИЛІВНОЇ КОСТЮК 
 

 

 

15 листопада 2011 року пішла із життя український патофізіолог Людмила 

Василівна Костюк - віддана дружина і надійна опора всесвітньовідомого 

українського вченого Костюка Платона Григоровича, переживши його лише на 

півтора року. 

Народилася Людмила Василівна (дів. пр. Хохол-Зеленська) 20 жовтня 1927 

року в сім’ї відомого лікаря-педіатра, члена-кореспондента Академії медичних 

наук СРСР Олени Миколаївни Хохол, яка була завідувачем кафедри 

госпітальної педіатрії Київського медичного інституту. Олена Миколаївна 

входила до складу Всесвітньої ради миру, приймала участь в декількох сессіях 

ООН, була депутатом Верховної Ради Української РСР. 

Йдучи протореною матірю стежкою, Людмила Василівна стала лікарем, а 

згодом – ученим. Вона працювала в Інституті геронтології АМН СРСР. В 1958 

році захистила кандидатську дисертацію. Вся наукова діяльність Л.В. Костюк 

була пов’язана з проблемами інфаркту міокарда і сконцентрована на роботі з 

моделями інфаркту міокарда і пошуку ефективних методів запобігання цього 

захворювання. 

Людмила Василівна проявила себе як талановитий вчений, також вона 

опікувалася молодими дослідниками, зокрема курорту Трускавець, на якому 

впродовж останніх двох десятків років проводила разом з сім’єю літні 

відпустки. 

Світла память про Людмилу Василівну назавжди залишиться в душах її колег 

та друзів. 
 

Лук’янець О.О. (проф., д.б.н.) 
 



 82 

 

ПАМ’ЯТІ ОЛЕНИ ПЛАТОНІВНОЇ КОСТЮК 
 

 

 

7 лютого 2012 року передчасно пішла з життя відома учений-патофізіолог, 

професор, доктор медичних наук по спеціальності ендокринологія, Лауреат 

преміі ім. О.О. Богомольця, член професійної секції Американської Діабетичної 

Асоціації, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. 

Богомольця НАН України Костюк Олена Платонівна. 

Народилася Олена Платонівна 29 січня 1957 у Києві в сім’ї видатного 

українського вченого нейрофізіолога академіка Платона Григоровича Костюка. 

Після закінчення у 1980 році Київського державного медичного інституту з 

відзнакою за спеціальністю “лікувальна справа” вона працювала в Київському 

НДІ ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України на 

посадах від клінічного ординатора до провідного наукового співробітника. В 

цьому ж інституті в 1986 р. вона захистила кандидатську дисертацію по 

спеціальності ендокринологія, а в 1999 році - докторську дисертацію. З 2004 

року до останніх своїх днів Олена Платонівна працювала в Інституті фізіології 

ім. О.О. Богомольця НАН України на посаді провідного наукового 

співробітника відділу загальної фізіології нервової системи та керувала 

науковою групою, що займалася проблемами патологій нервової системи. Під 

керівництвом Костюк О.П. в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця 

проводились досліди, спрямовані на вивчення змін кальцієвого гомеостазу при 

нейроендокринних захворюваннях, та дослідження фармакологічних впливів на 

такі зміни. Особлива увага в дослідженнях була спрямована на вивчення 
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порушень внутрішньоклітинної регуляції кальцію в нервових клітинах при 

таких патологіях як діабетична нейропатія та ацидоз, що виникають при 

цукровому діабеті, а також при хворобі Альцгеймера. 

Олена Платонівна є автором більше 140 публікацій та співавтором ряду 

монографій: “Клиническая диабетология”, “Артериальная гипертензия при  

сахарном диабете”, “Іони кальцію у функції мозку - від фізіології до патології” 

та “Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції”. 

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної фізіологічної науки, 

підготовку висококваліфікованих кадрів, багаторічну плідну наукову діяльність 

Олена Платонівна Костюк нагороджена медаллю "За працю і звитягу". 

Світла пам'ять про Олену Платонівну назавжди залишиться в серцях її колег, 

учнів, співробітників, а її ім’я буде вписано в історію української науки. 
 

Лук’янець О.О. (проф., д.б.н.) 
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ПАМ’ЯТІ ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНОЇ ХАРЛАМОВОЇ 

 

 

 

6 квітня 2012 р. не стало одного з піонерів фундаментального дослідження механізмів 

фізіологічної дії мінеральних вод курорту Трускавець, передовсім води Нафтуся, кандидата 

біологічних наук, старшого наукового співробітника Ольги Миколаївни Харламової. 

Ольга Миколаївна народилася 1 січня 1936 року у Полтаві. Незадовго до війни родина 

переїхала до Києва. Дитинство ювілярки пройшло у тяжкі воєнні та повоєнні роки (евакуація 

до Уралу під час війни, у міста Свердловськ і Молотов, потім повернення з батьками до 

Києва, вщент зруйнованого війною). Ольга Миколаївна стала свідком відбудови міста і 

поступового відновлення економіки та нормального ритму життя. 

Ще в школі, мабуть під впливом батька, професора київського медінституту, та колег з 

його близького оточення, у Ольги сформувався стійкий інтерес до біологічних наук, і вона 

вирішила будь-що обрати кар'єру вченого-біолога. Після закінчення 50-тої середньої школи з 

золотою медаллю у 1953 році О.М. Харламова вступила до омріяного ще в дитинстві 

біологічного факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка, який закінчила з 

відзнакою за спеціальністю „фізіологія людини і тварин”. Весь подальший науковий шлях 

Ольги Миколаївни, який іноді був досить непростим, був присвячений фізіології. 

Свою наукову діяльність О.М. Харламова починала на кафедрі Київського державного 

медичного інституту ім. О.О. Богомольця, а згодом стала науковим співробітником Інституту 

фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Співпраця з професорами Б.Є. Єсипенком та 

згодом М.С. Яременком мала наслідком числені наукові розробки в царині клінічних 

проблем печінкових захворювань. Експериментальні дослідження у даному напрямку 

проводились безпосередньо на курорті Трускавець. Наукові дослідження О.М. Харламової 

були присвячені вивченню складу і механізмів фізіологічної дії мінеральної води „Нафтуся” 

з трускавецьких родовищ та її аналогів з різних регіонів Прикарпаття. Результатом плідної 

наукової праці М.С. Яременка, О.М. Харламової та їх колег стала монографія 

„Физиологические основы лечебного действия воды Нафтуся” за редакцією проф. М.С. 

Яременка, а також ще дві монографії за редакцією проф. Б.Є. Єсипенка, присвячені іонним 

механізмам жовчовиділення, які стали настільними книгами гастроентерологів та клініцистів 
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і привернули увагу лікарів-бальнеологів до важливих і на той час мало знаних механізмів 

фізіологічної дії слабко мінералізованих вод типу „Нафтуся”. 

Кандидатська дисертація О.М. Харламової, виконана у відділі водно-сольового обміну 

інституту під керівництвом доктора біологічних наук М.С. Яременка, стала наслідком 

тривалих досліджень фізіологічної дії мінеральних вод і була присвячена дослідженню 

всмоктуючої функції епітелію жовчного міхура. Результатом багаторічних досліджень Ольги 

Миколаївни на посаді наукового співробітника Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця став 

науковий доробок з більш ніж ста наукових праць, присвячених вивченню регуляторної ролі 

гастроінтестинальної гормональної системи за умов прийому мінеральних вод типу 

«Нафтуся», осмотичній регуляції іон-транспортних процесів в епітеліальних тканинах 

шлунково-кишкового тракту, в тому числі низькомолекулярних факторів кишкового ґенезу – 

інгібіторів та активаторів іон-транспортних ферментів епітелію. Новим словом у науці того 

часу, зокрема, стало висвітлення ролі Na+,K+-АТФази у відповіді епітелію ШКТ на 

осмотичне подразнення, яка, можливо, є підґрунтям механізмів лікувальної дії мінеральних 

вод. 

З 2000 року О.М. Харламова продовжувала подальші дослідження з вивчення ендогенних 

механізмів регуляції Na+,K+-АТФази ендотелію аорти у плідній творчій співпраці з старшим 

науковим співробітником відділу фізіології кровообігу того ж інституту О.В. Акоповою. 

Метою роботи О.М. Харламової стало вивчення впливу оксиду азоту – одного з 

універсальних регуляторів фізіологічних функцій - на активність Na+,K+-АТФази у тканинах 

серцево-судинної системи за умов in vitro та in vivo. Шляхом введення донору оксиду азоту, 

нітрогліцерину, було досліджено дозо-залежний вплив NO на активність Na+,K+-АТФази 

аорти щурів in vivo і показано, що вазодилататорний ефект низьких доз нітрогліцерину in 

vivo опосередкований NO- та цГМФ-залежною активацією Na+,K+-АТФази, тоді як у високих 

дозах активність ферменту пригнічується оксидом азоту внаслідок оксидативного та 

нітрозативного стресу тканин аорти, про який свідчить високий рівень ПОЛ, АФК і АФА 

(активних форм кисню та азоту) а також – високий рівень нітрозилювання мембранних 

білків, можливо, й самого ферменту Na+,K+-АТФази. Внаслідок досліджень Ольги 

Миколаївни, проведених у співпраці і під керівництвом О.В. Акопової, було встановлено, що 

однією з вірогідних причин інгібування Na+,K+-АТФази високими дозами нітрогліцерину є 

надпродукція АФК і АФА, яка відбувається  внаслідок посиленої акумуляції кальцію у 

мітохондріях під дією NO. 

Науковий доробок Ольги Миколаївни належно оцінено науковою громадськістю. Основні 

наукові результати, одержані нею, й нині не втрачають актуальності, адже остання з робіт 

О.М. Харламової датується 2011 роком, вже по закінченні активної наукової діяльності! 

Ольга Миколаївна виявила себе невтомним експериментатором, здатним сприймати нові 

наукові ідеї і заохочувати учнів та колег до улюбленої справи. 

О.М. Харламова була нагороджена почесними грамотами «За наукові здобутки», а також 

грамотою з приводу 80-річчя Інституту фізіологіі ім. О.О. Богомольця НАНУ. За свою 

плідну багаторічну працю Ольга Миколаївна має подяки від Товариства фізіологів України. 

Світла пам’ять про талановитого ученого і хорошу людину назавжди залишиться в наших 

серцях та анналах курорту Трускавець. 
 

Адміністрація Інституту фізіології ім О.О. Богомольця НАН України 

Редколегія журналу "Медична гідрологія та реабілітація" 

Асоціація учених м. Трускавця 
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АВТОРАМ ПРО ЖУРНАЛ 
 

Для публікації в журналі „Медична гідрологія та реабілітація” приймаються оригінальні 

статті, а також огляди з наступних розділів: експериментальна та клінічна бальнеологія; 

бальнеотехніка та бальнеотехнологія; розвідка та охорона родовищ мінеральних вод і пелоїдів; 

історія бальнеології; бальнеологічних курортів і санаторіїв; організація та економіка курортної 

справи; творчі портрети вчених; рецензії на статті та нові видання; наукова хроніка. 

 

В И М О Г И  
 

Комп’ютерний набір статті висилається на одній із робочих мов (українська, російська, 

англійська) в двох примірниках. Обсяг статті не лімітований. 

Структура статті: УДК, ініціали та прізвища авторів, назва, резюме (російською мовою, якщо 

стаття - українською, і навпаки), вступ, матеріал і методи дослідження, результати та їх обговорення, 

висновки, список літератури (кегль 8, інтервал одинарний), резюме англійською мовою (ініціали та 

прізвище, назва, власне резюме, ключові слова), організація та її структурний підрозділ, населений 

пункт, дата поступлення. В тексті джерело літератури відмічається порядковим номером у 

квадратних дужках. 

 

Параметри сторінки електронного (комп’ютерного) варіанту 
 

 

 

Текст (кегль 11, інтервал одинарний) і таблиці (кегль 10, інтервал одинарний), підготовлені у 

„Microsoft Offiсе – 97, – 2000, – XP, – 2003, – 2007, – 2010, – 2012”, подавати без комп’ютерних вірусів. 
 

 
 

Рисунки чи фото не повинні виходити за межі вказаного параметру сторінки, їх необхідно 

вставляти відразу за ходом тексту статті. 

Статті, що не відповідають вказаним вимогам, до публікації не приймаються. 

Електронний варіант висилати за адресою: i.popovych@ukr.net 

Наявність номера телефону та адреси для переписки — обов'язкова. 
 


