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О.А. ШЕПЕЛЬ, Р.І. ЯНЧІЙ, Б.В. ДЖУРАН, О.Р. ЯНЧІЙ, Ю.Г. ФІЧУК, В.І. ШВЕЦЬ 

 

ВПЛИВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-2 ТА ФАКТОРУ НЕКРОЗУ ПУХЛИНИ-Α НА МЕЙОТИЧНЕ 

ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ МИШЕЙ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІМУННОГО 

УШКОДЖЕННЯ ЯЄЧНИКІВ 

 

На модели экспериментального иммунного повреждения яичников мышей 

антиовариальными антителами показано, что действие ИЛ-2 и ФНО-α in vitro 

вызывает нарушение процесса оогенеза, о чем свидетельствует угнетение 

способности ооцитов возобновлять мейоз и формировать первое полярное тельце,  что 

является абсолютно необходимым для нормального оплодотворения и развития 

эмбриона. Полученные данные являются актуальными с точки зрения повышенного 

интереса к использованию иммунорегуляторных цитокинов в комплексной терапии 

воспалительных заболеваний урогенитального тракта.    

Ключевые слова: цитокины, иммунное повреждение яичников, мейотическое 

созревание ооцитов. 

*** 

 

Використання імунорегуляторних цитокінів в комплексній терапії запальних захворювань 

урогенітального тракту зумовило інтерес до вивчення їх впливу на  функції яєчників, зокрема на 

оогенез. Одним з необхідних умов для запліднення та імплантації ембріона є досягнення певного 

рівня зрілості ооцитів. За останні два десятиріччя з’ясовано, що дозрівання ооцитів відбувається не 

тільки під впливом гормонів, а й під контролем клітин імунної системи [ 1, 10, 11]. Згідно сучасних 

уявлень присутні у тканинах яєчника клітини імунної системи є потенційними модуляторами його 

функцій і нарівні з клітинами гранульози і теки здійснюють свою регуляторну дію через продукцію 

цитокінів [1, 5, 9]. Інтенсивно досліджується їх влив на процеси фолікуло- та оогенезу, овуляцію, 

стероїдогенні функції фолікулярних клітин тощо [5, 6, 12, 14, 16, 17]. Нерідко розлади 

репродуктивної функції супроводжуються появою в сироватці крові антиоваріальних антитіл 

(АОАТ), що зустрічаються, наприклад, під час розвитку передчасної недостатності яєчника [13], при 

неспецифічних запальних ураженнях органів репродуктивної системи [15]. Встановлено, що при 

експериментальному імунному пошкодженні яєчників у мишей за допомогою ксеногенних АОАТ 

відбувається порушення мейотичного дозрівання ооцитів in vitro [3]. Є дані про те, що при 

аутоімунних захворюваннях зростає рівень прозапальних цитокінів в сироватці крові, зокрема 

інтерлейкіну-2 (ІЛ-2) і фактору некрозу пухлини-α (ФНП-α) [8]. Так, на моделях аутоімунного 

ураження яєчників, індукованого імунізацією екстрактом алогенного яєчника або введенням 

ксеногенних антиоваріальних антитіл, нами встановлено зміну продукції ФНП-α та ІФН-α у 

сироватці крові та гомогенаті яєчників мишей [18]. Окрім того нами виявлено супресивний вплив 

прозапальних цитокінів ІЛ-2 і ФНП-α, а також ІФН-α [3]  на процес мейотичного дозрівання ооцитів 

мишей. Однак насьогодні відсутні дані про вплив прозапальних цитокінів (ФНП- та ІЛ-2) на 

мейотичне дозрівання ооцитів мишей за умов експериментального імунного ушкодження яєчників, 

викликаного дією АОАТ, що склало мету нашого дослідження.   

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження проведено на статевозрілих самицях мишей лінії СВА з дотриманням міжнародних 

принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин (Страсбург, 1985). В експериментах 

була викоистана модель аутоімунного ураження яєчників. За допомогою імунізації кролів екстрактом 

яєчника мишей за загальноприйнятою схемою [3] були отримані ксеногенні антиоваріальні антитіла. 

Титр АОАТ у сироватці крові, визначений у реакції зв’язування комплементу, складав не менше 

1:640. Із сироватки імунізованих тварин виділяли загальну гамма-глобулінову фракцію методом 

висолювання сірчанокислим амонієм. Антитіла, що знаходились у γ-глобуліновій фракції, вводили 

мишам внутрішньовенно тричі щоденно в дозі 0,2 мг білка/20 г маси. Через 24 год після останньої 

ін’єкції мишей присипляли ефіром та використовували для подальших досліджень. Із яєчників 



виділяли кумулюсно-ооцитарні клітинні комплекси, із яких шляхом пипетування отримували ооцити, 

що знаходились на стадії зародкового пухирця (ЗП+). Ооцити культивували в термостаті при 37°С у 

стерильних пластикових планшетах з 0,4 мл середовища DME, яке містило 15 ммоль/л HEPES, 1,71 

ммоль/л кальцію, антибіотики, а також один із досліджуваних цитокінів. Підраховували  відсоткове 

відношення кількості ооцитів із розчиненим ЗП  (ЗП-) після 4 год культивування та таких, що 

сформували перше полярне тільце (ПТ) після 20 год культивування до початкової кількості ЗП+ 

ооцитів. ФНП-α (ГНЦ "Вектор", Росія) або ІЛ-2 ("Ферментас", Литва) додавали до середовища DME, 

отримуючи розчини з їх кінцевими концентраціями: 2; 20 та 200 нг/мл. 

Результати та їх обговорення 

Дослідження впливу ФНП- (2; 20 або 200 нг/мл) в умовах експериментального імунного 

ушкодження, викликаного шляхом внутрішньовенних ін'єкцій АОАТ  показало пригнічуючий вплив 

на здатність ооцитів відновлювати мейоз і формувати перше ПТ (табл. 1). Тоді як при дії ІЛ-2 (2; 20 

або 200 нг/мл) відбувалось навіть посилення супресивного ефекту на мейотичне дозрівання ооцитів 

мишей: на 24,4% зменшилась кількість ооцитів із зруйнованим ЗП, і на 15,7% тих, які сформували 

ПТ (табл. 2). 

 

Таблиця 1. Вплив ФНП-α на мейотичне дозрівання ооцитів мишей за умов імунного 

ушкодження яєчників великими дозами АОАТ (%), (М  m; n = 6) 

 

Вплив Концентрація 
Кількість ооцитів (%): 

ЗП- (4 год) ПТ+ (20 год) 

Контроль   93,67 ± 2,18 62,70 ± 2,42 

ФНП-α  2 нг/мл 79,71 ± 2,17 35,14 ± 1,50 

ФНП-α  20 нг/мл 68,05 ± 3,51 21,57 ± 5,20 

ФНП-α  200 нг/мл 54,42 ± 3,97 19,46 ± 2,69 

АОАТ  0,3 мг 79,00 ± 4,41* 26,12 ± 1,65*** 

АОАТ + ФНП-α 0,3мг+2 нг/мл 80,68 ± 4,29*  28,41 ± 3,39***   

АОАТ + ФНП-α 0,3мг+20 нг/мл 69,80 ± 1,75***  23,16 ± 2,15*** 

АОАТ + ФНП-α 0,3мг+200 нг/мл 56,14 ± 2,42*** ¤¤  20,17 ± 3,65***  

Примітки: 

1. * – р < 0,05; *** – р < 0,001 – вірогідність відмінностей показників мейотичного дозрівання ооцитів 

порівняно з контролем;  

2. ¤¤ – р < 0,01 – вірогідність відмінностей показників мейотичного дозрівання ооцитів порівняно з 

дією АОАТ. 

 

Таблиця 2. Вплив ІЛ-2 на мейотичне дозрівання ооцитів мишей за умов імунного 

ушкодження яєчників великими дозами АОАТ (%), (М  m; n = 6) 

 

Вплив Концентрація 
Кількість ооцитів (%): 

ЗП- (4 год) ПТ+ (20 год) 

Контроль   94,78 ± 2,71 55,85 ± 3,33 

ІЛ-2  2 нг/мл 90,14 ± 2,38 32,39 ± 3,39 

ІЛ-2  20 нг/мл 82,45 ± 2,88 19,78 ± 2,24 

ІЛ-2  200 нг/мл 80,30 ± 2,58 18,80 ± 3,58 

АОАТ 0,3 мг 80,20 ± 3,86* 29,26 ± 3,65*** 

АОАТ + ІЛ-2 0,3мг+2 нг/мл 69,71 ± 5,08** ##  20,47 ± 3,80*** #  

АОАТ + ІЛ-2 0,3мг+ 20 нг/мл 65,28 ± 3,28***### ¤ 10,09 ± 3,42*** # ¤ 

АОАТ + ІЛ-2 0,3мг+200 нг/мл 57,06 ± 7,10***## ¤ 9,89 ± 2,93*** ¤¤ 

Примітки: 

1. * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001 – вірогідність відмінностей показників мейотичного 

дозрівання ооцитів порівняно з контролем;  

2. # – р < 0,05; ## – р < 0,01; ### – р < 0,001 – вірогідність відмінностей показників мейотичного дозрівання 

ооцитів порівняно з дією ІЛ-2 у відповідних концентраціях; 

3. ¤ – р < 0,05; ¤¤ – р < 0,01 – вірогідність відмінностей показників мейотичного дозрівання ооцитів 

порівняно з дією АОАТ. 

 

Введення мишам ксеногенних АОАТ відтворює кінцевий етап аутоімунного процесу, що 

розвивається за гуморальним типом, і може спричиняти пряме ушкодження яєчників, що зумовлене 



цитотоксичною реакцією за участі органоспецифічних антитіл і фіксованого комплементу. Під час 

аутоімунного процесу, що  локалізується у певному органі-мішені, за межі зруйнованих клітин 

вивільняються медіатори запалення, які також викликають ураження тканини. Зокрема нами 

показано, що у мишей, яким вводили ксеногенні АОАТ, суттєво підвищується концентрація ФНП-α 

як у гомогенаті яєчника, так і у сироватці крові.  Не виключено, що підвищення цього показника у 

сироватці крові відбувається внаслідок генералізованої активації клітин-продуцентів досліджуваного 

імуномодулятора при розвитку потужної запальної реакції організму, коли, як відомо [7] 

порушується принцип локальності продукції цитокінів.  

Відомо, що синтез ІЛ-2 відбувається переважно Т-лімфоцитами хелперної субпопуляції під 

впливом антигенної стимуляції [2]. Даний цитокін, як і ФНП-α, приймає участь у розвитку клітинної 

ланки імунітету. Є також дані, що ІЛ-2 продукується клітинами гранульози [16]. Отже можна 

припустити, що введення АОАТ призводить до підвищення рівня ІЛ-2 і, врешті-решт, – до активації 

системи натуральних кілерів [2]. Імуногістохімічні і імунологічні дослідження показали, що в 

тканинах яєчника і у фолікулярній рідині є різні типи лейкоцитів, серед яких макрофаги, нейтрофіли, 

Т-клітини, кількість яких варіює в залежності від фази оваріального циклу. В-клітини і натуральні 

кілери (НК-клітини) в тканинах фолікула містяться у невеликих кількостях, і їх рівень значно не 

змінюється під час овуляції [1]. 

Підвищення рівня ІЛ-2 та ФНП-α за умов імунного ураження яєчників, на нашу думку, може 

здійснювати in vivo пряму пошкоджуючу дію на клітини фолікула або опосередковану – через 

активацію макрофагів та НК-клітин. Наші дослідження, проведені in vitro, показали, що  

безпосередня дія ІЛ-2 та ФНП-α на гранулярні клітини інтактних мишей викликає суттєві зміни їх 

життєздатності, що проявляється у зменшенні кількості живих та зростанні числа апоптотичних 

клітин, а при дії ФНП-α активується також некротичний шлях клітинної загибелі, який посилюється 

із збільшенням концентрації цитокіну, що є важливим механізмом ушкодження яєчника при дії 

ФНП-α, оскільки цей шлях клітинної смерті призводить до виходу внутрішньоклітинного вмісту 

лізосомальних ферментів з фолікулярних клітин з наступною активацією комплексу запальних і 

імунних реакцій у тканині яєчника [4]. 

Таким чином, отримані результати та їх аналіз засвідчують, що при розвитку аутоімунного 

процесу, який, як правило супроводжується підвищенням продукції прозапальних медіаторів 

відбувається порушення оогенезу, про що свідчить пригнічення здатності ооцитів відновлювати 

перший мейотичний поділ і формувати перше полярне тільце, що є абсолютно необхідним для 

нормального запліднення і подальшого розвитку плода. 
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INFLUENCE OF INTERLEUKINE-2 AND TUMOR NECROSIS FACTOR-Α  ON MURINE OOCYTE 

MEIOTIC MATURATION UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL IMMUNE OVARIAN 

FAILURE  

 

The effect of TNF-α and IL-2 on the oocyte meiotic maturation under the experimental immune ovarian failure 

induced by xenogenic anti-ovarian antibodies has been investigated. TNF-α and IL-2 have been shown to impair 

significantly the meiotic maturation of murine oocytes. This effect may be explain: 1) by the direct action of the 

cytokines on the follicle cells invoking a reduction in number of viable cells and increase amount of apoptotic and 

necrotic one; 2) by activation resident ovarian macrophages and NK-cells.  
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Є.Я. СКЛЯРОВ, Н.В. КУРЛЯК, Н.Ф. ПОЛОВИНКО   

 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ 

ПОКАЗНИКІВ НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ ДІАГНОСТИКИ 

ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ 

 

Вивчалася інформативність клініко-лабораторних та ультразвукових показників на 

амбулаторно-поліклінічному етапі діагностики хронічного панкреатиту. Обстежено 40 

жінок з больовою формою хронічного панкреатиту біліарної етіології і ожирінням. Всім 

пацієнткам проводили клініко-лабораторні дослідження, які включали загально-клінічні 

методи, ехосонографію внутрішніх органів, ФЕГДС, визначення рівнів панкреатичних 

ферментів (амілази, ліпази), діастази сечі, бікарбонатів, лужної фосфатази 

панкреатичного соку. За даними УЗД найчастіше знаходили збільшення розмірів 

підшлункової залози (42,5%), нерівність контурів (60%), зниження ехогенності паренхіми 

підшлункової залози (45%), дрібнозернистість(15%), кисти та псевдокисти (12,5%). 

Найбільш інформативними клініко-лабораторними показниками на амбулаторно-

поліклінічному етапі діагностики хронічного панкреатиту залишаються концентрації 

амілази сироватки крові (92%), діастази сечі (80%) та вмісту бікарбонатів. 

Ключові слова: хронічний панкреатит, ехосонографія підшлункової залози, ожиріння, 

панкреатичні ферменти. 

*** 

 

ВСТУП 

 

Термін “хронічний панкреатит” поєднує велику групу хронічних захворювань підшлункової 

залози різноманітної етіології [6]. Найбільш частими причинами розвитку хронічного панкреатиту є 

прийом алкоголю, особливо в поєднанні з їжею з високим вмістом білків та жирів, а також 

порушення відтоку жовчі при жовчекам’яній хворобі, наявності камінців у загальній жовчевій 

протоці та панкреатичних протоках, при постхолецистектомічному синдромі, дискінезії 

жовчевивідних шляхів [5].                                                                                                 

 Серед вагомих гепато-біліарних чинників хронічного панкреатиту  виступають – камені у 

загальній жовчевій протоці, камені жовчевого міхура (20-25%), камені панкреатичної протоки, 

тривалий спазм сфінктера Одді. Під впливом цих факторів виникає каналікулярна гіпертензія, 

внаслідок чого периферійні протоки підшлункової залози розриваються з виділенням цитокіназ, які 

пошкоджують ацинарну тканину [1]. 

 При будь-якому варіанті оклюзії проток – біліарного чи панкреатичного сегменту – 

панкреатичний сік сприяє активації протеолітичних ферментів та самоперетравлюванню залози 

[3,11]. 

Ускладнення після холецистектомії є однією з причин розвитку хронічного панкреатиту, який 

розвивається майже у половини пацієнтів після оперативного втручання [2,4,6]. У третини пацієнтів, 

які перенесли холецистектомію, відновлюються прояви больового синдрому в животі, погіршення 

самопочуття, наявність стеатореї, причиною чого виступає симптоматика хронічного панкреатиту. 

Дисфункція панкреатичного сегменту сфінктера Одді, на фоні розширення загальної панкреатичної 

протоки та сповільнення відтоку панкреатичного вмісту, може призводити до рецидивів нападів 

панкреатиту [8]. 

Причинами рецидивного холелетіазу можуть бути порушення біохімічного складу жовчі, 

стріктури жовчевих проток внаслідок їх травмування під час операцій, запальні зміни при тривалому 

знаходженні в протоках камінців, спайкові процеси із зміною топографії дванадцятипалої кишки та 

формуванням хронічної дуоденальної непрохідності. [4]. 

В багатьох випадках у таких пацієнтів хронічний панкреатит розвивається на тлі ожиріння. 

Цьому сприяє жирова дистрофія ацинарних клітин та ліпоїдоз підшлункової залози з поступовим 

розвитком її зовнішньосекреторної недостатності [9]. 

Для діагностики хронічного панкреатиту використовують клініко-лабораторні та 

ехосонографічні методи дослідження. Найчастіше для визначення порушення функції підшлункової 



залози застосовують непрямі тести: визначення амілази крові та тест на еластазу. Разом з тим, вміст 

амілази не завжди підвищується при латентному чи індуративному панкреатиті [7]. 

З іншого боку, при больовій формі панкреатиту при наявності клінічної симптоматики можливе 

підвищення амілази та ліпази в сироватці крові, тоді як при латентному перебігу захворювання 

методи діагностики обмежуються лише тестом на еластазу . 

Прямий метод дослідження шляхом забору панкреатичного вмісту є найбільш інформативним, 

однак в силу технічних причин та ментальності населення на даний час використовується вкрай 

рідко. 

 Ультразвукова діагностика відіграє ключову роль у верифікації хронічного панкреатиту як 

алкогольного, так і біліарного ґенезу, однак не завжди вдається знайти первинні зміни в 

підшлунковій залозі раніше, ніж вони можуть бути зафіксовані на ехосонографії [10]. 

Враховуючи вище наведене, за мету дослідження було поставлено порівняти інформативність 

деяких клініко-лабораторних та ехосонографічних показників у хворих на хронічний панкреатит з 

надмірною масою тіла та ожирінням. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

В дослідження включені 40 жінок з больовою формою хронічного панкреатиту віком від 36 до 

73 років. ІМТ пацієнток в середньому становив 34 кг/м². 

За даними анамнезу досліджувані особи розподілились наступним чином: біліарний ХП – 98%, у 

2% етіологічний фактор не встановлений. Хронічний панкреатит алкогольної етіології у цю групу 

хворих не включався. За частотою супутньої патології хронічний некалькульозний холецистит 

виявлений у 50%, з гіпотонією жовчного міхура – у 17,5%,  ПХЕС – у 25%, ЖКХ у 5%, хронічний 

холангіт у 2,5%. Кількість холецистектомій у хворих з біліарним хронічним панкреатитом становила 

21,9%. Серед інших захворювань, у 35% випадків діагностовано хронічний, переважно неатрофічний 

гастрит, у 7,5% - цукровий діабет. 

 Всім пацієнткам проводили клініко-лабораторні дослідження, які включали загально-клінічні 

методи, ехосонографію внутрішніх органів, ЕФГДС, визначення рівнів панкреатичних ферментів 

(амілази, ліпази), бікарбонатів, лужної фосфатази. Активність α-амілази в біологічних рідинах 

досліджувалась на біохімічному аналізаторі КФК-2 і визначалась за Каравеєм із зазначенням норми 

12-32 г*л/год. Показники ліпази визначали кінетичним колориметричним методом із значенням 

норми 0,4-30,1 мкм/л*год. Показники гідрокарбонатів оцінювали методом зворотного титрування. 

Ехолокація підшлункової залози здійснювалася на апараті ALOKA SSD-630 (Японія). 

Хворі отримували традиційну терапію, яка включала дієту, замісну ферментну терапію (креон, 

мезим, панкреатин), доза якої залежала від ступеня зовнішньосекреторної недостатності 

підшлункової залози , міотропні спазмолітики (дуспаталін, но-шпа), інфузійну терапію за показами. 

При наявності супутньої патології при необхідності призначали антисекреторні, антибактеріальні 

засоби, прокінетики. У хворих на цукровий діабет 2 типу в лікування включали метформін, а при 

цукровому діабеті 1 типу – інсулін. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

За клінічним перебігом у всіх пацієнток спостерігався абдомінальний біль у верхніх відділах 

живота постійного або рецидивуючого характеру. У багатьох обстежуваних біль різко посилювався 

після прийому жирної їжі, що змушувало пацієнтів відмовитись від неї на весь період тривалості 

болю. У 45% пацієнток спостерігався оперізуючий біль з іррадіацією в спину, поперекову ділянку та 

ліве підребер’я. У 5% хворих біль іррадіював у праве підребер’я, у 7,5% - в праве плече. У декількох 

випадках біль локалізувався в зоні Шоффара. При об’єктивному обстеженні хворих відмічалася 

болючість в лівому реберно-хребтовому куті, в точках  Губергріца і Дежардена. У частини пацієнток 

спостерігався лівобічний френікус-симптом. 

При лабораторному дослідженні крові підвищення рівня амілази зафіксовано у 92% випадків, 

діастази сечі – у 80%, лужної фосфатази – у 17,5% обстежених. Зниження рівня бікарбонатів 

спостерігалось у 40% випадків. 

При обстеженні хворих з хронічним панкреатитом біліарної етіології за даними 

ехосонографічного дослідження збільшення розмірів підшлункової залози знаходили у 42,5% 

випадків, нерівність контурів у 60%, зниження ехогенності у 45%, дрібнозернистість паренхіми у 



15%, а також наявність кист і псевдокист у 12,5%. При проведенні фіброезофагогастро-дуоденоскопії 

у 40% пацієнтів виявлений дуоденогастральний рефлюкс. 

При встановленні хронічного панкреатиту за даними УЗД переважно знаходили 5 ознак з 11 

(45%) можливих. Не вдалося виявити наявність камінців по ходу панкреатичних проток, 

іррегулярність та розширення головної панкреатичної протоки, провести візуалізацію бокових гілок 

протоки, виявити гіперехогенність країв головної панкреатичної протоки. З іншого боку, для 

встановлення діагнозу хронічного панкреатиту достатньо знайти 5 ехосонографічних ознак. Однак, 

за нашими спостереженнями, в кожному конкретному випадку виявлено лише 3 – 4 ознаки з 

одинадцяти можливих. 

 Співставлення результатів прямого дослідження рівня ферментів підшлункової залози 

показало, що лише в 92% випадків підвищується вміст амілази крові та у 80% випадків рівень 

діастази сечі. В той же час, рівень бікарбонатів виявився зниженим у 40% випадків. 

Таким чином, на амбулаторно-поліклінічному етапі обстеження хворих з хронічним біліарним 

панкреатитом знаходять переважно до 5  ехосонографічних ознак з 11 можливих. В той же час, прямі 

лабораторні тести дають змогу підтвердити діагноз по рівню амілази сироватки крові та діастази сечі 

у 80 – 92% випадків. Водночас, для встановлення альтернативних змін підшлункової залози скоріше 

за все необхідно враховувати інші критерії діагностики, зокрема рівень лептину, адіпонектину, 

інтерлейкіну – 8, що дозволило би адекватно оцінити ступінь деструкції паренхіми підшлункової 

залози. 

 Співставлення результатів прямого дослідження рівня ферментів підшлункової залози 

показало, що найбільш інформативними показниками запального процесу на амбулаторно-

поліклінічному етапі діагностики хронічного панкреатиту залишаються концентрації амілази 

сироватки крові (92%), діастази сечі (80%) та вмісту бікарбонатів. 

  

ВИСНОВКИ 

 

1. На амбулаторно-поліклінічному етапі діагностики  хронічного панкреатиту найбільш 

інформативними ехосонографічними ознаками є збільшення розмірів підшлункової залози (42,5%), 

нерівність контурів (60%), зниження ехогенності паренхіми підшлункової залози (45%), 

дрібнозернистість(15%) структури, наявність кист та псевдокист (12,5%). 

2. За результатами прямого дослідження рівня ферментів підшлункової залози найбільш 

інформативними клініко-лабораторними показниками залишаються концентрації амілази сироватки 

крові (92%), діастази сечі (80%) та вмісту бікарбонатів. 
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THE CLINICAL, LABORATORY AND ULTRASOUND SENSITIVITY MEASURES OF 

CHRONIC PANCREATITIS DIAGNOSIS IN AMBULATORY STAGE 

 

We studied the sensitivity of clinical, laboratory and ultrasound measures in ambulatory stage of 

diagnosis of chronic pancreatitis. We examined 40 females, who had painful chronic pancreatitis of biliary 

etiology and obesity. For all the patients were performed clinical tests, ultrasound of internal organs, 

FEGDS, pancreatic enzymes levels, urine diastase, bicarbonates and pancreatic juice alkaline phosphatase. 

According to internal organs ultrasound these were the most often findings: enlargement of pancreas 

(42,5%), irregular pancreatic contours (60%), lowering of ultrasound signal of pancreatic parenchyma 

(45%), fine granularity (15%), cysts and pseudo cysts (12,5%). The most sensitive clinical and laboratory 

tests on ambulatory stage of diagnosis of acute pancreatitis still are: concentration of serum amylase (92%), 

urine diastase (80%) and bicarbonates levels.  

Key words: chronic pancreatitis, pancreatic ultrasound, obesity, and pancreatic enzymes.    
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЛОЇДІВ САКСЬКОГО РАЙОНУ АР КРИМ В УМОВАХ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Проведенные экспериментальные исследования дают возможность 

сделать прогнозную оценку дальнейшего использования пелоидов озера 

Круглого, Ойбурского, Галгаского и Кондратского в медицинской практике. 

*** 

 

ВСТУП 

 

Метою експериментальних досліджень було встановлення безпечності та  біологічної активності 

пелоїдів Сакського району АР Крим, що необхідно для надання прогнозної оцінки застосування їх у 

медичній практиці.  

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Експеримент проводився на білих щурах з масою тіла 180,0 – 200,0 г без урахування їх статті. 

Під час експерименту тварини знаходяться на постійному харчовому та питному режимі згідно 

правил утримання експериментальних тварин, встановлених Директивою ЄЕС № 609 (1986) та 

наказом МОЗ України від 01.11.2006р. № 281 „Про заходи щодо подальшого вдосконалення 

організаційних норм роботи з експериментальними тваринами ”. 

Визначали загальну дію пелоїдів на організм (поведінкові тести, нервово-м’язова збудливість, 

рефлекси і вегетативні ефекти); вплив пелоїдів на ЦНС та  функціональний стан печінки 

„метаболічною” пробою за Сперанським, яка проводиться шляхом внутрішньочеревинного введення 

розчину тіопенталу натрію в дозі 0,75 мг сухої речовини на 100 г маси тіла тварин. 

Враховували час засинання у хвилинах після введення тіопенталу, що характеризує вплив 

пелоїдів на ЦНС, та тривалість медикаментозного сну у хвилинах, яка свідчить за вплив вивчаємих 

пелоїдів на антитоксичну здібність печінки.  

Крім того, визначався механізм сечоутворення за такими показниками, як швидкість клубочкової 

фільтрації первинної сечі та відсоток реабсорбованої рідини у канальцях нефрону нирок, які 

визначаються по кліренсу ендогенного креатиніну; вимірювали у спеціальних приладах об’єм 

добового діурезу та кислотно-лужну реакцію добової сечі. 

Шлях надходження складових речовин пелоїдів до організму — шкіряно-резорбтивний, для чого 

хвости тварин на спеціальній установці занурюють на   2 години у випробувані пелоїди при постійній 

температурі, що підтримується у межах 40 º С .  

Методики, що визначені вище, та алгоритм досліджень узгоджені МОЗ України та надруковані 

[1]. 

Отримані дані порівнювались з контрольними і оброблялись методом непрямих різниць 

варіаційної статистики.  

Вірогідність отриманих результатів перевірялась за t – тестами Стьюдента. Наявність впливу 

враховувалась при межах вірогідності < 0,05 [2]. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

В табл.1 надано цифрові значення тестів, що отримано у щурів при введенні їм тіопенталу 

натрію до та після шкіряно-резорбтивного впливу пелоїдів різних озер.  

Було досліджено пелоїди  західна та східна частин  оз. Ойбурського,  озер Галгаське, Терекли, 

Конрадське, Кругле та Аірчи.  

Як видно з даних табл. 1, вплив на стан ЦНС щурів мають тільки  пелоїди, які було відібрано з 

Ойбурського озера (західна частина), а саме, після дії збільшується час засинання тварин після 

введення їм тіопенталу натрію (р<0,05), що обумовлено збуджуючим впливом пелоїдів на ЦНС.  

 

 



Таблиця 1. Вплив пелоїдів Сакського р-ну АР Крим на функціональний стан ЦНС і 

печінки  

 

Назва об’єкту Етапи досліджень 
Час засинання, хв Тривалість сну, хв. 

(М±m) n (M±m) n 

Оз. Ойбурське 

східна частина 

 

Контроль 2,50±0,12 5 58,80 ±1,48 5 

Дослід 2,90±0,32 5 37,10±8,58 5 

D + 0,40  –21,70  

P >0,2  <0,05  

Оз. Ойбурське 

західна частина 

Контроль 2,30 ± 0,22 5 69,30±1,48 5 

Дослід 3,00±0,18 5 20,10 ± 4,97 5 

D +0,70  –49,20  

Р <0,05  <0,001  

Оз. Галгаське 

Контроль 2,30 ± 0,15 5 30,40 ± 1,43 5 

Дослід 2,00 ± 0,12 5 65,20 ± 17,92 5 

D –0,30  +34,80  

Р >0,1  <0,01  

Оз. Терекли 

 

Контроль 2,40±0,20 5 87,30±1,65 5 

Дослід 2,90±0,42 5 30,00±9,77 5 

D – 0,50  – 57,30  

P >0,2  <0,001  

Оз. Конрадське 

 

Контроль 2,37±0,26 5 29,25 ± 1,27 5 

Дослід 3,67±0,97 5 23,00 ± 5,81 5 

D +1,30  –6,25  

P >0,2  >0,2  

Оз. Кругле 

 

Контроль 2,00±0,12 5 99,00±2,88 5 

Дослід 3,00±0,25 5 30,20±3,89 5 

D +1,00  –68,80  

P >0,05  <0,001  

 

Як видно з даних табл. 1, вплив на функціональний стан ЦНС щурів мають тільки  пелоїди, які 

було відібрано з оз. Ойбурського (західна частина), а саме, після дії збільшується час засинання 

тварин після введення їм тіопенталу натрію (р<0,05), що обумовлено збуджуючим впливом пелоїдів 

на ЦНС.  

Вплив пелоїдів на швидкість метаболічних процесів у печінці був різний за виразністю ефекту. 

Найбільший ефект стимулювання антитоксичної здібності печінки визначалось після дії пелоїдів 

західної частини оз. Ойбурського (а саме — скорочення медикаментозного сну у 3,4 рази (р<0,001)). 

Пелоїди оз. Круглого вірогідно скорочують тривалість сну у 3,3 рази (р<0,001),  оз. Терекли — у 2,9 

разів та східної частини Ойбурського озера у 1,6 разів (р<0,05). Слід відмітити, що під впливом дії 

пелоїдів з оз. Галгаське тривалість медикаментозного сну у тварин вірогідно збільшується (р<0,01), 

що розцінюється, як негативний вплив на функцію печінки, а саме деяке пригнічення антитоксичної 

її здібності. Пелоїди оз. Конрадське не впливають на функціональний стан печінки (р>0,2).  

Вплив пелоїдів Сакського р-ну АР Крим на функціональний стан нирок білих щурів наведено у 

табл. 2 та 3. Пелоїди було згруповано за різними даними контрольних груп. Пелоїди, що були 

відібрані зі східної частини оз.Ойбурзького (табл. 3.2) ніяк не впливають на діяльність нирок, а 

пелоїди західної частини цього озера зсувають рН добової сечі у кислий бік (р<0,05) без впливу на 

сечоутворення і сечовиведення. Такий самий ефект був отриманий при дослідженні дії пелоїдів оз. 

Галгаське.  

Аналіз впливу пелоїдів, які досліджувались, на сечоутворення показує, що фільтрація первинної 

сечі залишається на рівні контрольних величин, а відсоток реабсорбованої води у ниркових 

канальцях збільшується. Таке співвідношення між парціальними процесами сечоутворення не 

викликає змін добового діурезу.  

 З даних, які наведено у табл. 3, видно, що під впливом дії пелоїдів       оз. Терекли і Аірчи 

добовий діурез знижується. При цьому  під впливом дії пелоїдів оз. Аірчи процес фільтрації 

первинної сечі не змінюється, а при застосуванні  пелоїдів оз. Терекли має місце вірогідне зниження 

швидкості фільтрації первинної сечі (р<0,05). Реакція добової сечі після експозиції пелоїдами цих 

озер зсувається у  кислий бік (р<0,05 і р<0,001). Такий вплив на функціональний стан нирок є 

негативним і небажаним.  

 



Таблиця 2. Вплив пелоїдів Сакського р-ну  АР Крим на функціональний стан нирок  

 

 

Таблиця 3. Вплив пелоїдів Сакського р-ну  АР Крим на функціональний стан нирок  
 

 

 

Показники 

Вих. фон 
Пелоїди 

оз. 

Терекли D р 

Пелоїди 

оз 
Конрадське D р 

Пелоїди 

оз. Кругле 
D р 

Пелоїди 

оз. Аірчи 
D p 

М1±

m1 
n 

М2±

m2 
n 

М3±

m3 
n 

М4±

m4 
n 

М5±

m5 
n 

Добовий 

діурез, 

мл/см2 

поверхні 

тіла 

1,39 

±0,09 
15 

0,84 

±0,08 
5 –0,55 <0,01 

0,92 

±0,23 
5 –0,47 >0,05 

1,31 

±0,18 
5 –0,08 >0,5 

1,00 

±0,15 
5 –0,39 <0,05 

Клубенько

ва 

фільтрація, 

мл/см2хв 

0,10 

±0,01 
15 

0,07 

±0,01 
5 –0,03 <0,05 

0,13 

±0,03 
5 +0,03 >0,1 

0,11 

±0,02 
5 +0,01 >0,5 

0,14 

±0,03 
5 +0,04 =0,2 

Канальне-

ва реабсо-

рбція, 

% до 

фільтрації 

99,00

±0,09 
15 

99,08

±0,06 
5 +0,08 >0,2 

99,41 

±0,07 
5 +0,41 <0,01 

99,09

±0,10 
5 +0,09 >0,5 

99,47

±0,03 
5 +0,47 <0,001 

Екскреція 

креатиніну 

ммоль 

0,011 

±0,001 
15 

0,008 

±0,002 
5 

–

0,003 
>0,1 

0,015 

±0,004 
5 +0,004 >0,05 

0,012 

±0,002 
5 +0,001 >0,5 

0,016 

±0,002 
5 +0,005 <0,05 

Екскреція 

сечовини, 

ммоль 

0,74 

±0,04 
15 

0,63 

±0,07 
5 –0,11 >0,1 

0,69 

±0,13 
5 –0,05 >0,5 

1,16 

±0,16 
5 +0,42 <0,02 

0,80 

±0,03 
5 +0,06 >0,2 

Екскреція 

хлоридів, 

ммоль 

0,60 

±0,05 
15 

0,61 

±0,06 
5 +0,01 >0,5 

0,74 

±0,09 
5 +0,14 >0,1 

0,85 

±0,08 
5 +0,25 <0,02 

0,78 

±0,03 
5 +0,18 <0,01 

pН сечі, 

од.рН 

6,40 

±0,09 
15 

6,10 

±0,10 
5 –0,30 <0,05 

6,25 

±0,18 
5 –0,15 <0,02 

6,00 

±0,001 
5 –0,40 <0,001 

6,00 

±0,001 5 –0,40 <0,001 

 

 

Пелоїди оз. Конрадське не мають впливу на діурез, незважаючи на збільшення відсотку 

реабсорбованої води при сечоутворенні (р<0,01). Пелоїди оз. Круглого стимулюють екскреторну 

функцію нирок, про що свідчить збільшення виведення за добу сечовини і хлоридів (р<0,02). Має 

місце зсув реакції добової сечі у кислий бік.  

Таким чином, проведені експериментальні дослідження пелоїдів Сакського р-ну АР Крим дають 

можливість, за інтегральною оцінкою, зробити такі висновки. Пелоїди озер Круглого, Ойбурського, 

Галгаського та Конрадського безпечні для організму тварин і мають біологічну активність. Найбільш 

Показники 
Вихідний фон 

Пелоїди 

оз. Галгаське D р 

Полоїди  оз. 
Ойбурзьке західна 

частина D р 

Пелоїди 
оз. Ойбурзьке 

східна частина D р 

М1±m1 n М2±m2 n М3±m3 n М4±m4 n 

Добовий діурез, 

мл/см2 поверхні 

тіла 

1,15±0,09 15 1,17±0,20 5 +0,02 >0,5 1,30±0,24 5 +0,15 >0,5 0,87±0,27 5 –0,28 >0,2 

Клубенькова 
фільтрація, 

мл/см2хв 

0,06±0,01 15 0,08±0,02 5 +0,02 >0,2 0,09±0,01 5 +0,03 >0,1 0,05±0,04 5 –0,01 >0,5 

Канальцева 

реабсорбція, % до 

фільтрації 

98,60±0,13 15 99,05±0,12 5 +0,45 <0,01 99,10±0,05 5 -+0,50 <0,01 98,28±0,50 5 –0,32 >0,5 

Екскреція 

креатиніну, ммоль 
0,011±0,001 15 0,013±0,20 5 +0,02 >0,5 0,018±0,003 5 +0,007 >0,05 — — — — 

Екскреція 
сечовини, ммоль 

0,89±0,04 15 0,72±0,13 5 –0,17 >0,2 0,81±0,15 5 –0,08 >0,5 — — — — 

Екскреція 

хлоридів, ммоль 
0,87±0,03 15 0,68±0,11 5 –0,19 >0,1 0,68±0,11 5 –0,19 >0,1 — — — — 

pН сечі, од.рН 7,10 ±0,30 15 6,30±0,15 5 –0,80 <0,05 6,20±0,15 5 –0,90 <0,02 7,00±0,10 5 –0,10 >0,5 



перспективні для медичного застосування пелоїди озера Круглого. За зменшенням біологічно 

активності можливо розташувати пелоїди у такому порядку: пелоїди західної частини оз. 

Ойбургського,  оз. Галгаського, східної частини оз. Ойбурського та оз. Конрадського. 

За своїм негативним впливом на функціональний стан нирок пелоїди оз. Аірчи вимагають більш 

детальних досліджень, а пелоїди оз. Терекли шкідливі для організму і не мають перспектив 

медичного застосування.  
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УДК 616.44 

 

С.В. ІВАСІВКА, М.М. КОВБАСНЮК 

 

РОЛЬ КСЕНОБІОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ НАФТУСЯ В АКТИВАЦІЇ 

ФАГОЦИТІВ ТА  ПРИРОДНИХ КІЛЕРІВ, РЕГУЛЯЦІЇ ЇХ  ВЗАЄМОДІЇ В НОРМІ І 

ПАТОЛОГІЇ 

 

Установлено, что органические вещества-ксенобиотики минеральной воды Нафтуся, 

индуцируя микросомальные монооксигеназы, активируют фагоциты и большие гранулярные 

лимфоциты, а также обеспечивают оптимальную реорганизацию их  взаимодействия в норме и 

патологи 

*** 

 

ВСТУП 
 

Сегментоядерні фагоцити і великі гранулярні лімфоцити (ВГЛ) є загальновизнаними 

чинниками неспецифічної резистентності мієлоїдного і лімфоїдного рядів білої крові, оскільки 

здатні самостійно знешкоджувати будь-який антиген [2, 5, 16, 29].  

Водночас, ВГЛ є провісниками специфічної імунної резистентності, оскільки збільшення їх 

чисельності зумовлене інтерлейкіном-2, виділеним активованими Т-лімфоцитами, при їх першому 

контакті з антигеном [16, 26]. 

Роль сегментоядерних фагоцитів є незаперечною в подоланні запальних процесів мікробного 

генезу [5], тоді як ВГЛ є незамінними в здатності організму протидіяти злоякісному росту [19, 26]. 

Не підлягає сумніву, що інфекція, хронічні запалення призводять до виникнення клітин-

мутантів з пошкодженими ДНК, котрі здатні спровокувати злоякісний ріст [17, 18, 23]. Однак, 

згідно сучасних досліджень, імунна система іноді не реагує на саму ракову клітину, а реагує 

тільки на запалення, тобто  намагається  усунути причину появи ракових клітин. Оскільки 

злоякісний ріст набагато агресивніший, ніж запальні процеси, така “неадекватна” поведінка 

імунної системи тільки допомагає пухлині розростатися.  

Керуючись вище викладеним, привабливо знайти можливість синхронізувати дію 

сегментоядерних нейтрофілів та ВГЛ, тобто допомогти організму одночасно усувати причину та 

знешкоджувати небажаний наслідок. 

Нашими багаторічними дослідженнями ксенобіотичних властивостей мінеральної води 

Нафтуся констатовано глибинну перебудову гомеостатичних механізмів при тривалому 

надходженні цієї води в організм [9, 11, 13, 15].  

Зокрема, індукція мікросомального окислення в гепатоцитах [11] супроводжується  

гепатопротекторною дією цієї води [8].  

Збільшення маси тонкого кишечника, чисельності ендокриноцитів в антрумі і 12-палій кишці, 

активація сукцинатдегідрогенази парієтальних клітин [6, 7, 11] та зміна спектру 

низькомолекулярних регуляторів гідролітичних ферментів [14] забезпечує активацію 

всмоктування заліза і відновлення вмісту гемоглобіну при радіаційному опроміненні [20]. Дія 

нативної м.в. Нафтуся відтворюється її біотехнологічним аналогом – вуглеводеньокислюючими 

мікробними метаболітами озокериту. 

Результати власних досліджень узгоджуються з літературними даними про домінуючу 

локалізацію цит. Р450  у 12-палій кишці [28] та активацію всмоктування заліза індуктором 

мікросомальних монооксигеназ фенобарбіталом [30]. 

Індукція канальцевої секреторно-транспортної системи нирок гідрофільними органічними 

речовинами мінеральної води Нафтуся [11] є, мабуть, резервним регулятором обмінних процесів в 

лімфоїдній тканині [24], що забезпечує відновлення лейкопоезу при радіаційному опроміненні [10, 

21, 22]. 

Присутні в мінеральній воді Нафтуся поліциклічні вуглеводні [1] і природні низькотоксичні  

феноли [12] є потенційними індукторами мікросомальних монооксигеназ сегментоядерних 

фагоцитів.  

Разом з тим, органічні речовини-ксенобіотики мінеральної води Нафтуся, активуючи 

мікросомальне гідроксилювання, здатні, мабуть, набувати антигенних властивостей, зв’язуючись з 
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альбуміном на тих же мікросомах, що узгоджується з концепцією про еволюційну і функціональну 

єдність між монооксигеназною системою та системою імунітету [3, 4].   

Правомірно припустити, що індукція систем захисту організму від ксенобіотиків м.в. Нафтуся 

здатна як активувати, так і синхронізувати дію чинників неспецифічної резистентності 

мієлоїдного і лімфоїдного рядів білої крові. Взаємодія зактевованих  сегментоядерних фагоцитів і 

ВГЛ, узгоджена або реципрокна, повинна бути скерована на максимально ефективне 

знешкодження антигена.     

 Метою нашого дослідження є вивчення ролі ксенобіотичних властивостей м.в. Нафтуся  в 

активації сегментоядерних фагоцитів і ВГЛ, регуляції їх взаємодії в нормі та за умов прищеплення 

перевивних пухлин, коли їх взаємодія є найбільш актуальною. 

  

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідження проведені на щурах-самках лінії Вістар  масою тіла (м.т) 180-220 г. 

Здорових щурів  поїли мінеральною водою (м.в.) Нафтуся,  при допомозі зонду, в дозі 1,5 % 

м.т. щоденно, впродовж 21-го дня (1-а дослідна група). 

Після завершення поїння, частині щурів прищеплювали карциному Герена (0,5 мл 10%-ої   

суспензії), за стерильних умов підшкірно, з правого боку, між передньою і задньою лапками. 

Через добу після прищеплення пухлини, тварин продовжували поїти м.в. Нафтуся, в дозі 1,5 % 

м.т. щоденно, впродовж 14 днів (2-а дослідна група). 

Водночас, карциному Герена прищеплювали частині інтактних щурів, котрих, через добу 

після прищеплення пухлини, поділяли на контрольну і дві дослідні групи. Контрольних щурів 

утримували на стандартній дієті віварія і вільному доступі до водопровідної води, впродовж 14 

днів. Щурів 3-ої дослідної групи, за аналогічних умов, поїли м.в. Нафтуся, при допомозі зонду, в 

дозі 1,5 % м.т. щоденно (ритмічне поїння). Щурі 4-ої дослідної групи отримували м.в. Нафтуся 

довільно (ad libitum), з поїлок, за відсутності водопровідної води в раціоні. 

Штам карциноми Герена (КГ) отриманий із Інституту експериментальної патології, онкології 

і радіобіології ім. Р.Є. Кравецького НАН України. 

Загальну чисельність лейкоцитів периферійної крові, парціальну лейкограму та вміст великих 

гранулярних лімфоцитів (ВГЛ, n / 100 лімфоцитів) підраховували в інтактних щурів на початку 

експерименту; у здорових щурів 1-ої дослідної групи та у всіх пухлиноносіїв – після завершення 

поїння, у відповідні терміни. 

Вподальшому тварин   декапітували. 

Кров забирали на 4 %-ий лимоннокислий натрій, центрифугували при 1500 об/хв, впродовж  

10 хв, для отримання фракції лейкоцитів. 

Активність фагоцитозу досліджували шляхом інкубації фракції лейкоцитів з St. Aureus.  

Готували дві проби – контрольну  і дослідну. Склад контрольної проби наступний: 0,05 мл 4 

%-го лимоннокислого натрію, 0,1 мл суспензії лейкоцитів, 0,05 мл суспензії St. Aureus стандартної 

мутності, 0,05 мл фізіологічного розчину. В середовище інкубації дослідної проби, замість 

фізіологічного розчину, вносили 0,05 мл циклофосфану (10-5 М/л), цитостатика, що активується 

мікросомальними монооксигеназами [27], для оцінки їх внеску в активацію фагоцитозу. Проби 

інкубували в термостаті при 370 С, впродовж 30 хв, стряхуючи кожні 10 хв. Процес фагоцитозу 

зупиняли охолодженням під струменем водопровідної води. Проби центрифугували 1500 об/хв, 

впродовж  10 хв, для отримання суспензії лейкоцитів, з котрої готували мазки. Після 

просушування на повітрі, мазки фарбували методом Крюкова-Папенгейма [25]. 

Підраховували загальну чисельність фагоцитів (n / 100 сегментоцитів). Індекс перетравлення 

(ІП, %), для кожного фагоцита, визначали за формулою: (число перетравлених мікробів / загальне 

число поглинутих мікробів) * 100. Мізерні залишки перетравлених мікробів викликають 

опалесценcію, при зміщенні фокусної відстані, тоді як неперетравлені мікроби є округлими темно-

фіолетовими тільцями. 

Згідно величини індексу перетравлення (ІП, %), виділяли наступні популяції фагоцитів: з 

дуже високим ІП (85-99%), високим ІП (61-84%), середнім ІП (41-60%), низьким ІП (21-40%) і 

дуже низьким ІП (0-20%). 

Отримані результати опрацьовували статистично, за допомогою інженерного калькулятора і 

програми Exel.  
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РЕЗУЛЬТАТИ  ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Встановлено (табл. 1б), що 21-денне поїння здорових щурів м.в. Нафтуся, в дозі 1,5% м.т. 

щоденно, супроводжується збільшенням відсотка (%) ВГЛ в 2,3 р., фагоцитів в 1,6 р., насамперед, 

внаслідок максимального приросту фагоцитів з дуже високим ІП (85-99%, рис. 5б) в 5,6 р. та 

збільшенням числа фагоцитів з високим ІП (61-84%, рис. 4, 5а) в 2,6 р. Водночас, популяції 

фагоцитів з низьким ІП (21-40%, рис. 2а) і дуже низьким ІП (0-20%, рис. 1) зменшились в 1,6 і 1,8 

р. 

 

Таблиця 1. Вплив води Нафтуся на стандартні показники неспецифічної резистентності 

лімфоїдного і мієлоїдного рядів білої крові у здорових щурів та при патології  
 

 

Показники 

а 

Інтактні 

(5) 

б 

Нафтуся - 21день  

(5) 

в 

Нафтуся-21день + КГ 

(5) 

ВГЛ, %  16,8 ± 1,2 39 ± 5 ** 27,6 ± 1,1 * ** 

Фагоцити, % 54 ± 3  87,2 ± 1,2 * **  69 ± 5 * 

Середній ІП, % 46,6 ± 4,6 65,7 ± 1,6 * 59,4 ± 5,1  

Фагоцити (n), з ІП:    

85-99 % 4,0 ± 1,5  22,2 ± 3,2 * ** 21,2 ± 3,7 ** 

61-84 % 13,6 ± 1,8 36,2 ± 2,7 * ** 17,2 ± 4,3  

41-60 % 13,4 ± 1,1 14,2 ± 2,0 8,4 ± 1,0 **   

21-40 % 12,4 ± 1,5 7,8 ± 1,0 * 8,4 ± 2,9   

0-20 % 12,2 ± 4,7 6,8 ± 0,9 14,0 ± 4,0    

 

Показники 

г 

Контроль (КГ) 

(3) 

д 

КГ + Нафтуся 1,5% 

(6) 

е 

КГ + Нафтуся ad 

libitum 

(6) 

ВГЛ, % 35,3 ± 3,5 ** 35,0 ± 1,7 *** 32,8 ± 2,2 *** 

Фагоцити, % 82 ± 1 *** 83 ± 3 *** 86 ± 3 *** 

Середній ІП, % 38,63 ± 5,1  44,7 ± 3,1 38,5 ± 5,3  

Фагоцити (n), з ІП:    

85-99 % 6,0 ± 1,7  6,0 ± 1,5  6,3 ± 2,1 

61-84 % 15,0 ± 3,0   17,8 ± 2,2  14,0 ± 4,1  

41-60 % 14,7 ± 5,2  19,7 ± 1,8  16,2 ± 2,7  

21-40 % 17,3 ± 2,9  19,0 ± 1,2  19,5 ± 1,7  

0-20 % 28,7 ± 5,7  20,7 ± 3,8  30,0 ± 7,0  

Примітка. Тут і в подальшому: в дужках – число тварин.  *, **, *** - р<0,05; 0,01 і 0,001  між інтактними 

і дослідними щурами 
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Рис. 1. Фагоцити з дуже низьким ІП: (5 % - , 10 % - б) 

 

 
 

а 

 

 
б 
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Рис. 2. Фагоцити з низьким ІП (30 % - а) і середнім ІП (50 % - б) 
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Рис. 3. Фагоцити з середнім ІП: ( 55 % - а, 60 % - б) 
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Рис. 4. Фагоцити з високим ІП:  (80% - а, б) 
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Рис. 5. Фагоцити звисоким ІП ( 70% - а) і дуже високис ІП (90% - б) 
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Тобто, при тривалому ритмічному надходженні м.в. Нафтуся в організм, відбувається 

функціональний перерозподіл фагоцитів, на користь клітин з повноцінним знешкодженням 

мікроорганізмів – VIP-фагоцитів (рис. 4, 5), тоді як в інтактних тварин частка фагоцитів з дуже 

високим ІП (85-99%, рис. 5б) є мізерною, а чисельність решти популяцій – однаковою. 

Прищеплення інтактним щурам карциноми Герена (КГ) супроводжується вірогідним 

приростом відсотка ВГЛ в 2,1 р. та фагоцитів в в 1,5 р., без суттєвого функціонального 

перерозподілу останніх (табл. 1г). Зокрема, спостерігається лише тенденція до збільшення частки 

фагоцитів з дуже високим ІП (85-99%, рис. 5б) і дуже низьким ІП (0-20%, рис. 1). 

14-денне ритмічне (1,5% м.т.), як і довільне, поїння пухлиноносіїв м.в. Нафтуся, розпочате 

через добу після прищеплення КГ, не змінює стандартних показників фагоцитозу, як і відсотку 

ВГЛ (табл. 1д,е). 

Навпаки, прищеплення КГ щурам після 21-денного поїння м.в. Нафтуся, з подальшим поїнням 

впродовж 14 днів, супроводжується не лише збільшенням відсотку ВГЛ в 1,6 р. та фагоцитів в 1,3 

р., а і функціональним перерозподілом останніх, властивим здоровим тваринам.  Зокрема, частка 

фагоцитів з дуже високим ІП (85-99%, рис. 5б) зросла в 5,3 р., тоді як популяції фагоцитів з 

середнім ІП (41-60%, рис. 2б, 3) та низьким ІП (21-40%, рис. 2а) зменшились, відповідно, в 1,6 р. і 

1,5 р., а популяції фагоцитів з високим ІП (61-84%, рис. 4, 5а) та дуже низьким ІП (0-20%, рис. 1) 

залишились без змін (табл. 1в). 

 

Таблиця 2. Вплив води Нафтуся на фагоцитарну активність нейтрофілів, індуковану 

циклофосфаном, у здорових щурів та при патології  

 
 

Показники 

а 

Інтактні 

(5) 

б 

Нафтуся - 21день  

(5) 

в 

Нафтуся-21день + КГ 

(5) 

Фагоцити, % 71 ± 5 # 89,6 ± 1,0 ** 90,4 ± 0,2 ** 

Середній ІП, % 46,2 ± 4,6 71,1 ± 2,2 *** 64,1 ± 7,3  

Фагоцити (n), з ІП:    

85-99 % 7,8 ± 1,6 # 33,4 ± 4,9 *** 34,2 ± 9,0 * 

61-84 % 15,0 ± 3,2 34,2 ± 3,5 * 23,0 ± 3,2  

41-60 % 15,4 ± 2,5 10,6 ± 2,0 9,0 ± 1,3 * 

21-40 % 15,2 ± 2,4 5,4 ± 0,4 ** 5,2 ± 2,1 * 

0-20 % 17,6 ± 6,0 6,0 ± 1,8  19,0 ± 6,8  

 

Показники 

г 

Контроль (КГ) 

(3) 

д 

КГ + Нафтуся 1,5% 

(6) 

е 

КГ + Нафтуся ad 

libitum (6) 

Фагоцити, % 83 ± 2 86 ± 3 * 89 ± 3 * 

Середній ІП, % 55,0 ± 10,3  63,6 ± 4,3 * 59,3 ± 2,5 * 

Фагоцити (n), з ІП:    

85-99 % 21,3 ± 8,2  28,3 ± 5,4 **  20,2 ± 4,1 *  

61-84 % 23,7 ± 2,6   24,0 ± 1,5 * 29,5 ± 2,5 ** 

41-60 % 7,3 ± 1,9 * 12,2 ± 2,4  14,8 ± 2,4 

21-40 % 8,0 ± 2,6  8,5 ± 1,8 * 10,8 ± 1,9 

0-20 % 23,0 ± 10,6  12,5 ± 2,6 13,7 ± 3,1 

Примітка.  *, **, *** - р<0,05; 0,01 і 0,001  між активованими циклофосфаном інтактними і дослідними 

щурами,. # - р<0,05 між стандартними величинами фагоцитозу (табл. 1) і активованими циклофосфаном, в 

межах групи. 

 

Таким чином, правомірно стверджувати, що фагоцитарний потенціал нейтрофілів, 

зіндукований м.в. Нафтуся у здорових щурів, до прищеплення КГ, зберігається і у пухлино носіїв. 

Встановлено (табл. 2а), що інкубація суспензії лейкоцитів інтактних щурів з 

циклофосфаном, цитостатиком, що активується мікросомальними монооксигеназами [27], 

супроводжується  збільшенням відсотка фагоцитів в 1,3 р.  

Інкубація з циклофосфаном суспензії лейкоцитів здорових щурів, після 21-денного 

ритмічного поїння м.в. Нафтуся, супроводжується, як і очікувалося, поглибленням фагоцитарної 

активності нейтрофілів (табл. 2б). А саме, відсоток фагоцитів вірогідно зріс в 1,3 р. стосовно 

інтактних активованих, внаслідок збільшення популяцій з дуже високим ІП (85-99%, рис. 5б) і 

високим ІП (61-84%, рис. 4, 5а), відповідно, в 4,3 р. і 2,3 р. Разом з тим, відбулося 3-кратне 
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зниження чисельності популяцій фагоцитів з низьким ІП (21-40%, рис. 2а) і дуже низьким ІП (0-

20%, рис. 1). 

Варте уваги, що інкубація суспензії лейкоцитів контрольних пухлиноносіїв,  через 14 днів 

після прищеплення КГ, звізуалізувала тенденцію до функціонального перерозподілу фагоцитів, на 

користь клітин з повноцінним знешкодженням мікроорганізмів (VIP-фагоцитів, рис. 4, 5, табл. 2г). 

Зокрема, частка фагоцитів з дуже високим ІП (85-99%, рис. 5б) і високим ІП (61-84%, рис. 4, 5а) 

зросла, хоч і невірогідно, в 2,7 р. і 1,6 р., відповідно. Водночас, чисельність фагоцитів з середнім 

ІП (41-60%, рис. 2б, 3) і низьким ІП (21-40%, рис. 2а) зменшилась вдвічі. Приріст популяції 

функціонально неактивних фагоцитів, з дуже низьким ІП (0-20%, рис. 1), мізерний  - в 1,3 р. 

Загальновизнано [2, 17, 18], що ендогенні шлаки, зокрема продукти розпаду пухлин, є 

потенційними індукторами мікросомальних монооксигеназ. Однак, зініційований ними біосинтез 

багатоцільових гідроксилаз відбувається на тлі загальної інтоксикації організму, через що 

резервний фагоцитарний потенціал нейтрофілів, активованих циклофосфаном, є незначним. 

Навпаки, інкубація суспензії лейкоцитів щурів з КГ, прищепленою після 21-денного поїння 

м.в. Нафтуся, дозволила отримати максимальні загальний відсоток фагоцитів і чисельність 

популяції з дуже високим ІП (85-99%, рис. 5б). При цьому, чисельність фагоцитів з високим ІП 

(61-84%, рис. 4, 5а) і дуже низьким ІП (0-20%, рис. 1) співрозмірні з інтактними активованими, 

тоді як популяції фагоцитів з середнім ІП (41-60%, рис. 2б, 3) і низьким ІП (21-40%, рис. 2а) 

зменшились, відповідно, в 1,7 р. і 2,9 р (табл. 2в). 

Відрадно, що інкубація з циклофосфаном суспензії лейкоцитів пухлиноносіїв, що пили м.в. 

Нафтуся впродовж 14 днів після прищеплення КГ, як ритмічно, так і довільно, звізуалізувала 

резервний фагоцитарний потенціал нейтрофілів, співрозмірний  з резервним фагоцитарним 

потенціалом нейтрофілів здорових щурів, після 21-денного поїння цією водою (табл. 2д,е). 

Тобто, нетоксичні органічні речовини м.в. Нафтуся, індукуючи власне виведення, а також 

супутніх ендо- і екзотоксинів [11], забезпечують формування резервної фагоцитарної активності 

нейтрофілів здорових щурів і пухлиноносіїв, котрих поїли цією водою. 

Таким чином, правомірно стверджувати, що органічні речовини-ксенобіотики м.в. Нафтуся 

синхронно активують чинники неспецифічної резистентності мієлоїдного і лімфоїдного рядів білої 

крові. Індукція багатоцільових гідроксилаз супроводжується активацією фагоцитарної функції 

нейтрофілів. Водночас, органічні речовини-гаптени здатні набувати антигенних властивостей, 

зв’язуючись з альбуміном на активованих ними ж мікросомах. І як антигени, стимулюють 

утворення ВГЛ. 

Позаяк  ВГЛ та сегментоядерні фагоцити здатні безпосередньо знешкоджувати будь-який 

антиген, побутує думка, що конкуруючи за один і той же субстрат, вони пригнічують одне одного 

[16]. 

Однак, наші дослідження кореляційних взаємозв’язків між відсотком  (%) ВГЛ і загальним 

відсотком (%) фагоцитів, а також між відсотком  (%) ВГЛ і чисельністю кожної із популяцій 

фагоцитів, дозволили виявити більш складні стосунки між цими білокрівцями. 

З’ясовано (рис. 6а),  що в інтактних щурів кореляційні взаємозв’язки між відсотками (%) 

ВГЛ та фагоцитів, дійсно, є реципрокними (r= -0,870), як і взаємозв’язки між ВГЛ та фагоцитами з 

низьким ІП (21-40%, r= -0, 841) і дуже низьким ІП (0-20%, r= -0,602). Водночас, дія ВГЛ і 

фагоцитів з дуже високим ІП (85-99%, рис. 5б) є узгодженою і односпрямованою (r= 0,871), 

мабуть, внаслідок мізерної чисельності цієї популяції (табл. 1а), що суттєво послаблює 

конкуренцію. 

Інкубація суспензії лейкоцитів інтактних щурів з циклофосфаном сприяє нарощенню 

синергічного потенціалу між ВГЛ та VIP-фагоцитами (рис. 6а). Зокрема, позитивні кореляційні 

взаємозв’язки виявлені між ВГЛ та фагоцитами з дуже високим ІП (85-99%, r= 0,831) і високим ІП 

(61-84%, r= 0,639). Разом з тим, кореляційні взаємозв’язки між ВГЛ та фагоцитами з низьким ІП 

(21-40%) залишаються реципрокними (r= -0,841), тоді як взаємодія між ВГЛ та фагоцитами з 

середнім ІП (41-60%) і дуже низьким ІП (0-20%), а також між ВГЛ і загальним відсотком (%) 

фагоцитів відсутня. 

21-денне ритмічне (1,5% м.т. щоденно) поїння здорових щурів м.в. Нафтуся докорінно 

змінює кореляційні взаємозв’язки між ВГЛ і стандартними показниками активності фагоцитозу 

(рис. 6б). А саме, негативні кореляційні взаємозв’язки (r= -0,801) виявлені між ВГЛ та фагоцитами 

з дуже високим ІП (85-99%), мабуть, завдяки збільшенню чисельності останніх в 5,6 р. (табл. 1б), 

що дозволило їм ефективно конкурувати за антиген. При цьому, помірний приріст в 2,7 р. 

чисельності фагоцитів з високим ІП (61-84%) супроводжується відсутністю взаємодії з ВГЛ, тоді 
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як стабільна чисельність фагоцитів з середнім ІП (41-60%) та зменшення в 1,6 р. популяції 

фагоцитів з низьким ІП (21-40%) забезпечили їм синергізм з ВГЛ (r= 0,583 і 0,527, відповідно). Як 

наслідок, кореляційні взаємозв’язки між ВГЛ та загальним відсотком (%) фагоцитів відсутні (рис. 

6б). 

 

Рис.6. Кореляційні взаємозв’язки між ВГЛ і стандартними та активованими циклофосфаном 

показниками фагоцитозу у щурів в нормі і при патології 
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КГ + Нафтуся 1,5% м.т.
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Інкубація суспензії лейкоцитів цих дослідних щурів з циклофосфаном  “наводить лоск” на 

закономірності, спричинені м.в. Нафтуся (рис. 6б). А саме, позитивні кореляційні взаємозв’язки 

виявлені між ВГЛ та фагоцитами з високим ІП (61-84%, r= 0,492), середнім ІП (41-60%, r= 0,530) 

та низьким ІП (21-40%, r= 0,651), що, при збереженні негативних кореляційних взаємозв’язків між 

ВГЛ і фагоцитами з дуже високим ІП (85-99%, r= -0,752), супроводжується  конкуренцією між 

ВГЛ і загальним відсотком (%) фагоцитів (r= -0,511). 

Встановлено, що інкубація суспензії лейкоцитів контрольних пухлиноносіїв з 

циклофосфаном супроводжується нарощуванням реципрокного потенціалу між ВГЛ та 
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показниками фагоцитозу (рис. 6в), на відміну від здорових щурів (інтактних і поєних м.в. 

Нафтуся). Зокрема, зникає тенденція до синергічної взаємодії між ВГЛ і фагоцитами з дуже 

високим ІП (85-99%, r= -0,131, стосовно r= 0,415 для стандартних). Водночас, негативні 

кореляційні взаємозв’язки зареєстровані для ВГЛ і активованих фагоцитів з високим ІП (61-84%, 

r= -0,527), середнім ІП (41-60%, r= -0,963) та низьким ІП (21-40%, r= -0,579). Лише для 

активованих фагоцитів з дуже низьким ІП (0-20%) зареєстрована тенденція до позитивних 

кореляційних взаємозв’язків з ВГЛ (r= 0,416). Загалом, ВГЛ і фагоцити, як стандартні, так і 

активовані циклофосфаном, конкурують за антиген (r= -0,959 і r= -0,814, відповідно). 

Відрадно (рис. 6г), що прищеплення КГ щурам, після 21-денного поїння м.в. Нафтуся, з 

подальшим 14-денним поїнням, супроводжується позитивними кореляційними взаємозв’язками 

між ВГЛ і загальним відсотком (%) фагоцитів, як стандартних (r= 0,734), так і активованих 

циклофосфаном (r= 0,873).  Проте, активація циклофосфаном докорінно змінює характер взаємодії 

ВГЛ з кожною із досліджуваних популяцій фагоцитів. Насамперед, активація циклофосфаном 

сприяє нарощуванню синергічного потенціалу між ВГЛ та VIP-фагоцитами, оскільки усуває 

негативні кореляційні взаємозв’язки між ВГЛ та стандартними фагоцитами з дуже високим ІП (85-

99%, r= -0,591). “Розплатою” за це є конкуренція між ВГЛ і активованими фагоцитами з середнім 

ІП (41-60%, r= -0,717), а також руйнація позитивних кореляційних взаємозв’язків між ВГЛ і 

стандартними фагоцитами з низьким ІП (21-40%, r= 0,572) і дуже низьким ІП (0-20%, r= 0,619). 

Ритмічне (1,5% м.т. щоденно) поїння пухлино носіїв м.в. Нафтуся, розпочате через добу 

після прищеплення КГ, не в змозі подолати антагоністичний характер взаємодії між ВГЛ і 

загальним відсотком (%) фагоцитів, як стандартних (r= -0,869), так і активованих циклофосфаном 

(r= -0,857). Водночас, активація фагоцитів циклофосфаном сприяє нарощуванню синергічного 

потенціалу між кожною окремою популяцією фагоцитів та відсотком ВГЛ (рис. 6д), за вийнятком 

фагоцитів з дуже високим ІП (85-99%, r= -0,601). 

Довільне, для збереження водно-сольового балансу, поїння пухлиноносіїв м.в. Нафтуся, 

розпочате також через добу після прищепленя КГ, супроводжується стабільними негативними 

кореляційними взаємозв’язками між ВГЛ і загальним відсотком (%) фагоцитів, як стандартних (r= 

-0,701), так і активованих циклофосфаном (r= -0,582), (рис. 6е). Проте, стандартні фагоцити з 

високим ІП (61-84%) та середнім ІП (41-60%) конкурують з ВГЛ (r= -0,653 і –0,356, відповідно). І, 

навпаки, після активації циклофосфаном, фагоцитам з відповідними ІП властиві позитивні 

кореляційні взаємозв’язки з ВГЛ (r= 0,580 і 0,800, відповідно). “Розплатою” за сінергізм між 

згадуваними, функціонально активними, популяціями фагоцитів і ВГЛ є нівеляція взаємодії між 

ВГЛ і активованими циклофосфаном фагоцитами з низьким ІП (21-40%) і дуже низьким ІП (0-

20%), тоді як між ВГЛ і стандартними фагоцитами з відповідними ІП виявлені позитивні 

кореляційні взаємозв’язки (r= 0,559 і 0,619, відповідно). 

Загалом, активація мікросомальних монооксигеназ циклофосфаном in vitro сприяє 

нарощуванню позитивних кореляційних взаємозв’язків між функціонально повноцінними 

фагоцитами (рис. 4, 5) і ВГЛ у щурів, поєних м.в. Нафтуся, як здорових, так і пухлиноносіїв. 

Таким чином, правомірно дійти висновку, що індукція мікросомальних монооксигеназ 

органічними речовинами-ксенобіотиками м.в. Нафтуся, забезпечуючи синхронну активацію 

багатоцільових гідроксилаз і утворення чинників з антигенними властивостями, є керуючим 

символом регуляції взаємодії між сегментоядерними фагоцитами і ВГЛ. 

Вищевикладене підтверджується дослідженнями кореляції між абсолютними величинами 

(109/ л) ВГЛ і фагоцитів та їх ролі в пригніченні росту КГ. 

 

Таблиця 3. Вплив води Нафтуся на чисельність (109/л) популяцій білокрівців у 

здорових щурів та при патології  

 
 

Показники 

а 

Інтактні 

(5) 

б 

Нафтуся - 21день  

(5) 

в 

Нафтуся-21день + КГ 

(5) 

Лейкоцити 7,93 ± 0,75 12,46 ± 0,98 ** 18,61 ± 2,43 ** 

Лімфоцити 4,97 ± 0,39 7,58 ± 0,76 * 9,01 ± 1,0 ** 

ВГЛ 0,82 ± 0,04 2,89 ± 0,35 *** 2,48 ± 0,28 *** 

Сегментоцити 2,11 ± 0,36 3,35 ± 0,63 7,44 ± 1,40 * 

Фагоцити 1,14 ± 0,20 2,94 ± 0,59 * 5,36 ± 1,3 * 

З них, з ІП:    

85-99 % 0,086 ± 0,037 0,8 ± 0,23 * 1,56 ± 0,38 ** 
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61-84 % 0,28 ± 0,08 1,22 ± 0,29 * 1,48 ± 0,60 

41-60 % 0,27 ± 0,05 0,43 ± 0,02 * 0,61 ±  0,10 * 

21-40 % 0,26 ± 0,06 0,26 ± 0,06 0,72 ± 0,30  

0-20 % 0,25 ± 0,10 0,23 ± 0,05 0,99 ± 0,22  

 

Показники 

г 

Контроль (КГ) 

(3) 

д 

КГ + Нафтуся 1,5% 

(6) 

е 

КГ + Нафтуся ad 

libitum 

(6) 

Лейкоцити 29,52 ± 5,38 ** 26,0 ± 2,94 *** 19,13 ± 2,22 *** 

Лімфоцити 9,05 ± 1,45 * 12,3 ± 2,67 * 9,9 ± 1,13 ** 

ВГЛ 3,19 ± 0,57 *** 4,35 ± 0,94 *** 3,28 ± 0,50 *** 

Сегментоцити 17,74 ± 4,03 ** 11,04 ± 1,16 *** 7,27 ± 2,17 

Фагоцити 14,56 ± 3,42 ** 9,06 ± 0,73 *** 5,93 ± 1,58 * 

З них, з ІП:    

85-99 % 0,96 ± 0,22 ** 0,64 ± 0,14 ** 0,48 ± 0,15 ** 

61-84 % 2,58 ± 0,77 * 1,89 ± 0,19 *** 1,0 ± 0,3 * 

41-60 % 2,81 ± 1,46 2,1 ± 0,14 *** 1,05 ± 0,31 * 

21-40 % 3,01 ± 0,81 * 2,14 ± 0,35 *** 1,46 ± 0,49 * 

0-20 % 5,20 ± 1,70 * 2,29 ± 0,45 ** 1,94 ± 0,56 * 

Кратність росту білокрівців
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Рис. 7. Вплив мінеральної води Нафтуся на темп росту популяцій білокрівців у здорових 

щурів та пухлино носіїв 

Встановлено (табл. 3б, рис. 7), що 21-денне поїння щурів м.в. Нафтуся супроводжується 

помірним лейкоцитозом  - чисельність лейкоцитів вірогідно зросла  в 1,6 р. Серед лейкоцитів цих 

щурів домінують лімфоцити (61±4,3%), як і в інтактних тварин (63,2±2,0%), проте їх чисельність 

зросла в 1,5 р. 
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Як і очікувалося (табл. 3г), прищеплення КГ інтактним щурам супроводжується 

максимальним лейкоцитозом – чисельність лейкоцитів зросла в 3,7 р. При цьому, чисельність 

лімфоцитів зросла в 1,8 р., проте їх частка складає лише 31,67±4,1%. 

Прищеплення КГ щурам, після 21-денного поїння м.в. Нафтуся (табл. 3в), відчутно 

сповільнює приріст лейкоцитів крові – їх чисельність зросла в 2,3 р., стосовно інтактних тварин.  

Темп приросту чисельності лімфоцитів у цих пухлиноносіїв аналогічний контрольному, однак 

вони домінують серед білокрівців (49,4±3,6%). 

Ритмічне (1,5% м.т.) 14-денне поїння пухлиноносіїв м.в. Нафтуся, розпочате через добу після 

прищеплення КГ (табл. 3д, рис. 7), забезпечує приріст чисельності лейкоцитів в 3,3 р., лімфоцитів 

– в 2,5 р., зберігаючи їх провідну роль серед білокрівців (45,67±5,1%).  

Аналогічне, довільне споживання пухлиноносіями м.в. Нафтуся (табл. 3е) завершується 

збільшенням чисельності лейкоцитів в 2,4 р., лімфоцитів – в 2 р., тоді як їх частка серед 

білокрівців є максимальною (54,0±7,8%). 

Таким чином, поїння щурів м.в. Нафтуся, як здорових, так і пухлиноносіїв, забезпечує 

збереження лімфоцитарного профілю крові, властивого цьому виду, що узгоджується з нашими 

попередніми дослідженнями. Зокрема, м.в. Нафтуся забезпечує збереження лімфоцитарного 

профілю крові у щурів при зовнішньому і внутрішньому опроміненні [10, 21, 22]. 

Встановлено (рис. 7), що 21-денне поїння здорових щурів м.в. Нафтуся забезпечує 

збільшення чисельності ВГЛ в 3,5 р. Темп приросту ВГЛ у контрольних пухлиноносіїв дещо 

вищий - в 3,9 р. І навпаки,  прищеплення КГ щурам, після 21-денного поїння м.в. Настуся, 

супроводжується лише 3-х кратним збільшення чисельності ВГЛ. Ритмічне (1,5% м.т.) 14-денне 

поїння пухлиноносіїв м.в. Нафтуся, розпочате через добу після прищеплення КГ, забезпечує 

максимальний приріст ВГЛ в 5,3 р., тоді як аналогічне довільне споживання цієї мінеральної води 

супроводжується співрозмірним з контролем темпом росту чисельності ВГЛ (в 4 р.). 

Як вже зазначалося [16, 26], ВГЛ є натуральними кілерами, здатними самостійно 

знешкоджувати антиген. Водночас, збільшення їх чисельності є провісником специфічної імунної 

резистентності, оскільки спричинене інтерлейкіном-2, виділеним активованими Т-лімфоцитами, 

при їх першому контакті з антигеном, зокрема, онкоантигеном. 

Збільшення чисельності ВГЛ у здорових щурів, після 21-денного поїння м.в. Нафтуся, 

дозволяє стверджувати, що органічні речовини-ксенобіотики води Нафтуся, активуючи 

мікросомальне гідроксилювання, здатні, водночас, набувати антигенних властивостей, 

зв’язуючись з альбуміном на тих же мікросомах. 

Видається, згідно отриманих нами результатів, що ці “нафтусині” антигени здатні 

модифікувати вірулентність онкоантигену: посилювати її (ритмічне поїння Настусею), 

послаблювати (21-денне превентивне поїння Настусею), або залишати без змін (довільне 

споживання Нафтусі), згідно з “вимогою” організму. 

Збільшення чисельності сегментоцитів (табл. 3б, рис. 7) у здорових щурів, після 21-денного 

поїння м.в. Нафтуся, в 1,6 р.,   а також збільшення їх чисельності в 3,5 р.  у цих щурів, після 

прищеплення КГ (табл. 3в, рис. 7), співрозмірне із збільшенням загальної чисельності лейкоцитів. 

8-кратне збільшення чисельності сегментоцитів у контрольних пухлиноносіїв (табл. 3г, рис. 

7), завдяки мобілізації із тканинних депо, є типовою реакцією організму на онкоантиген [17, 18], 

що забезпечує домінування цієї популяції серед білокрівців (59,0±4,7%). 

Ритмічне (1,5% м.т.) поїння пухлиноносіїв м.в. Нафтуся забезпечує приріст чисельності 

сегментоцитів в 5,2 р., а довільне – в 2,2 р. (табл. 3д,е,  рис. 7). 

Встановлено (табл. 3б, рис. 7), що 21-денне поїння здорових щурів м.в. Нафтуся, в дозі 1,5% 

м.т. щоденно, супроводжується вірогідним приростом чисельності фагоцитів в 2,6 р., насамперед, 

внаслідок стрімкого росту в 9,3 р. фагоцитів з дуже високим ІП (85-99%), а також збільшенням в 

4,4 р.  фагоцитів з високим ІП (61-84%) та в 1,6 р. фагоцитів з середнім ІП (41-60%), тоді як 

чисельність фагоцитів з низьким ІП (21-40%) та дуже низьким ІП (0-20%) залишається без змін. 

Тобто, як і очікувалося, тривале ритмічне надходження м.в. Нафтуся в організм забезпечує 

нагромадження пулу функціонально активних фагоцитів – VIP-фагоцитів, (рис. 4, 5). 

Прищеплення інтактним щурам КГ  (табл. 3г, рис. 7) супроводжується  ростом чисельності 

фагоцитів в 12,8 р., перш за все, внаслідок 20-кратного збільшення популяції з дуже низьким ІП 

(0-20%), тоді як ріст решти популяцій фагоцитів є співрозмірним, в межах 9,2-11,6 р.р. 

Навпаки (табл. 3в, рис. 7), у щурів з КГ, прищепленою після 21-денного поїння м.в. Нафтуся, 

чисельність фагоцитів зросла лише в 4,7 р., однак їх популяція з дуже високим ІП (85-99%) зросла 

у 18 р. Чисельність фагоцитів з високим ІП (61-84%) зросла в 5,3 р., однак в 4 р. зросла також і 
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чисельність фагоцитів з дуже низьким ІП (0-20%), тоді як популяції фагоцитів з середнім ІП (41-

60%) і низьким ІП (21-40%) збільшились, відповідно, в 2,3 р. і     2,8 р. 

Таким чином, правомірно стверджувати, що у пухлиноносіїв, превентивно поєних м.в. 

Нафтуся, відбувається функціональний перерозподіл фагоцитів, адекватний завданню подолання 

онкоантигена. 

Ритмічне (табл. 3д, рис. 7) поїння пухлиноносіїв м.в. Нафтуся, розпочате через добу після 

прищеплення КГ, супроводжується співрозмірним  приростом як загальної чисельності фагоцитів 

(в 7,9 р.), так і кожної з їх популяцій (в 6,8-9,2 р.р.). 

Навпаки, у пухлиноносіїв,  що пили м.в. Нафтуся ad libitum (табл. 3е, рис. 7), для збереження 

водно-сольового балансу організму, збільшення загальної чисельності фагоцитів в 5,2 р. 

зумовлене, перш за все, ростом в 7,8 р. їх популяції з дуже низьким ІП (0-20%). Синхронно, в 5,6 

р., зросла чисельність фагоцитів з дуже високим ІП (85-99%) і низьким ІП (21-40%), тоді як 

чисельність фагоцитів з високим ІП (61-84%) і середнім ІП (41-60%) збільшилась, відповідно, в 3,6 

і 3,9 р. 

Таким чином, активація перетравлюючої здатності фагоцитів м.в. Нафтуся, як невідворотній 

наслідок індукції їх монооксигеназ органічними речовинами-ксенобіотиками цієї води, 

збалансовується нарощуванням пулу функціонально неповноцінних фагоцитів, що формує 

оптимальний фагоцитарний потенціал організму, в нормі і при патології. 

Вищевикладене підтверджується аналізом кореляційних взаємозв’язків між досліджуваними 

чинниками неспецифічної резистентності мієлоїдного і лімфоїдного рядів білої крові. 

А саме, в інтактних щурів (рис. 8а) позитивні кореляційні взаємозв’язки виявлені між 

загальною чисельністю фагоцитів і ВГЛ (r= 0,710), а також між ВГЛ і фагоцитами з високим ІП 

(61-84%, r= 0,718), середнім ІП (41-60%, r= 0,660) та низьким ІП (21-40%, r= 0,555). Між ВГЛ і 

фагоцитами з дуже високим ІП (85-99%) простежується лише тенденція до синергізму (r= 0,358), 

тоді як між ВГЛ і фагоцитами з дуже низьким ІП (0-20%) кореляційні взаємозв’язки відсутні. 

21-денне поїння здорових щурів м.в. Нафтуся, в дозі 1,5% м.т. щоденно (рис. 8а), 

завершується суттєвими реципрокними взаємозв’язками між ВГЛ і загальною чисельністю 

фагоцитів (r= -0,498) та ВГЛ і VIP-фагоцитами (рис. 4, 5): зокрема, ВГЛ-фагоцити з дуже високим 

ІП (85-99%, r= -0,600) та ВГЛ-фагоцити з високим ІП (61-84%, r= -0,613). Взаємодія відсутня між 

ВГЛ та фагоцитами з середньою, низькою і дуже низькою перетравлюючою здатністю. 

Відрадно, що прищеплення КГ щурам, після превентивного 21-денного поїння м.в. Нафтуся, 

з подальшим 14-денним ритмічним поїнням, супроводжується максимальним синергізмом між 

ВГЛ і всіма досліджуваними популяціями фагоцитів (рис. 8а), за вийнятком фагоцитів з дуже 

низьким ІП (0-20%). А саме, ВГЛ-фагоцити (r= 0,840),  ВГЛ-фагоцити з дуже високим ІП (85-99%, 

r= 0,861), ВГЛ-фагоцити з високим ІП (61-84%, r= 0,607), ВГЛ-фагоцити з середнім ІП (41-60%, r= 

0,664), ВГЛ-фагоцити з низьким ІП (21-40%, r= 0,950).  

Навпаки, у контрольних пухлиноносіїв, через 14 днів після прищеплення КГ (рис. 8б), 

зареєстровані суттєві негативні кореляційні взаємозв’язки між ВГЛ і фагоцитами з дуже високим 

ІП (85-99%, r= -0,924), високим ІП (61-84%, r= -0,715) та середнім ІП (41-60%,            r= -0,659), 

тоді як між ВГЛ та фагоцитами з низьким ІП (21-40%) і дуже низьким ІП (0-20%) кореляційні 

взаємозв’язки є позитивними (r= 0,784 і 0,711, відповідно). 

14-денне ритмічне поїння пухлиноносіїв м.в. Нафтуся, розпочате через добу після 

прищеплення КГ (рис. 8б), зберігає негативні кореляційні взаємозв’язки між ВГЛ і VIP-

фагоцитами та позитивні кореляційні взаємозв’язки між ВГЛ і фагоцитами з дуже низьким ІП (0-

20%), тоді як взаємодія між ВГЛ  і фагоцитами з низьким ІП (21-40%) знівельована. 

Аналогічне довільне споживання м.в. Нафтуся пухлиноносіями, для збереження водно-

сольового балансу, пом’якшує конкурецію між ВГЛ і VIP-фагоцитами (рис. 4, 5) та усуває 

взаємодію між ВГЛ і фагоцитами з середнім ІП (41-60%), низьким ІП (21-40%) і дуже низьким ІП 

(0-20%, рис. 8б). 
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Рис. 8. Вплив мінеральної води Нафтуся на кореляційні взаємозв’язки між чисельністю 

(109 /л) ВГЛ та фагоцитів у здорових щурів і пухлиноносіїв  
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Варте уваги, що кореляційні зваємозв’язки відсутні між ВГЛ і загальною чисельністю 

фагоцитів у всіх трьох вищезгаданих групах пухлиноносіїв (рис. 8б). 

Дослідження кореляційних взаємозв’язків між масою пухлини (м.п.), ВГЛ та фагоцитами 

дозволило звізуалізувати потенційну роль цих білокрівців в гальмування росту КГ. 
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Рис. 9. Вплив мінеральної води Нафтуся на кореляційні взаємозв’язки між масою 

пухлини, ВГЛ і фагоцитами у щурів 
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Зокрема,  у контрольних пухлино носіїв (рис. 9а) виявлені позитивні кореляційні 

взаємовз’язки між масою пухлини і загальною чисельністю ВГЛ (r=0,469) та масою пухлини і 

загальною чисельністю фагоцитів (r=0,899), що є типовою реакцією організму на онкоантиген. 

При цьому, взаємодія між масою пухлини і функціонально активними фагоцитами відсутня. 

Позитивні кореляційні зв’язки зареєстровані лише між м.п. і фагоцитами з низьким ІП (21-40%, 

r=0,916) та дуже низьким ІП (0-20%, r=0,955). 

У щурів, котрим КГ прищеплена після 21-денного превентивного поїння м.в. Нафтуся (рис. 

9а), також виявлені позитивні кореляційні взаємозв’язки між м.п. і ВГЛ (r=0,841) та між м.п. і 

фагоцитами (r=0,612). Водночас, у цих пухлиноносіїв зареєстровані  позитивні кореляційні 
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взаємозв’язки між м.п. і фагоцитами з дуже високим ІП (85-99%, r=0,474), середнім ІП (41-60%, r= 

0,855) та низьким ІП (21-40%, r= 0,799). 

Тобто, 21-денне превентивне поїння щурів м.в. Нафтуся і подальше 14-денне поїння, після 

прищеплення КГ, сприяє суттєвому нарощуванню синергічного потенціалу між масою пухлини, 

ВГЛ та функціонально активними фагоцитами (рис. 4, 5). 

14-денне ритмічне (1,5% м.т.) поїння щурів м.в. Нафтуся, розпочате через добу після 

прищеплення КГ, супроводжується  позитивними кореляційними взаємозв’язками лише між м.п. і 

фагоцитами з високим ІП (61-84%, r= 0,646), тоді як між м.п. і загальною чисельністю фагоцитів 

(r= -0,346) та між м.п. і фагоцитами з дуже низьким ІП (0-20%, r= -0,453) спостерігається лише 

тенденція до негативних кореляційних взаємозв’язків (рис. 9б). Взаємодія між м.п. і ВГЛ відсутня. 

Аналогічне довільне споживання м.в. Нафтуся пухлиноносіями (рис. 9б), для збереження 

водно-сольового балансу, супроводжується позитивними кореляційними взаємозв’язками між м.п. 

і загальним числом фагоцитів (r= 0,713), а також між м.п. і фагоцитами з середнім ІП (61-84%, r= 

0,669), низьким ІП (21-40%, r= 0,752) і дуже низьким ІП (0-20%, r= 0,751).  Між м.п. і ВГЛ 

зареєстровані негативні кореляційні взаємозв’язки (r= -0,489). 

Видається, що саме фагоцити з дуже високим ІП (85-99%, рис. 5б), щонайбільше “викликані 

до життя” індукцією мікросомальних монооксигеназ органічними речовинами-кенобіотиками 

м.в.Нафтуся, є вирішальними в синергічній взаємодії онкоантигена і популяції фагоцитів  в 

цілому. 

Варте уваги, що у щурів, превентивно поєних м.в. Нафтуся, ріст КГ вірогідно загальмований 

на 59,2 %; у щурів, ритмічно поєних м.в. Нафтуся – на 64,4 %, довільно – на  70,4 %. 

Таким чином, індукція мікросомальних монооксигеназ органічними речовинами- 

ксенобіотиками м.в. Нафтуся, зумовлює синхронну активацію перетравлюючої здатності 

сегментоядерних фагоцитів та ВГЛ, і як наслідок,  забезпечує оптимальну реорганізацію взаємодії 

цих білокрівців, згідно з потребами організму, як здорового, так і ураженого недугою. 
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Ю.Ю. СОЛОВЬЕВ  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ НА ФОНЕ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА ПУТЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

На підставі клінічного, нейроортопедичного, мануального, морфо-

функціонального, психологічного обстеження були виявлені особливості головного болю 

напруги на тлі шийного остеохондрозу. Що дозволило розробити комплекси 

патогенетичного відновного лікування і на підставі безпосередніх і віддалених 

результатів підтвердити їх ефективність. 

Ключевые слова: ГБН, остеохондроз, шейный отдел позвоночника 

*** 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Среди различных проявлений головных болей встречающиеся у каждого жителя планеты на 

протяжении его жизни, ведущее место имеет головная боль напряжения (ГБН) (до 85 %) при этом 

у женщин она встречается примерно в 3 раза чаще. Нозологическая самостоятельность данная 

нозология определена Международной классификацией головных болей, принятой в 1988 году [4, 

9]. ГБН является официально признанной нозологической единицей, в МКБ-10, она находится в 

рубрике G 44.2. 

Результаты исследований последнего десятилетия уточнили патогенетическую концепцию 

ГБН. Если по классическим представлениям ее развитие объяснялось исключительно 

патологической импульсацией из тонически напряженных мышц скальпа и шеи в ответ на 

психоэмоциональный стресс, то согласно современным взглядам основная роль принадлежит 

дисфункции ноцицептивной и антиноцицептивной систем. Одним из факторов развития ГБН 

принято считать эмоциональную или интеллектуальную нагрузку, т.е. в принципе 

физиологические ситуации. Тогда ГБН должна рассматриваться как парадоксальная реакция, а 

такова возможна только при ироментированном фоне. Таким фоном могут быть изменения 

мышечной и нервной систем, возникающие при вертеброгенных и миофасциальных болевых 

синдромах, что позволило предположить патогенетическую неоднородность клинического 

феномена ГБН, поскольку в ряде случаев стереотипный характер болевых ощущений обусловлен 

шейным остеохондрозом [1, 9]. 

К сожалению, в практической деятельности врачей и научных исследованиях недостаточное 

внимание уделяется вопросам дифференциальной диагностики ГБН у больных шейным 

остеохондрозом, что снижает возможность разработки и применения методов эффективного 

лечения. При современном подходе в лечении больных ГБН на фоне шейного остеохондроза 

преимущественно применяют медикаментозную терапию и мало уделяют использованию 

немедикаментозных методов лечения, включая массаж, мануальную терапию и рефлексотерапию, 

важными преимуществами, которых, помимо достаточной эффективности, является безопасность 

и экономичность [5, 6, 7]. 

Современное представление о ГБН при шейном остеохондрозе позволяют полагать, что для 

успешного лечения и реабилитации, больных с данной патологией целесообразна разработка 

немедикаментозных методов терапии.  

Исходя из выше сказанного, и учитывая современные тенденции в подходе к медицинской 

реабилитации больных ГБН представляется актуальным разработка научно обоснованных методов 

немедикаментозной терапии с использованием нейроортопедических воздействий (мобилизация, 

постизометрическая релаксация, тракция, ортезирование), криомассажа и аутогенной тренировки 

в комплексе восстановительного лечения таких пациентов. 

Цель работы. Клинико-патогенетическое обоснование применения немедикаментозных 

методов восстановительного лечения больных ГБН на фоне шейного остеохондроза с 

использованием постизометрической релаксации мышц, мобилизации шейного отдела 

позвоночника, тракции, криомассажа и аутогенной тренировки направленных на повышение 

терапевтической эффективности.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Объектом клинического исследования послужили 150 пациентов с ГБН на фоне шейного 

остеохондроза, у которых были незначительные и умеренные рентгенологические изменения 

шейного отдела позвоночника и преимущественные проявления рефлекторного синдрома. Возраст 

пациентов составлял от 22 до 53 лет - мужчин (33,3 %) и женщин (66,6 %). Среди обследованных 

были 25 пациентов в возрасте 20 – 30 лет (16,6 %), 50 были в возрасте 30 - 40 лет (33,3 %), 35 были 

в возрасте 40 - 50 лет (23,3 %), 40 были в возрасте 50 - 60 лет (26,6 %). Пациенты находились под 

наблюдением в Медико-санитарной части КП „Одесьміськелектротранс”, и в поликлинике 

Украинского научно-исследовательского института медицинской реабилитации и курортологии, 

ДП «Клинический санаторий им. Горького» (г. Одесса). 

Все пациенты были обследованы с использованием единого комплекса клинико-

инструментальных тестов, которые, включали общеклинические, нейроортопедические 

(неврологическое, ортопедическое, мануальное), инструментальные (рентгенография, магнитно-

резонансная томография, доплеросонография, универсальная углометрия), психосоматические 

обследования, а также оценка болевого синдрома. Основными условиями, согласно которым 

производился отбор больных, являлись головная боль, отвечающая критериям ГБН, 

информированное согласие больного на обследование и лечение. По специально разработанной 

карте оценивали клиническое состояние больного и эффективность результатов лечения. 

Уточнение диагноза и рекомендации проводили на основании клинического обследования и учета 

отдаленных результатов, инструментальных исследований (рентгенография шейного отдела 

позвоночника, доплеросонография). 

Ортопедическое обследование включало общий осмотр с определением осанки больного, 

оценкой походки и позы в положении стоя и сидя, выявление изменения переднезадних изгибов и 

бокового искривления позвоночника, ограничение активных и пассивных движений, а также 

наличие контрактур и ригидности мышц, и других нарушений статики и динамики позвоночника 

[2]. Изучение состояние суставно-мышечного аппарата проводили с помощью показателей 

индекса мышечного синдрома (ИМС), определения подвижности позвоночно-двигательного 

сегмента и углометрии. (Stoddart). Индекс мышечного синдрома оценивался в баллах до и после 

лечения, при этом учитывали: выраженность спонтанных болей, тонус мышц, болезненность 

мышц при пальпации, продолжительность болезненности, степень иррадиации болей при 

пальпации. [3]. 

Неврологическое обследование проводили по общепринятой схеме, уделяли вниманию 

топической диагностике, степени и характеру поражения нервной системы, применяли 

классификацию вертеброгенной заболеваний нервной системы, утвержденный Всесоюзной 

проблемной комиссией «Заболевания периферической нервной системы». Количественную 

оценку вертебрального синдрома проводили с помощью пятибалльной оценки 

вертеброневрологической симптоматики. [1, 3]. 

Определение подвижности позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) проводили до и после 

лечения, использовали критерии, предложенные Международной академией мануальной терапии 

(FIMM, 2001). 

Для измерения объема движения в шейном отделе позвоночника (сгибания, разгибания, угол 

бокового наклона, поворота) использовали устройство - универсальный угломер (градация в 

градусах) [2]. 

Состояние сосудов головного мозга и сосудов шеи исследовали методом доплеросонографии 

(аппарат SONOMED 325) и оценивали следующие показатели: систолическую и диастолическую 

скорость кровотока, среднюю скорость кровотока, тонус сосудов, периферическое сопротивление 

в сосудистом русле, определяли диапазон церебральной реактивности с помощью 

функциональных проб (вазоконстрикции и вазодилатации).  

Рентгенологический метод исследования включал обязательное проведение 

рентгенологических снимков в прямой, боковой проекции, в положении максимального сгибания 

и разгибания позвоночника. Для оценки стадии выраженности остеохондроза позвоночника 

использовали классификацию Зекера. Количественную оценку восприятия боли проводили с 

помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), которая представляет собой отрезок прямой 

линии длиной 150 мм, начальная точка которого соответствует отсутствию боли, а конечная - 

невыносимым болевым ощущениям. Оценку силы боли оценивали с помощью вербальной 

оценочной шкалы (ВОШ). Оценку динамики болевых ощущений регистрировали с помощью 
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процентной шкалы (ПШ), которая проводится следующим образом: больного просят обозначить 

интенсивность его начальной боли за 100 % и указать, на сколько процентов уменьшилась боль к 

концу лечения. Для определения исходной выраженности нарушений в шейном отделе 

позвоночника, динамики их изменений, использовали - тест - «Индекс нарушения 

жизнедеятельности при болях в шее» [6, 8]. 

Оценку депрессивных состояний проводили с помощью опросника Бека. Наличие или 

отсутствие стресса оценивали с помощью “Шкалы социальной адаптации”. (Holmes, Rahe, 1967). 

Оценку уровня тревожности изучали с помощью теста Спилбергера-Ханина, (модификация Ю.Л. 

Ханина (1976 ). Для оценки качества жизни пациентов использовался опросник SF-36 [J.Е.Ware, 

1992] 

В зависимости от количества болевых дней, переживаемых в течение месяца, и длительности 

боли в каждом эпизоде выделены две категории больных ГБН. Первую составили 124 (82,6 %) 

пациента с хронической головной болью (ХГБН), вторую – 26 (17,33 %) пациентов ‒ с 

эпизодической головной болью (ЭГБН). Среди больных с ХГБН (среднее количество болевых 

дней в месяц – 24,8 ± 3,6) были 86 (69,35 %) женщин и 38 (30,65 %) мужчин. Средняя 

продолжительность заболевания равнялась (12,43±2,03) годам, что достоверно отличалось от 

аналогичного показателя у больных с ЭГБН. ЭГБН (количество болевых дней в месяц – 10,5 ± 2,7) 

страдали 14 (53,84 %) женщин и 12 (46,15 %) мужчин, средняя продолжительность заболевания 

составляла (4,6+0,84) года. 

При интенсивности цефалгий (по 150 мм ВАШ боли) при первичном обследовании у больных 

ГБН преобладали боли умеренной степени выраженности (50–100 мм) – у 52 (34,66 %), 

выраженные (100–150 мм) – у 94 (62,6 %) и легкие (0–50 мм) – 4 (2,66 %) больных. Средняя 

интенсивность боли по данному показателю составило 93,14 ± 10,33 мм. По данным 

рентгенографии шейного отдела позвоночника у 71 (43,33 %) больного были выявлена I стадия 

остеохондроза шейного отдела позвоночника, у 73 (48,66 %) - II стадия остеохондроза шейного 

отдела позвоночника, у 6 (4 %) обследованных ‒ III стадия остеохондроза шейного отдела 

позвоночника. Больные предъявляли жалобы: на самопроизвольные боли 97,7 % и боли при 

движении 90 % в шейном отделе позвоночника, скованность 76,6 %, парестезии 80 %, снижении 

силы мышц 96,6 %, тошноту 97,3 %, нарушение сна 98,6 %, слабость 93,3 %, утомляемость 100 %, 

повышенную тревожность у 98,6 %. Головные боли были в 100 % случаев, однако имелись 

различия локализации последних. В затылочно-теменной области боль была отмечена у 31,9 %, в 

теменно-лобной области и двухсторонней у 34 %. По характеру боль различалась, в 49,3 % 

случаях была – монотонный, в 50,6 % случаев носила сдавливающий характер. По результатам 

ортопедического обследования у 150 больных (100 %) были выявлены деформации опорно-

двигательной системы: асимметрия плечевого пояса ‒ у 78 больных (52 %), наличие кифосколиоза 

‒ у 72 больных (48 %) сколиоз ‒ S. По данным, полученным при проведении объективного 

мануального обследования пациентов, были выявлены функциональные блокады ПДС у всего 

контингента пациентов (150 человек). Наиболее часто выявлены изменения в ПДС следующих 

сегментов: Th1 ‒ CVII, CVII ‒ CVI, CVI ‒ CV, СIII ‒ СII, СIII ‒ СIV. Ограничение подвижности в 

шейном отделе позвоночника по данным углометрии, были отмечены в 100 % случаев. Эти 

нарушения соответствуют диагнозу остеохондроз шейного отдела позвоночника 1, 2 или 3 стадии 

заболевания.  

При оценке тонуса перикраниальной мускулатуры (производили пальпаторно) выявлено 

дисфункцию, которая чаще была симметричной. У 148 (98,66 %) больных определялась 

напряженность и болезненность перикраниальных мышц, выраженным было повышение их 

тонуса. Длительность болезненности мышц, а также степень иррадиации боли при пальпации 

выражались индексом мышечно-тонического синдрома, у обследованных он составлял (8,51 ± 

0,12) балла.  

При анализе факторов, негативно влияющих на состояние больных, было обнаружено, что 

ухудшение состояния в основном возникает при длительном стрессе, тревоге и депрессии (150 

больных). Также весьма неблагоприятно сказывались чрезмерные и длительные умственные 

нагрузки (98 больных), перемена погоды (76 пациента), в меньшей степени – физические нагрузки, 

менструации у женщин. 

Анализ доплерограмм выявил, что у большинства больных независимо от их возраста имеет 

место гипоперфузия в вертебро-базилярном бассейне. Локализация нарушений была различной: у 

35 пациентов (23,3 %) выявлено снижение кровотока по правой позвоночной артерии; у 39 (26 %) 

в левой позвоночной артерии. Поражение позвоночных артерий у 52 (34,6 %) приводило к 
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гипоперфузии в основной артерии; у 19 ( 12,6 %) снижению кровотока в правой заднемозговой 

артерии, у 21 (14 %) в левой заднемозговой артерии. 

Оценка характера нарушений кровотока показала, что у 39 из них (26 %) имел место 

вазоспазм правой позвоночной артерии; у 37(24,6 %) ‒ вазоспазм в левой позвоночной артерии, у 

59 больных (39,3 %) ‒ спазм основной артерии, у 25 (16,6 %) ‒ правой заднемозговой артерии, у 27 

(18 %) спазм левая заднемозговая артерия.  

Оценивая результаты исследования «выраженности нарушений жизнедеятельности при болях 

в шее» у больных (Н. Vernon, J. Mior, 1989), было определено, что на момент первичного 

обследования преобладали умеренные нарушения (15 - 24 балла) – у 102 (68 %), реже тяжелые 

(более 25 - 34 балла)  44 (29,33 %) и весьма редкими были легкие нарушения (5 - 14 баллов) – у 4 

(2,66 %) больных. Анализ состояния эмоционально-личностной сферы больных по «Госпитальной 

шкале тревоги и депрессии» показал, что все 150 (100 %) пациентов на момент исследования 

страдали депрессией. При этом средний балл составил 42,44 ±0,29 балла. По шкале депрессии 

Бека у 30 больных ( 20 %) выявлена легкая (11–19 баллов) степень депрессии, у 52 ( 34,6 %) – 

умеренная (20–26 баллов) Высокая степень депрессии, по шкале Бека превышал (26 баллов), 

отмечена у 68 (45,3 %) пациентов. Средний балл по шкале депрессии Бека у больных с 

эпизодической ГБН составил 16,60 ± 5,81балла, среди больных с хронической ГБН –12,21 ± 6,03 

балла. Изучения уровня тревожности по методике Спилбергера–Ханина обнаружены у всех 

больных ГБН превышающие нормальные параметры, при этом средние значения этой реактивной 

тревожности составили 42,44 ±0,29 балла (умеренный уровень до 45 баллов), а личностной 

тревожности– 50,97±8,54 балла, что соответствует высокому ее уровню. Изучения уровня 

стрессового состояния (по Холмсу и Рейху) показало, что у 99 пациентов отмечена возможность 

развития стресса 80 % случаев, а у 51 пациента возможность заболевания составляет 68 % случаев. 

Изучение качества жизни пациентов по данным опросника «SF-36» (показатели PF, RP, P, GM), 

относящийся к физическому компоненту здоровья, выявил сниженный уровень показателя 

физического функционирования (35,48 ± 0,12 балла), что свидетельствует о снижении физической 

активности. 

Психический компонент здоровья, определяемый по данным опросника «SF-36» (показатели 

VT, SF, RE, MH) средне составил 43,00 ± 0,17 балла, что свидетельствует о наличии 

депрессивных, тревожных переживаний, психического неблагополучия.  

В зависимости от назначенного комплекса лечения больные были разделены на 5 групп. 

Больные 1 , 2, 3, 4 групп получали базисную терапию, включающую ортезирование и аутогенную 

тренировку. Так в комплекс лечения 1 группы пациентов входила постизометрическая релаксация 

мышц шеи; пациентам 2 группы дополнительно применяли метод мобилизации шейного отдела 

позвоночника (по Левиту); пациенты 3 группы дополнительно получали криомассаж триггерных 

точек, воротниковой зоны и проекции грудино-ключично-сосцевидной мышцы; для пациентов 4 

группы дополнительно включали постизометрическую релаксацию мышц шеи, мобилизацию 

шейного отдела позвоночника, криомассаж триггерных точек, воротниковой зоны и проекции 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

Контрольной группой явилась 5 группа получавшая обще принятый комплекс лечения 

медикаментозную терапию (миорелаксант тизанидин 4 - 6 мг в сутки в течении 14 дней, 

нестероидный препарат из группы диклофенаков – диклоберл по 25 - 30 мг в сутки), ручной 

массаж воротниковой зоны и магнитотерапию воротниковой зоны с помощью аппарата “Полюс ‒ 

1”). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Под влиянием лечебных комплексов у обследуемых пациентов отмечена положительная 

динамика изученных клинико-инструментальных показателей, однако степень выраженности 

положительной динамики исследуемых показателей не одинаково от применяемых комплексов 

лечения. Наиболее выраженные положительные сдвиги в состоянии пациентов по данным 

клинико-инструментальных исследований были выявлены у пациентов получавших ІV комплекс 

лечения. Это подтверждается, прежде всего, по данным изучения болевого синдрома у больных 

ГБН на фоне шейного остеохондроза. Так, самопроизвольные боли в шейном отделе позвоночнике 

исчезли после применения І-го комплекса у 20 % больных, у 33,3 % получавших ІІ комплекс, у 

46,6 % применявших III комплекс и у 80 % пациентов получавших IV комплекс лечения.  
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Тогда как после применение пятого комплекса лечения самопроизвольные боли в шейном 

отделе позвоночника уменьшились только у 16,6 % больных.  

Показатели исчезновения боли при физической нагрузке отмечены после применения І 

комплекса у 20 %, ІІ-го комплекса лечения у 30 %, ІІІ комплекса лечения у 36,6 % больных, ІV 

комплекса – у 86,6 %, V комплекса - у 16,6 % больных.  

Определенные отличия в зависимости от применяемого комплекса лечения также отмечены 

по таким показателям как утренняя скованность, парестезии, головной боли, тошноты, нарушения 

сна, головокружения, утомляемости, слабости, эмоциональной лабильности, тревожности, 

фонофобии. Так после применения І комплекса - утренняя скованность исчезла у 16,6 % больных, 

уменьшилась 56,6 % больных, парестезии исчезли у 20 % больных, уменьшились у 63,3 % 

больных, головная боль исчезла у 20 % больных, уменьшилась у 56,6 % больных, тошнота исчезла 

у 20 % больных, уменьшилась у 56,6 % больных. Нарушение сна не отмечали 26,6 % больных, 

уменьшение данного симптома, а именно длительности продолжения бессонницы отмечали 46,6 

% больных, головокружения исчезли у 30 % больных, уменьшились у 40 % больных. Проявления 

вегетативных дисфункций, а именно утомляемости, тревожности, исчезли соответственно у 20 %: 

33,3 % больных, эти симптомы уменьшились у 40 %: 43,3 % : 53,3 % : 46,6 % больных. Фонофобия 

исчезла у 33,3 % больных, а уменьшилась у 50 % больных. 

После применения ІІ комплекса лечения положительная динамика симптомов была 

следующей: утренняя скованность исчезла у 33,3 % больных, уменьшилась у 40 % больных, 

парестезии в конечностях исчезли у 30 % больных, уменьшились у 46,6 % больных; головная боль 

исчезла у 30 % больных, при этом время приступа головной боли сократилось у 50 % больных, 

тошнота исчезла у 30 % больных, уменьшилась у 43,3 % больных. Сон восстановился у 33,3 % 

больных, продолжительность бессонницы уменьшилась у 40 % больных. Головокружения исчезли 

у 36,6 % больных, уменьшились у 43,3 %. Проявления дисфункций, таких как, утомляемость, 

слабость, эмоциональная лабильность, тревожность была следующая утомляемость исчезла у 26,6 

% больных, уменьшилась у 43,3 % больных, тревожность исчезла у 43,3 % больных, уменьшился 

уровень тревожности у 40 % больных. Фонофобия исчезла у 46,6 % больных, уменьшилась 40 % 

больных. 

 Применение ІІІ-го комплекса лечения вызвало положительную динамику следующих 

клинических показателей. Так утренняя лабильность исчезла и уменьшилась, соответственно у 

43,3 % больных, парестезии исчезли у 46,6 % больных и уменьшились у 40 % больных, головная 

боль прошла у 40 % больных, уменьшилась у 43,3 % больных. Тошнота прошла у 46,6 % больных, 

уменьшилась у 40 % больных. Бессонница исчезла у 40 % больных, продолжительность ее 

уменьшилось у 43,3 % больных; явления головокружения исчезли у 43,3 % больных, уменьшились 

у 40 % больных; утомляемость исчезла у 33,3 %, уменьшилась у 50 % больных.  

Применение IV комплекса лечения существенно повлияло на клинические проявления 

заболевания. Так утренняя скованность исчезла у 80 % больных, уменьшилась у 20 % больных; 

парестезии исчезли у 53,3 % больных, уменьшились у 46,6 % больных; головная боль исчезла у 60 

% больных, уменьшалась у 40 % больных; тошнота исчезла 70 % больных, уменьшилась у 30 % 

больных. Также отмечена положительная динамика следующих показателей: - нарушение сна, 

полностью исчезли у 56,6 % больных; продолжительность бессонницы уменьшился у 43,3 % 

больных; явления головокружения полностью исчезли у 60 % больных, уменьшились проявления 

у 40 %. Утомляемость полностью исчезла у 46,6 % больных, уменьшилась у 53,3 % больных; 

слабость исчезла у 66,6 % больных, уменьшилась у 33,3 % больных; эмоциональная лабильность 

исчезла у 63,3 % больных, уменьшилась у 36,6 % больных; тревожность полностью исчезла у 66,6 

% больных, уменьшился по сравнению с начальными проявлениями у 33,3 % больных; фонофобия 

полностью исчезла у 73,3 % больных, уменьшилась у 26,6 % больных. 

При применении V комплекса лечения отмечается, снижение клинических показателей: 

утренняя скованность исчезла у 20 %больных, уменьшилась у 53,5 % больных, парестезии исчезли 

у 26,6 % больных, уменьшились 56,6 % больных. Головная боль исчезла у 23,3 % больных, 

уменьшился у 60 % больных, тошнота полностью исчезла 20 % больных, уменьшилась 46,6 % 

больных. Нарушение сна исчезли у 16,6 % больных, длительность бессонницы уменьшилось 43,3 

% больных. Явления головокружения исчезли у 20 % больных, уменьшились у 46,6 % больных. 

Утомляемость полностью исчезла 13,3 % у пациентов данной группы, уменьшилась у 40 % 

больных. Уровень тревожности восстановился у 26,6 % больных, был ниже изначальных данных у 

40 % больных. Фонофобия уменьшилась у 26,6 % больных, у 40 % уменьшилась.  



 42 

Проведенная позиционная углометрия в конце лечения выявила увеличение подвижности 

шейного отдела позвоночника преимущественного большинства больных. Вместе с тем анализ 

данных, показывает, что при применении ІІ и IV комплексов восстановительного лечения 

изменения в подвижности шейного отдела позвоночника оказались более значительными. Так 

после II комплекса лечения сгибание позвоночника улучшилось с 65,41 ± 0,17 до 67,19 ± 0,24 

градуса, разгибание улучшилось с 65,41 ± 0,17 до 67,19 ± 0,24 градуса, наклон шейного отдела 

позвоночника изменился с 30,59 ± 0,15 до 32,61 ± 0,14 - угол поворота шейного отдела 

позвоночника стала с 73,85 ± 0,17 до 75,48 ± 0,15 градуса и были статистически достоверными 

(р˂0,05). При применении IV комплекса лечения сгибание позвоночника улучшилось с 65,41 ± 

0,17 до 69,61 ± 0,10 градуса, разгибание улучшилось с 65,41 ± 0,17 до 69,61 ± 0,10 градуса, наклон 

шейного отдела позвоночника изменился с 30,59 ± 0,15 до 34,58 ± 0,10- угол поворота шейного 

отдела позвоночника стала с 73,85 ±0,17 до 79,29 ± 0,12 градуса и были эти изменения 

статистически достоверны. При применении І комплекса лечения возрастание объема движений в 

шейном отделе позвоночника по данным «позиционной углометрии» к концу лечения изменились 

у пациентов следующим образом: сгибание шейного отдела позвоночника до лечение составило 

65,41 ± 0,170 после лечения 67,19 ± 0,240, угол разгибания шейного отдела позвоночника составил 

до лечения 65,41 ± 0,170 после лечения составил 67,19 ± 0,240. Угол бокового наклона составил до 

лечения 30,59 ± 0,150, после восстановительного лечения составил 32,61 ± 0,140, угол поворота 

шейного отдела позвоночника до лечения составил 73,85 ± 0,170 ,а по результату лечения 

составило 75,48 ± 0,150 и было статистически не достоверно. 

Иная динамика подвижности позвоночника в шейном отделе наблюдалась после применения 

III и V комплекса лечения. Так после применения III комплекса лечения угол сгибания составил 

66,77 ± 0,220 (р), после V комплекса включающего стандартный комплекс лечения даже 

уменьшился до 63,21 ± 0,150 (р), угол сгибания до лечения составило около 65,41 ± 0,170. Угол 

бокового наклона шейного отдела позвоночника до лечения был равен 30,59 ± 0,150, после 

использования III комплекса составил 32,48 ± 0,090 (р), после применения V комплекса лечения 

соответствующий показатель составил 32,53 ± 0,120 (р). Угол поворота шейного отдела 

позвоночника до лечения составил 73,85 ± 0,170, а после применения III и V комплекса лечения 

соответственно составил после III комплекса 75,03 ± 0,070 (р), после V комплекса 74,84 ± 0,140 (р).  

Оценка состояния индекса мышечной системы показала, что после применения комплексов 

лечения, наступало снижение степени мышечного синдрома.  
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Рис. 1. Изменение показателей индекса мышечного синдрома при применении 

различных комплексов лечения у больных с ГБН на фоне остеохондроза шейного отдела 

позвоночника, баллы, где * - р ˂0,001. 
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Наиболее существенные изменения этого показателя произошли после применения II и IV 

комплексов лечения соответственно 4,65 ± 0,43 балла (р) и 3,10 ± 0,08 балла (р). Под влиянием І 

комплекс снижение индекса мышечного синдрома было менее существенным (5,03 ± 0,14 балла 

(р). Индекс мышечного синдрома также снижался после применения ІІІ и V комплекса и составил 

соответственно 5,58 ± 0,18 балла (р) и 6,47 ± 0,09 балла (р).  

Проводимое лечение различных комплексов лечения оказывало положительное влияние в 

показателях количественной оценки восприятия боли, что выражалось в снижении уровня 

визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Наиболее существенные изменения этого показателя 

наступали после применения II и IV комплекса лечения соответственно 3,74 ± 0,14 см (р) и 1,45 ± 

0,08 см (р). 

В тоже время снижения показателя восприятия боли после применения I, III ,V- комплексов 

изменения были менее выражены и показатели его шкалы составляли соответственно 4,58 ± 0,10 

см (р); 4,25 ± 0,08 см (р); 4,52 ± 0,25см (р). 

Показатели вербальной оценочной шкалы (ВОШ) под действием применяемых комплексов 

лечения также претерпели положительные изменения. 
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Рис. 2. Динамика показателей вербальной оценочной шкалы боли у больных с ГБН на 

фоне остеохондроза шейного отдела после применения комплексов лечения, где * - р˂0,01,** 

- р˂0,001. 

 

3,5

1,29

2,42

1,57

0,53

2,21

Интенсивность боли в баллах:

0 балла – нет боли 

1 балл – слабая боль

2 балла – умеренная боль

3 балла – сильная боль

4 балла – очень сильная боль

до лечения І Комплекс II Комплекс

III Комплекс IV Комплекс V Комплекс

**

**

**

*

**

 
 

После применения І комплекса лечения показатель (ВОШ) составила 2,42 ± 0,09 балла (Р), 

после ІІ комплекса 1,29 ± 0,11 балла (р), после III комплекса 1,57 ± 0,11 балла (р), после V 

комплекса 2,21 ± 0,11 (р). Наилучшим образом динамика показателя (ВОШ) отмечена под 

влиянием IV комплекса лечения, когда у всех пациентов данной группы боль ликвидировалась 

(показатель (ВОШ) равен нулю). 

Динамика болевых ощущений до лечения была принята у всех пациентов за 100 %. В 

результате применения комплексов лечения болевые ощущения уменьшались после применения І 

комплекса лечения до 50,65 ± 1,39 % исходного уровня, II комплекса лечения до 25,48 ± 1,45 %, III 

комплекса лечения- 25,48 ± 1,45, IV комплекса лечении - 14,0 ± 0,08 %; V комплекса лечения 

уменьшалась до 55,17 ± 2,21 % исходной. 

Показатели функционального состояния сосудов по данным транскраниальной 

доплерографии в зависимости от исходного состояния сосудов и применяемых комплексов 

лечения его показатели изменялись в неодинаковой степени. Наиболее благоприятные изменения 

отмечены после применения IV комплекса лечения. У пациентов получавших различные 

комплексы лечения выявлена сохранность показателей эмоционально-личностных нарушений, 

однако наилучшим образом уменьшились тревожно-депрессивные симптомы.  

В результате применения лечебных комплексов отмечалась существенная положительная 

динамика показателей качества жизни пациентов, которая выражалась в снижении индекса 

нарушения жизнедеятельности при болях в шее. Такая динамика этого показателя была 

характерна для всех пяти групп, но наиболее значимые результаты были получены после 

применения IV комплекса лечения (сохранились – легкие нарушения у 21 больного (70 %), 

остались умеренные - у 9 больных (30 %). После применения I комплекса лечения, показатели 

качества жизни были следующими - легкие нарушения отмечают 3 больных (10 %), умеренные 

нарушения у 24 больных (80 %), тяжелые нарушения сохраняются у 3 больных (10 %). В 

результате применения II комплекса: легкие нарушения фиксировались у 6 больных (20 %), 

умеренные нарушения - у 20 больных (66,6 %), тяжелые нарушения у 4 больных (13,3 %). После 

применения III комплекса легкие нарушения качества жизни отмечали 6 больных (20 %), 
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умеренные нарушения - 18 больных (60 %), тяжелые нарушения - 6 больных (20 %). Применение 

V комплекса лечения обусловило изменения данного показателя следующим образом – легкие 

нарушения отметили - 5 больных (16,66 %), умеренные нарушения отметили 17 больных (56,66 

%), тяжелые нарушения были зафиксированы у 8 больных (26,66 %). 

Изучение психологического тестирования по опроснику Бека после применения всех пяти 

комплексов лечения выявило положительные изменения этого показателя у всех 5 группах 

обследованных больных. Наиболее значимые положительные сдвиги отмечались после 

применения IV комплекса лечения, что выражалось в снижении уровня депрессии до уровня 

легкой депрессии (до 10 баллов) у 21(70 %) больных, средний уровень депрессии (от 10 до 25 

баллов зафиксирован у 9 (30 %) больных, наблюдаемый феномен можно расценивать как 

значительное улучшение. После применения I комплекса лечения низкий уровень депрессии был 

выявлен у 8 (26,66 %) больных, средний уровень депрессии у 13 (43,33 %) больных, высокий 

уровень депрессии был у 9 (30 %) больных. Такая же слабая динамика наблюдалась во всех 

оставшихся 3 группах: так после применения II комплекса лечения низкий уровень депрессии был 

выявлен у 11 (36,66 %) больных, средний уровень депрессии – у 11 (36,66 %) больных высокий 

уровень тревоги у 8 больных (26,66 %). Применения ІІІ лечебного комплекса следующим образом 

повлияло на уровень депрессии – низкий уровень выявлен у 9 (30 %) больных, средний уровень 

депрессии был у 14 (46,66 %) больных, высокий уровень тревожности у 7 (23,33 %) больных. 

Низкий уровень депрессии был у 9 (30 %) больных, средний уровень депрессии у 13 (43,33 %) 

больных, высокий уровень у 8 (26,66 %) больных после применения V комплекса 

восстановительного лечения.  

По результатам теста Спилбергера–Ханина после применения предложенных комплексов 

лечения, имелась тенденция к снижению уровня тревожности у больных всех пяти групп, но 

самые явные положительные изменения проявились после применения IV комплекса лечения 

(низкий уровня тревожности (до 30 балов) у 18 (60 %) больных и умеренного (30-46 балла) у 12 

(40 %) больных.). После применения I комплекса лечения динамика тревожности была иной: 

низкий ее уровень отмечался 10 (33,33 %) больных, умеренный уровень 11 (36,66) больных, 

высокий уровень 9 (30 %) больных. В результате применения II комплекса повлиял на уровень 

тревожности, следующим образом низкий уровень был у 8 (26,66 %) больных, умеренный – у 14 

(46,66 %) больных, высокий у 8 (26,66 %) больных. III комплекс снижение уровня тревожности 

который составил низкий ее уровень у 9 (30 %) больных, умеренный уровень 12 (40 %) больных, 

высокий уровень сохранялся у 9 (30 %) больных. Сходная динамика данного показателя 

наблюдалась после применения V комплекса лечения, при этом составило, низкий уровень у 8 

(26,66 %) больных, умеренный уровень 12 (40 %) больных, высокий уровень у 10 (33,33 

%)больных. 

У всех обследованных больных качество жизни оценивали по показателям 8 шкал: 1. 

физическое функционирование (RF), 2. ролевое функционирование (RP), 3. боль (P), 4. общее 

здоровье (GH), 5.жизнеспособность (VT), 6.социальное функционирование (SF), 7. эмоциональное 

функционирование (RE) и 8. психологическое здоровье (MH). После лечения изменялись данные 

показатели в положительную сторону, однако наиболее значительные сдвиги этих показателей 

были отмечены после применения IV комплекса лечения. При этом физическое здоровье возросло 

с 35 % до 66 %, ролевое функционирование усилилось с 25 % до 55 %, боль уменьшилась с 36 % 

до 10 %, общее здоровье улучшилось 29 % до 53 %, жизнеспособность увеличилась 33 % до 61 %, 

социальное функционирование возросло с 25 % до 55 %, эмоциональное функционирование 

улучшилось с 32 % до 58 %, психологическое здоровье увеличилось с 43 % до 73 %. 

Под влиянием других комплексов лечения также наступали положительные сдвиги в 

указанных показателях, но они были менее выраженные та после применения I комплекса 

лечения, такой показатель как физическое здоровье возросло с 35 % до 42 %, ролевое 

функционирование возросло с 25 % до 37 %, боль уменьшилась с 36 % до 20 %, общее здоровье 

улучшилось 29 % до 35 %, жизнеспособность увеличилась 33 % до 37 %, социальное 

функционирование возросло с 25 % до 35 %, эмоциональное функционирование улучшилось с 32 

% до 36 %, психологическое здоровье увеличилось с 43 % до 54 %.Проведение ІІ комплекса 

повлияло следующим образом физическое здоровье возросло с 35 % до 43 %, ролевое 

функционирование возросло с 25 % до 38 %, боль уменьшилась с 36 % до 18 %, общее здоровье 

улучшилось 29 % до 37 %, жизнеспособность увеличилась 33 % до 38 %, социальное 

функционирование возросло с 25 % до 36 %, эмоциональное функционирование улучшилось с 32 

% до 37 %, психологическое здоровье увеличилось с 43 % до 54 %.В результате применения III 
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комплекса лечения выявлено следующее изменение физическое здоровье, оно возросло с 35 % до 

47 %, ролевое функционирование возросло с 25 % до 41 %, боль уменьшилась с 36 % до 14 %, 

общее здоровье улучшилось 29 % до 45 %, жизнеспособность увеличилась 33 % до 42 %, 

социальное функционирование возросло с 25 % до 46 %, эмоциональное функционирование 

улучшилось с 32 % до 43 %, психологическое здоровье увеличилось с 43 % до 62 

%.Использование V комплекса лечения повлиял на состояние больных следующим образом 

физическое здоровье возросло с 35 % до 43 %, ролевое функционирование возросло с 25 % до 37 

%, боль уменьшилась с 36 % до 18 %, общее здоровье улучшилось 29 % до 38 %, 

жизнеспособность увеличилась 33 % до 37 %, социальное функционирование возросло с 25 % до 

36 %, эмоциональное функционирование улучшилось с 32 % до 58 %, психологическое здоровье 

увеличилось с 43 % до 53 %. 

Проведенный анализ влияния использованных терапевтических комплексов на 

непосредственные результаты показал следующее; так наиболее ощутимые положительные 

изменения отмечены у пациентов IV группы, значительные улучшения отмечали 20 (%) больных, 

и у 10 (%) больных улучшение здоровья. Применение І комплекса восстановительного лечения 

сопровождалось значительным улучшением здоровья у 7 (%)больных; улучшение 16 (%)больных, 

и 7 (%)больных положительных изменений не наступало. После применения II комплекса 

восстановительного лечения значительное улучшение состояния здоровья при выписке было у 10 

(5) больных, улучшение было у 14 (%) больных, без улучшений у 6 (%) больных.. В результате 

применения III комплекса были получены следующие результаты: значительные улучшения 

здоровья отмечали 14 больных, улучшения состоянии здоровья отметили 13 больных, отсутствие 

изменений здоровья у 3 больных. Результаты применения V комплекса лечения были 

следующими: значительное улучшение состояния здоровья отметили 6 больных, улучшения - 14 

больных, без изменений состояния здоровья фиксировано у 10 больных.  

Выше приведенные показатели непосредственных результатов лечения с что наилучшим 

образом терапевтическая результативность наступала после применения IV комплекса 

восстановительного лечения. 

Отдаленные результаты лечения изучались с помощью “Дневника ГБН”, которые заполняли 

пациенты с указанием их состояния через 3, 6, 9, 12 месяцев после лечения. Анализ 

свидетельствует слабый регресс жалоб у пациентов 5 группы лечения через 3 месяца после 

лечения, больные предъявляли жалобы: на самопроизвольные боли (97,7 %) и боли при движении 

(90 %) в шейном отделе позвоночника, скованность (76,6 %), парестезии (80 %), снижении силы 

мышц (96,6 %), тошноту (97,3 %), нарушение сна (98,6 %), слабость (93,3 %), утомляемость (100 

%), повышенную тревожность (98,6 %). При анализе факторов, ухудшающих состояние больных 

этой группы, причиной сохранения и обострения поддержания ГБН, явились стресс, депрессия, у 8 

больных, повышенная тревожность 8 больных и эмоциональное перенапряжение у 14 больных. 

Сохранились локализация головной боли левосторонняя у 10 больных, правосторонняя у 5 

больных, двухсторонняя – 15 больных. Наличие отмеченных головных болей создавали ситуацию 

когда 15 больных не могли выполнять работу и 5 больных выполняли работу не в полном объеме. 

Изучение отдаленных результатов по данным Дневника головной боли у больных, показало 

что у пациентов I, II, III групп возобновились симптомы головной боли через 9 месяцев 

(самопроизвольные боли и боли при движении в шейном отделе позвоночника, скованность, 

парестезии, снижении силы мышц, тошнота, нарушение сна, слабость, утомляемость, повышенная 

тревожность). Больные I , II, III и IV групп после лечения в отдаленным периоде во время 

появления приступа ГБН использовали не медикаментозные терапевтические воздействия 

(криомассаж воротниковой зоны, аутогенной тренировки, пассивную мобилизацию шейного 

отдела позвоночника а также способов улучшения сна).  

 

ВЫВОДЫ 

 

Изучение динамики терапевтического эффекта проводимого лечения у наших больных 

осуществлялось с использованием ряда инструментальных методов исследования, позволяющих 

определять биомеханическую характеристику состояния суставно-мышечного аппарата, его 

функциональные возможности и степень их восстановления в результате лечения, исследование 

периферического кровообращения. В число этих клинико-инструментальных методов и 

показателей входили: позиционная углометрия, степень подвижности позвоночно-двигательных 

сегментов, индекса мышечного синдрома, данные количественной оценки боли и силы боли, а 
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также динамики болевых ощущений, показателей доплерографии сосудов головного мозга и шеи. 

Указанные обследования проводились в динамике у всех пяти групп обследованных больных до и 

после лечения. 

Таким образом, сравнительный анализ использования созданных дифференцированных 

лечебно-реабилитационной комплексов при ГБН на фоне шейного остеохондроза показали их 

адекватность и эффективность. 

С нашей точки зрения, исходя из результатов, применение исследования мобилизации 

шейного отдела позвоночника, снимало статическую нагрузку с тел позвонков, при этом 

восстанавливалась подвижность сегментов шейного отдела, что обуславливало восстановление 

функции мышечной системы. Применение постизометрической релаксации оказывала 

многостороннее действие на нейромоторную систему регуляции тонуса поперечно-полосатой 

мышцы. Она, во-первых, способствовало нормализации проприоцептивной импульсации, во-

вторых, устанавливала физиологическое соотношение между проприоцептивной и другими 

видами афферентации. Результатом этого явилось восстановление эффективности механизмов 

торможения, то есть устранение активности первого пункта генераторной системы.  
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On the basis of clinical, neyroortopedicheskogo, manual'nogo, morfo-functional, psychological 
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That allowed to develop the complexes of nosotropic restoration treatment and on the basis of direct and 
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УДК 553.79 (478.8) 

 

П.П. ЯКУБЕНКО, С.В. ІВАСІВКА, Є. І. КОНДРАТЮК 

 

МІНЕРАЛЬНІ ЛІКУВАЛЬНІ ВОДИ "НАФТУСЯ" ТРУСКАВЕЦЬКОГО РОДОВИЩА, 

НОВІ ДАНІ З ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ 

 

Изложены результаты переоценки эксплуатационных запасов лечебных 

минеральных вод участка «Нафтуся» Трускавецкого месторождения на основании их 

медико-биологической оценки и разработанных кондиций, проведенные в 2004-2008 гг. 

Дана характеристика режима эксплуатации, мониторинга качества минеральных вод за 

период 1976-2007 гг., методики разведочных работ. Эксплуатационные запасы 

минеральных вод утверждены ДКЗ Украины в количестве 25 м3/сут. при режиме отбора 

за 9 часов по суме категорий В+С1.  

*** 

ВСТУП 

 

Історія курорту Трускавець та сусідніх міст – Дрогобича, Борислава, Стебника сягає в 

глибини століть: перші відомості про видобуток кухонної солі з солянок відносяться до ХІІ 

століття, а на початку ХV в околицях і на території цих міст існували чисельні солеварні, одна з 

яких працює і дотепер у Дрогобичі. Отже, регіон по праву вважається одним з найдавніших 

гірничорудних у нашій країні.  

Як відзначає Х. Харчук «наявність солеварень і солеварного промислу – важливий внутрішній 

економічний фактор, який сприяв розвитку поселення» (Трускавця) [1, с.53], зокрема і 

становленню курорту. Новий поштовх у розвитку гірничої промисловості стався після успішно 

проведених тут геологорозвідувальних робіт і відкриття покладів нафти та озокериту. Під час цих 

робіт, в 1820 р. свердловиною була виявлена сірководнева вода, яку почали використовувати для 

лікування суглобів і шкірних хвороб [2, с.12]. Пізніше, для бальнеолікування були залучені 

джерела, які виводили специфічні води, що відрізнялися від звичайних питних вод побутових 

криниць чи солянок своїми специфічними властивостями – гірко-соленим смаком: джерела 

«Марія» (1933 р.) в Курортному парку та "Софія" в долині р. Воротище, або нафтовим запахом - 

"Нафтуся" на схилі Курортної балки. Завдяки цим джерелам, особливо останнього, звичайне село 

перетворилося в курорт світової слави. 

В даній статі наведені результати гідрогеологічних досліджень з переоцінки експлуатаційних 

запасів і розроблення кондицій найвідомішої води курорту - "Нафтуся", які виконані в 2004-08 рр., 

а також короткі відомості про етапи попередніх розвідувань. Цими питаннями на родовищі 

мінеральних вод (МВ) займалося не одне покоління гідрогеологів, бальнеологів і хіміків.  

 

Об’єктом досліджень був водозабір мінеральних вод «Нафтуся», який у різні часи називався 

то ділянкою, то родовищем мінеральних вод «Нафтуся» і дав назву цілому класу мінеральних вод 

з підвищеним умістом органічних речовин. Водозабір лежить на південно-східному схилі 

Курортної Балки поблизу її гирла. Абсолютні відмітки днища балки 355-362 м, вододілу 400-405 

м. Більшу частину родовища і прилеглої території займає Курортний парк, південно-східніше 

розкинулась міська житлова забудова. 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

  

Поняття про «запаси підземних вод» включає різноманітні дані про кількість води, яка 

накопичується і витрачається в земній корі під впливом природних і антропогенних факторів [3, 

с.53]. Найчастіше мають справу з кількісною оцінкою запасів гравітаційної води, яка зосереджена 

в водоносних горизонтах і викликає інтерес як джерело водопостачання населених пунктів, 

промислових об’єктів, отримання мінеральних і термальних вод тощо. Часто для означення 

кількості підземних вод, крім терміна «запаси», використовується термін «ресурси». На практиці 

перший застосовують переважно до об’єму води в пластах і вимірюють в кубічних метрах (м3), а 

другий – до величини живлення підземних вод, яка виражається у витраті потоку підземних вод і 

вимірюється об’ємом води за одиницю часу (м3/добу). Загалом ці терміни можна вважати 

синонімами [3, с.6].  
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Природні ресурси (запаси) підземних вод розглядаються як загальна кількість підземних вод, 

яка формується в межах тієї чи іншої водоносної системи під впливом природних і антропогенних 

факторів поза зв’язком з їхньою експлуатацією [3, с.13]. . 

Експлуатаційні запаси, згідно з «Класифікацією корисних копалин …» [4, с.6], - підрахована 

за даними геологічного вивчення родовищ (ділянок) кількість мінеральних вод, яка може бути 

видобута з надр раціональними за техніко-економічними показниками водозаборами в заданому 

режимі експлуатації за умови відповідності якісних характеристик підземних вод вимогам 

установлених кондицій та допустимого рівня впливу на довкілля  протягом розрахункового 

терміну водокористування. З цього визначення випливає, що запаси мають підраховуватися 

виходячи з таких позицій: 

- відповідно до прийнятих типів і схем водозабірних споруд та заданого графіка водовідбору 

(наприклад, відповідно до режиму роботи бюветів); 

- запланованої потреби і черговості освоєння запасів; 

- з урахуванням існуючої водогосподарської обстановки, її змін , які можуть бути впродовж 

розрахункового періоду;  

- за умови відповідності якісних характеристик підземних вод вимогам установлених 

кондицій; 

- відповідного геолого-економічного обґрунтування доцільності рентабельної експлуатації 

родовища. 

Кондиції - це норми та вимоги до якості, яким повинна відповідати продукція. Для 

мінеральних вод - це фізичні, хімічні, санітарно-бактеріологічні, просторові, техніко-економічні, 

гірничо-геологічні та інші параметри, що характеризують прийнятні якість та просторові 

характеристики покладу лікувальних вод, які дають змогу оконтурити в просторі корисну 

копалину заданої якості та підрахувати її запаси відповідно до етапів геолого-економічних оцінок 

об'єкту геологорозвідувальних робіт. Розроблення кондицій на мінеральну воду "Нафтуся" 

ускладнювалося відсутністю чітких уявлень про основний компонент, який зумовлює лікувальну 

дію. На даний час вважається, що лікувальна дія мінеральної води "Нафтуся" зумовлена її 

органічною складовою, а єдиним кількісним показником кондиційності по відношенню до 

розчинених в ній органічних сполук,  прийнятий сумарний (валовий) вміст органічних речовин у 

перерахунку на органічний вуглець Сорг. 

Потреба в мінеральних водах – показник, який встановлюється завданням на підставі 

відповідного обґрунтування і визначає необхідну кількість (середнє значення на розрахунковий 

період) підземних вод кондиційної якості для видобування.  

Родовище мінеральних вод - це поклад підземних мінеральних вод з підрахованими 

експлуатаційними запасами і просторово визначеними межами, в якому, під впливом природних 

факторів, створились сприятливі  умови для видобування й подальшого цільового використання 

мінеральних вод. 

 

СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПИТАННЯ  

 

З часу становлення Трускавця як курорту, виникла потреба в оцінці природних ресурсів 

території для обґрунтування подальшого його розвитку, вибору раціональної та екологічної 

забудови і охорони мінеральних джерел. Ще раніше, фактично з першого хімічного аналізу води 

джерела «Нафтуся», почали виясняти причини лікувальних властивостей мінеральної води, її 

специфічності і т.п., які тривають і досі [2, 14, 15]. Таким чином, ці два поняття кількість і якість 

води існують на курорті постійно та нерозривно.  

До другої світової війни, більше уваги приділялося геологічному вивченню території курорту 

та околиць, збереженню якісних показників мінеральної води і підтриманню санітарних вимог на 

курорті в цілому. Є дані про знесення деяких будівель і споруд, розташованих безпосередньо біля 

джерел у Курортній балці [1, c60], декілька разів розроблявся план забудови курорту з 

врахуванням вимог санітарії та бальнеології. Через невелике споживання, яке повністю 

задовольнялося витратою джерела №1, запаси води не оцінювалися. 

Вперше ресурси мінеральних вод курорту були оцінені А.Є. Бабинцем в 1949 р. при 

узагальнені матеріалів для розробки проекту зон санітарної охорони курорту, які діяли протягом 

10-ти років [5].   

На початку 50-х років минулого століття, розпочалися широкомасштабні гідрогеологічні 

дослідження на Трускавецькому родовищі мінеральних вод в цілому та лікувальних “Нафтуся” 
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зокрема, які виконувалися в декілька етапів. У 1951-54 роках зібрані та узагальнені матеріали по 

всіх джерелах мінеральних вод курорту та складені детальні карти по стану вивченості на цей 

період. За їх результатами пройдено кілька свердловин у верхів’ях Курортної балки для виявлення 

вод типу джерел №1, 2, 3.  

Розвідувальні роботи, зокрема бурові, на ділянці джерела «Нафтуся» з метою детального 

вивчення цього прояву мінеральної води розпочалися в 1955 р. Протягом 2 років на східному схилі 

Курортної Балки пробурено 17 свердловин ручного буріння глибиною 12-19 м. Дві виробки - №9-

Н і 17-Н розкрили воду типу «Нафтуся» і були введені в експлуатацію в режимі фонтанування. 

Пізніше, у 1961-1963 рр. пройдено ще 4 свердловини, одна з яких, №21-Н розкрила воду ідентичну 

воді джерела «Нафтуся» і з 1963 р. експлуатується  курортом. Загалом на цьому етапі в районі 

джерела «Нафтуся» №1 пробурено 21 розвідувальну свердловину загальним метражем 195.6 м 

(св.№№1-Н–21-Н). Глибина їх визначалась глибиною розкриття інтенсивної загіпсованості порід і 

не перевищувала 20 м [6].    

Гідрогеологічні роботи на ділянці «Нафтуся» з метою підрахунку експлуатаційних запасів 

мінеральних вод (ЕЗМВ) проводились у 1963 р. і  складались з дослідно-експлуатаційних випусків 

з свердловини №9-Н і 17-Н та відкачки із свердловини №21-Н. Дослідження супроводжувались 

комплексом лабораторних робіт, в т.ч. вивченням органічних речовин фахівцями Українського і 

Центрального НДІ курортології та ВСЕГІНГЕО. 

За результатами всіх досліджень І етапу, в 1964 р. вперше підраховані і Державною комісією 

по запасах корисних копалин (ДКЗ) затверджені експлуатаційні запаси по всіх ділянках і, в т. ч., 

мінеральних вод «Нафтуся» в кількості 22,3 м3/добу (табл. 1) [7]. В підрахунок ввійшли існуюче 

джерело «Нафтуся №1» та три пробурені свердловини (№№9-Н, 17-Н і 21-Н) (рис. 1), дві з яких 

переливали.  

В зв'язку з відсутністю на цей час необхідної бази для розробки і затвердження кондицій на 

мінеральні води з підвищеним вмістом органічних речовин, підставою для затвердження запасів 

були результати лікувальної дії води «Нафтуся», підтверджені медичними дослідженнями на 

курорті Трускавець. Відповідно вимоги до хімічного складу води (кондиції) були загальні: 

мінералізація 0,6-1,0 г/дм3, рН 7,2-7,4 од., вміст (г/дм3) гідрокарбонатів 0,4-0,6, кальцію 0,08-0,1, 

магнію 0,04-0,05 г/дм3. Важливе значення надавалося газонасиченості води, яка встановлювалася в 

кількості 30-50 г/дм3 з вмістом таких складових: азоту 73%, вуглекислого газу 16%, кисню 2,5%, 

сірководню до 2,0%. З органічних   речовин нормувалися тільки ефіророзчинні речовини в межах 

2,0-10,0 мг/дм3.  

Темпи розвитку курорту привели до регулярного збільшення споживання  мінеральної води, 

яке часто перевищувало затверджені сумарні запаси. Крім того, в переливних свердловинах 

зменшилися витрати, а недосконала конструкція каптажних камер не дозволяла забезпечувати 

курорт мінеральною водою відповідно до встановлених вимог по якості. Отже, виникла 

необхідність ,, дати відповідь про експлуатаційні ресурси родовища «Нафтуся»“ [8, с.16]. Тому, на 

наступному етапі Гідрогеологічним підприємством (ГП) «Укргеокаптажмінвод» були проведені 

узагальнення розвідувальних робіт за період з 1964 по 1970 рік, протягом якого пройдено 16 

розвідувальних свердловин загальним метражем 1031 п. м., а впродовж 1970-72 рр. виконана 

групова дослідно-експлуатаційна відкачка з метою переоцінки запасів мінеральної води 

«Нафтуся». Ці дослідження можна кваліфікувати як експлуатаційну розвідку родовища 

«Нафтуся», під час якої почали детально вивчати органічну складову мінеральних вод. [8].  

Досвід попередніх робіт показав не достатнє висвітлення питання лікувальних чинників води 

«Нафтуся», тому в нових дослідженнях акцент був зроблений на вивченні органічних речовин, які 

на той час вже були признані основним бальнеологічним (специфічним) фактором мінеральних 

вод «Нафтуся». Середній вміст органічних речовин, у перерахунку на валовий органічний вуглець, 

мав досягати 20-30 мг/дм3, але ці показники носили рекомендаційний характер. 

Також було встановлено, що води з підвищеним вмістом органіки виявляються на площі 

поширення бітумінозних порід, які зустрічаються від днища балки до її вододілу. Тому в 

свердловинах випробовувалися всі розкриті водоносні прошарки, а при їх відсутності – інтервали 

через 5-10 м. Для визначення меж поширення бітумінозності порід виконувалось люмінесцентно-

бітумінологічне вивчення керну. Вибрана методика буріння та випробування свердловин 

дозволила досить детально встановити межі поширення як бітумінозних відкладів у плані та 

розрізі, так і мінеральних вод «Нафтуся», зокрема чітко встановлено їх поширення до глибини 

60,0 м (св. 8-НО). 
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Вивчення органічних речовин у водах родовища здійснювалося багатьма науковими 

установами. За цей час (1955-1970 рр.) були розроблені різні методики визначення органічних 

речовин у мінеральній воді, які, через складність цієї проблеми, зводились до визначення окремих 

складників органічних речовин, що  екстрагувались різними розчинниками. Історія цих пошуків 

детально  описана в багатьох літературних джерелах [2, 10-14]. Тільки на  початку 70-х років 

Г.Зеленіною (1972р.) розроблена методика визначення валового вмісту загального вуглецю 

(органічної і мінеральної складової), яка послужила основою для наступних досліджень органіки 

мінеральної води «Нафтуся».  

Під час проведення дослідно-експлуатаційних відкачок в 1971-72 рр. органічні речовини у 

мінеральних водах вивчались лабораторією ГП «Укргеокаптажмінвод» досить повно: проби 

відбирались кожні 20 днів. В склад аналізів входили визначення нейтральних бітумів, кислих 

гумусових речовин, загальні леткі органічні кислоти і органічний вуглець. Всього було проведено 

148 аналізів. 

Результати експлуатації родовища та тривалих дослідно-фільтраційних робіт дозволили 

виконати переоцінку експлуатаційних запасів лікувальних вод «Нафтуся» по існуючих 

свердловинах та наростити запаси по двох нових, пройдених на флангах родовища (табл. 1). За 

результатами відкачок підтверджені експлуатаційні запаси по свердловині 21-Н в кількості 8.4 

м3/добу, отриманий приріст на 7.6 м3 і оцінені запаси по свердловині 8-НО - 12 м3 за 9 год. [9].  

Таким чином, у 1973 році експлуатаційні запаси мінеральних лікувальних вод родовища 

«Нафтуся» були затверджені в кількості 47,2 м3/добу в режимі відбору за 9 годин. Відсутність і на 

цей час розроблених кондицій на мінеральну воду та невизначеність з лікувальним чинником 

«Нафтусі» дозволили оцінити ресурси  підземних вод родовища за клінічними показниками, 

результатами дії води на організм людини, без врахування валового вмісту органічних речовин.  

 

Таблиця 1. Експлуатаційні запаси мінеральних вод "Нафтуся" Трускавецького 

родовища 
 

 Категорії запасів, м3/добу 
№  

свердловин 
протокол ДКЗ СРСР 

№4324 від 29.05.1964 

протокол ДКЗ СРСР 

№6885 від 16.03.1973 

протокол ДКЗ України 

№1545 від 11.07.2008 

 А В С1 Разом А В С1 Разом А В С1 Разом 

Дж.№1 2,0   2,0         

21Н   8,4 8,4 8,6 7,4 - 16,0  6,50 2,50 9,00 

8НО   -  7,8 4,2 - 12,0  4,60 3,40 8,00 

1НО -    - 5,7 4,3 10, - 2,00 1,50 3,50 

9Н -  5,0- 5,0 - 3,7 - 3,7 - - -  

17Н - 6,9 - 6,9 - 5,5 - 5,5 -    

17НО(Д)         - 1,80 0,70 2,50 

22Д         -   2,00 2,00 

Всього: 2,0 6,9 13,4 22,3 16,4 26,5 4,3 47,2 - 14,9 10,1 25,0 

 

З цього часу змінились умови експлуатації родовища: переведені у резервні свердловини 

№9Н і 17Н, уведені в дію і використовуються нові свердловини - №№ 16НО, 17НО, 22Д, а 

найголовніше – відсутні кондиції на мінеральні слабомінералізовані води з підвищеним вмістом 

органічних речовин Трускавецького родовища. Отже назріла потреба в оцінці експлуатаційних 

запасів мінеральних вод відповідно до чинних вимог нормування,  сучасної схеми експлуатації 

родовища в нових водогосподарських умовах. Такі дослідження були проведені в 2004-07 рр. ВАТ 

«Геотехнічний інститут» на замовлення ЗАТ «Трускавецькурорт». 

Мета досліджень на ділянці - переоцінка експлуатаційних запасів мінеральних вод 

«Нафтуся» на основі розроблених кондицій, в яких головним показником є валовий вміст 

органічного вуглецю. Для досягнення поставленої мети виконані такі основні завдання: 

- вивчення та аналіз матеріалів експлуатації водозабору з 1976 р. та даних попередніх 

розвідувальних робіт; 

- встановлення закономірностей режиму мінеральних вод в умовах експлуатації та 

обґрунтування раціонального режиму видобування; 

- вивчення якості мінеральних вод і розроблення кондицій; 
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- оцінка санітарно-екологічного стану родовища і прилеглої території, вплив експлуатації на 

довкілля і навпаки;  

- переоцінка експлуатаційних запасів мінеральних вод. 

Характеристика водозабору мінеральних вод "Нафтуся". 

Ділянка МВ «Нафтуся» простягається від вододілу з річкою Воротище на півдні до долини 

Курортної Балки на півночі, з південного заходу обмежується яром, а зі сходу – вулицями 

І.Франка і Джерельна, які проходить по вододілу між двома ярами. Основні свердловини 

зосередженні у середній і нижній частині схилу (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схематична карта ділянки мінеральних вод «Нафтуся» 
 

 

Мінеральна вода „Нафтуся” видобувається, ймовірно, з 1827 року, після признання Трускавця 

курортом, а офіційно - з 1835 року, коли львівський аптекар Т. Торосевич виконав дослідження 

води джерела №1 –„Нафтуся”. Джерело експлуатувалось до середини 60-х років минулого 

століття, в подальшому використовується для режимних спостережень, які систематично ведуться 

з 1950 р. Розташоване на правому схилі Курортної балки, на 12-15 м вище її днища та є виходом 

підземних вод на денну поверхню, який каптований колодязем. Глибина його 2,6 м, діаметр 1,6 м, 

стінки закріпленні кам’яною кладкою [2]. На дні влаштований фільтр з дрібного гравію, гирло 

герметизоване бетонною кришкою з люком, а над ним збудований красивий надкаптажний 

павільйон (рис. 2). В джерелі розвантажуються води з воротищенських відкладів, водоносними в 

яких є лінзи і прошарки пісків у товщі глин. Дебіт його в різні періоди становив 3 - 5,5 м3/добу, а 

після вводу в експлуатацію свердловини №21-Н, зменшився до 2 м3/добу при знижені рівня на 1,2 

м. 
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Рис. 2. Каптаж джерела „Нафтуся“ №1 

 
До середини 50-х років мінеральна вода видобувалася з джерела „Нафтуся” практично в 

режимі самовиливу, пізніше були введенні в експлуатацію переливні свердловини №9-Н і 17-Н, а з 

середини 60-х років, після буріння свердловин №№21-Н, 1-НО, 8-НО - примусовим способом за 

допомогою насосів.   

На даний час на родовищі, крім джерела „Нафтуся”, є 10 свердловин, 5 з яких експлуатаційні: 

№21-Н, 8-НО, 1-НО, 17-НО(Д), 22-Д, інші – спостережні: №9-Н, 17-Н, 14-Н, 22-Н, 16-НО(Д). 

Свердловини розташовані по двох профілях: перший (св. 21-Н – 8-НО) проходить по тальвегу 

невеликого яру від джерела „Нафтуся” уверх (рис. 1), другий - (св.1-НО – 16-НО(Д)) за 150 – 200 м 

південно-західніше. Між ними майже на гребені місцевого вододілу пробурені свердловини №22-

Н і 22-Д. Таким чином виробки утворюють площинну систему водозабору, який займає невелику 

ділянку між двома ярами, що розрізають правий схил Курортної балки. 

Свердловини, як і джерело «Нафтуся», виводять води з відкладів воротищенської світи. 

Глибина їх різна: від 12,0 до 60,2 м і залежить від положення в рельєфі та глибини розкриття 

продуктивного горизонту. Свердловини №9-Н, 14-Н і 17-Н, глибиною від 12,0 м до 14,5 м, 

розкрили верхню частину розрізу, інші  - продуктивний горизонт Нафтусі, який залягає глибше. 

Основною експлуатаційною свердловиною родовища з часу її вводу і до сьогодні, а також 

еталоном води ”Нафтуся“ для різноманітних досліджень є свердловина №21-Н. Пройдена у 1963 р. 

за 26 м південніше джерела «Нафтуся» №1 на глибину 17,8 м. Водоносний горизонт пов’язаний з 

прошарками та лінзами пісків і пісковиків у товщі глин і розкритий в інтервалі 7,0 – 17,8 м. 

Сумарна товщина водовмісних прошарків не перевищує 3,5 м. Дебіт свердловини становив 0,19 

л/с при знижені рівня на 6,4 м [2].  

Свердловина №8-НО пройдена за 100 м від свердловини №21-Н вище по схилу на глибину 

60,2 м. Продуктивний водоносний горизонт розкритий в інтервалі 40,0-54,8 м, сумарна товщина 

водовмісних прошарків пісків і пісковиків складає 7,0 м. Свердловини №1-НО, 17-НО(Д) і 16-

НО(Д) пройдені в кінці 60-х років на схилі сусіднього яру і розкрили той же водоносний горизонт 

в інтервалах глибин від 8,5-22,5 м (св. 1-НО) до 35,0-53,0 м (св. 16-НО(Д)). Дебіти їх незначні: 0,03 

– 0,12 л/с при зниженні рівнів до 16 м. Майже в центрі водозабору пробурена спостережна 

свердловина №22-Н, а в 1997 р. поряд з нею експлуатаційна №22-Д глибиною по 41 і 40 м. Дебіт 

обох становить 0,07 л/с при зниженні на 8,9-2,5 м. 

За 60 років експлуатації та спостережень на водозаборі розроблена і ведеться раціональна і 

достатня система моніторингу мінеральних вод, яка передбачає також і зовнішній контроль за 

основними показниками. Санітарно-мікробіологічний контроль здійснюється міською санітарно-

епідеміологічною станцією щомісячно, паралельні аналізи вмісту органічних речовин періодично 

проводяться УкрНДІМРтаК (м. Одеса).  

В режимну мережу входять всі водопункти родовища: найдовший ряд спостережень має 

джерело „Нафтуся” №1 - з 1950 р., після створення контрольно-спостережної служби на курорті, 

по інших виробках – з часу їх буріння. Спостереження за відбором води, положенням динамічних і 

відновлюваних рівнів, бактеріологічним станом мінеральних вод ведуться щоденно; інші – за 

дебітом переливних свердловин, хімічним складом і вмістом органічних речовин у мінеральних 

водах, температурою тощо,  2-3 рази в тиждень або в місяць. Фактично, ці дані режимних 

спостережень були матеріалом досліджень, на аналізі яких і побудовані висновки. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ЗАПАСІВ ДІЛЯНКИ «НАФТУСЯ»  

 

Виходячи з часу експлуатації та, особливо, тривалості режимних спостережень за всіма 

кількісними та якісними показниками мінеральних вод ділянки, методика базувалася на аналізі 

цих спостережень за період з 1976 по 2008 рр. Підрахунок запасів здійснювався гідравлічним 

методом за результатами експлуатації родовища з середини 70-х років, тобто з часу коли в склад 

режимних спостережень уведено систематичне визначення вмісту органічних речовин у  

мінеральних водах.  

При переоцінці експлуатаційних запасів на діючих водозаборах використання даних про 

режим їхньої експлуатації має особливе значення. Узагальнення досвіду експлуатації водозабору з 

метою подальшого його вдосконалення, який відповідає сучасному рівню науково-технічних 

досягнень, дозволяють більш обґрунтовано виявляти і кількісно оцінювати джерела формування 

експлуатаційних запасів, їх забезпеченість, дати прогноз можливих змін якості та рекомендацій з 

організації зон санітарної охорони, встановити закономірності формування режиму підземних вод 

в умовах їх експлуатації. При переривчастому режимі водовідбору, який проводиться на ділянці 

«Нафтуся», виконати достовірну оцінку експлуатаційних запасів можливо тільки за даними 

спостережень за режимом експлуатації [3]. 

Для забезпечення раціональних умов використання найціннішої мінеральної води 

Трускавецького родовища - «Нафтусі», на даному етапі досліджень було передбачено проведення 

дослідно-експлуатаційних відкачок в режимі роботи курорту. Відповідно, режим експлуатації 

родовища був встановлений наступний: видобування мінеральних вод із свердловин три рази на 

добу - зранку, в обід і ввечері; сумарний видобуток мінеральної води відповідає першочерговій 

потребі - 15-16 м3 за 9 годин. Це дозволило вивчити якісні та кількісні показники мінеральних вод 

в різні періоди 2005-2007 років відповідно до поставлених завдань.  

При такому щоденному режимі видобування рівень води в свердловинах на 20 годину 

(припинення відбору) знижувався на 1,5-6,3 м, наступного дня відновлювався до попереднього, 

найменші зниження відмічені для свердловини 21-Н, найбільші – 8-НО. Таким чином, було 

досягнуто стабілізації динамічних рівнів, зміни яких відбувалися відповідно до відборів і 

кліматичних чинників.  

З метою обґрунтування експлуатаційних запасів мінеральної води «Нафтуся»  відповідно до 

сучасного стану вивченості ділянки, в комплекс дослідних робіт входили спостереження по всіх 

водопунктах водозабору і включали спостереження за режимом експлуатаційних відборів, дебітом 

переливних свердловин, спостереження за якісними показниками МВ. Для вивчення природного 

режиму підземних вод і порівняння його з режимом в експлуатаційних водопунктах, проводилися 

спостереження за рівнем у спеціально обладнаній св. №1-сп, пройденій за межами впливу 

водозабору (рис. 1). Рівень у ній змінювався в залежності від природних умов, як і в свердловині 

№16-НО, що розташована ближче до водозабору. 

Важливий показник при оцінці експлуатаційних запасів підземних вод, від якого в значній 

мірі залежать обсяги та методика проведення робіт, визначення необхідної кількості запасів для 

повноцінного функціонування підприємства чи курорту. Величина потреби корисної копалини 

напряму впливає на економічну ефективність виконаних робіт і подальшої експлуатації. На 

першому етапі були підраховані мінеральні води, які за органолептичними показниками, 

підтвердженими фізіологічними дослідженнями, віднесли до води «Нафтуся». 

На наступному етапі, геологічним завданням на проведення робіт потреба в лікувальній воді 

визначена у кількості 40 м3/добу, що, як показала подальша експлуатація родовища, було 

виконано без належного обґрунтування і явно завищено. На визначення такої потреби вплинули не 

економічні чинники і плани розвитку курорту, а характерна для цього часу гігантоманія. Така 

потреба зумовила проведення тривалих відкачок з максимально можливими відборами зі 

свердловин, що привело, на нашу думку, до певного виснаження родовища, зокрема в кількості 

органічної складової мінеральної води. За час експлуатації з 1973 р., водовідбір, близький до 

заявленого, спостерігався в окремі дні влітку, а середній не перевищував 30,0 м3/добу, таким 

чином,  водозабір так і не вийшов по продуктивності на затверджені запаси через відсутність 

потреби.  

На третьому етапі досліджень на родовищі, потреба у мінеральній воді «Нафтуся» 

обґрунтована, виходячи з багаторічного режиму споживання її на курорті з врахуванням 

перспективи до 2025 року. Ця кількість повністю відповідає сучасній вмістимості курорту, є 

науково обґрунтованою, бо доказано, що при перевищені цих величин знижуються кондиційні 
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показники МВ [14, с. 59). В зв’язку з цим передбачається, що середньорічні відбори в 

майбутньому стабілізуються в межах 14-17 м3/добу і тільки в літній період добовий видобуток 

досягатиме 20-25 м3. 

Моніторинг якості підземних мінеральних вод ведеться постійно лабораторією Трускавецької 

гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції (ГГРЕС), періодично - Українського НДІКіМР 

(м. Одеса), тому на даному етапі головна увага була приділена вивченню вмісту органічних 

речовин, визначення яких проводилося в цих же лабораторіях. В хіміко-бактеріологічній 

лабораторії ГГРЕС (філія ЗАТ ”Трускавецькурорт”) визначення органічного вуглецю проводиться 

з середини 1970-х років за методом сухого спалювання, суть якого полягає у повному 

каталітичному окисленні органічних речовин до диоксиду вуглецю в струмені кисню при 

температурі 800 - 900оС з наступним титрометричним визначенням СО2 та перерахунком 

результату аналізу на показник вмісту органічного вуглецю Сорг. 

Методика визначення валового вмісту органічного вуглецю в УкрНДІМРтаК ґрунтується на 

кількісному газохроматографічному визначенні двоокису вуглецю після "мокрого спалення" проб 

і затверджена МОЗ України. Суть методу полягає у кількісному окислені вуглецю органічних 

речовин до диоксиду вуглецю методом “мокрого спалювання„ з наступним кількісним 

газохроматографічним визначенням останнього. Слід відмітити, що стандарти ISO передбачають 

використання принципів обох методів. 

Відбір проб води інститутом з експлуатаційних свердловин ділянки “Нафтуся” у період 

дослідно-експлуатаційної відкачки проводився щомісячно з вересня 2006 р. по жовтень 2007 р., 

було відібрано 40 проб, в т. ч. - 21 контрольна паралельно з ГГРЕС. Крім вивчення органічної 

складової МВ, Український НДІ медичної реабілітації та курортології виконав комплекс фізико-

хімічних і мікробіологічних досліджень для медико-біологічної оцінки якості та цінності 

підземних вод свердловин №№1-НО, 8-НО, 17-НОД, 21-Н, 22-Д ділянки «Нафтуся» 

Трускавецького родовища, розробив кондиції на їх використання [17]. 

 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

Аналіз режиму експлуатації водозабору. Водозабір мінеральних лікувальних вод „Нафтуся” 

експлуатується в режимі роботи курорту: по три години зранку (від 7 до 10 год., останнім часом до 

11), в обід (12-15 год.) і ввечері (17-20 год.), всього – 9-10 годин в день. Продуктивність 

водозабору повністю залежить від функціонування курорту, розвиток якого до середини 90-х 

років був пов’язаний тільки з інтенсифікацією видобування мінеральної води „Нафтуся”. 

За весь період спостережень з 1950 р., видобування мінеральної води змінювалося від 1-2 

м3/добу в 50-х роках до 10-15 м3/добу в 60-х і початку 70-х років. В середині 70-х років 

видобування води протягом року стабілізувалося в межах 15-18 м3/добу і в подальшому поступово 

збільшувалося до 20-24 м3 у зв’язку з розвитком інфраструктури курорту. Максимальних значень 

відбір досяг на початку 80-х років, після вводу в експлуатацію 4-х великих (по 1000 чол.) 

санаторіїв у південній частині міста. Так, у 1985 році відбір досягав 24,86 м3/добу, у 1981-84 і 

1987-89 роках становив більше 23 м3 (рис. 3). З 1992 року середньорічне видобування лікувальної 

води коливається в межах 10-15 м3 за 9-10 годин і спостерігається тенденція до стабілізації в 

межах 12-14 м3 (табл. 2).  

В режимі роботи водозабору з 1976 по 2007 роки, виділено два періоди (рис. 3): 

 1976 – 1991 роки з середнім багаторічним відбором 22,5 м3/добу; 

 1992 – 2007 роки з середнім відбором 12,87 м3/добу. 

На початку першого періоду найінтенсивніше експлуатувались свердловини №21-Н і 8-НО, 

середньорічний відбір води з яких становив не менше 9,0 м3/добу, а в 1979 р. досяг максимуму – 

11,0 м3. З пуском нового бювету в південній частині курорту поступово нарощувався видобуток із 

свердловин №1-НО, 17-НО(Д), а з 1980 р. – з №16-НО(Д). Максимальні відбори з них зафіксовані 

у 1982-84 рр. – до 6,2-9,1 м3/добу. Таким чином, на кінець 80-х років сформувався такий режим 

відбору по родовищу: для використання води у бюветі №1 відбиралось 13-17 м3 з свердловин 

№21-Н, 8-НО і 22-Н; для бювету №2 вода подавалась із свердловин №1-НО, 17-НО(Д), 16-НО(Д) у 

кількості  6,0-9,0 м3.  

У другому періоді відбір зменшився на 4-5 м3, пізніше на 10-12 м3, а в середньому за 1992-

2007 рр. становив 12,9 м3 за 9 годин. Найменші середньорічні видобутки зафіксовані у 2004-2005 

рр., відповідно 9,25 і 8,0 м3. Це пов’язано з соціальними факторами і змінами в суспільстві в 

цілому.  
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Добова продуктивність водозабору за 1976-2008 рр. змінювалася в широких межах від 4-5 до 

35-40 м3: максимальні добові відбори були в літні місяці кінця 70-х початку 80-х років. Найбільші 

навантаження припадали на свердловини №21-Н і 8-НО, відбори по яких досягали 14-16 м3, що в 

сумі складало 25-29 м3, а відбір у цілому в окремі дні сягав 30-35 м3/добу (липень-серпень 1977-79, 

1984, 1987 роки). Відбір із свердловин 21-Н і 8-НО становив 70% загального, в т. ч. з свердловини 

№21-Н - 35-40%. Найменша продуктивність водозабору спостерігалась у деякі місяці 2004 і 2005 

років, коли відбори знизились до 6 – 8 м3/добу.  

 

Рис. 3. Графік середньорічних відборів, вмісту органічних речовин і зниження рівнів (S) 

на родовищі „Нафтуся“ 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

З
н

и
ж

е
н

н
я
 р

ів
н

я
, 

м
  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

В
и

д
о

б
у
в
а

н
н

я
, 

ку
б

.м
; 

в
м

іс
т
, 

С
о

р
г,

 м
г/

ку
б

.д
м

.

Відбір S_Св8НО S_Св22Н Вміст Сорг

 

Положення рівнів у експлуатаційних виробках водозабору повністю залежить від кількості 

видобутої мінеральної води та атмосферних опадів, які є основним джерелом живлення 

продуктивного горизонту на родовищі як в природних умовах, так і при експлуатації. Це чітко 

простежується на графіку середньорічних рівнів за період 1976-2007 рр. (рис. 3): при зменшені 

відборів після 1991 р. в усіх свердловинах відбулось відновлення рівнів на 2-4 м. В деяких 

свердловинах (8-НО, 17-НО) рівні досягли сталих, це відбулося у 1999 р. після року з 

інтенсивними опадами (3% забезпеченості), а після "сухого" 2000 року (86% забезпеченості) на 

загальному фоні підвищення рівнів при майже однакових середньорічних відборах, відмічено 

незначне зниження рівнів. 

 

Таблиця 2. Середньорічні дані видобування мінеральної води та вмісту органіки 
 

Роки Видобування по свердловинах, м3/добу Сума Сорг. 

 21Н 8НО 1НО 17-НОД 16-НОД 9Н 17Н 22Н 22Д м3/добу мг/дм3 

1976 9,42 8,27 0,73 2,19 0,00 0 0 2,96 0 23,58  

1977 9,18 9,58 0,38 1,48 0,33 0 0 0,75 0 21,71 14,46 

1978 9,26 8,21 2,11 1,20 0,00 0 0 0,00 0 20,77 11,32 

1979 10,99 6,84 3,12 1,75 0,00 0 0 0,10 0 22,80 13,97 

1980 9,87 5,28 2,99 3,67 0,18 0 0 0,28 0 22,26 12,92 

1981 5,24 4,76 4,12 2,53 1,38 0,76 0 4,63 0 23,41 20,71 
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1982 5,75 6,71 4,13 1,39 1,50 0 0 3,08 0 22,55 18,16 

1983 4,69 6,64 3,35 0,49 3,03 1,36 0,20 3,05 0 22,82 20,32 

1984 7,00 7,08 3,17 0,85 3,43 0 1,23 0,81 0 23,56 19,21 

1985 8,12 7,03 2,15 2,36 3,40 0 1,8 0,00 0 24,86 19,85 

1986 4,87 6,96 2,49 0,42 3,10 0 0 3,64 0 21,48 21,70 

1987 7,28 7,68 1,62 2,55 2,58 0,96 0,81 0,50 0 23,98 23,44 

1988 8,45 5,52 0,54 2,64 3,66 0,72 0,23 1,57 0 23,32 22,24 

1989 6,87 5,45 0,79 4,07 4,47 0,46 0,35 0,22 0 22,67 20,10 

1990 7,03 4,78 0,83 4,02 3,86 0,51 0,04 0,82 0 21,88 18,89 

1991 6,65 3,72 2,25 2,30 3,84 0 0 0,03 0 18,79 15,44 

1992 5,35 2,36 3,89 0,18 3,55 0 0 0,00 0 15,33 18,76 

1993 5,56 2,35 2,36 1,33 3,02 0 0 0,57 0 15,19 21,04 

1994 5,97 2,27 0,92 2,03 2,93 0 0 0,00 0 14,10 20,24 

1995 5,84 2,45 0,86 2,31 2,38 0 0 0 0 13,85 19,88 

1996 5,08 3,34 1,95 2,25 1,34 0 0 0 0 13,97 20,76 

1997 4,77 3,42 1,75 1,68 0,19 0 0 0 2,92 14,72 24,80 

1998 5,56 2,81 2,02 1,01 0,74 0 0 0 0,25 12,39 31,69 

1999 4,94 2,91 1,88 0,60 0,19 0 0 0 0,07 10,58 30,37 

2000 5,12 4,45 2,18 0,82 0,60 0 0 0 0,07 13,23 25,88 

2001 5,38 1,98 2,19 1,27 0,32 0 0 0 0,50 11,63 31,07 

2002 5,47 2,26 2,12 1,76 0,30 0 0 0 2,61 14,53 29,81 

2003 5,72 1,78 0,48 2,67 0,11 0 0 0 0,74 11,50 30,71 

2004 5,28 1,84 0,95 1,03 0,05 0 0 0 0,10 9,25 31,33 

2005 4,77 2,00 0,58 0,50 0,05 0 0 0 0,08 7,98 24,70 

2006 5,76 2,96 1,87 1,96 0,04 0 0 0 1,86 14,45 25,49 

2007 6,17 3,49 2,11 2,18 0,05 0 0 0 2,14 16,13 24,25 

Середнє 6,48 4,60 1,96 1,80 1,58 0,15 0,15 0,72 0,35 17,79 22,05 

Мінімум 4,69 1,78 0,38 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,98 18,67 

Максимум 10,99 9,58 4,13 4,07 4,47 1,36 1,80 4,63 2,92 24,86 28,19 

 

У розрізі року спостерігається нерівномірність відбору води: найбільше видобувається у 

літній період, найменше – взимку і весною (рис. 4). Така сезонність відмічається в усі роки 

незалежно від періоду досліджень.  
 

Рис. 4. Графік середньомісячних багаторічних відборів і вмісту органічної речовини на 

родовищі „Нафтуся“ 
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Аналіз режиму хімічного складу мінеральних вод «Нафтуся». За хімічним складом 

мінеральні води гідрокарбонатні або сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві. Середньорічні 

значення мінералізації по основних свердловинах змінювались від 510 до 850 мг/дм3 при середніх 

620-810 мг/дм3 (середнє за багаторічний період 730 мг/дм3). Найменша мінералізація води в 

свердловині №17-НО(Д) – 565 – 667 мг/дм3, найбільша – в свердловині №1-НО – 690-847 мг/дм3. 

Зміни мінералізації відбуваються за рахунок змін основних макрокомпонентів: гідрокарбонатів, 

кальцію і магнію, а в деяких виробках - сульфатів. Стабільні значення мінералізації мають води 

свердловин №8-НО і 21-Н, амплітуда - 39 і 53 мг/дм3, в інших свердловинах вона досягає 100-157 

мг/дм3. При таких незначних коливаннях якогось тренду в більшості свердловин не 

спостерігається. В період максимальних відборів хімічний склад був стабільний. Узагальнена 

формула хімічного складу така: 

 

 HCO3.54-86 SO4.10-42 Cl0-l8 

Сорг.0.011-0.032  М0,5-0,9-------------------------------------- рН 7,0-7,3;Т 9,2-12,00С 

 Ca50-59 Mg17-53(K+Na)3-18 
 

Зменшення відборів на водозаборі найбільше вплинуло на вміст органічної складової 

мінеральної води: при середньому багаторічному за 1976 - 1996 рр. по родовищу 18 мг/дм3, вміст 

валового органічного вуглецю з 1997 р. виріс до 28 мг/дм3 (рис. 3). Це спостерігалось в усіх 

виробках родовища без винятку: і в експлуатаційних, і в спостережних.  

Середній вміст органічних речовин по родовищу за період 1976-2007 років становить 22,0 

мг/дм3, середньорічні значення коливались від 11 до 32 мг/дм3 (рис. 3). Найнижчі значення 

характерні для кінця 70-х років, а найбільші – для кінця 90-х минулого століття. Середні багаторічні 

по експлуатаційних свердловинах становлять 22-26 мг/дм3, змінюючись від 11 до 41 мг/дм3. 

Максимальні значення характерні для свердловини №22-Д (експлуатується з 1998 р.). 

В розрізі року середній вміст органічних речовин по експлуатаційних свердловинах веде себе 

по різному: у свердловинах№21-Н і 8-НО відмічаються весняні та осінні максимуми, в свердловині 

№1-НО ці екстремуми спостерігаються взимку і влітку, але загальна тенденція до зниження в літній 

період зберігається по всіх виробках, що підтверджує графік середніх значень (рис. 5). Як було 

показано вище,  цей час характерний найбільшим видобуванням мінеральної води і найбільшими 

опадами. 

 

Рис. 5. Середньомісячний вміст валового органічного вуглецю по експлуатаційних 

свердловинах за 1977-2007 рр. (мг/дм3) 
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Аналізуючи зміни середньорічного вмісту органіки по ділянці, С. Івасівка, А. Бубняк та ін. 

[18] прийшли до висновку про певний вплив різних чинників на вміст органічного вуглецю, 
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зокрема інтенсивності експлуатації родовища і опадів. Дослідники виділили три періоди, з різним 

видобутком мінеральної води та відповідні їм з різним середньорічним вмістом органічних 

речовин (рис. 3); середнє значення Сорг. за 1976-96 рр. становить 18,7 мг/дм3, за три наступні роки 

його величина зросла з швидкістю біля 3,7 мг/дм3 за рік до 28,9 мг/дм3 (середнє за 1999-2003 рр.).  

Ними зроблений однозначний висновок про вплив видобування мінеральної води на вміст у 

ній органічних речовин, а також встановлено існування індукційного періоду в запізненні відгуку 

одного параметру (вміст Сорг) при зміні іншого (відбору), який складає близько шести років. 

Цей висновок підтверджується графіком зв’язку між видобуванням і вмістом органічних 

речовин, на якому виділяється дві області розділені умовною межею видобування - 17,5 м3/добу 

(рис. 6). В першу область входять всі значення з видобутком менше 16 м3 і середньорічним 

вмістом органічних речовин більше 18 мг/дм3, з 1992 р. включно, в другу – значення з 

середньорічним видобутком більше 20 м3 і вмістом валового вуглецю від 10 до 25 мг/дм3; 1991 рік 

їх поділяє – видобуток 18,8 м3, вміст вуглецю 15,5 мг/дм3. В цілому тенденція обернена: при 

збільшені відборів, зменшується вміст органіки в мінеральній воді. В другій області можна 

виділити 4 значення (обведено колом), які відповідають 1977-1980 рокам, коли середньорічний 

вміст органічних речовин був менше 15 мг/дм3. На нашу думку, це підтверджує висновок про те, 

що в процесі тривалого відкачування з 3 св. (до 8 міс.) з максимальними відборами, які досягали 

34 м3/добу та фонтануванням 2 св. з середнім дебітом 6,0 м3/добу, в 1971-72 рр. відбулось 

виснаження мінеральних вод родовища, в результаті чого валовий вміст органічних речовин був 

на нижній межі кондиційності.  

Підсумовуючи викладене, можна відмітити таке: в експлуатації водозабору «Нафтуся» 

виділяється 2 періоди, які відрізняються продуктивністю майже на 10 м3/добу, в свою чергу це 

привело до підвищення динамічних рівнів і до збільшення вмісту органічних речовин у 

мінеральних водах. 
 

Рис. 6. Графік зв’язку середньомісячного вмісту валового органічного вуглецю та 

видобутку мінеральної води 
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Результати досліджень якості МВ. Мінеральні води „Нафтуся“ Трускавецького родовища за 

вмістом основних компонентів характеризуються як гідрокарбонатні або сульфатно-

гідрокарбонатні магнієво-кальцієві слабкої мінералізації з підвищеним умістом органічних 

речовин. 

Експериментальні дослідженнями УкрНДІМРіК дають підставу вважати [17]:  

при внутрішньому застосуванні мінеральні води «Нафтуся» є нешкідливими для організму та 

біологічно активними; 

 характеризуються набором властивостей, які зумовлюють визначення їх як лікувальних.  

Таким чином, мінеральна лікувальна вода „Нафтуся” Трускавецького родовища за 

класифікацією відноситься до лікувальних вод з підвищеним вмістом органічних речовин. 

Основним бальнеологічним чинником або, як зазначено в нормативній документації, специфічним 

компонентом, є комплекс органічних речовин.  
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На підставі отриманих даних за багаторічну експлуатацію і додаткових бальнеологічних 

досліджень, для ділянки „Нафтуся“ Трускавецького родовища кондиційними признанні води 

гідрокарбонатного, сульфатно-гідрокарбонатного магнієво-кальцієвого складу, слабкої 

мінералізації (до 1,0 г/дм3) з підвищеним умістом органічних речовин, середній вміст яких в 

розрахунку на вуглець становить 10,0 – 45,0 мг/дм3  (табл. 2). Ці вимоги до якості мінеральних 

лікувальних вод родовища використані при підрахунку ЕЗМВ.  

 

Таблиця 2. Кондиційні та фактичні показники хімічного складу (мг/дм3) 
 

Компонент Кондиційні значення Фактичні дані 

Мінералізація 500-1000 510 - 950 

Гідрокарбонати 250,0-650.0 293,0-598,0 

Сульфати < 280 16,0-264,0 

Хлориди < 100 1,1-88,0 

Кальцій 30 - 200 48,0-164,3 

Магній < 100 2,4-61,0 

Натрій + калій < 100 0 - 73,0 

Сірководень < 5,0 0 -4,5 

Органічні речовини, Сорг 10,0 – 45,0 11,3 – 31,7 

 

Результати переоцінки ЕЗМВ. Родовище лікувальних вод „Нафтуся“ займає невелику 

ділянку від гребеня вододілу до підніжжя, площа якої не перевищує 0,1 км2. Формування 

експлуатаційних запасів і хімічного складу мінеральних вод відбувається в процесі фільтрації 

атмосферних опадів у товщі водоносних порід збагачених органікою. Природні особливості 

території, створили специфічні гідрохімічні і гідродинамічні умови, які привели до формування 

мінеральної води "Нафтуся". 

Гідрохімічні умови території в цілому і родовища зокрема, неоднорідні. У верхній зоні 

розрізу формуються прісні гідрокарбонатні магнієво-кальцієві води, в менше проникних відкладах 

і на глибших горизонтах – слабо солонуваті, а в зоні соляного дзеркала - розсольні хлоридні 

натрієві (рис. 1). Досліджуваний водоносний горизонт приурочений до прошарків і лінз пісковиків 

та пісків воротищенської світи міоцену. Водовмісні прошарки залягають на глибинах від 6-9 м до 

40.0 – 54.0 м, товщина горизонту змінюється від 7,0 до 22,0 м. Горизонт напірно-безнапірний, 

порово-тріщинний в гідравлічному відношенні є єдиною гідродинамічною системою.  

За умовами складності Трускавецьке родовище „Нафтуся“ відноситься до групи родовищ з 

дуже складними гідрогеологічними умовами – третьої [4], відповідно до цього і виконувалася 

оцінка експлуатаційних запасів мінеральних вод. 

За результатами досліджень уточнені межі ділянки “Нафтуся“ Трускавецького родовища, які 

в основній частині співпадають з межами гірничого відводу, а на півдні простягаються до 

вододілу, де збігаються з межею І поясу зони санітарної охорони та охоплюють область живлення, 

транзиту і розвантаження продуктивного водоносного горизонту. Площа ділянки невелика, 

близько 9,0 га і її можна оконтурити овалом грушовидної форми з довжиною периметра 1,2 км 

(рис.1).  

За основу підрахунку запасів лікувальних вод взяті матеріали тривалої експлуатації основних 

свердловин родовища з 1976 року і результати дослідно-експлуатаційної відкачки по свердловині 

22-Д. 

Аналіз матеріалів експлуатації водозабору „Нафтуся“ показав, що протягом досліджуваного 

періоду, з 1976 по 2008 роки, він експлуатувався нерівномірно відповідно до потреби. В цей же 

час змінювався і водний режим території: випадали багатоводні та маловодні роки, відповідно 

змінювався і температурний режим, що знайшло відображення на режимі мінеральних вод. Такі 

зміни природних і техногенних умов викликали зміни в деяких компонентах хімічного складу 

мінеральної води, але не змінилися лікувальні властивості води, що доказано дослідженнями 

УкрНДІМРіК [17]. Отже, дані експлуатації ділянки правомірно використати для обґрунтування 

експлуатаційних запасів МВ. 

Підрахунок експлуатаційних запасів МВ базувався на середньомісячних показниках 

видобування по кожній свердловині. Покажемо це на прикладі св. №21-Н. Середній за 

багаторічний період відбір мінеральної води з неї становить 6,5 м3 (табл. 2). Експлуатувалась 

свердловина у стабільному режимі, динамічний рівень не перевищував 7,0 м при кондиційних 

якісних показниках. Матеріали експлуатації показують, що найчастіше свердловина 
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експлуатувалась з відбором від 5 до 9 м3 – близько 300 місяців, причому з відбором більше 9,0 м3 – 

99 місяців, в тому числі 4 місяці у 1982 р., забезпеченість якого по водності становить 94%. Це дає 

можливість кваліфікувати цю кількість, рівну 9.0 м3/добу, як експлуатаційні запаси МВ 

свердловини. За ступенем вивченості до категорій В віднесені запаси високої достовірності в 

кількості 6,5 м3/добу, що відповідають середньому багаторічному відбору при кондиційних 

показниках хімічного складу, а різниця між загальними запасами і категорією В - 2,5 м3/ добу 

кваліфікується як запаси категорії С1. Таким же чином підраховувалися запаси мінеральних вод по 

решті свердловин, величина яких по сумі категорій В+С1 становить:  

 

№21-Н 9,0+№8-НО 8,0+№1-НО 3,5+№17-НОД 2,5+№22-Д 2,0 = 25 м3/добу 

 

Такий підхід був схвалений експертами ДКЗ України, а величина запасів рекомендована до 

затвердження в авторських цифрах, тобто у кількості 25 м3/добу. ЕЗМВ обґрунтовані 

багаторічною експлуатацією свердловин у різних природних і техногенних умовах, середні 

значення якісних показників відповідають розробленим кондиціям і мінеральні води придатні для 

лікувального застосування в курортній практиці.   

На підставі цього, ДКЗ України затвердила експлуатаційні запаси мінеральних лікувальних 

вод ділянки «Нафтуся» Трускавецького родовища станом вивченості на 30.12.2007 р. у кількості 

25 м3/добу за 9 годин відбору [19]. Розподіл за категоріями та по виробках наведений у таблиці 1. 

Дуже складні гідрогеологічні та гідрохімічні умови родовища дозволили кваліфікувати ці 

запаси за ступенем вивченості по категоріях В і С1. Зменшення експлуатаційних запасів 

мінеральних вод родовища пов'язано не з їх виснаженням, а з ретельно обґрунтованою потребою 

курорту в даний час і на перспективу, про що вказувалося вище. 

 

Обґрунтування забезпеченості ЕЗМВ. Забезпеченість експлуатаційних запасів підземних 

вод джерелами формування оцінюється на основі балансу підземних вод експлуатованого 

водозабору. Забезпеченість підрахованих експлуатаційних запасів ділянки "Нафтуся” визначається 

стабільністю гідродинамічного режиму водоносного горизонту в процесі більш як 32 річної 

експлуатації, яка відбувалася в роки різної водності, в т. ч. 93% і 97 % забезпеченості. 

Забезпеченість гарантує видобування кондиційної МВ при найгірших умовах по водності, в 

даному випадку при малих опадах. Так, рік 97% забезпеченості вказує на малу кількість опадів, 

яка може повторюватися не частіше як 1 раз на 33 роки, тобто це достатньо висока гарантія, яка 

відповідає вимогам чинних методик [4].  

Для обґрунтування забезпеченості експлуатаційних запасів, які формуються за рахунок 

природних ресурсів ділянки, були підраховані динамічні ресурси горизонту за даними карти 

гідроізогіпс, складеної для природних (непорушених) умов. Витрата підземного потоку в створі 

св. №21-Н – св. №8-НО становить 63 м3/добу, що більше як у 2 рази перевищує затверджені 

запаси. Природні ресурси мінеральних вод розраховані в 1970 р. Пасєкою І. П. гідродинамічним 

методом за параметрами отриманими в процесі дослідно-фільтраційних робіт склали 43,5 м3/добу 

[2, с.164]. Для підтвердження цих даних, виконана оцінка ресурсів балансовим методом за 

модулем підземного стоку в річки, який для району становить 5 л/с*км2. При площі ділянки 0,09 

км2, отримаємо:  

Q = 5,0*0,09 =0,45 л/с або 39.0 м3/добу. 

 

При цьому необхідно зазначити, що останній метод дає занижені результати, але і в цьому 

випадку природні ресурси перевищують підраховані ЕЗМВ.  

Таким чином, експлуатаційні запаси мінеральних лікувальних вод, що затвердженні ДКЗ 

України, забезпечуються природними ресурсами водоносного горизонту, які на ділянці не 

зменшилися.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Мінеральні води «Нафтуся» застосовуються з лікувальною метою на курорті Трускавець 

більше 180 років, однак досі на їх якісні показники не були розроблені кондиції.  Це питання було 

вирішено під час досліджень протягом 2004-2008 рр. Кондиції на мінеральну лікувальну воду 

„Нафтуся“ Трускавецького родовища розроблені згідно з Законом України "Про курорти", в якому 

обумовлено, що використання мінеральних вод з лікувальною метою повинно бути обґрунтовано 
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результатами їх медико-біологічної оцінки якості та цінності. Параметри кондицій виражаються у 

граничних значеннях показників, які характеризують МВ та умови їх видобування, при яких 

останнє є технічно можливим і економічно доцільним. 

Мінеральна вода „Нафтуся” за класифікацією відноситься до лікувальних вод з підвищеним 

вмістом органічних речовин. Основним бальнеологічним чинником (специфічним компонентом) є 

комплекс органічних речовин.  

Мінеральні води ділянки залягають у відкладах воротищенської світи міоцену, збагачених 

органічними бітумінозними речовинами. Формування експлуатаційних запасів і хімічного складу 

мінеральних вод тісно пов’язане з атмосферними опадами, які в процесі інфільтрації через 

водовмісні породи збагачуються органічними речовинами та набувають лікувальних властивостей. 

Експлуатаційні запаси мінеральних вод підраховані у кількості 25 м3/добу, які  

забезпечуються природними ресурсами і повністю задовольняють потреби споживачів. При 

підрахунку експлуатаційних запасів враховані геолого-гідрогеологічні умови родовища, техніко-

економічне обґрунтування, технічна можливості та економічна доцільності видобування 

мінеральних вод „Нафтуся“ Трускавецького родовища. 

Подальшу експлуатацію водозабору «Нафтуся» доцільно здійснювати п’ятьма виробками: 

№№21-Н, 8-НО, 1-НО, 17-НО(Д) і 22-Д з дотриманням рівномірних відборів в межах 

затверджених запасів. 
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Є.В. ЮНИК, Р.Б. ПОНОМАРЕНКО, О.О. КУНДИЧ, О.П. ГУМЕННА , О.М. ІВАХНО, 

О.В. ЯВОРСЬКИЙ 

 

ВПЛИВ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ НА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ 

СЕРЦЕВОГО РИТМУ  

 

      Впервые изучено влияние бальнеотерапии на курорте Трускавец на 

спектральные составляющие вариабельности сердечного ритма. На более высоком 

методическом уровне подтверждено положение об амбивалентном характере 

вегетотропного эффекта бальнеотерапии, который осуществляется по закону 

исходного уровня. 

                                                              *** 

 

ВСТУП 

 

В руслі сучасної концепції про зумовленість лікувально-профілактичної дії біоактивної води 

Нафтуся її стреслімітуючими адаптогенними властивостями [17] значної уваги заслуговують 

відомості про вплив Нафтусі на вегетативну нервову систему як невід’ємну учасницю загальних 

адаптаційних реакцій організму [6,18]. 

 Ще у 1963 р. Куркудым Ф.Е. [12], базуючись на отриманих даних про позитивні іно- та 

хронотропний ефекти Нафтусі на ізольоване серце, вазоконстрикцію серцево-судинного апарату, 

мідріаз ізольованого ока жаби, зниження тонусу гладеньких м'язів відрізку тонкого кишківника 

щеняти, пригнічення спонтанної скоротливої активності гладеньких м'язів сліпої кишки мурчака, 

наділяв її симпатоміметичними властивостями, зумовленими органічними речовинами.  

До адреноміметичних можуть бути віднесені і такі ефекти Нафтусі in vitro, як стимуляція 

вільного окислення в мітохондріях гепатоцитів щура, гальмування активності АТФаз епітелію 

жовчевого міхура жаби, cлизової тонкої кишки щура, кори нирок щура, всмоктування глюкози в 

ізольованому шлуночку собаки, оскільки аналогічні ефекти викликають і катехоламіни. Так як в 

складі Нафтусі присутній органічний азот в кількості до 1 мг/л, більша частина якого (64%) 

входить до складу амінів, а в складі амінів ідентифіковані феноли, це дало підставу для 

припущення, що субстратом адреноміметичних ефектів Нафтусі, мабуть, є речовини типу 

фенілалкіламінів (пірокатехінів), до яких належать і катехоламіни [7,9]. Проте Загороднюк В.П. 

[8], не зумівши відвернути симпатоміметичні ефекти Нафтусі на ізольоване серце і гладенькі 

м’язм ні -, ні -адреноблокаторами, відкинув цю гіпотезу, заразом пояснюючи їх дією 

карбонових кислот. 

Однак ще в 1971 р. було повідомлено [13], що у гастроентерологічних хворих після 

триразового вживання Нафтусі збільшується добова екскреція з сечею катехоламінів, а також 5-

оксиіндолілацетату, 17-кетостероїдів і 17-кетогенних стероїдів,  тобто метаболітів серотоніну, 

андрогенів і глюкокортикоїдів відповідно.  

Перченко В.П. та ін. [16] методом варіаційної кардіоінтервалографії вперше показали, що  

одноразове вживання 200 мл Нафтусі чинить відчутний вплив на адренергічно-холінергічну 

регуляцію серця у людей. При цьому у 49% осіб виникали різні варіанти симпатотонічних реакцій, 

у 24% - ваготонічних реакцій, а у решти 27% величина індексу напруження вегетативної регуляції 

закономірно не змінювалася. Поліваріантність термінового вегетотропного ефекту Нафтусі була 

підтверджена в наступних клініко-фізіологічних спостереженнях [3].  

Аналогічне розмаїття вегетативних реакцій в результаті курсу бальнеотерапії вперше було 

виявлено методом варіаційної кардіоінтервалографії Величко Л.М. [4] у дітей "чорнобильської 

зони". При І варіанті початковий вегетативний гомеостаз характеризувався як ваготонія. В 73% 

випадків стандартна бальнеотерапія спричиняла підвищення симпатичного тонусу на 31%, до 

нижньої межі нормотонії, і зниження тонусу вагуса на 12% при відсутності суттєвих змін зі 

сторони гуморального каналу регуляції. В підсумку показник вегетативного балансу (ПВБ) зріс на 

49%, а індекс напруження (ІН) - на 45%, так що вегетативний гомеостаз змістився в бік ослаблення 

ваготонії. У решти 27% дітей з початковою ваготонією за аналогічних умов симпатичний тонус 

зріс на 121%, а вагусний - знизився на 75%, що дало підвищення ПВБ в 8,5 р, а ІН - в 8,9 р, так що 

ваготонія трансформувалася у симпатотонію. При ІІІ варіанті напочатку мала місце нормотонія, а 
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наприкінці курсу тонус вагуса знизився на 18,5%, що при тенденції до підвищення симпатичного 

тонусу дало ріст ПВБ на 29%, ІН - на 19%, але в межах нормотонії. Нарешті, в кількох випадках 

початкової симпатотонії стандартна бальнеотерапія ще більше її посилювала за рахунок дальшого 

підвищення симпатичного тонусу на 40%, правда, при ослабленні на 23% гуморальних 

стимулюючих впливів. В результаті ІН зростав лише на 14%. Автор дійшла висновку, що 

стандартна бальнеотерапія, основу якої складає пиття Нафтусі, спричиняє симпатотропну дію. 

 В даному контексті слід згадати результати спостережень Алєксєєва О.І. та ін. [1], хоч вони 

базуються на недостатньо високому методичному рівні, позаяк про стан вегетативного гомеостазу 

автори судили за індексами Кердо і Вейна. Показано, що серед дітей "чорнобильської зони" 

переважала симпатотонія (52%), тоді як нормотонія мала місце лише у 16%. Після проведення 

курсу курортної реабілітації частка нормотонії зросла до 45% за рахунок падіння випадків 

симпатотонії до 25%  за попереднього рівня ваготонії. 

 Проте залишались сумніви, чи не спричинені вегетотропні ефекти іншими компонентами 

бальнеокомплексу – озокеритом і/або мінеральними купелями? 

Недавно  в експерименті на здорових щурах Козявкіною О.В. і Бариляк Л.Г. [20] вперше 

показано, що амбівалентний вегетотропний ефект – як ваготонічний (у 73%), так і 

симпатотонічний (у 27%), чинить курсове застосування лише  Нафтусі.  

Отримані експериментальні результати узгоджуються з даними спостереження Вісьтак Г.І. [5] 

над жінками з хронічною ендокринно-гінекологічною патологією, наявність якої зумовила 

призначення лише води Нафтуся в якості монотерапіїї. Автор теж констатувала поліваріантні 

вегетотонічні ефекти курсового пиття, проте в інших співвідношеннях: симпатотонічний у 38%, 

ваготонічний – у 25%, нейтральний-квазінульовий – у 37% жінок.  

З огляду на важливу роль вегетативної нервової системи у регуляції функцій і трофіки органів 

травної, дихальної, серцево-судинної, ендокринної та імунної систем, дослідження вегетотропних 

ефектів бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець залишається актуальним. 

Наголосимо, що цитовані дослідження проведені методом варіаційної кардіоінтервалографії. 

Завдяки Дирекції ЗАТ „Трускавецькурорт” у нас з’явилась можливість застосувати більш 

інформативний метод – спектрального аналізу варіабельності серцевого ритму.  

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Об’єктом дослідження були 30 жінок віком 30-50 років, хворих на хронічний калькульозний 

холецистит в фазі ремісії, поєднаний з полікистозом яйників та гіперплазією щитовидної залози, 

котрі проходили курс реабілітації на курорті Трускавець. При поступленні та після завершення 

тритижневого відновного лікування (пиття біоактивної води Нафтуся по 3,5 мл/кг за 1 год до їжі 

тричі на день; мінеральні купелі, концентрація Cl-SO4-Na-Mg-солі 20-30 г/л, t0 36-370C, тривалість 

8-10 хв, через день; дієта; лікувальна фізкультура, РД-2) проводили вегетативне тестування. Стан 

вегетативної регуляції оцінено за даними спектрального аналізу варіабельності серцевого ритму 

[2,11,14,15,19], з використанням апаратно-програмного комплексу „КардиоЛаб+ВСР” (в-ва “ХАИ-

МЕДИКА”, Харків). 

Цифровий матеріал оброблено на персональному комп’ютері методами варіаційного і 

кореляційного аналізів  з використанням пакету програм „Statistica”. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Взявши в якості головного критерія стану вегетативної регуляції симпато-вагальний індекс - 

відношення LF/HF [19], на основі характеру його зміни внаслідок бальнеотерапії ретроспективно 

виявлено її симпатотонічний (у 57%) і ваготонічний (у 43%) вегетотропні ефекти (табл. 1). Отже, 

нами підтверджено амбівалентний характер впливу бальнеотерапії на вегетативну регуляцію, 

виявлений раніше методом варіаційної кардіоінтервалометрії. 

При аналізі звертає на себе увагу, передовсім, суттєва відмінність між початковими 

величинами індексу. Так, у жінок, підлеглих ваготонічному ефекту, симпато-вагальний індекс в 

середньому в 4,3 р перевищує середню норму (СН), тобто відображує наявність у них при 

поступленні вираженої симпатотонії. Натомість симпатотонічний ефект бальнеотерапії 

проявляється у осіб з початковою ейтонією. Отже, вегетотропна дія бальнеотерапії реалізується в 

руслі закону початкового рівня, проте з деякими відхиленнями від нього. Адже згідно з цим 

законом, у відповідь на фізіологічні подразники система із збереженими регуляторними 
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механізмами реагує підвищенням знижених і зниженням підвищених параметрів, тобто 

відбувається їх концентрація в зоні норми [10].  

 

Таблиця 1. Динаміка спектральних показників ВСР за альтернативних вегетотропних 

ефектів бальнеотерапіі 
 

Показник Термін Вегетотропний ефект бальнеотерапії Норма 

Ваготонічний 

(n=13) 

Симпатотонічний 

(n=17) 

LF/HF Початок 

Кінець 

6,5± 0,9* 

3,1±0,6*# 
2,2±0,4 v 

5,0±0,7*# 

1,5 ± 0,1 

 

ULF, 

мс2 

Початок 

Кінець 

127±30* 

155±55* 

249±91 

192±61 

303±14 

 

VLF, 

мс2 

Початок 

Кінець 

829±209 

675±115* 

1604±375 

1040±154 

1211±54 

 

LF, 

мс2 

Початок 

Кінець 

1325±214 

690±137# 
831±88 v 

1189±106# 

908±42 

 

HF, 

мс2 

Початок 

Кінець 

215±29* 

251±37* 
997±281 v 

308±50*# 

605±57 

 

ULF, 

% 

Початок 

Кінець 

6,2±1,6* 

8,7±3,0 

5,9±1,7* 

6,5±1,7 

10±0,5 

 

VLF, 

% 

Початок 

Кінець 

32,7±4,1 

39,0±4,8 

42,8±4,7 

36,4±3,7 

40±1,4 

 

LF, 

% 

Початок 

Кінець 

52,1±4,3* 

36,8±5,7# 
25,8±3,1 v 

45,9±4,5*# 

30±1,3 

 

HF, 

% 

Початок 

Кінець 

9,0±0,9* 

15,5±2,8# 
25,4±5,8 v 

11,2±1,3*# 

20±1,5 

 

LFn, 

% 

Початок 

Кінець 

84,4±1,7* 

68,6±4,3# 
57,7±5,7 v 

78,5±2,8*# 

60±3 

 

HFn, 

% 

Початок 

Кінець 

15,6±1,7* 

31,4±4,3# 
42,3±5,7 v 

21,5±2,8*# 

40±3 

 

  

Примітки: 1. Показники, значуще відмінні від нормальних, позначені *. 

                  2. Значущі відмінності між початковими показниками груп позначені v. 

                  3. Значущі відмінності між кінцевими і початковими показниками в кожній групі    

позначені #. 

 

Серед даного контингенту нормальна реактивність на бальнеочинники має місце серед 

симпатотоніків, котрі відреагували майже повною нормалізацією ваго-симпатичного балансу, тоді 

як у жінок з ейтонією за цих же умов розвинувся стан симпатотонії, що свідчить за їх 

гіперреактивність на бальнеочинники. 

Тепер проаналізуємо динаміку окремих складових спектру. Як абсолютні, так і відносні 

потужності вкрай низькочастотної компоненти (ULF) спектру cуттєво не змінюються за 

жодного вегетотропного ефекту, що узгоджується з думкою розробників методу про відсутність 

зв’язку цього параметра ВСР з параметрами вегетативної регуляції. За нашими даними, коефіцієнт 

кореляції між LF/HF і ULF складає всього -0,18, а ULF%: -0,16.   

 Інтерпретація дуже низькочастотної (VLF) складової спектру досі залишається 

дискутабельною. Вважають, що вона відображує гуморальну регуляцію (ренін-ангіотензин-

альдостеронова система, циркулюючі катехоламіни, системи терморегуляції) [15], церебральні 

ерготропні впливи на підлеглі рівні, вплив вищих вегетативних центрів на серцево-судинний 

підкірковий центр, стан нейро-гуморального і метаболічного рівнів регуляції і може 

використовуватися як надійний маркер  ступеня зв’язку автономних (сегментарних) рівнів 

регуляції кровообігу з надсегментарними, в тому числі з гіпофізарно-гіпоталамічним і кірковим 

рівнями [2], інші автори [11] цей параметр пов’язують з симпатичною активністю. 

Динаміка абсолютної потужності VLF виявилась за обидвох вегетотропних ефектів 

несуттєвою і до того ж односкерованою. Отже, даний параметр неінформативний, що 

підтверджується  повною відсутністю його зв’язку з LF/HF (r=-0,02). Натомість динаміка VLF% 

хоч теж несуттєва, проте різноскерована: відзначено зростання зниженої початкової величини на 
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19% за ваготонічного ефекту та зниження нормальної величини на 15% - за симпатотонічного 

ефекту бальнеотерапії. Виявлено помірну кореляцію між LF/HF і VLF% (r=0,34).    

Потужність низькочастотної складової спектру (LF) характеризує, на думку одних 

дослідників [2], стан симпатичного відділу вегетативної нервової системи, зокрема, системи 

регуляції судинного тонусу, а на думку інших [11,14,15] – симпато-парасимпатичну модуляцію 

барорефлекторної природи. За нашими даними, ваготонічний ефект асоціюється зі зниженням 

початково підвищених величин LF на 48% (абсолютної) і 29% (відносної), тоді як за 

симпатотонічного ефекту бальнеотерапії початково нормальні потужності цієї компоненти 

спектру зростають на 43% і 78% відповідно. Симпато-вагальний індекс помірно корелює з 

відносною (r=0,34), але не з абсолютною (r=-0,07) потужністю LF. 

Потужність високочастотної складової спектру (HF), на відміну від інших компонент, 

однозначно характеризується як корелят вагусної активності. Зрозуміло, що його динаміка 

скерована протилежно до динаміки LF/HF. При цьому за симпатотонічного ефекту знижуються як 

абсолютні (на 69%), так і відносні (на 56%) величини HF (початково підвищені чи нормальні), тоді 

як ваготонічний ефект бальнеотерапії, якому передують різко знижені потужності даної 

компоненти спектру, супроводжується суттєвим підвищенням  лише відносних величин (на 72%), 

але не абсолютних. В цілому симпато-вагальний індекс значно сильніше інверсно корелює з HF%, 

ніж з HF (r=-0,58 і -0,40 відповідно).  

Проте найтісніше пов’язані з симпато-вагальним індексом нормалізовані величини LFn 

(r=0,75) і HFn (r=-0,75). Практично цілком нормальні у жінок, підлеглих симпатотонічному 

ефекту, і значно зсунуті в сторону симпатотонії в групі з ваготонічним ефектом, вони проявляють 

суттєві реципрокні зміни під впливом бальнеотерапії. 

Так звані часові параметри ВРС вважаються корелятами симпато-парасимпатичної модуляції 

(SDNN) і парасимпатичної активності (RMSSD i pNN50).  

Виявлено (табл. 2), що симпатотонічному ефекту бальнеотерапії передують цілком нормальні 

параметри SDDN (standart deviation of all NN intervals), RMSSD (the square root of the mean of the 

sum of the squares of differences between adjacent NN intervals) і pNN50 (доля в % NN-інтервалів, які 

відрізняються від сусідніх більш ніж на 50 мс, серед всіх NN-інтервалів). Проте наприкінці курсу 

SDDN проявляє лише тенденцію до зниження на 12%, RMSSD знижується на 37%, а pNN50 – на 

73%, що свідчить за зниження вагального тонусу. Натомість початково різко знижені RMSSD i 

pNN50 за ваготонічного ефекту практично не змінюються, а помірно знижений корелят симпато-

парасимпатичної модуляції поглиблює своє падіння. В цілому саме цей параметр найслабше 

пов’язаний з симпато-вагальним індексом (r=-0,28), тоді як найтісніше – RMSSD (r=-0,45) за 

проміжного зв’язку pNN50 (r=-0,36). 

 

Таблиця 2. Динаміка часових показників ВСР за альтернативних вегетотропних ефектів 

бальнеотерапіі 

 
Показник Термін Вегетотропний ефект бальнеотерапії Норма 

Ваготонічний 

(n=13) 

Симпатотонічний 

(n=17) 

SDDN, 

мс 

Початок 

Кінець 

49±3 

42±2* 

59±4 

52±2 

60±5 

 

RMSSD, 

мс 

Початок 

Кінець 

25±2* 

24±2* 

43±5V 

27±2*# 

42±6 

 

pNN50, 

% 

Початок 

Кінець 

5±1* 

4±1* 

22±5 V 

6±1*# 

21±5 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Виявлено амбівалентний вегетотропний ефект бальнеотерапії на курорті Трускавець, 

оцінений за динамікою параметрів варіабельності серцевого ритму, у жінок, хворих на хронічний 

калькульозний холецистит в фазі ремісії, поєднаний з полікистозом яйників та гіперплазією 

щитовидної залози. Найінформативнішими параметрами, окрім симпато-вагального індексу як 

критерію вегетотропного ефекту, слід вважати нормалізовані величини LFn і HFn, а також HF% і  

RMSSD. Характер вегетотропного ефекту зумовлений початковими рівнями параметрів. 
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О.О. КУНДИЧ, Є.В. ЮНИК, Л.М. ВЕЛИЧКО, О.Б. ТИМОЧКО, В.О. ІВАХНО  
 

ОСОБЛИВОСТІ СУПУТНІХ ЗМІН ДЕЯКИХ ГОРМОНАЛЬНИХ, ЛІПІДНИХ І 

ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 

ВЕГЕТОТРОПНОГО ЕФЕКТУ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ 

 

 Проанализированы супутствующие изменения некоторых гормональных, липидных и 

гемодинамических показателей у женщин, больных хроническим калькулезным холециститом в 

сочетании с поликистозом яичников и гиперплазией щитовидной железы, при альтернативных 

вариантах вегетотропного эффекта бальнеотерапии на курорте Трускавец.Выявлена тенденция 

к снижению уровня тестостерона при симпатотоническом эффекте и противоположная 

тенденция – при ваготоническом.Существенных различий относительно тироидных гормонов, 

ФСГ, эстрадиола, пролактина и кортизола не обнаружено.Ваготонический эффект 

сопровождается тенденцией к снижению коэффициента атерогенности и реакции 

систолического артериального давления на стандартную физическую нагрузку, снижением ЧСС 

в покое  в сочетании с увеличением тахикардической реакции на нагрузку. 

                                                               ***  

 

ВСТУП 

 

В попередньому повідомленні [12] нами показано, що бальнеотерапії на курорті Трускавець 

чинить амбівалентний вегетотропний ефект у жінок, хворих на хронічний калькульозний 

холецистит в фазі ремісії, поєднаний з полікистозом яйників та гіперплазією щитовидної залози. 

Позаяк перелічені патологічні стани супроводжуються порушеннями ендокринного статусу і 

метаболізму, передовсім ліпідного [4,11], вегетативна нервова система тісно взаємодіє з 

ендокринною в рамках єдиного нейроендокринно-імунного комплексу [7,8], було цікаво 

проаналізувати на цьому ж контингенті супутні зміни деяких гормональних і ліпідних показників 

за альтернативних варіантів вегетотропного ефекту бальнеотерапії. З огляду на важливу роль 

вегетативної нервової системи у регуляції реакції гемодинаміки на фізичне навантаження, за якою 

судять про фізичну працездатність [2,9,10], ми поставили перед собою ще одну мету - 

проаналізувати супутні зміни параметрів велоергометрії. 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Об’єктом дослідження були 30 жінок віком 30-50 років, хворих на хронічний калькульозний 

холецистит в фазі ремісії, поєднаний з полікистозом яйників, котрі проходили курс реабілітації на 

курорті Трускавець. При поступленні та після завершення тритижневого відновного лікування 

(пиття біоактивної води Нафтуся по 3,5 мл/кг за 1 год до їжі тричі на день; мінеральні купелі, 

концентрація Cl-SO4-Na-Mg-солі 20-30 г/л, t0 36-370C, тривалість 8-10 хв, через день; дієта; 

лікувальна фізкультура, РД-2) проводили вегетативні, біохімічні і велоергометричні тести. Стан 

вегетативної регуляції оцінено за варіабельністю серцевого ритму [1], з використанням апаратно-

програмного комплексу „КардиоЛаб+ВСР” (в-ва “ХАИ-МЕДИКА”, Харків). Біохімічні тести 

включали, по-перше, визначення вмісту в плазмі крові гормонів: ТТГ, тироксину, трийодтироніну, 

пролактину, ФСГ, естрадіолу, тестостерону і кортизолу (імуноферментним методом, застосовано 

аналізатор „Tecan”, Oesterreich та відповідні набори реагентів ЗАО "Алкор Био", РФ [6]). Інший 

ряд тестів стосувався параметрів ліпідного спектру плазми:  тригліцеридів та холестерину 

ліпопротеїдів дуже низької (ДНГ), низької (НГ) і високої (ВГ) густини. Визначення проводили 

методом рефлометрії, користуючись апаратом “Reflotron” (BRD). Нормативи запозичені з 

літератури [1,2,8]. Фізичну працездатність оцінювали методом двоступеневої (навантаження 0,5 і 

1,5 Вт/кг) велоергометрії [3]. Використовано велоергометр „Tunturi”, Finland. При цьому 

розраховували не класичні параметри, а запропонований Поповичем І.Л. [2,9] індекс тахікардійно-

гіпертензивної реакції на навантаження 1,5 Вт/кг, який більш адекватно характеризує стан 

фізичної працездатності [2,9,10]. 

 Цифровий матеріал оброблено на персональному комп’ютері методом варіаційного аналізу  з 

використанням програми „Statistica”. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Як вже відмічалося [12], за скерованістю динаміки симпато-вагального індексу (LF/HF) 

ретроспективно було сформовано дві групи жінок, підлеглих ваготонічному чи симпатотонічному 

вегетотропному ефекту бальнеотерапії. 

Спочатку проаналізуємо особливості початкового ендокринного статусу та динаміки його 

параметрів. Передовсім виявлено (табл. 1), що обстежений контингент характеризується в цілому 

гіпотиреозом, про що свідчать знижені рівні трийодтироніну в поєднанні з підвищеними рівнями 

тиротропного гормону. При цьому гіпотиреоз у жінок з нормальним чи дещо підвищеним 

симпато-вагальним індексом виражений трохи більшою мірою, ніж у жінок із значною 

симпатотонією: рівень Т3 складає 78% середньої норми (СН) проти 85% СН, а рівень ТТГ, 

навпаки, 327% проти 229% СН. 

         

Таблиця 1. Особливості гормонального статусу та його динаміки при альтернативних 

варіантах вегетотропного ефекту бальнеотерапії 

 
Показник Термін Вегетотропний ефект бальнеотерапії Норма 

Ваготонічний 

(n=13) 

Симпатотонічний 

(n=17) 

LF/HF Почато

к 

Кінець 

6,5± 0,9* 

3,1±0,6*# 

2,2±0,4 v 

5,0±0,7*# 

1,5 ± 0,1 

 

ТТГ, 

мМО/л 

Почато

к 

Кінець 

4,36±0,67* 

4,81±0,74* 

6,21±0,77* 

5,14±0,93* 

1,90±0,15 

 

Тироксин, 

нМ/л 

Почато

к 

Кінець 

96±10 

107±12 

93±10 

96±9 

110±4 

 

Трийодтиронін, 

нМ/л 

Почато

к 

Кінець 

1,79±0,26 

2,13±0,33 

1,63±0,30 

1,80±0,23 

2,10±0,09 

 

Пролактин, 

мкг/л 

Почато

к 

Кінець 

15,9±2,9* 

18,5±3,3* 

14,9±2,6* 

16,3±2,8* 

8,4 ±0,5 

 

ФСГ, 

МО/л 

Почато

к 

Кінець 

5,7±0,5 

6,6±0,3 

5,5±0,4 

6,0±0,4 

6,1±0,4 

 

Естрадіол, 

нг/л 

Почато

к 

Кінець 

94±8 

96±12 

97±9 

93±10 

115±8 

 

Тестостерон, 

мкг/л 

Почато

к 

Кінець 

0,80±0,14* 

1,00±0,14* 

0,95±0,12* 

0,80±0,16* 

0,28±0,02 

 

Кортизол, 

мкг/л 

Почато

к 

Кінець 

198±10* 

199±12* 

196±11* 

194±11* 

165±8 

 

 

Примітки: 1. Показники, значуще відмінні від нормальних, позначені *. 

                  2. Значущі відмінності між початковими показниками груп позначені v. 

                  3. Значущі відмінності між кінцевими і початковими показниками в кожній групі    

позначені #. 
 

Гіпотиреоз асоціюється з однаково помірним підвищенням рівня кортизолу (до 119% і 120% 

СН) і однаково вираженою гіперпролактинемією (177% і 189% СН), тоді як початкові рівні 

фолікулостимулюючого гормону і естрадіолу практично цілком нормальні. Перелічені гормони 

непідлеглі суттєвому впливу бальнеотерапії, хоч слід відзначити позитивну динаміку тироїдних 

гормонів і ФСГ в сторону нормалізації в поєднанні з дальшим наростанням гіперпролактинемії. 

Проте ці тенденції ніяк не пов’язані з характером вегеттропного ефекту. 
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Натомість рівень тестостерону, значно підвищений, дещо більшою мірою у нормотоніків 

(339% СН), ніж у симпатотоніків (286% СН), змінюється протилежним чином стосовно динаміки 

симпато-вагального індексу. Зокрема, за симпатотонічного ефекту знижується (на 16%), тоді як за 

ваготонічного – підвищується (на 23%). 

Ліпідний спектр плазми (табл. 2) в цілому по контингенту характеризується вираженою 

гіпертригліцеридемією: 148% СН у ейтоніків і 167% СН у симпатотоніків і підвищенням вмісту 

холестерину в складі ліпопротеїдів дуже низької густини (149% і 168% СН) та зниженням його в 

складі ліпопротеїдів низької (до 85% і 92% СН) і високої (до 82% і 84% СН відповідно) густини. У 

підсумку це дає однаково виражене підвищення коефіцієнта атерогенності Клімова – до 138% СН. 

Симпатотонічний ефект бальнеотерапії асоціюється з відсутністю динаміки параметрів 

ліпідного спектру, натомість за ваготонічного ефекту має місце тенденція до росту холестерину 

ліпопротеїдів дуже низької густини на 17% в поєднанні з протилежною тенденцією таких низької 

густини (-21%), що навіть за відсутності динаміки антиатерогенної фракції веде до незначного (на 

13%) зниження коефіцієнта атерогенності Клімова. 

  

Таблиця 2. Особливості ліпідного спектру плазми та його динаміки при альтернативних 

варіантах вегетотропного ефекту бальнеотерапії 
 

Показник Термін Вегетотропний ефект бальнеотерапії Норма 

Ваготонічний 

(n=13) 

Симпатотонічний 

(n=17) 

LF/HF Почато

к 

Кінець 

6,5± 0,9* 

3,1±0,6*# 

2,2±0,4V 

5,0±0,7*# 

1,5 ± 0,1 

 

Триацилгліцериди, 

мМ/л 

Почато

к 

Кінець 

2,10±0,16* 

2,48±0,17* 

1,86±0,14* 

1,90±0,15* 

1,26±0,04 

 

Холестерин загальний, 

мМ/л 

Почато

к 

Кінець 

5,00±0,14 

4,49±0,11*# 

4,68±0,11* 

4,64±0,11* 

5,26±0,09 

 

Холестерин ліпопротеїдів 

ДНГ, мМ/л 

Почато

к 

Кінець 

0,69±0,05* 

0,81±0,06* 

0,61±0,05* 

0,61±0,05* 

0,41±0,01 

 

Холестерин ліпопротеїдів 

НГ, мМ/л 

Почато

к 

Кінець 

3,04±0,14 

2,39±0,12*# 

2,81±0,11* 

2,74±0,12* 

3,32±0,07 

 

Холестерин ліпопротеїдів 

ВГ, мМ/л 

Почато

к 

Кінець 

1,28±0,04* 

1,30±0,05* 

1,26±0,05* 

1,29±0,05* 

1,53±0,02 

 

Коефіцієнт атерогеності 

Клімова 

Почато

к 

Кінець 

3,07±0,15* 

2,66±0,13*# 

3,06±0,16* 

2,86±0,14* 

2,21±0,03 

 

 

  Аналіз показників гемодинаміки (табл. 3) показує, що жінки, підлеглі ваготонічному ефекту 

бальнеотерапії, характеризуються дещо вищими початковими рівнями систолічного і 

діастолічного тиску як в спокої, так і після велоергометричного навантаження 1,5 Вт/кг порівняно 

з такими, підлеглими симпатотонічному ефекту. 

 

Таблиця 3. Динаміка показників гемодинаміки за альтернативних вегетотропних 

ефектів бальнеотерапіі 
 

Показник Термін Вегетотропний ефект бальнеотерапії 

Ваготонічний 

(n=13) 

Симпатотонічний 

(n=17) 

LF/HF Початок 

Кінець 

6,5± 0,9 

3,1±0,6# 

2,2±0,4 V 

5,0±0,7# 

Систолічний АТ в спокої, 

мм Hg 

Початок 

Кінець 

125±4 

123±2 

119±4 

119±3 

Діастолічний АТ в спокої, 

мм Hg 

Початок 

Кінець 

81±2 

79±1 

76±2 V 

76±1 
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Систолічний АТ після 

навантаження, мм Hg 

Початок 

Кінець 

147±4 

135±3# 

142±4 

140±4 

Діастолічний АТ після 

навантаження, мм Hg 

Початок 

Кінець 

88±2 

81±2# 

79±2 V 

82±3 

Частота серцевих 

скорочень в спокої, хв- 

Початок 

Кінець 

85,7±2,9 

76,8±3,1# 

65,0±2,9v 

75,6±4,1# 

ЧСС після навантаження, 

хв- 

Початок 

Кінець 

129±3 

138±4 

135±4 

133±3 

Індекс тахікардійно-

гіпертензивної реакції, од. 

Початок 

Кінець 

77,7±4,2 

80,6±4,2 

78,4±4,1 

80,1±4,4 

 

Особливо відчутна різниця частоти серцевих скорочень в спокої, натомість тахікардійні 

реакції на навантаження суттєво не відрізняються. Симпатотонічний ефект бальнеотерапії цілком 

очікувано супроводжується підвищення ЧСС в спокої на 16%, проте тахікардійна реакція на 

фізичне навантаження залишається без змін, як і параметри артеріального тиску в спокої і після 

навантаження. Натомість ваготонічний ефект асоціюється зі зниженням ЧСС в спокої на 10% в 

поєднанні з підвищенням її на 7% після фізичного навантаження, при цьому реакція систолічного 

АТ зменшується на 8%, діастолічного – теж на 8%. У підсумку індекс тахікардійно-гіпертензивної 

реакції на навантаження як критерій фізичної працездатності залишається без суттєвих змін в 

обидвох групах .  

 

ВИСНОВКИ 

 

Проаналізовано супутні зміни деяких гормональних, ліпідних і гемодинамічних показників у 

жінок, хворих на хронічний калькульозний холецистит в поєднанні з полікістозом яєчників і 

гіперплазією щитовидної залози, при альтернативних варіантах вегетотропного ефекту 

бальнеотерапії на курорті Трускавець. Виявлена тенденція до зниження рівня тестостерону при 

симпатотонічному ефекті і протилежна тенденція - при ваготонічному. Суттєвих відмінностей 

щодо тироїдних гормонів, ФСГ, естрадіолу, пролактину і кортизолу не виявлено. Ваготонічний 

ефект супроводжується тенденцією до зниження коефіцієнта атерогенності та реакції систолічного 

артеріального тиску на стандартне фізичне навантаження, зниженням ЧСС в спокої в поєднанні зі 

збільшенням тахікардійної реакції на навантаження. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические 

рекомендации) / Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др.-Харьков: ХАИ-МЕДИКА, 2006.-50 с. 

2. Бальнеокардіоангіологія. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на серцево-судинну систему та фізичну працездатність / 

За ред. І.Л. Поповича, С.В. Ружило, С.В. Івасівки та Б.І. Аксентійчука.-К.: Комп’ютерпрес, 2005.-229 с. 
3. Белоцерковский З.Б. Определение физической работоспособности // Инструментальные методы исследования сердечно-

сосудистой системы (Справочник).- М.: Медицина, 1986.- С. 394-405. 

4. Бульба А.Я. Типи тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець, їх нейро-ендокринні і клінічні супутники та 
предиктори у жінок з гіперплазією щитовидної залози // Медична гідрологія та реабілітація.- 2007.- 5, №2.- С. 30-45. 

5. Вісьтак Г.І. Ендокринний та імунний супровід поліваріантних вегетотонічних ефектів біоактивної води Нафтуся у жінок // 

Медична гідрологія та реабілітація.-2009.-7, №3.-С. 81-85. 
6. Инструкции по применению набора реагентов для иммуноферментного определения гормонов в крови человека. - СПб.: ЗАО 

"Алкор Био", 2000. 

7. Поповыч И.Л. Концепция нейро-эндокринно-иммунного комплекса (обзор) // Медична гідрологія та реабілітація.-2009.-7, 
№3.-С. 9-18. 

8. Попович І.Л.,  Бариляк Л.Г. Вплив курсового вживання біоактивної води Нафтуся на рівень стресу у жінок з ендокринно-

гінекологічною патологією // Медична гідрологія та реабілітація.-2009.-7, №3.-С. 100-118. 
9. Ружило С.В., Церковник А.В., Попович І.Л. Актотропні ефекти бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець.- К.: 

Комп’ютерпрес, 2003.- 131 с. 
10. Фучко О.Л. Гемодинамічний супровід тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець // Медична гідрологія та 

реабілітація.- 2010.- 8,№2.- С. 35-39. 

11. Фучко О.Л., Бульба А.Я. Типи тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець у жінок з гіперплазією щитовидної 
залози та супутні зміни параметрів ліпідного і електролітного обмінів // Медична гідрологія та реабілітація.- 2008.- 6, №3.- С. 51-59. 

12. Юник Є.В., Пономаренко Р.Б., Кундич О.О. та ін. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на варіабельність серцевого 

ритму // Медична гідрологія та реабілітація.- 2011.- 9, №1- С. 63-67. 
 

 

О.О. KUNDYCH, Ye.V. YUNYK, L.М. VELYCHKO, О.B. ТYMOCHKО, V.O. IVAKHNO 
 



 72 

FEATURES CONCOMITANT CHANGE SOME HORMONAL, LIPID AND 

HAEMODYNAMIC INDICATORS FOR ALTERNATIVE VEGETOTROPIC EFFECT 

BALNEOTHERAPY ON SPA TRUSKAVETS 
 

Analyzed accompanied changes some hormonal, lipid and hemodynamic variables in women with 

chronic calculous cholecystitis in combination with polycystic ovaries and hyperplasia of the thyroid 

gland, in alternative variantes of vegetotropic effect of balneotherapy at the spa Truskavets. It is detected  

tendency to decrease in testosterone levels in sympathotonic effect and the opposite trend - at vagotonic. 

Significantly differences regarding thyroid hormone, FSH, estradiol, prolactin and cortisol did not 

detected. Vagotonic effect is accompanied by a tendency to reduce the coefficient of atherogenicity and 

systolic blood pressure response to a standard physical exercise, decreased heart rate at rest, combined 

with increased tachicardic response to exercise. 
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ЛЕКЦІЯ 

 
УДК 615.835.52 

 

О.Р. ЗАВ’ЯЛОВА  

 

ЗАСТОСУВАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

1.1. Що таке вуглекислий газ? 

Оксид карбону (ІV) CO2, вуглекислий газ, це безбарвний газ, кислуватий на смак і запах, 

розчинний у воді, при температурі  нижче – 78,5°C існує в твердому вигляді (так званий сухий 

лід). Вуглекислий газ  міститься в повітрі (0,03% за об'ємом), водах річок, морів і мінеральних 

джерел. Утворюється при гнитті і горінні органічних речовин, спалюванні палива, при диханні 

живих організмів. Він асимілюється рослинами і відіграє важливу роль у фотосинтезі. 

Вуглекислий газ використовують у виробництві цукру, пива, газованих вод і шипучих вин, 

сечовини, соди, для гасіння пожеж і др.  

Вуглекислий газ важче, ніж повітря,  тому він знаходиться близько поверхні землі, в отворах, 

колодязях і печерах, в тонкому шарі мінеральної води і над її поверхнею.  Газоподібний 

вуглекислий газ розчиняється у воді і утворює слабку, нестійку, двохосновну карбонатну кислоту 

H2CO3 і лужний радикал HCO-
3 [4]. 

CO2 + H2O  ↔  H2CO3  ↔ H+ + HCO-
3 

Коефіцієнт розчинності вуглекислого газу (маса речовини, яка може розчинитися у 100 мл 

розчинника)  у воді температурою 30°С  складає 0,738.  

Для людини вуглекислий газ не придатний для дихання і, вдихаючи його, при концентраціях 

більше ніж 2,5% людина наражається на небезпеку. 

 
Все що завгодно може вилікувати людину або навпаки, відправити її у світ інший. Звичайна 

вода, якщо її випити наприклад більше шести літрів за день, порушує в організмі баланс солей і 

таїть в собі смертельну загрозу для серця. І, навпаки, речовини, цілком обґрунтовано визнані 

отруйними, сторіччями використовувалися в медицині. До цих речовин відноситься і вуглекислий 

газ. 

1.2. Вуглекислий газ і організм людини  
Повне дослідження газів крові людини які містяться в розчиненому стані і в хімічно 

зв'язаному вигляді було вперше проведене І.М. Сєченовим (1859). Гази крові  складаються з газів, 

що поступають з навколишнього середовища, і газів, що утворюються в організмі. Вони 

поступають в кров і виділяються з неї шляхом дифузії. Вміст кожного з розчинених газів в 

артеріальній крові визначається його парціальним тиском в альвеолярному повітрі і коефіцієнтом 

розчинності. Для цілісної крові при t° 37° коефіцієнт розчинності кисню складає 0,003, 

вуглекислого газу — 0,31, окису азоту — 0,012. Найбільш важливі кисень і вуглекислий газ, які 

знаходяться в крові в розчиненому і у зв'язаному стані. Вони утворюють нестійкі з'єднання: СО2 

приймає участь в  утворенні солей буферної системи крові, а кисень, з'єднуючись з гемоглобіном, 

утворює оксигемоглобін.  

В результаті газообміну вміст газів у венозній і артеріальній крові різний ( табл.1). 

Вміст СО2 в крові впливає на зв'язок гемоглобіну з О2 і тим самим на обмін кисню в тканинах 

і в легенях. При гіпокапнії ускладнюється дисоціація оксигемоглобіну. При гіперкапнії, що 

зазвичай поєднується з гіпоксемією, дисоціація оксигемоглобіну полегшується, але затрудняється 

оксигенація крові в легенях. 
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Як вуглекислий газ, так і карбонатна кислота та її з'єднання відіграють  важливу роль в 

життєдіяльності організму. Карбонатна кислота бере участь в розподілі іонів натрію, регулюючи 

тим самим збудливість нервових клітин. Вона впливає на проникність клітинних мембран, 

активність багатьох ферментів, інтенсивність продукції гормонів і ступінь їх фізіологічної 

ефективності. Існує пряма залежність між концентрацією карбонатної кислоти крові і 

інтенсивністю функціонування травних залоз (слинних, підшлункової, печінки), а також залоз 

слизової оболонки шлунку, які продукують соляну кислоту. Насамкінець, карбонатна кислота, яка 

входить в карбонатну буферну систему крові,  відіграє важливу роль в збереженні кислотно-

лужної рівноваги людського організму (pH) [12]. 

 

Таблиця 1. Вміст газів у венозній і артеріальній крові (Т.Л. Гомелла, 1991) 

 

Показники Артерія Капіляр Вена 

рН 7,35-7,45 7,30-7,35 7,25-7,3 

рO2 55-65 40-60 30-45 

рСO2 35-45 40-45 45-50 

 

Цей перелік можна продовжувати, але навіть викладеного цілком достатньо, щоб не вважати 

вуглекислий газ та карбонатну кислоту простим "шлаком", який необхідно якомога швидше 

вивести з організму [10].                        

Те, що без вуглекислого газу не можуть існувати зелені рослини, відомо всім. Але і тваринний 

світ теж не може обходитися без нього. Роль його в житті живого організму надзвичайно велика. 

Назвемо основні  властивості вуглекислого газу і негативні наслідки зменшення його концентрації 

нижче фізіологічної норми. Необхідно знати, що: 

1. Гемоглобін, що міститься в еритроцитах крові, транспортує  кисень і вуглекислий газ. У 

легенях він з'єднується з киснем, з потоком крові переноситься в тканини, де віддає кисень і 

забирає вуглекислий газ. Потім гемоглобін, знову потрапляючи в легені, віддає вуглекислий газ в 

атмосферу і знову з'єднується з киснем і т.д. На дисоціацію оксигемоглобіну впливає вуглекислий 

газ. При зменшенні парціального тиску вуглекислого газу в тканинах підвищується концентрація 

іонів водню і  рН зменшується. При цьому спорідненість гемоглобіну з киснем посилюється, 

затрудняється надходження кисню в тканини. Зменшення кисневого надходження в тканини 

викликає кисневе голодування – гіпоксію (ефект  Бора) [12]. 

2. Гладкі мимовільні м’язи розміщені у стінках усіх внутрішніх органів і кровоносних судин. 

Для них характерна спонтанна активність – здатність до скорочення за відсутністю прямих 

подразників або під впливом імпульсів автономної нервової системи. Вуглекислий газ в 

фізіологічних концентраціях нормалізує тонус гладкої мускулатури і тим самим:  

 розширює дрібні артерії і капіляри там, де вони спазмовані (зменшення вмісту вуглекислого 

газу в крові веде до спазму і відкриття артеріовенозних шунтів, що погіршує кровообіг в 

тканинах); 

 нормалізує тонус вен (при недостатньому тонусі вен розвивається венозний застій крові, 

тобто порушується відтік крові від тканин, що сприяє набряку, погіршенню поступлення кисню і 

поживних речовин, накопиченню продуктів життєдіяльності клітин); 

 знімає спазм і тонізує атонічні гладкі м'язи внутрішніх органів – шлунку, кишечнику, 

жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, сечовивідних шляхів. 

3. Вуглекислий газ необхідний  для підтримки обміну речовин і функціонування ендокринної 

системи. Він має здатність зменшувати в'язкість колоїдних розчинів організму, що сприяє обміну 

речовин. Підвищення в'язкості колоїдних розчинів організму (із-за неправильного харчування, 

хронічної гіпервентиляції і гіподинамії) веде до зниження швидкості протікання біохімічних 

процесів, накопичення в клітинах отруйних продуктів обміну, солей, канцерогенів. Зменшення 

концентрації СО2 в крові  стимулює згортаючу функцію крові, а у поєднанні з уповільненням 

потоку крові у венах, сприяє розвитку тромбофлебіту. 

4. Разом з іншими природними чинниками вуглекислий газ підвищує опірність організму до 

впливу несприятливих факторів довкілля фізичної, хімічної та біологічної природи. Нормалізація 

концентрації СО2 в нервових клітинах підвищує поріг їх збудливості, що сприяє підвищенню 

стійкості до стресів. Треба зауважити, що періодичні підвищення концентрації вуглекислого газу 
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стирають застійні вогнища в корі головного мозку ("пам'ять про неприємності"), що приводить до 

зменшення ступеню дизадаптозу.  

5. Дослідження фахівців Московської медичної академії імені І. М. Сєченова показали, що 

вуглекислий газ є достатньо активним антиоксидантом. Ці властивості проявляються вже при 

фізіологічних концентраціях вуглекислого газу в крові. Тобто, вуглекислий газ здатний 

попереджувати ушкодження клітин серцевого м'язу, судин, слизової оболонки шлунку і 

кишечнику, а також елементів крові активними формами кисню [7].   

Для збереження вмісту СО2 в організмі в процесі еволюції виникли наступні механізми 

захисту: 

• спазми бронхів і судин; 

• збільшення продукції холестерину в печінці як біологічного ізолятора, що ущільнює 

клітинні мембрани в легенях і судинах; 

• зниження артеріального тиску (гіпотонія) яка призводить до зменшення виведення СО2 із 

організму. 

Природно, що для лікування і попередження хронічних захворювань необхідна підтримка 

нормальної концентрації вуглекислого газу в крові. Відносно здорова людина може цього досягти 

за допомогою регулярного фізичного навантаження. Проте, стан більшості хворих з хронічними 

захворюваннями не дозволяє застосовувати фізичне навантаження, достатнє для підтримки 

необхідної концентрації вуглекислого газу. Таким хворим рекомендовані лікувально-

профілактичні методи з використанням вуглекислого газу.  

1.3. Методи застосування вуглекислого газу в медичній реабілітації 

На теперішній час в арсеналі фізіотерапевтів є методи, які базуються на   лікувальній дії 

вуглекислого газу, це:  

 мінерально-газові вуглекислі ванни з природною  мінеральною водою або штучно 

приготовленою водою збагаченою вуглекислим газом; 

 “суха” вуглекисла ванна, в якій використовується суміш вуглекислого газу і пару (“сухі” 

вуглекислі ванни);  

 “суха” вуглекисла ванна в закритому поліетиленовому мішку, в якому з лікувальною ціллю  

використовується медичний вуглекислий газу (газові мішки або конверти); 

 вуглекислі ін’єкції або пневмопунктура. 

 

2. Правила застосування вуглекислих ванн. 

2.1. Правила для медичного персоналу 

2.1.1. До експлуатації лікувальних ванн допускаються спеціально підготовлені медичні 

працівники. 

2.1.2. Вуглекислі ванни відпускаються тільки за призначенням лікуючого лікаря. 

2.1.3. Для пацієнтів, які: 

- перенесли інфаркт міокарду або інвазивні втручання на судинах серця; 

- регулярно приймають  ліки, що регулюють серцеву діяльність, артеріальний тиск; 

- хворіють інсулінозалежним цукровим діабетом, ожирінням ІІІ ст., дерматологічними 

захворюваннями до початку курсу вуглекислих ванн обов’язковою є консультація спеціалістів (за 

профілем хвороби) або фізіотерапевта – з метою уточнення адаптаційних можливостей (проти 

показів). 

2.1.4. Відпуск вуглекислих ванн дітям, людям літнього віку, людям з обмеженою рухомістю 

здійснюється під постійним наглядом медичного персоналу. 

2.1.5. Під час відпуску вуглекислих ванн необхідно постійно спостерігати за пульсом пацієнта 

(збільшення частоти пульсу – сигнал для припинення процедури). 

2.1.6. Для запобігання поступлення вуглекислого газу, що збирається над поверхнею води під 

час проведення процедури, в організм пацієнта через органи дихання мінерально-газову ванну 

доцільно накривати вологим простирадлом. При “сухих” вуглекислих ваннах виріз довкола шиї 

пацієнта ущільнюють таким чином, щоб ні тепло, ні газ не виходили назовні. Наповнення мішків 

вуглекислим газом розпочинається після закріплення їх в ділянці талії або шиї. 

2.1.7. Після мінерально-газової, “сухої” вуглекислої ванни хворого витирають зігрітим 

простирадлом. 

2.2. Правила для пацієнтів 

Медичний працівник має ознайомлювати пацієнта з рекомендаціями та застереженнями 



 76 

2.2.1.Пацієнтам рекомендовано: 

 Вуглекислу ванну слід приймати після відпочинку, через 30-40 хв після легкого сніданку. 

Ефективність лікування підвищується, якщо призначені ванни  приймати в один і той же час. 

 У ванну пацієнт повинен занурюватися повільно, для запобігання вивільнення вуглекислого 

газу та зменшення його концентрації у збовтаній воді. Під час процедури, для кращого 

нашарування пухирців газу на шкіру, пацієнт зобов’язаний лежати спокійно, не рухатись. 

  Після вуглекислих ванн пацієнт може скористатися олійкою, кремом або молочком для тіла 

з метою попередження сухості шкірних покровів. 

 Для пом’якшення процесу реадаптації після процедури рекомендовано відпочивати у холі 

відділення протягом 15-60 хвилин. 

2.2.2. Заборонено приймати (відпускати) вуглекислі ванни, якщо перед ними пацієнт вживав 

спиртні напої або сильнодіючі засоби, позаяк зростає загроза серцевої слабості.  

2.2.3. Забороняється користуватися електроприладами на відстані меншій, ніж 1,5 метра від 

ванни. 

2.3. Техніка і методика відпуску вуглекислих ванн 

2.3.1.Приготування вуглекислої ванни потребує достатнього досвіду медичної сестри. 

Важливо врахувати температуру води, що газується у сатураторі, тиск газу, який подається, а 

також температуру і кількість води, що наливається у ванну в негазованому стані. Максимальне 

насичення води в сатураторі відбувається при тиску до 3 атмосфери. 

2.3.2. Воду, збагачену вуглекислим газом, випускають у ванну гнучким шлангом. При цьому 

шланг опускають на дно ванни, третина якої заповнена водопровідною водою температурою 700С. 

Газованою водою доповнюють ванну до необхідної температури (табл.2). Максимальна 

температура води у ванні не повинна перевищувати 350С. Мінімальна температура води у ванні не 

повинна бути нижчою 320, а для вагітних та дітей – 330С. Вся процедура приготування ванни 

триває  до 8 хвилин. 

2.3.3. При оптимальному збагаченні води вуглекислим газом вона містить велику кількість 

мілких пухирців газу у вигляді бісеру та характеризується кислуватим запахом та смаком. 

2.3.4. Кількість води у мінерально-газовій вуглекислій ванні після занурення пацієнта не має 

перевищувати рівня нижнього краю пахвової западини.  

2.3.5. Для проведення загальної ванни  пацієнт  приймає напівлежаче положення;  під голову 

встановлюється підголівник; ноги впираються у стінку ванни  або у поперечник. 

2.3.6. Для проведення “сухої ” вуглекислої ванни її необхідно попередньо прогріти до 

температури 360С. При наповненні ванни вуглекислим газом покази тиску на манометрі повинні 

бути в межах від 0,8 до 1 бара. 

2.3.7. Для проведення процедури в «газових мішках» пацієнта розміщують в спеціальний  

поліетиленовий мішок, який укріплюють в ділянці талії або шиї.  

2.3.6. Тривалість першої  процедури не повинна перевищувати 5-7 хвилин. 

2.3.7. Оптимальний час перебування пацієнта у ванні  15 хвилин. 

 

3. Режими застосування вуглекислих ванн. 

3.1. Режими інтенсивності  при підгострих і хронічних станах 

 

При підгострих станах: 

• коротка тривалість сеансу 

• невелика кількість сеансів 

• короткі інтервали між сеансами 

 

При хронічних станах: 

• триваліша дія 

• більша кількість сеансів 

• великі інтервали між сеансами. 

 

При субхронічних станах потрібні проміжні параметри терапії.  

При гострих станах протипоказані водні процедур з ефектом загального впливу. 

 

3.2. Температурний режим     
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 У мінерально-газових вуглекислих ваннах використовується поступове зниженням 

температури води в процесі лікування від  35 до 32С (табл.3). 

 В “сухих” вуглекислих ваннах (суміш CO2 і водяного пару) температура середовища 

становить 38–40°C. 

 В “газових мішках ” температура вуглекислого газу, який наповнює мішок для проведення 

процедури коливається в межах 36–38°C. 

3.3. Параметри вуглекислих ванн 

Мінерально-газові  ванни  готують  з  природних  або штучно приготовлених вод які збагачені 

вуглекислим газом. Штучні вуглекислі ванни можна отримати фізичними або хімічними 

методами. Перший метод застосовують у водолікарнях; для нього потрібен спеціальний прилад - 

сатуратор, який збагачує воду вуглекислим газом. 

Вміст карбонатної кислоти у воді залежить від температури води та тиску вуглекислого газу 

(табл. 2). Але в зв’язку з тим, що по мірі використання газу із балону вміст його зменшується, то 

на практиці необхідно користуватися тиском на 2 поділки більше вказаного в цій таблиці. Так, 

наприклад, щоб при температурі 340 С отримати вміст карбонової кислоти 1,37 г/л необхідно взяти 

тиск не 1,2 а 1,4 атмосфери. Для більш точного визначення концентрації карбонової кислоти 

проводять лабораторний аналіз. 

 

Таблиця 2. Вміст карбонової кислоти при різній температурі води та тиску вуглекислого 

газу. 
 

Температура 

води в 

градусах, С 

Тиск, кг/см2 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 3,0 

Вміст карбонатної кислоти в г на 1 л води 

32 1,2 1,32 1,44 1,56 1,68 1,80 1,92 2,04 2,16 2,28 2,40 3,60 

33 1,17 1,29 1,40 1,52 1,64 1,76 1,87 1,99 2,11 2,22 2,34 3,51 

34 1,14 1,25 1,37 1,48 1,60 1,71 1,82 1,94 2,05 2,17 2,28 3,42 

35 1,11 1,22 1,33 1,44 1,55 1,66 1,77 1,88 1,99 2,10 2,21 3,32 

36 1,08 1,19 1,30 1,40 1,51 1,62 1,72 1,83 1,94 2,05 2,15 3,26 

37 1,05 1,16 1,26 1,37 1,47 1,58 1,68 1,79 1,89 2,00 2,10 3,20 

38 1,03 1,13 1,23 1,33 1,44 1,54 1,64 1,74 1,85 1,95 2,05 3,08 
 

Для лікувального впливу використовують вуглекислі мінеральні води, вміст оксиду вуглецю в 

яких не менше 0,75  г/л. Концентрація вуглекислого газу в штучних вуглекислих ваннах не 

перевищує 1,2 – 1,4 г/л, при збільшенні  вмісту  газу  до  межі збагачення 2,0 г/л підвищується 

специфічна дія ванн. Природні вуглекислі води відомих  курортів  мають  різний  хімічний  склад.  

Найбільш  поширені  вуглекислі холодні  слабомінералізовані (до 6,3  г/л)  гідрокарбонатні  

кальцієво-магнієві  і сульфатно-гідрокарбонатні магнієво-кальцієві води. Для “сухих” ванн 

концентрації вуглекислого газу складає 15-25%. 

 

3.4. Тривалість сеансу 

 

Короткий: до 5 хв. 

Середньої тривалості:   6-14 хв. 

Тривалий:  15- 45 хв. (в основному використовується для “газових мішків ”). 

 

Таблиця 3. Схема лікування мінерально-газовими вуглекислими ваннами 
 

Ванна по 

рахунку 

Температура 

води в 

градусах С 

Тривалість 

сеансу в 

хвилинах 

Ванна по 

рахунку 

Температура води в 

градусах 

Тривалість 

сеансу в 

хвилинах 

1-а 35 5-7 7-а 33 12 

2-а 35 8 8-а 33 12 

3-а 35 9 9-а 33 13 

4-а 34 10 10-а 32 13 

5-а 34 11 11-а 32 14 

6-а 34 12 12-а 32 14 
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3.5. Інтервали між сеансами 

 

Короткі:  24 години  (сеанси проводяться 1 раз на день) 

Середні:  48 годин ( сеанси проводяться 3 рази на тиждень) 

Тривалі: 72 години ( сеанси проводяться 2 рази на тиждень) 

 

При підгострих  стадіях захворювання перших 3 сеанси рекомендується проводити щодня, 

потім як при хронічних – 2-3 рази в тиждень. 

 

3.6. Тривалість курсу лікування 

 

Короткочасний:      3-5 сеансів 

Середньої тривалості:  6-9 сеансів 

Тривалий:      10-15 сеансів 

 

Перерва між курсами лікування становить, як правило, при хронічних захворюваннях – 8 

місяців, з ціллю профілактики серцево-судинної патології - 6 місяців. 

 

4. Покази, протипокази для застосування вуглекислих ванн 

4.1. Покази для вуглекислих ванн 

4.1.1. Захворювання серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги 

І-ІІ ФК, гіпертонічна хвороба І стадії, постінфарктний (1-3 міс.) кардіосклероз, початкові явища 

атеросклерозу.  

 4.1.2. Захворювання органів дихання (емфізема легень, пневмосклероз, бронхіальна астма в 

стадії ремісії). 

 4.1.3. Функціональні розлади центральної нервової системи — неврастенія, сексуальний 

невроз, вегетативний невроз. Постінсультний геміпарез. 

 4.1.4. Захворювання статевої системи: хронічний простатит в стадії ремісії, імпотенція, 

хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів в стадії ремісії (аднексит, 

сальпінгоофорит), клімакс.  

 4.1.5. Захворювання та наслідки травм опорно-рухового апарату: артрози, артрити, міозити. 

 4.1.6. Порушення обміну речовин (ожиріння І-ІІ стадій, подагра в стадії ремісії), легка форма 

цукрового діабету, метаболічний синдром. 

4.1.7. Показання до застосування «сухих» вуглекислих ванн (крім вищеназваних) - порушення 

периферичного кровообігу з явищами спазму і склерозу периферичних судин, ендартериїти, 

тромбофлебіт в стадії ремісії, неврити з порушенням поверхневої чутливості, захворювання шкіри, 

що супроводжуються трофічними змінами, свербіння шкіри, виразки і рани які тривало не гояться, 

артрити, запальні захворювання жіночих статевих органів. 

4.2. Протипокази для вуглекислих ванн 

4.2.1. Синдромний принцип протипоказів 

 Гіпертермічний синдром: гарячковий  стан хворого при температурі тіла більше 380 С. 

 Геморагічний, гемолітичний, мієлопластичний синдром. 

 Епілептичний, істеричний, судомний синдром. 

 Синдроми дихальної, печінкової, ниркової, серцевої, судинної, недостатності при 

декомпенсації (стенокардія III-IV ФК, аневризма серця і судин, миготлива аритмія, 

пароксизмальна тахікардія, гіпертонічна хвороба з частими кризами, хронічна ниркова 

недостатність II-III стадії) 

 Синдром кахексії. 

 Патологічний розвиток особистості дитини з вираженими порушеннями поведінки і 

соціальної адаптації; виражена розумова відсталість. 

Разом із загальними потипоказами, вуглекислі ванни протипоказані при наступних 

синдромах: больовому (гострому), набряковому (активна фаза запалення), дисгормональному 

(підвищення інкреторної функції щитовидної залози і наднирків), дисциркуляторному 

(гіперкоагуляційний), гіперсимпатикотонічному, корінцевому (загострення). 

4.2.2. Нозологічний принцип протипоказів . 

 Онкологія і гематологія. Злоякісні новотвори і системні захворювання крові. 

 Наркологія. Наркологічні стани і алкогольне сп’яніння. 
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 Акушерство . Вагітність другої половини : фізіологічна – після 26 тижнів ; патологічна 

понад 24 тижні. 

 Реаніматологія. Гострі невідкладні стани при інфекційних захворюваннях, гострий період 

деяких захворювань внутрішніх органів.  

 Дерматологія. Мокнучі дерматити, трофічні виразки, мікози, підвищена чутливість шкіри.  

 Погана переносимість лікувального середовища (пітливість, запаморочення і інше при 

прийомі ванн). 

 

5. Особливості впливу на організм пацієнта різного типу вуглекислих ванн 

5.1. Мінерально-газові вуглекислі ванни 

У вуглекислій воді кожний із діючих на організм факторів – механічний, термічний і хімічний 

– мають свої специфічні властивості.  На шкіру хворого зануреного у воду насичену вуглекислим 

газом діє двохфазне  середовище “вода – газ”. Бульбашки газу які  відриваються від поверхні тіла, 

подразнюють механорецептори, в результаті чого виникає відчуття “тактильного масажу ”. 

Механічна дія посилюється гідростатичним тиском води на поверхню тіла. Найбільш чутливою до 

гідростатичного тиску води є ділянка  живота.  При одному  і  тому ж  рівні  води  у  ванні  

венозний  тиск найбільше  підвищується у ворітній вені, менше – у венах шиї. Підвищення 

венозного тиску безпосередньо залежить від рівня води у ванні і максимально виражене під час 

загального впливу. Вплив гідростатичного тиску стовпа води у ванні  на  периферичні  вени,  а  

також  поглиблення  дихання  під  час процедури (дія вуглекислого  газу  на  дихальні  центри) 

сприяє току крові  від периферії до центру, цим самим збільшується венозне повернення.  

Внаслідок значної різниці  індиферентних температур води (34-350С) і розчинених в ній 

бульбашок діоксиду вуглецю (12-130С) відбувається їх нагрівання і утворення термозахисного 

газового шару, який ускладнює безпосередній теплообмін між мінеральною водою і організмом. 

Тому, величина  теплового  потоку  в  організм  із вуглекислої води в 1,4 рази більший, ніж у 

прісних ваннах. Посилення дії термічного фактору у пацієнта проявляється  відчуттям “жару”. 

Зміна функціональних властивостей термочутливих структур шкіри приводить до зміни всіх видів 

шкірної чутливості. У пацієнта виникає ілюзія “тепла” у вуглекислій воді, температура якої  320С - 

350С.  

Значний потік тепла в організм пацієнта викликає короткочасний спазм судин шкіри, який 

змінюється їх тривалим розширенням, покращенням мікроциркуляції. На ділянках тіла, занурених 

у воду, з'являється активна гіперемія. Підвищення температури “оболонки” тіла викликає 

зниження загального периферичного опору, посилення ниркового кровотоку і клубочкової 

фільтрації. Термічний і механічний чинники води активізують каскад рефлекторних  реакцій,  які 

здійснюються  нейрогуморальним шляхом  за  участю  різних  систем  організму. 

Хімічна  дія  мінерально-газових  ванн  зумовлена  структурою та розчинністю газу  який 

насичує прісну воду.  Діоксид вуглецю, в силу вираженої ліпідотропності, легко проникає в 

організм через деривати шкіри. Встановлено, що протягом процедури тривалістю 10-15 хв. через 

шкіру поступає до 20-25% вуглекислого газу, значно менше – у внутрішні органи (печінка, легені, 

нирки, серце) – не більше  1-2% СО2.  Максимальна концентрація вуглекислого газу у  внутрішніх  

органах  спостерігається в середньому  через 6,5  хвилин  після початку процедури [18]. Швидкість 

поступлення  вуглекислоти  із шкірного  депо у кров’яне русло та внутрішні органи залежить  від 

температури суміші. Так, при температурі води або водяного пару 38°С вуглекислота значно 

швидше поступає зі шкіри  у  внутрішні  органи,  ніж  при  нижчій  температурі. Період 

напіввиведення вуглекислоти із організму становить 26,5 хвилин.  

 Одночасно  з надходженням вуглекислого газу в  організм  через шкіру має місце  й  

інгаляційний шлях проникнення вуглекислого газу в дихальну систему, легені, кров. Чим вище 

температура  води у ванні,  тим  більше  питома  вага  вуглекислого  газу,  що  надходить  в 

організм інгаляційним шляхом.  

Легко проникаючи в організм через деривати шкіри та  дихальну систему діоксид вуглецю 

подразнює центральні хемосенсорні структури мозку і каротидні хеморецептори. Наступна за цією 

зміна рН в хемосенсорних клітинах викликає тимчасову перебудову в роботі мітохондрій і 

посилення тканинного дихання. Аферентні імпульси від хеморецепторів подразнюють центри 

продовгастого мозку і викликають виражені вісцеральні реакції. Під впливом діоксиду вуглецю 

зменшуються гіперсимпатикотонічні і підвищуються парасимпатичні впливи на серце. Це 

проявляється в посиленні ударного і хвилинного об’єму серця, коронароділятації, розвитку 

колатералей коронарного русла, мобілізації коронарного резерву серця. Одночасно знижується на 
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18-22% споживання кисню серцевим м’язом. В результаті зменшується ішемія міокарду, складова 

патогенезу ішемічної хвороби серця. Позитивний інотропний ефект створює сприятливі умови для 

діяльності серця. Про це свідчить прямий зв'язок між підвищенням толерантності до фізичного 

навантаження у хворих і зниженням діастолічного тиску і частоти серцевих скорочень в процесі 

курсу лікування. 

Діоксид вуглецю знижує афінність адренорецепторів судин до катехоламінів, знижує рН крові 

і через центральні механізми регуляції дихання змінює структуру дихального патерну (поглиблює 

і зменшує його частоту), в результаті чого хвилинний об’єм дихання збільшується на 1-1,5 л/хв. 

Компенсаторне посилення дифузії кисню в легенях приводить до підвищення вмісту кисню в 

крові, збільшення екстракції його тканинами і підвищення скоротливості скелетних м’язів. Окрім 

цього, відбувається стимуляція гемопоезу і клітинного імуногенезу, активація факторів 

протизгортуючої системи крові, процесів репаративної регенерації у вогнищі запалення.                    

Викликане діоксидом вуглецю гальмування секреції наднирниками альдостерону приводить до 

зниження підвищеної канальцевої реабсорбції нирками іонів Na+. Ця сприятлива дія має суттєве 

значення при артеріальній гіпертензії [12].  

Важливим  аспектом  дії  вуглекислих  ванн  є  їх  спроможність  знижувати тонус  венозних  

судин. Треба враховувати, що зі  збільшенням  концентрації  вуглекислоти  у  ванні  до 2  г/л 

наростає  ваготропна  дія  ванни [16,18]. Це проявляється більш вираженим  зниженням  ЧСС, 

відновленням  гіперкінетичного варіанту гемодинаміки, як відомо, зумовленого 

гіперсимпатикотонією. Артеріальний тиск (АТ) під час прийому вуглекислої  ванни в перші 5 

хвилин помірно  короткочасно  підвищується, а потім більш тривало знижується. Максимальне 

зниження АТ відмічається на десятій хвилині після прийому ванни, в момент максимального 

зниження периферичного  опору.   

Вуглекислі ванни мають тонізуючий вплив на центральну нервову систему, що  виражається в 

зниженні симптомів астенії,  підвищенні  розумової працездатності при одночасному посиленні  

фізіологічної  активності  переважно парасимпатичного відділу гіпоталамуса.   

5. 2. “Сухі”  вуглекислі  ванни 

З метою посилення специфічного впливу вуглекислого газу і виключення гідростатичного 

тиску води на поверхню тіла, який може негативно впливати на перебіг ряду захворювань, 

застосовуються так звані “сухі” вуглекислі ванни та “газові” мішки. Добра переносимість хворими 

“сухого“  впливу вуглекислого газу розширює показання до застосування цього виду терапії ( див. 

покази для вуглекислих ванн). 

Історія «сухих» вуглекислих ванн почалася ще в 18 - 19 століттях, коли в Германії, 

Чехословакії, Румунії, Польщі, Італії, Росії (Кисловодськ) використовували вулканічні гази  з 

великим вмістом двоокису вуглецю. Для лікування пацієнти розташовувалися довкола джерела 

газу яке поступало назовні  з-під землі (мофетні ванни). Мофетний газ, будучи важчим по питомій 

вазі, ніж повітря, залишався над рівнем землі. Його впливу підлягали  в основному ніжні кінцівки 

інколи нижня частина тіла, включаючи малий таз. При такій процедурі вдихання вуглекислого 

газу було мінімальним.  Проте широкого поширення «сухі» ванни у той час не отримали, це було 

пов’язано з тим, що число курортів, які мали в своєму розпорядженні мофетний газ який поступав 

з-під землі було обмеженим. Та основними причинами були  відсутність умов  дозування цих 

процедур, а також їх неповна безпека для здоров'я. Лише з 60-х років ХХ століття у ФРН, а 

пізніше в Росії, були створені спеціальні лікувальні пристрої, де вуглекислий газ подавався у 

ванну у вигляді пароповітряної суміші, вологість, температуру і концентрацію якої можна було 

контролювати. 

На сьогоднішній день при використанні різних типів обладнання можливим є застосування 

газоподібного CO2 у вигляді місцевого впливу з температурою вуглекислого газу 36–38°C 

(“газові” мішки), та загального впливу, при яких під впливом вуглекислого газу знаходиться все 

тіло пацієнта, окрім голови (“газові” мішки, “сухі” вуглекислі ванни).  

Суміш вуглекислого газу з  водяним паром (“сухі” вуглекислі ванни) використовують у 

спеціальних ваннах з температурою оточуючого середовища 40–42°C. При цьому резорбція газу 

набагато краща, ніж в мінерально-газових вуглекислих ваннах та при використанні “газових” 

мішків. Газоподібний вуглекислий газ розчинений у краплинках води  хімічно поводиться так 

само, як і у мінерально-газовій вуглекислій ванні.  

“Сухі”  вуглекислі  ванни частіше  призначають  для  лікування  

облітеруючих  захворювань  периферичних  артерій. При курсовому лікуванні вони  сприяють 

розвитку  нових  колатералей  і  на  відміну  від мінерально-газових вуглекислих  ванн  не 
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спричиняють  значного перерозподілу циркулюючої крові і негативних реакцій з боку серця. 

Місцеві “сухі” вуглекислі ванни ефективні при судинних захворюваннях нижніх кінцівок, 

оскільки цілеспрямований вплив на ділянку облітерації підвищує градієнт кров’яного  тиску  в  

зоні  поразки створюючи сприятливі  умови  для інтенсивного  розвитку  мережі  нових  

колатералей.  При  цьому “сухі”  ванни повністю  зберігають  фізіологічну  дію  вуглекислого  

газу.  Найбільш  яскравим проявом  такої  дії  є  ваготонічна  і  вазодилятуюча  дія, яка виявляється 

термографічними  дослідженнями [18].  Дані  термографії  свідчать  про  перерозподіл кровотоку,  

відкриття  колатералів.  Вуглекислі  ванни  підвищують  м’язовий кровотік, знижують агрегацію 

тромбоцитів  індуковану АТФ і адреналіном.  “Сухі”  вуглекислі  ванни  впливають,  з  одного  

боку,  на  вегетативну регуляцію  серцево-судинної  системи (знижують  симпатичні  

вазоконстрикторні впливи, сповільнюють ритм серцевої діяльності і подовжують діастолу), з 

іншою –  на  резистивні  та  ємкісні  судини  за  допомогою  прямої  і  рефлекторної  дії 

вуглекислого  газу (вазодиляторна  дія).  Ці  механізми  спричиняють  більш економну роботу 

серця, зниження  потреби  міокарда  в  кисні  при  одночасному  збільшенні  його надходження в 

міокард, внаслідок підвищення кисневотранспортної функції крові і поліпшення процесів 

мікроциркуляції.  

Отже, використання “сухих” вуглекислих ванн  в  лікуванні  хворих  з  низькими  резервами  

серцево-судинної  системи  більш обґрунтоване,  ніж  вуглекислих мінерально-газових. 

Короткочасні гіпоксичні стани, що  неодноразово повторюються під час курсу лікування 

забезпечують  тренування  і  адаптацію  організму  до гіпоксичних станів.  

“Сухі”  вуглекислі  ванни  сприятливо впливають на центральну нервову систему, знімають 

депресію, невротичні стани, втому, безсоння. Особливо у літніх людей курсове лікування сприяє 

підвищенню енергетичного потенціалу, резервних можливостей. 

 Вуглекислі ванни викликають посилення ліполізу, протеолізу, гліколізу, водно-сольового 

обміну. Вуглекислий газ затримує в організмі іони калію і хлору, гальмує секрецію наднирниками 

альдостерону, що призводить до зниження підвищеної канальцевої реабсорбції нирками іонів 

натрію. Діоксид вуглецю пригнічує також ангіотензинперетворюючий ензим, який підсилює 

компенсаторну активацію синтезу депресорного простагландіну Е, брадикініну, допаміну. В 

результаті відновлюється системна гемодинаміка і вміст води в інтерстиції. Діоксид вуглецю 

також стимулює андрогенну функцію наднирників, знижує підвищену активність симпато-

адреналової системи і тим самим підвищує резистентність хворих. Виявлений позитивний вплив 

на гормональний фон. Так, відмічається значне зменшення клінічних проявів клімаксу  у жінок та 

посилення потенції у чоловіків. 

В результаті курсового лікування у хворих відзначається виражений позитивний ефект з боку 

шкіри. Відновлюється або посилюється потовиділення, зменшується інфільтрація, сухість шкіри. 

“Сухі”  вуглекислі  ванни мають антисептичну дію, тому широко використовуються при лікуванні 

шкіри після опіків.  

Лікувальні ефекти: гіпотензивний (вторинний), кардіотонічний (позитивний інотропний), 

метаболічний, репаративно-регенеративний, тренуючий, тонізуючий, антиспастичний, 

прозапальний (первинний), антиангінальний. 

 

6. Газові ін’єкції  

6.1. Загальні положення 

Ін’єкції вуглекислого газу це метод, який  відомий і широко використовується 

фізіотерапевтичними центрами і курортами по всьому світу. 

Метод газових ін'єкцій є рефлекторним методом, який можна застосовувати при різних 

патологічних процесах. Основними зонами впливу є гіпералгічні зони Захаріна - Геда, тригерні 

точки (TrPs), міофібралгічні зони відповідно до класифікації Американської колегії ревматології, 

точки акупунктури. 

Рефлекс є основний, найпростіший тип реакції (відповіді) на зовнішній або внутрішній 

подразник або набір подразників. Він є основним проявом роботи нервової системи. Це біологічно 

запрограмована діяльність, хід подій незалежний від волі, викликаний подразненням рецепторів. 

Завершується  відповідь  на подразнення реакцією ефектора – виконавчого органу, яким може 

бути скелетний м'яз, внутрішній орган, залози і інші тканини. Рефлекс проходить по рефлекторній 

дузі: рецептор – доцентровий шлях – центральне управління – центробіжний  шлях і ефектор 

(мал.1) Рефлекси є безумовними (природженими) і умовними, які виникають при повтореннях 
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(навчанні)  і зникають за відсутності повторення або при інших обставинах,  наприклад, стресі 

(вчення І.П.Павлова). 

 

Мал.1. Рефлекторна дуга 

 

 
Рихлікова Е. вказує [14], що суть рефлекторного лікування полягає в тому, що за допомогою 

різних подразників ми впливаємо на  організм, щоб викликати рефлекторну реакцію, яка в 

кінцевому результаті має лікувальний характер. Завданням рефлексотерапії є усунення причин, які 

викликають патологічні реакції і рефлекторні зміни в органах і тканинах. 

Види рефлекторного впливу можна підрозділити на наступні категорії: 

1.   по рівнях впливу –  надсегментарний (загальний), сегментарний  і місцевий (локальний); 

2. по місцю впливу – гіпералгічні зони Захарівна - Геда, тригерні пункти (TrPs), 

міофібралгічні зони, точки акупунктури; 

3.  по методам впливу –  механічні, фізичні і хімічні методи впливу. 

  Провідна роль в механізмі дії  рефлексотерапії (РТ) належать її нейрогуморальним впливам 

[5], які здійснюються на місцевому, сегментарному і надсегментарному рівнях, з врахуванням 

соматичних і вегетативних відділів периферичної нервової системи, підкорково-стовбурових 

утворень і кори мозку. 

Місцева реакція виникає в результаті подразнення вибраним методом впливу нервових 

закінчень, гуморальної та морфологічної реакції на вплив. В ділянці впливу хворий може 

відмічати появу тепла, розпирання, оніміння і т.д. 

Сегментарна реакція – це найбільш виражена рефлекторна реакція, яка відбувається в межах  

метамера або сегменту спинного мозку  та у відповідних внутрішніх органах, з якими тісно 

пов’язана зона впливу. Метод впливу на пункти акупунктури, які знаходяться в межах одного 

метамеру, отримали спеціальну назву – метамерна рефлексотерапія (МРТ). Вона має чітке  

нейроанатомічне обґрунтування, оскільки до окремих сегментів спинного мозку відносяться не 

тільки ділянки шкіри (дерматоми), але і відповідні м’язи (міотоми), кістки і зв’язки (склеротоми), 

судини і внутрішні органи (спланхнотоми). В основі МРТ лежать механізми конвергенції 

різномодальної аферентної імпульсації на одних і тих же нейронних елементах. 

Загальна реакція включає основні механізми адаптації і гомеостазу – нейрогуморальну 

реакцію з включенням гіпоталамо-гіпофізарної реакції, системи ендогенної регуляції болю 

(стимуляція ендогенного синтезу ендокефалінів, які забезпечують обезболюючий ефект),  що 

сприяє переходу організму на більш вигідні нові шляхи підтримки енергетичного гомеостазу.  

 Таким чином, спільність вегетативно-сегментарної іннервації внутрішніх органів і певних 

метамерів, коли джерелом іннервації внутрішнього органу і певного метамеру є одні і ті ж 

сегменти або вегетативні утворення, дозволяє добитися найбільшого ефекту при РТ. Знання 

сегментарної соматичної і вегетативної іннервації в зоні точок акупунктури і окремих органів дає 

можливість визначити, на якому рівні спинного мозку замкнеться рефлекторна дуга і в яку ділянку 

кори головного мозку поступлять подразнення, які системи візьмуть участь в реалізації процесу 

збудження, і яка буде ефекторна реакція.  

Підшкірне введення вуглекислого газу – це один із методів  впливу, який широко 

використовується в рефлексотерапії з лікувальною ціллю. При цьому лікар може впливати на 

гіпералгічні зони Захаріна - Геда, тригерні пункти (TrPs), міофібралгічні зони, точки акупунктури.  

6.2. Вимоги до вуглекислого газу 

 Метод підшкірного введення вуглекислого газу з лікувальною ціллю вперше був 

застосований на початку минулого століття на курорті Ройот у Франції. На сьогоднішній день 



 83 

методика газових ін’єкцій застосовується на багатьох курортах Західної Чехії (Карлові Вари, 

Мариінські Лазні), Словакії (Пієсчані), а тепер і в Україні.  

 Спочатку для підшкірних ін’єкцій застосовувався так званий газ із джерела. Це газ, який 

виділяється з природного джерела мінеральної води тому і склад його різний. Так, природний газ 

який використовується в Карлових Варах містить СО2 – 99,21%, О2 – 0,48%, N – 0,31%. В 

Франтішкових Лазнях природний газ, який використовується для вуглекислих ін’єкцій містить 

вуглекислого газу – 98,64%, кисню – 0,14%, азоту – 1,17%. Проте, на сьогоднішній час більшість 

оздоровниць  для лікування застосовують переважно медичний вуглекислий газ. Це 100% 

вуглекислий газ, стерильний, ефективність застосування якого рівноцінна природному газу із 

джерела. Переваги його в тому, що він не містить кисню і азоту. Бенда, Діполдова [3] відмічають, 

що більше ніж 1% вміст кисню в газі викликає больові відчуття при застосуванні і може викликати 

ознаки неінфекційного (асептичного) запалення, а вміст азоту, в свою чергу,  уповільнює 

всмоктування вуглекислого газу.  

Медичний вуглекислий газ, який використовується в лікувальних цілях повинен відповідати 

наступним вимогам: 

1. бути стерильним, 

2. містити менше ніж 1% кисню, 

3. містити менше ніж 4% азоту, 

4. містити більше ніж 95% вуглекислого газу, 

5. бути хімічно безпечним. 

Розмір балона з медичним вуглекислим газом вибирається залежно від відведеного місця в 

кабінеті і витрати газу. Балон з гігієнічно-естетичної точки зору прикривається текстильним 

чохлом, який необхідно знімати і прати по мірі необхідності. Зручніше замовляти спеціальні 

медичні меблі для монтажу балону та установки апарату. 

6.3. Техніка і методика відпуску процедур 

Маніпуляція проводиться, в залежності від ділянки впливу, в положенні пацієнта лежачи на 

спині або на животі. Медичний працівник пропонує хворому звільнити від одягу ділянку впливу, в 

зоні введення вуглекислого газу проводиться дезінфекція шкіри етиловим спиртом. Хворого 

необхідно попередити про те, що неприємні відчуття викликаються лише від введення голки.  

Перед проведенням маніпуляції ін'єкційну голку під’єднують до дозатора, який в свою чергу  

сполучений через систему трубок з балоном. Газ вводиться підшкірно за допомогою тонкої 

ін'єкційної голки (оптимальний розмір голки 0,516 мм). При введені вуглекислого газу в жирову 

тканину або м'язи у пацієнта виникає біль. Тому, менше досвідченим лікарям, рекомендується 

спочатку створити складку шкіри, а потім ввести під неї ін'єкційну голку. Треба враховувати, що у 

різних пацієнтів і у різних ділянках складка із шкіри має різну товщину. Правильно введений газ 

зазвичай викликає тільки відчуття тиску, та приємне відчуття  тепла. Іноді після ін’єкцій 

залишається невеликих розмірів крововилив. Підшкірними ін'єкціями CO2  досягається гіперемія, 

яка має термофізичну, резорбтивну, бактерицидну, протизапальну, знеболюючу і спазмолітину дії. 

6.4. Механізм дії ін’єкцій вуглекислого газу 

Сама ін'єкція є помірною ноцицепцією, а тиск, який створюється  газовим міхуром, викликає 

аферентацію з пресорецепторів. При попаданні в тканини газоподібний вуглекислий газ швидко 

вступає в реакцію з водою тканин і утворює вугільну кислоту. Вона належить до слабких кислот і 

будучи двоосновною дисоціює на лужний радикал HCO-3 і іон водню H+.  Лужний радикал 

зв'язується з іоном Na+ або K+ і утворює гідрокарбонатну сіль NaHCO3 (KHCO3). Тим самим, 

зміщується реакція тканин в лужний бік кислотно-лужної рівноваги. Швидка зміна pH викликає 

подразнення хеморецепторів.  

Вуглекислий газ релаксує спазмовані м'язові волокна в стінках претермінальних і 

термінальних артеріол і капілярів (спазмолітична дія). Зміна активності нервових закінчень, разом 

із зміною pH, вазоділятацією, релаксацією м'язових волокон в місці застосування вуглекислих 

ін’єкцій  покращує трофіку. При умові повторного введення в один і той же час ця дія 

розповсюджується і на навколишні тканини. 

Померанц Б. [25] стверджує, що обезболююча дія ін’єкції вуглекислого газу  при впливі на 

больові точки викликана синтезом ендорфінів. Не останню роль відіграє і психологічний вплив. 

Психологічний ефект по суті є плацебо-ефектом. Цей механізм дії не обійти тому, що більшість 

методів фізіотерапевтичного лікування так само, як і медикаментозного, сприймаються  хворими  

з позитивним або негативним психологічними забарвленнями. Часто навіть включення приладу, 

що супроводжується світловим або звуковим ефектом, підсилює  дію методу впливу. Тому 
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невелика надпорогова ноцицепція при ін’єкції вуглекислого газу сприймаються, по суті, 

позитивно. Виділення ендорфінів і плацебо-ефект знаходяться в тісному взаємозв'язку. 

При впливі чинника за допомогою лімбічної системи запускаються механізми регуляції і 

адаптації [8,17]. 

При ін’єкції вуглекислого газу місцеві зміни характеризуються: 

1. посиленням кровотоку в ділянці ін’єкції;  

2. гіперемією шкіри довкола місця ін’єкції колоподібної або неправильної форми площею 

декілька квадратних сантиметрів; 

3. підвищенням температури шкіри в місці ін’єкції, у зв'язку з посиленням кровотоку та 

гіперемією шкіри; 

4. зменшенням больової чутливості в зоні гіпералгезії, тригерному пункті через 3–5 хвилин 

після ін’єкції. 

6.5.  Методика визначення ефективності лікування. 

Успіх рефлексотерапії оцінюється збільшенням порогу сприйняття болю, тому успішність 

лікування можна визначити за десятибальною візуальною аналоговою шкалою.  

Пацієнти на початку курсу лікування відзначають на 10-сантиметровому відрізку 

індивідуальне відчуття болю. Для числа 0 характерним є відсутність болю (біль нульовий), для 

числа 10 максимальна, нестерпна біль.  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

В процесі лікування після кожної процедури хворий сам визначає бали, якими він оцінює свій 

біль, включаючи любі числа із числового ряду (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10). Ефективність лікування 

оцінюється  по кількості балів на які зменшилось суб'єктивне сприйняття болю. 
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ПАМ'ЯТІ 

ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ АЛЕКСЄЄВОЇ 
 

 

 
 

На 77-му році життя, 9 лютого 2011 р. Відійшла від нас знана і шанована людина, 

доктор біологічних наук, завідувач відділу імунології і цитотоксичних сироваток 

Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Ірина Миколаївна Алексєєва. 

І.М. Алексєєва народилася в м. Радомишлі Житомирської області в сім'ї військового 

лікаря. У 1957 р. закінчила біологічний факультет Національного університету імені 

Тараса Шевченка. Подальша професійна та наукова діяльність Ірини Миколаївни 

пов'язана з Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. У цьому закладі вона 

пройшла шлях від лаборанта до завідувача відділу. У 1959-1961 рр. навчалася в 

аспірантурі у відділі біологічно активних речовин. Її науковим керівником був відомий 

учений, талановитий дослідник, творча особистість професор Ю.О. Спасокукоцький. У 

1963 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Сравнительное изучение влияния 

трансфузии белкового кровезаменителя (БК-8) гетерогенной и экзогенной сывороток на 

белки сыворотки крови в организме". У 1981 р. захистила докторську дисертацію на тему 

"Механизмы нарушения и восстановления функций печени противопечёночными 

антителами" (науковий консультант - доктор мед. наук, професор М.В. Ільчевич). На той 

час це була одна із перших дисертацій за фахом "Патологічна фізіологія" на здобуття 

наукового ступеня доктора біологічних наук.  

З 1988 р. і до останніх днів І.М. Алексєєва - керівник відділу імунології і 

цитотоксичних сироваток. Ірина Миколаївна - відомий учений в галузі імунології та 

патофізіології вісцеральних систем, вона - автор 180 фундаментальних наукових праць, 

серед яких 2 монографії - "Противопечёночные антитела и функции печени" (1980), 

"Печень и иммунологическая реактивность", зі співавт. (1991). Її наукова діяльність 

присвячена, головним чином, двом важливим галузям сучасної патофізіології та 

імунології: вивченню імунних механізмів пошкодження печінки із залученням 

ендогенних регуляторів (ейкозаноїдів, оксиду азоту, продуктів перекисного окиснення 

ліпідів) та механізмів змін імунореактивності організму при патології печінки. Багато 

уваги Ірина Миколаївна Алексєєва приділила дослідженню ролі антипечінкових ауто- і 
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гетероантитіл в діяльності печінки за нормальних фізіологічних умов та при 

експериментальній патології. Наукові праці І.М. Алексєєвої скеровані на розкриття 

окремих закономірностей і механізмів порушення функцій печінки та на пошуки 

протективних засобів захисту. 

Результати плідної праці та наукові досягнення І. М. Алексєєвої отримали визнання 

як в Україні, так і за її межами. Їй присуджено наукову премію ім. О.О. Богомольця НАН 

України, нагороджено медаллю "За працю і звитягу", Почесними грамотами Академії 

наук та Кабінету міністрів України, багатьма відзнаками Інституту фізіології ім. О.О. 

Богомольця НАН України. 

Одна з найбільших заслуг І.М. Алексєєвої - це її постійна увага та піклування про 

молодь. Вона завжди раділа успіхам своїх учнів, опікувалася їх подальшим науковим 

шляхом. Серед її учнів - 10 кандидатів і 1 доктор наук, які успішно працюють на 

наукових теренах України і за її межами. Зовсім недавно було урочисто відзначено її 75-

річний ювілей, на якому вона почула багато теплих і щирих слів на свою адресу від учнів 

і колег. 

В особі І.М. Алексєєвої були поєднані унікальні організаторські здібності, людська 

непідробна доброта, наукова інтуїція, творчий пошук, висока професійна вимогливість до 

себе та колег. Її наукові думки були спрямовані не лише до потреб сьогодення, але й на 

завтрашній день. Свою наукову діяльність Ірина Миколаївна уміло й успішно поєднувала 

з науково-організаційною і суспільною працею. Вона входила до складу Правління 

наукового товариства патофізіологів України, була членом редколегії "Фізіологічного 

журналу", тривалий час була членом спеціалізованої Вченої ради Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця. Протягом 1982-1990 рр тричі обиралася 

депутатом міської ради м. Києва, де очолювала комісію з охорони здоров'я і соціального 

захисту.  

Світлу пам’ять про Ірину Миколаївну Алєксєєву, визначного вченого, 

високопорядну, чуйну, доброзичливу людину ми назавжди збережемо в наших серцях. 

 

Адміністрація Інституту фізіології ім О.О. Богомольця НАН України 

Редколегія журналу "Медична гідрологія та реабілітація"  
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 ЮВІЛЕЇ 

ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА ХАРЛАМОВА: до 75-річчя від дня народження 

 

 

З нагоди ювілейної дати, 75-річчя з дня народження, ми щиро раді привітати одну з 

наших колег, Ольгу Миколаївну Харламову, чий науковий шлях був присвячений 

вивченню механізмів фізіологічної дії мінеральних вод. 

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 
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редакцією проф. Б.Є. Єсипенка, присвячені іонним механізмам жовчовиділення, які стали 

настільними книгами гастроентерологів та клініцистів 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 ювіляркою, 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. Зараз Ольга Миколаївна перебуває на заслуженому відпочинку. Тож щиро 

поздоровимо Ольгу Миколаївну Харламову із ювілеєм, побажаємо їй витривалості, 

міцного здоров'я, бадьорості і притаманного їй невтомного оптимізму! 

 

Адміністрація Інституту фізіології ім О.О. Богомольця НАН України 

Редколегія журналу "Медична гідрологія та реабілітація"  

Асоціація учених м. Трускавця 
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ПІСКОВ ГЕОРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 

до 60-річчя від дня народження 

 

 
 
Відзначив свій ювілей директор філії «Медичний центр №2» ЗАТ 

«Трускавецькурорт» кандидат медичних наук, лікар вищої категорії по акушерству та 

гінекології, а також по організації і управлінню охороною здоров’я Георгій Григорович 

Пісков.  

Народився пан Георгій 4 травня 1951 р. в м. Ямпіль на Вінничині. Впродовж 1968-

1974 рр навчався у Чернівецькому медичному інституті. Після проходження інтернатури у 

Чернігівській обласній лікарні в 1975 р. був скерований на посаду головного лікаря 

Ярославської дільничної лікарні Бобровицького району цієї ж області. Впродовж 1977-

1978 рр працював лікарем акушер-гінекологом лікарні №23 м. Києва. Бажання підвищити 

свою кваліфікацію привело його у клінічну ординатуру КРРОІ по фаху онкогінекологія, 

де Г.Г. Пісков навчався впродовж 1978-1980 рр. Після річної роботи на попередньому 

місці розпочався період тривалої успішної роботи в Київській обласній клінічній лікарні, 

де ювіляр пройшов щаблями лікаря акушера-гінеколога, зав. гінекологічного відділення, 

заст. головного лікаря по рододопомозі і дитинству.  

Високий професіоналізм і організаторські здібності не залишились без уваги 

керівництва. У 1994 р. Георгій Григорович призначається на посаду головного лікаря 

Києво-Святошинського пологового будинку, яку обіймав до 1999 р. Далі у кар’єрі п. 

Піскова був 7-річний період роботи у медичних закладах міністерства транспорту. 
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Впродовж 2007-2008 рр він - начальник спеціалізованої медико-санітарної частини №10 

МОЗ України.   

Велику організаторську та лікувальну роботу Г.Г. Пісков успішно поєднував з 

науковими дослідженнями. Він автор понад п’ятидесяти публікацій. Захистив 

кандидатську дисертацію на тему: «Застосування етонію для лікування та профілактики 

післяопераційних ускладнень при кесарському розтині». 

Трускавецький період діяльності ювіляра розпочався у травні 2008 р. з посади 

Директора медичного реабілітаційно-діагностичного центру №3 «Мед-палас» ЗАТ 

«Трускавецькурорт».  

З березня 2009 р. по даний час він очолює «Медичний центр №2» ЗАТ 

«Трускавецькурорт». Це потужний центр, який обслуговує понад 4 тисячі пацієнтів у 

день, надаючи їм різноманітні лікувальні процедури.   

Кандидатура Піскова Георгія Григоровича щодо присвоєння почесного звання 

«Заслужений лікар України» підтримана Радою директорів та Наглядовою радою ЗАТ 

«Трускавецькурорт», а також Львівською обласною державною адміністрацією. На даний 

час всі документи знаходяться у Міністерстві охорони здоров’я України.  

Щиро вітаючи Г.Г. Піскова з ювілеєм, бажаємо йому міцного здоров’я, творчої 

наснаги і як найшвидше отримати цілком заслужену відзнаку.   

       

Редколегія журналу "Медична гідрологія та реабілітація"  

Дирекція ЗАТ «Трускавецькурорт» 

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 учених, рецензії на статті та 

нові видання, наукова хроніка, оформлені відповідно до наступних вимог. 

Рукопис статті висилається на одній із робочих мов (українська, російська, 

англійська, французька, німецька) в двох екземплярах. 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 (згідно ГОСТ 7.1-84), резюме англійською мовою 

(ініціали, прізвище, назва, власне резюме, ключові слова), організація та її 

структурний підрозділ, місто. В тексті джерело літератури відмічається 

порядковим номером у квадратних дужках. 

Текст слід подавати в електронному варіанті, набраний у "Offiсе 2000" чи 

сумісному (кегль 11, інтервал  одинарний).  

Електронний варіант необхідно висилати за адресою:  

balneo-ivasivka@ukr.net   або               

admingr@truskavetskurort.ua 

Наявність номера телефону та адреси для переписки - обов'язкова. 

Публікація безкоштовна. 
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