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О.Я. ОЛІЯРНИК, О.Б. ТИМОЧКО, О.І. МАРТИНЮК, Г.Ю. ДУДРА, О.М. ПАВЕЛКО 
 

ВПЛИВ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ НА БАКТЕРИЦИДНУ 

ЗДАТНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТРАВНОГО 

ТРАКТУ 

 

В клинико-физиологическом наблюдении за больными с 

хронической патологией пищеварительного тракта установлено, 

что под влиянием стандартного бальнеотерапевтического 

комплекса курорта Трускавец бактерицидная способность 

нейтрофилов (БЦСН) крови у 81% лиц, исходно сниженная, 

существенно повышается до нижней границы нормы. В то же время 

у 9,5% больных умеренно сниженный уровень БЦСН остается без 

изменений, а еще у 9,5% исходно нормальный уровень БЦСН 

снижается. Сопутствующие изменения лимфоцитарного профиля 

крови не связаны с динамикой БЦСН. 

Ключевые слова: бактерицидная способность нейтрофилов, 

лимфоцитарный профиль крови, бальнеотерапия, курорт Трускавец. 

*** 

ВСТУП 

 

Відомо, що переважна більшість збудників пієлонефриту, холециститу, коліту, проктосигмоїдиту, 

діагностованих у пацієнтів курорту Трускавець, є комменсальними мікроорганізмами, умовно-

патогенними бактеріями, багато серед яких належать до резидентної (опортуністичної) мікрофлори 

людини. Ці мікроби можуть викликати патологічний процес лише при ослабленні захисних сил 

організму, тобто за умов порушення в системі антиінфекційної резистентності, її мікробіологічному і 

імунологічному аспектах [1]. Одним із чинників антибактеріальної резистентності є фагоцитоз, 

здійснюваний нейтрофілами-мікрофагами і моноцитами-макрофагами. Стан фагоцитозу і вплив на 

нього бальнеотерапії на курорті Трускавець вивчався у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на 

калькульозний пієлонефрит [2,5,15], у дітей, мешканців радіаційно забруднених теренів, практично 

здорових чи хворих на хронічний гастродуоденіт або холецистит [6], у осіб обох статей після 

радикального лікування онкопатології [17] та у жінок з хронічною гінекологічно-ендокринною 

патологією [8]. Як бачимо, перелічені контингенти є вельми специфічними, натомість контингенти, 

типові для курорту, досі не стали об’єктом дослідження в цьому руслі. Тому метою нашого 

дослідження стало вивчення впливу стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту 

Трускавець на фагоцитарну функцію нейтрофілів у хворих з хронічною патологією травного тракту. 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Під нашим спостереженням знаходились 73 хворих (47 жінок і 26 чоловіків) віком 40-60 років з 

хронічною патологією травного тракту: холецистит, коліт, проктосигмоїдит в фазі ремісії. Для 

відновного лікування застосовано стандартний бальнеотерапевтичний комплекс (пиття біоактивної 

води Нафтуся, мінеральні купелі, аплікації озокериту, дієта). При поступленні і наприкінці 

тритижневого курсу бальнеотерапії проводили імунологічні тести. 

Стан фагоцитарної функції нейтрофілів периферійної крові оцінювали за активністю фагоцитозу 

(фагоцитарним індексом), його інтенсивністю (мікробним числом) і завершеністю (індексом кіллінгу) 

стосовно музейної культури Staph. аureus [11,18] та обчисленою за цими параметрами 

бактерицидною здатністю нейтрофілів. Крім того, визначали активність лізоциму плазми в тесті 

бактеріолізу Micr. lysodeikticus [3] та проводили фенотипування лімфоцитів (маркери CD3, CD4, 

CD8, CD16, CD19) непрямим варіантом імунофлуоресцентного методу [7,11,12,16], з візуалізацією 

під люмінесцентним мікроскопом імунофлюоресцентної реакції зв’язування моноклональних антитіл 

(фірми ИКХ “Сорбент”, Московська обл., РФ). 
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Референтні величини отримані при обстеженні 30 здорових осіб обох статей аналогічного віку, 

мешканців міста Трускаець.  

Результати оброблено на комп’ютері методом варіаційного аналізу. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Для інтегральної оцінки фагоцитарної функції нейтрофілів, згідно з рекомендаціями [15], 

обчислювали їх бактерицидну здатність (БЦЗН) – кількість мікробів, котрі можуть бути знешкоджені 

нейтрофілами, що містяться в 1 л крові, за формулою: 

БЦЗН=нейтрофіли*фагоцитарний індекс*мікробне число*індекс кілінгу. 

Попередній аналіз індивідуальних змін БЦЗН засвідчив їх неоднозначність, тому ретроспективно 

було сформовано три групи за характером впливу на БЦЗН бальнеотерапії. Виявлено (табл. 1), що у 

81% обстежених БЦЗН підвищується в середньому на 66±5%, у 9,5% зміни знаходяться в діапазоні 

+10÷-10% (в середньому +2±2%), а ще у 9,5% БЦЗН знижується на 32±4%. 

Передовсім звертає на себе увагу відмінність між початковими рівнями БЦЗН в групах, підлеглих 

різним за характером бальнеоефектам. Зокрема, стимулюючий вплив на БЦЗН спостерігається у 

хворих з її мінімальним початковим рівнем – 50% від середньої норми (СН), який внаслідок 

бальнеотерапії зростає до 79% СН. Хворі другої групи характеризуються дещо вищим початковим 

рівнем БЦЗН (59% СН), який після лікування залишається без змін (60% СН). Натомість гнітючий 

вплив бальнеотерапії на БЦЗН має місце у осіб з початково нормальним (93% СН) її рівнем, який 

наприкінці курсу знижується до 62% СН.  
 

Таблиця 1. Варіанти впливу бальнеотерапії на бактерицидну здатність нейтрофілів і супутні 

зміни показників фагоцитозу 
 

Вплив на 

БЦЗН 
Пара-

метр 

БЦЗН,  

109мікр./л 

Нейтрофіли, 

109/л 

Фагоцитар-

ний індекс, 

% 

Мікробне 

число, 

мікр./фаг. 

Індекс 

кілінгу, 

% 

Лізоцим, 

мг/л 

Стимулюючий 

(n=59) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

7,0±0,3* 

11,0±0,4* 

+4,0±0,3# 

2,79±0,06 

3,05±0,07 

+0,26±0,06# 

71,1±0,5* 

78,0±0,4 

+6,9±0,4# 

6,9±0,1* 

7,9±0,1 

+1,0±0,1# 

50,3±0,9* 

58,2±0,8* 

+7,9±0,6# 

10,6±0,3* 

10,5±0,3* 

-0,1±0,4 

Нейтральний 

(n=7) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

8,2±0,9* 

8,3±0,9* 

+0,1±0,2 

2,69±0,23 

2,22±0,15* 

-0,47±0,13# 

70,6±1,8* 

77,1±1,4 

+6,5±0,8# 

7,1±0,4 

7,8±0,4 

+0,7±0,2# 

60,5±2,7* 

61,4±2,8 

+0,9±1,3 

9,8±1,1 

9,4±1,1 

-0,4±1,0 

Гнітючий 

(n=7) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

13,0±1,9 

8,7±1,3* 

-4,2±1,1# 

3,26±0,28 

2,41±0,27* 

-0,85±0,16# 

71,8±1,9 

74,1±1,5 

+2,3±1,9 

8,4±0,4 

8,0±0,4 

-0,4±0,3 

62,3±3,5 

57,4±2,8* 

-4,9±2,0# 

10,5±1,2 

9,8±1,1 

-0,8±1,8 

Норма (n=30) X±m 14,0±1,2 3,34±0,29 76,1±1,4 8,0±0,4 69,1±3,2 8,5±0,6 

 

Примітки: 1. Xi - початкові, Xf - кінцеві парамети, ∆X - їх прямі різниці. 

2. Параметри, значуще відмінні від нормальних, позначені*, значущі ефекти (прямі 

різниці) позначені #. 
 

Виявлена нами динаміка БЦЗН не цілком узгоджується із “законом початкового рівня”, за яким за 

умов нормального функціонування регуляторних механізмів у відповідь на дію фізіологічного 

подразника знижені показники життєдіяльності підвищуються в напрямку до зони норми, а 

підвищені – знижуються до неї, тоді як початково нормальні показники продовжують коливатися в 

нормальному діапазоні [9]. Звідси випливає припущення, що несприятливий вплив бальнеотерапії на 

БЦЗН осіб малочисельної третьої групи зумовлений їх зміненою реактивністю на бальнеочинники 

курорту. Про реальність такої патогенетичної ситуації свідчать дані літератури, що у незначної 

частини хворих можливе дальше наростання рівня стресу [13] та вегетодисфункції [9], які тісно 

пов’язані з імунним статусом в рамках нейроендокринно-імунного комплексу [4,10,13,14]. 

Тепер розглянемо, за рахунок яких компонент відбувається динаміка БЦЗН в кожній групі 

хворих. Видно, що у приріст БЦЗН найбільший внесок робить підвищення індексу кілінгу – на 16% 

(від 73% СН до 84% СН), дещо менший – посилення інтенсивності фагоцитозу (на 14%, від 86% СН 

до 99% СН), тоді як активність фагоцитозу зростає лише на 10% (від 93% СН до 102% СН), а вміст в 

крові нейтрофілів – на 9% (від 83,5% СН до 91% СН). Відсутність суттєвих змін БЦЗН у хворих 

другої групи є наслідком поєднання зниження вмісту нейтрофілів на 17% з підвищенням їх 

фагоцитарного індексу на 9% і мікробного числа – на 10%, тобто нейтропенія, що розвинулась, 
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компенсується активізацією і інтенсифікацією фагоцитозу за відсутності змін його завершеності. 

Натомість ще відчутніша нейтропенічна реакція на бальнеотерапію хворих третьої групи (26%, від 

98% СН до 72% СН) поєднується із послабленням бактерицидності нейтрофілів на 8% (від 90% СН 

до 83% СН) за відсутності суттєвих змін початково нормальних рівнів активності і інтенсивності 

фагоцитозу, що у підсумку проявляється зниженням БЦЗН. 

В попередніх дослідженнях трускавецької наукової школи було показано, що стандартна 

бальнеотерапія спричиняє у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний калькульозний 

пієлонефрит в фазі ремісії, підвищення БЦЗН на 34% (від 61% СН до 81% СН), у осіб в латентній 

фазі приріст склав 21% (від 48% СН до 58% СН), а у рідких випадках активної фази – 38% (від 27% 

СН до 38% СН) [15]. У іншої групи ліквідаторів з аналогічною патологією і за аналогічних умов 

приріст БЦЗН склав 37% (від 42% СН до 58% СН), а додаткове застосування фітоадаптогенів 

підвищувало приріст БЦЗН до 121% (бальзам “Кримський”) та 108% (бальзам Біттнера) [5]. У 

ліквідаторів з поєднаною хронічною урологічною і гастроентерологічною патологією Бульба А.Я. і 

Прокопович Л.Н. [2] в 47% випадків констатували приріст БЦЗН від 62% СН до 78% СН, у 37% від 

41% СН до 60% СН, у 13% - від 58% СН до 65% СН, а ще у 3% від 9% СН до 31% СН. У дітей, 

мешканців радіаційно забруднених теренів, стандартний бальнеотерапевтичний комплекс спричиняв 

підвищення БЦЗН на 72% (від 41% СН до 71% СН), доповнення його бальзамом “Кримський” 

підвищило ефективність впливу на БЦЗН до 217% (від 32% СН до 101% СН), тоді як настоянка жень-

шеню виявилась менш ефективною: приріст БЦЗН склав 111% (від 34% СН до 72% СН) [6]. Ходак 

О.Л. та ін. [17], розділивши спостережуваний контингент осіб, котрі прибували на курорт після 

радикального лікування онкопатології, на 4 кластери, констатували, що максимальний приріст БЦЗН 

має місце у 26% хворих з її початково мінімальним рівнем: 52% (від 42% CН до 64% СН); а 

мінімальний – у 25% осіб з початково максимальним рівнем: 13% (від 70% СН до 78% СН). У хворих 

двох інших кластерів з проміжними початковими рівнями БЦЗН її приріст склав 33-32%, від 45-47% 

СН до 60-62% СН. Як бачимо, в усіх групах спостережень відзначено лише сприятливий вплив на 

БЦЗН різної вираженості. Проте слід зауважити, що в цитованих роботах, на відміну від нашої, не 

проводився аналіз індивідуальних ефектів бальнеотерапії, тобто висновки зроблено за змінами 

середньогрупових величин. 

На відміну від мікрофагоцитарного (клітинного) фактора бактерицидності, активність лізоциму, 

як представника гуморального фактора бактерицидності, залишається стабільною і помірно 

підвищеною в усіх групах хворих. Можливо, це пов’язано з функцією моноцитів/макрофагів – 

головного джерела лізоциму плазми. 

Аналіз супутніх змін лімфоцитарного профілю крові свідчить (табл. 2), що стимуляція БЦЗН 

супроводжується підвищенням рівня натуральних кілерів на 37% (від 46% СН до 63% СН) і Т-кілерів 

на 10% (від 74% СН до 81,5% СН), мабуть, внаслідок експресії CD16 і CD8-антигенів 0-лімфоцитами, 

рівень яких знижується на 15%. Натомість помірно знижений (87% СН) рівень Т-гелперів/індукторів 

не змінюється. 
 

Таблиця 2. Супутні зміни складу субпопуляцій і популяцій лімфоцитів за різних варіантів 

впливу бальнеотерапії на бактерицидну здатність нейтрофілів 
 

Вплив на 

БЦЗН 

Пара-

метр 

Лімфоцити 

загальні, 

109/л 

CD4+-

лімфоцити, 

% 

CD8+-

лімфоцити, 

% 

CD16+-

лімфоцити, 

% 

CD19+-

лімфоцити, 

% 

0-

лімфоцити, 

% 

Стимулюючий 

(n=59) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,55±0,06* 

1,68±0,06* 

+0,12±0,06# 

25,2±0,4* 

24,4±0,4* 

-0,7±0,5 

18,4±0,6* 

20,2±0,5* 

+1,8±0,8# 

7,5±0,3* 

10,3±0,3* 

+2,8±0,3# 

23,4±0,3 

23,2±0,4 

-0,2±0,4 

25,8±0,7* 

22,0±0,8* 

-3,8±1,0# 

Нейтральний 

(n=7) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,71±0,22 

1,40±0,10* 

-0,30±0,17 

26,3±1,2 

23,6±1,4* 

-2,8±1,3# 

21,4±1,8 

19,2±2,1* 

-2,2±2,7 

6,7±0,6* 

9,3±0,6* 

+2,6±0,3# 

22,3±0,8 

23,4±1,0 

+1,1±0,9 

23,4±1,4* 

23,9±3,0* 

+0,5±3,4 

Гнітючий 

(n=7) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,77±0,22 

1,70±0,21 

-0,07±0,17 

23,8±0,9* 

26,0±1,1* 

+2,3±1,3 

25,0±2,3 

20,1±1,6* 

-4,9±3,1 

6,7±0,9* 

7,2±0,7* 

+0,6±0,9 

24,0±1,0 

25,0±0,6* 

+0,9±1,1 

20,6±2,8* 

21,9±1,5* 

+1,3±3,1 

Норма (n=30) X±m 1,96±0,04 29,1±1,0 24,8±0,5 16,4±0,8 21,7±0,8 8,0±0,3 
 

Протилежний – гнітючий – вплив бальнеотерапії на БЦЗН супроводжується зниженням рівня Т-

кілерів на 20% (від 101% СН до 81% СН) в поєднанні з тенденцією до підвищення на 10% рівня Т-

гелперів/індукторів за відсутності змін рівнів натуральних кілерів і 0-лімфоцитів. Проте відсутність 

змін БЦЗН асоціюється з підвищенням рівня натуральних кілерів на 39% (від 41% СН до 57% СН) і 
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зниженням рівня Т-гелперів/індукторів на 11% за непевних змін Т-кілерів і відсутності змін 0-

лімфоцитів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Стандартний бальнеотерапевтичний комплекс курорту Трускавець спричиняє у 81% хворих з 

хронічною патологією травного тракту суттєве підвищення зниженої бактерицидної здатності 

нейтрофілів крові, у 9,5% змін не виявлено, а ще у 9,5% початково нормальна бактерицидна 

здатність нейтрофілів помірно знижується. 

2. Зміни під впливом бальнеотерапії бактерицидної здатності нейтрофілів практично не пов’язані 

зі змінами лімфоцитарного профілю крові. 
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INFLUENCE OF BALNEOTHERAPY ON SPA OF TRUSKAVETS' ON BACTERICIDAL 

ABILITY OF NEUTROPHYLES FOR PATIENTS WITH CHRONIC PATHOLOGY OF 

DIGESTIVE HIGHWAY 

 

In the clinical-physyologycal looking after patients with chronic pathology of digestive highway it is set, 

that under influence of standard balneotherapeutic complex of spa Truskavets bactericidal ability of 

neutrophyles (BCAN) of blood at 81% persons, initially is mionectic, substantially rises to the low bound of 

norm. At the same time at 9,5% patients the mildly mionectic level of BCAN remains without changes, and 

yet at 9,5% the initially normal level of BCAN goes down. The concomitant changes of lymphocytic type to 

blood are unconnected with the dynamics of BCAN. 

Keywords: bactericidal ability of neutrophyles, lymphocytic type to blood, balneotherapy, spa 

Truskavets. 
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І.Л. ПОПОВИЧ, М.Д. ГУМЕГА, В.М. ФІЛЬ 

 

ПОЛІВАРІАНТНИЙ ВПЛИВ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ НА СЕКРЕЦІЮ 

ШЛУНКА І ПОШКОДЖЕННЯ ЙОГО СЛИЗОВОЇ ЗА УМОВ ПЕРЕВ’ЯЗКИ ВОРОТАРЯ У 

ЩУРІВ 

 

Употребление крысами-самцами в течении 10-11 дней биоактивной 

воды Нафтуся вызывает в 72% случаев увеличение секреции кислоты 

желудком в условиях лигирования привратника. У 17% крыс 

кислотообразование не отличается от такового у контрольных 

животных, употреблявших водопроводную воду, а у 11% крыс 

констатирован кислотоингибиторный эффект биоактивной воды 

Нафтуся. Обнаружена инверсная связь между ацидогенезом и 

выделением гастрина в кровь и полость желудка, а также 

выраженностью язвенных повреждений его слизистой. 

Ключевые слова: биоактивная вода Нафтуся, желудочная секреция, 

гастрин, повреждения слизистой. 
 

*** 

ВСТУП 

 

Термінові ефекти біоактивної води Нафтуся (БАВН) на базальну і стимульовану шлункову 

секрецію досить детально вивчені в численних експериментах на собаках і щурах та в клініко-

фізіологічних спостереженнях. Натомість вплив курсового вживання БАВН на базальну і 

стимульовану шлункову секрецію досліджений лише у двох хронічних експериментах на собаках 

[1]. Однак отримані результати представляють більше теоретичний, ніж практичний інтерес, позаяк 

у собак, на відміну від людей, відсутня базальна секреція кислоти, відмінні також гормональні і 

секреторні реакції на деякі подразники, зокрема на іони кальцію. Тому більш прийнятною для 

клінічної інтерпретації є шлункова секреція у щурів, яка і стала об’єктом нашого дослідження. 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Експеримент поставлено на щурах-самцях лінії Wistar масою 150-190 г, котрі впродовж 10-11 

днів вживали ad libitum з поїлок водопровідну воду (контроль) чи БАВН св. 21-Н (дослід). 

Застосовано модель перев'язки воротаря шлунка за H. Shay [8]. Дана методика дозволяє вирішити 

зразу дві задачі: отримати достатню кількість шлункового соку для аналізу і викликати ерозивно-

виразкові пошкодження слизової шлунку. 

Після закінчення курсу пиття і добового голодування (з вільним доступом до води з-під крану) 

під нембуталовим наркозом (30 мг/кг інтраперитонеально) здійснювали перев'язку воротаря і через 4 

год тварин декапітували з метою збору крові, в сирватці котрої визначали концентрацію гастрину 

(радіоімунним методом з використанням набору фірми "Sorin", France [6,9]). Далі перев’язували 

стравохід і видаляли шлунок, вміст якого через невеличкий надріз поміщали в градуйовану пробірку 

та центрифугували впродовж 5 хв при 2000 хв- для отримання чистого шлункового соку. Після 

вимірювання його об’єму та рН (скляним електродом) 0,2 мл соку відбирали для визначення 

протеолітичної активності (за перетравленням білків плазми людини), а решту соку нейтралізували 

додаванням кристалика NaOH і визначали концентрацію в ньому гастрину. З антрального відділу 

шлунка і дванадцятипалої кишки вирізали кусочки стінки, поміщали їх на скло, що знаходилось на 

льоду, покривним скельцем знімали слизову, зважували її та гомогенізували пестиком в 5 мл 

дистильованої води впродовж 3 хв В отриманих таким чином водних екстрактах визначали 

концентрацію гастрину, на основі якої розраховували вміст гормону в антральній і дуоденальній 

слизових. Розраховували також дебит соку і швидкості секреції гастрину, пепсину і Н+. Шлунок 

розрізали по великій кривизні, монтували на скляній півсфері з підсвіткою і під лупою виявляли 

наявність ерозій і виразок, підраховували кількість останніх та вимірювали їх довжину. На основі 

отриманих даних оцінювали важкість пошкоджень за однобальною шкалою І.Л. Поповича [5]: 

відсутність видимих змін – 0 балів; лише крапчаті ерозії – 0,1 б; ерозії та 1-2 виразки загальною 

довжиною 0,5-3 мм – 0,285 б; 1-3 виразки довжиною 4-8 мм – 0,5 б; 4 і більше виразок довжиною 8-



 9 

12 мм – 0,715 б; 4 і більше виразок довжиною понад 12 мм – 0,9 б; перфорація – 1 бал. Зареєстровані 

параметри виражали як у актуальних величинах, так і у вигляді індексів: ID - доля контролю (1) та d – 

сигмальне відхилення від контролю (0) [5]. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Ретроспективно, на основі швидкості секреції кислоти, щурів, котрі вживали БАВН, розділено на 

три групи (табл. 1). Виявилось, що у 11% тварин БАВН спричинила кислотоінгібіторний ефект: 

кислотопродукція складала лише 36% від такої у контрольних щурів. Ще у 17% тварин швидкість 

ацидогенезу практично не відрізнялась від контрольної. Натомість у переважної більшості (72%) 

щурів констатовано кислотостимулюючий ефект БАВН. 
 

Таблиця 1. Варіанти ефектів курсового пиття біоактивної води Нафтуся (БАВН) на 

шлункову секрецію та її компоненти 
 

Група 
Пара-

метр 

Секреція 

кислоти, 

мкМ/4 г*100 г 

Секреція 

пепсину, 

од./4 г*100 г 

Секреція 

гастрину, 

пг/4 г*100 г 

Секреція 

соку, 

мл/4 г*100 г 

Контроль: 

вода з-під крану 

(n=147) 

X±m 

ID±m 

d±m 

57,5±3,8 

1,00±0,07 

0,00±0,08 

16,4±0,8 

1,00±0,05 

0,00±0,08 

733±26 

1,00±0,04 

0,00±0,08 

1,44±0,07 

1,00±0,05 

0,00±0,08 

Кислотоінгібіторний 

ефект БАВН  

(n=12) 

X±m 

ID±m 

d±m 

20,7±3,9* 

0,36±0,07* 

-0,80±0,08* 

12,0±1,9* 

0,73±0,11* 

-0,42±0,18* 

805±37 

1,10±0,05* 

+0,23±0,11* 

1,44±0,12 

1,00±0,09 

0,00±0,15 

Кислотонейтральний 

ефект БАВН 

(n=18) 

X±m 

ID±m 

d±m 

57,8±5,2 

1,01±0,09 

+0,01±0,11 

17,9±2,2 

1,09±0,13 

+0,15±0,21 

736±19 

1,00±0,03 

+0,01±0,06 

1,31±0,11 

0,91±0,07 

-0,16±0,13 

Кислотостимулюючий 

ефект БАВН  

(n=76) 

X±m 

ID±m 

d±m 

76,2±5,4* 

1,33±0,09* 

+0,41±0,12* 

18,0±0,8* 

1,10±0,05* 

+0,15±0,07* 

657±21* 

0,86±0,03* 

-0,23±0,05* 

1,23±0,08 

0,86±0,06* 

-0,25±0,10* 

 Р2-3 <0,001 =0,05 >0,05 >0,5 

 Р2-4 <0,001 <0,01 <0,001 >0,1 

 Р3-4 <0,02 >0,5 <0,01 >0,5 
 

Примітки: 1. Показники, значуще відмінні від контрольних, позначені *. 

2. Цифрами позначена значущість відмінностей між дослідними групами. 
 

Таблиця 2. Особливості обміну гастрину за різних варіантів ефектів курсового пиття 

біоактивної води Нафтуся (БАВН) на шлункову секрецію 
 

Група 
Пара-

метр 

Гастрин 

сирватки, 

нг/л 

Гастрин 

соку, 

нг/л 

Гастрин 

антрума, 

нг/г 

Гастрин 

дуоденума, 

нг/л 

Контроль: 

вода з-під крану 

(n=147) 

X±m 

ID±m 

d±m 

106±3 

1,00±0,03 

0,00±0,08 

755±37 

1,00±0,05 

0,00±0,08 

51±4 

1,00±0,08 

0,00±0,08 

4,8±0,3 

1,00±0,06 

0,00±0,08 

Кислотоінгібіторний 

ефект БАВН 

(n=12) 

X±m 

ID±m 

d±m 

130±11* 

1,22±0,11* 

+0,66±0,32* 

890±69 

1,18±0,09* 

+0,30±0,15* 

33±9 

0,66±0,17* 

-0,35±0,17* 

5,4±0,5 

1,13±0,12 

+0,18±0,16 

Кислотонейтральний 

ефект БАВН 

(n=18) 

X±m 

ID±m 

d±m 

102±9 

0,96±0,09 

-0,12±0,26 

684±61 

0,91±0,08 

-0,16±0,13 

35±7 

0,69±0,14* 

-0,32±0,14* 

4,5±0,6 

0,94±0,14 

-0,08±0,18 

Кислотостимулюючий 

ефект БАВН 

(n=76) 

X±m 

ID±m 

d±m 

98±4 

0,92±0,03* 

-0,23±0,10* 

648±21* 

0,86±0,03* 

-0,23±0,05* 

78±3* 

1,53±0,07* 

+0,55±0,07* 

4,2±0,3 

0,89±0,06 

-0,15±0,08 

 Р2-3 =0,05 <0,05 >0,5 >0,2 

 Р2-4 <0,01 =0,001 <0,001 <0,05 

 Р3-4 >0,5 >0,5 <0,001 >0,5 
 

При цьому секреція пепсину змінюється односкеровано зі секрецією кислоти, але не 

пропорційно: кислотоінгібіторний ефект супроводжується зменшенням пепсиногенезу на 27%, а 
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кислотостимулюючий – збільшенням на 10%, проте за відсутності змін кислотопродукції має місце 

тенденція до росту продукції пепсину. 

Дебит шлункового соку практично не відрізняється від контрольного, за винятком 

кислотостимулюючого ефекту БАВН, за якого секреція соку виявляється значуще зменшеною, 

очевидно, за рахунок непарієтального (лужного) компоненту. Натомість паттерн секреції в 

порожнину шлунка (ентерокреції) гастрину має характер, протилежний такому секреції кислоти: за 

кислотоінгібіторного ефекту зростає на 10%, а за кислотостимулюючого – знижується на 14%, не 

змінюючись за відсутності змін кислотопродукції. 

Стосовно концентрації гастрину в шлунковому соку закономірність менш чітка, але має місце 

(табл. 2). Це ж стосується і концентрації гастрину в сирватці: підвищення у випадках гальмування 

секреції кислоти, несуттєві зміни за нейтрального ефекту, значуще зниження у випадках стимуляції 

ацидогенезу. 

Якщо виразити зареєстровані параметри у вигляді індексів d, стає можливим на спільній площині 

відобразити зв’язок між секрецією кислоти, з одного боку, та гастринемією, гастрингістією антрума і 

ентерокрецією гастрину – з іншого боку (рис. 1). Видно чітку інверсну детермінацію 

кислотопродукцією вивільнення гастрину як в кров, так і в порожнину шлунка. При цьому вміст 

гастрину в антральній (але не дуоденальній) слизовій за кислотоінгібіторного ефекту знижується, а за 

кислотостимулюючого – підвищується (правда, зниження гастрингістії має місце і за відсутності змін 

ацидогенезу). Тим не менше, складається враження, що внаслідок курсового вживання БАВН, як 

правило, базальна кислотопродукція збільшується, що супроводжується затримкою гастрину в його 

депо - G-клітинах антральної (але не дуоденальної) слизової. У значно рідших випадках ослаблення 

базального ацидогенезу, навпаки, активується транслокація гастрину із антральної слизової як в кров 

(більшою мірою), так і в порожнину шлунка (меншою мірою). 
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Рис. 1. Залежність вмісту гастрину в різних середовищах (вісь Х) від секреції кислоти (вісь Y) 
 

Це узгоджується з класичним положенням, що вивільнення гастрину із G-клітин антральної 

слизової регулюється кислотністю шлункового вмісту, точніше його рН. При цьому характер зв’язків 

реверсується (рис. 2). 
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Рис. 2. Залежність гастринемії, гастрингістії і ентерокреції гастрину від рН шлункового соку 
 

Співставлення параметрів агресивності шлункового соку, з одного боку, і видимого стану 

слизової шлунка – з іншого боку (табл. 3), виявляє парадоксальне, на перший погляд, явище. 
 

Таблиця 3. Особливості агресивних властивостей шлункового соку та пошкоджень слизової 

шлунка за різних варіантів ефектів курсового пиття біоактивної води Нафтуся (БАВН) на 

шлункову секрецію 
 

Група 
Пара-

метр 
рН соку 

Протеолітична 

активність, од 

Кількість 

виразок 

Довжина 

виразок, мм 

Важкість 

пошкоджень, б 

Контроль 

(n=147) 

X±m 
1,49±0,03 14,2±0,7 1,7±0,2 2,0±0,2 0,26±0,02 

КІ ефект БАВН 

(n=12) 

X±m 
2,05±0,13* 8,8±1,0* 3,8±1,0* 4,1±0,2* 0,43±0,08* 

Квазінульовий 

ефект (n=18) 

X±m 
1,44±0,02 14,1±1,1 1,5±0,3 1,9±0,3 0,29±0,04 

КС ефект БАВН 

(n=76) 

X±m 1,29±0,01* 
15,8±0,2* 0,11±0,06* 0,20±0,12* 0,05±0,01* 

 Р2-3 <0,001 <0,001 <0,05 <0,001 >0,05 

 Р2-4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 Р3-4 <0,001 >0,1 <0,001 <0,001 <0,001 
 

Дійсно, якщо за квазінульового ефекту БАВН на рН шлункового соку і його протеолітичну 

активність кількість виразок, їх довжина і важкість пошкоджень слизової практично аналогічні таким 

в контролі, то ослаблення агресивних властивостей соку супроводжується обтяженням пошкоджень 

слизової, а посилення кислотно-пептичного фактора, навпаки, асоціюється зі збереженням цілісності 

слизової. Викладене проілюстровано на рис. 3. 
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Рис. 3. Зв’язки між важкістю пошкоджень слизової шлунка (вісь Y) і кислотним та-

пептичним факторами (вісь Х) 
 

Проте видима парадоксальність ситуації сходить нанівець, якщо прийняти положення, що 

ключову роль в патогенезі ульцерації (спричиненої стресом, етанолом, нестероїдними 

протизапальними сполуками чи, як в нашому випадку, надзвичайним подразненням 

пілородуоденальної зони лігатурою) відіграє редукція кровоплину в підслизовому шарі внаслідок 

вазоконстрикції, спричиненої активацією альфа-адренорецепторів гладеньких м’язів артеріол 

катехоламінами [3]. Останні поступають до вазоконстрикторних рецепторів із пресинаптичних 

адренергічних терміналей симпатичних нервів як наслідок реакції на надзвичайне подразнення. З 

іншого боку, ці ж симпатичні нерви через альфа- і бета-адренорецептори гальмують ацидогенез [4]. 
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Раніше в експериментах на собаках нами показано [1], що курсове вживання Нафтусі спричиняє 

десенситизацію альфа-адренорецепторів. Це проявляється в тім, що якщо одноразове вживання 

Нафтусі інтактними собаками викликає незначний лужний зсув рН фундальної слизової, то 

аналогічна процедура після 4-денного курсу напоювання викликає вже кислотний зсув рН. Такий же 

кислотостимулюючий ефект спричиняє Нафтуся і при першому пред’явленні собакам на тлі 

попередньої блокади альфа-(але не бета)-адренорецепторів. 

Звідси випливає гіпотеза, що у переважної більшості щурів після курсового вживання Нафтусі 

зменшується щільність альфа-адренорецепторів слизової шлунка. У підсумку за умов перев’язки 

воротаря вираженість адренергічної вазоконстрикції, а отже і ішемічних пошкоджень слизової, 

виявляються меншими, ніж у контрольних щурів. З іншого боку, ослаблення кислотоінгібіторної 

адренергічної імпульсації проявляється у вищій базальній секреції кислоти, а також пепсину, проте 

резистентність слизової залишається на рівні, достатньому для протидії цим факторам агресії. У 

частини щурів, навпаки, Нафтуся підвищує потужність адренергічної іннервації шлунка, що 

узгоджується з даними нашої лабораторії про поліваріантність її вегетотропних ефектів [2,7]. Це 

проявляється у пригніченні базальної продукції кислоти і пепсину в поєднанні з більш інтенсивною 

вазоконстрикцією, а отже, глибшим падінням резистентності слизової шлунка і важчими її кислотно-

пептичними пошкодженнями. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Курсове вживання щурами біоактивної води Нафтуся спричиняє у 72% випадків активацію 

секреції кислоти і пепсину шлунком за умов перев’язки воротаря, що супроводжується зменшенням 

секреції гастрину в кров і порожнину шлунка та вираженості виразкових пошкоджень фундальної 

слизової. Натомість у 11% щурів констатовано кислотоінгібіторний ефект Нафтусі в поєднанні з 

підвищенням вмісту гастрину в сирватці і шлунковому соці та посиленням ульцерації слизової. Ще у 

17% тварин ацидогенез і ульцерація не відрізняються від водопровідного контролю. 
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MULTIVALENT INFLUENCE OF BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA ON SECRETION OF 

STOMACH AND DAMAGE OF HIS MUCOUS MEMBRANE AT LIGATION OF PYLORUS IN 

RATS 
 

The use rats-males in a flow 10-11 days of bioactive water Naftussya cause in 72% cases increase of 

secretion of acid by stomach in the conditions of ligating of pylorus. For 17% rats acid secretion does not 

differ from such for control animals, using a tapwater, and for 11% rats the inhibiting effect is established. 

Found out inverse relationship between acid secretion and secretion of gastrin in blood and cavity of 

stomach, and also expressed of ulcerous damages to his mucous membrane. 
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Л.М. ВЕЛИЧКО, Р.Ю. РОМАНСЬКИЙ, Я.М. ЯРЕМЧУК, С.П. ТКАЧУК, С.М. БЕНИЦЬКА, 

О.В. ТРАЧ 
 

ВАРІАНТИ ДИНАМІКИ ІМУНОРЕГУЛЯТОРНОГО ІНДЕКСУ ТА СУПУТНІ ЗМІНИ 

ПОКАЗНИКІВ ІМУНІТЕТУ ПІД ВПЛИВОМ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ У ЖІНОК З 

ХРОНІЧНОЮ УРО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

 

Курсовое употребление биоактивной воды Нафтуся женщинами с хронической 

сочетанной уро-гинекологической патологией вызывает поливариантные изменения 

иммунорегуляторного индекса: снижение у 44% лиц, повышение - у 41%, и лишь у 15% 

обследованных иммунорегуляторный индекс оставался без существенных изменений. 

Не обнаружено изменений других показателей иммунограммы и фагоцитоза, 

связанных с динамикой иммунорегуляторного индекса. 

Ключевые слова: иммунорегуляторный индекс, иммунный статус, биактивная 

вода Нафтуся, уро-гинекологическая патология. 
 

*** 

ВСТУП 
 

Прийнято вважати [2-5,10,12], що для оцінки імунного статусу організму важливу інформацію 

несе так званий імунорегуляторний індекс – співвідношення вмісту субпопуляцій Т-лімфоцитів з 

властивостями гелперів/індукторів (теофілінрезистентних, CD4+) і супресорів/кілерів 

(теофілінчутливих, CD8+). Попри численні публікації про імунотропні ефекти бальнеочинників 

курорту Трускавець [1,8,9,11], динаміка імунорегуляторного індексу спеціально не 

відслідковувалась. Ця обставина і визначила мету нашого дослідження. 
 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Під нашим спостереженням знаходилась 121 жінка віком 50-60 років з хронічною патологією 

сечовидільної системи (пієлонефрит і/або цистит в фазі ремісії), поєднаною з мастопатією і/або 

міомою. Наявність гінекологічної патології була підставою для обмеження бальнеотерапії лише 

питтям біоактивної води Нафтуся (по 3 мл/кг за 1 год до їжі тричі денно). 

Імунологічні тести проводили при поступленні і наприкінці тритижневого курсу бальнеотерапії. 

Фенотипування лімфоцитів (маркери CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) здійснено непрямим варіантом 

імунофлуоресцентного методу [5,6], з візуалізацією під люмінесцентним мікроскопом 

імунофлуоресцентної реакції зв’язування моноклональних антитіл (фірми ИКХ “Сорбент”, 

Московська обл., РФ). Вміст високоаффінної субпопуляції Т-лімфоцитів визначали в тесті 

“активного” розеткоутворення з еритроцитами барана [3]. Разом з тим, оцінювали стан фагоцитарної 

функції нейтрофілів периферійної крові за активністю фагоцитозу (фагоцитарним індексом), його 

інтенсивністю (мікробним числом) і завершеністю (індексом кіллінгу), використавши музейну 

культуру Staph. аureus [12]. 

Референтні величини отримані при обстеженні 30 здорових жінок аналогічного віку. 

Результати оброблено на комп’ютері методом варіаційного аналізу. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Імунорегуляторний індекс (ІРІ) обчислювали за співвідношенням CD4+/CD8+. Діапазон норми, 

встановлений при обстеженні здорових жінок: 1,0÷1,4, що узгоджується з даними літератури [2,4]. 

Аналіз індивідуальних змін ІРІ (прямих різниць) внаслідок вживання води Нафтуся виявив три 

варіанти (табл. 1). У 44% жінок ІРІ знизився від верхньої зони норми до її нижньої межі, натомість у 

41% - підвищився від нижньої зони норми далеко за верхню її межу. І лише у 15% осіб величини ІРІ 

залишались в середній зоні норми. 

Зниження ІРІ відбулось за рахунок дальшого падіння помірно зниженого рівня CD4+-лімфоцитів 

від 87% середньої норми (СН) до 78% СН в поєднанні з підвищенням помірно зниженого рівня CD8+-

лімфоцитів від 81% СН до 94% СН. 
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Таблиця 1. Варіанти динаміки імунорегуляторного індексу та супутні зміни лімфоцитарного 

профілю 
 

Ефект 

на ІРІ 

Пара-

метр 

ІРІ= 

CD4+/CD8+ 

CD4+-

лімфоцити, 

% 

CD8+-

лімфоцити, 

% 

CD16+-

лімфоцити, 

% 

CD19+-

лімфоцити, 

% 

0-

лімфоцити, 

% 

Зниження 

(n=53) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,31±0,07 

1,02±0,06* 

-0,29±0,02# 

25,4±1,0* 

22,7±0,9* 

-2,7±1,2# 

20,0±1,0* 

23,2±1,2 

+3,1±0,9# 

7,0±0,7* 

11,7±1,1* 

+4,7±1,0# 

22,3±1,0 

22,9±0,8 

+0,5±0,7 

25,2±1,3* 

19,6±2,2* 

-5,6±2,4# 

Без змін 

(n=18) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,22±0,09 

1,20±0,09 

-0,02±0,02 

25,2±0,9* 

24,4±1,0* 

-0,8±0,7 

22,1±1,2* 

21,7±1,3* 

-0,4±0,5 

7,2±8,4* 

8,4±0,7* 

+1,2±1,0 

24,2±0,9* 

23,7±0,7 

-0,5±1,2 

21,2±1,4* 

21,7±1,7* 

+0,5±1,9 

Підвищення 

(n=50) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

1,10±0,06 

1,82±0,10* 

+0,72±0,08# 

23,5±0,6* 

26,7±0,6* 

+3,1±0,6# 

23,3±0,9 

16,1±0,7* 

-7,2±0,9# 

7,4±0,4* 

9,9±0,4* 

+2,5±0,4# 

23,5±0,5 

23,1±0,6 

-0,4±0,6 

22,2±1,2* 

24,2±1,5* 

+2,0±1,6 

Норма (n=30) X±m 1,17±0,04 29,1±1,0 24,8±0,5 16,4±0,8 21,7±0,8 8,0±0,3 
 

Примітки: 1. Xi - початкові, Xf - кінцеві парамети, ∆X - їх прямі різниці. 

2. Параметри, значуще відмінні від нормальних, позначені*, значущі ефекти (прямі 

різниці) позначені #. 
 

Протилежний ефект на ІРІ досягається за рахунок, головним чином, суттєвого зниження рівня 

супресорів від 94% СН до 65% СН та, меншою мірою, помірного підвищення рівня гелперів від 81% 

СН до 92% СН. Стабільність ІРІ у жінок другої групи зумовлена відсутністю суттєвих змін обох 

субпопуляцій Т-лімфоцитів. 

Як же узгоджуються наші дані з даними інших дослідників? 

Прокопович Л.Н. і Бульба А.Я. [8] виявили помірне зниження (на 6%) рівня CD4+-лімфоцитів в 

поєднанні з підвищенням на 11% рівня CD8+-лімфоцитів лише у 3% ліквідаторів аварії на ЧАЕС з 

урологічною патологією; ще у 13% ліквідаторів рівень супресорів зростав більною мірою, ніж рівень 

гелперів (на 18% проти 10%). Все ж частість зниження ІРІ (який автори не обчислювали) становить 

лише 16% проти 44% в нашому спостереженні. У 37% спостережуваних хворих рівні обох 

субпопуляцій практично не змінювались, а у 47% автори констатували приріст на 10% вмісту 

гелперів за відсутності змін супресорів. Флюнт І.С. та ін. [9] у ліквідаторів з активною фазою 

калькульозного пієлонефриту, які складали 14% спостережуваних, виявили значніший приріст рівня 

супресорів (+17%), ніж гелперів (+6%), що свідчить про зниження ІРІ, тоді як у 29% осіб з латентним 

процесом зростав лише рівень гелперів, а у більшості спостережуваних (57%), що знаходились в фазі 

ремісії, динаміки не виявлено. Грінченко Б.В. [1], спостерігаючи аналогічний контингент хворих, теж 

не виявив суттєвих змін обидвох субпопуляцій після стандартної бальнеотерапії. Рівень CD8+-

лімфоцитів залишався помірно зниженим і після додаткового застосування фітоадаптогенів, тоді як 

CD4+-лімфоцитів – піднімався до нормального. Ходак О.Л. та ін. [11] провели спостереження 

принципово нового контингенту курорту Трускавець – хворих після радикального лікування 

онкопатології. Розділивши хворих за змінами імунного статусу на чотири кластери, автори не 

виявили значущих змін помірно зниженого (8289% СН) рівня CD4+-лімфоцитів в жодному кластері. 

Натомість рівень CD8+-лімфоцитів, теж початково помірно знижений, у 33% хворих зростав від 75% 

СН до 82% СН, ще у 16% - від 74% СН до 85% СН. Відчуніше знижений рівень цієї субпопуляції у 

26% хворих і зростав відчутніше – від 54% СН до 76% СН. Разом з тим, у 25% осіб початково 

нормальний рівень CD8+-лімфоцитів знижувався, але в межах норми (від 105% СН до 87% СН). 

Зауважимо, що в усіх цитованих роботах йдеться про середньогрупові, а не індивідуальні зміни. 

За існуючою шкалою оцінки варіантів імунних розладів [3], початковий стан спостережуваних 

нами жінок трактується як наслідок інтоксикацій, іонізуючого опромінення, стресів чи 

імуносупресивної терапії (9-й “імунологічний годинник”), що цілком узгоджується з їх анамнезом. 

Поглиблення імуносупресії після курсу бальнеотерапії, слід гадати, зумовлено стресорним ефектом 

Нафтусі (зміщенням вегетативного балансу в сторону симпатотонії і підвищенням рівня кортизолу), 

який раніше відмічали Попович І.Л. і Бариляк Л.Г. [7], правда, лише у 9% жінок з хронічною 

ендокринно-гінекологічною патологією. Натомість розвиток стану, характерного для алергічних 

(атопічних) і аутоімунних процесів (2-й “імунологічний годинник”), можна пояснити зниженням 

рівня кортизолу і симпатичного тонусу – головних імуносупресорів, в поєднанні з підвищенням 

рівнів тироїдних гормонів, альдостерону і естрадіолу – імуностимулюючих факторів, яке відмічали 

Попович І.Л. і Бариляк Л.Г. [7] у 50% жінок як прояв антистресорного ефекту біоактивної води 
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Нафтуся. Нарешті, стабільність ІРІ слід пов’язувати з відсутністю суттєвих змін рівнів перелічених 

імуномодулюючих нейрогормональних факторів. 

Попри розмаїття динаміки ІРІ, супутні зміни рівнів лімфоцитів інших фенотипів виявились 

односкерованими (натуральні кілери) чи відсутніми (В-лімфоцити). 

Не пов’язаними з ІРІ виявились і параметри фагоцитозу нейтрофілів (табл. 2). Зокрема, 

активність фагоцитозу зростає майже однаковою мірою в усіх групах, а його інтенсивність і 

завершеність – як при зниженні, так і при підвищенні ІРІ, закономірно не змінюючись у випадках 

стабільності ІРІ.  
 

Таблиця 2. Варіанти динаміки імунорегуляторного індексу та супутні зміни параметрів 

фагоцитозу і рівня активної субпопуляції Т-лімфоцитів 
 

Ефект 

на ІРІ 

Пара-

метр 

Фагоцитар-

ний індекс, 

% 

Мікробне 

число, 

мікр./фаг. 

Індекс 

кілінгу, 

% 

ЕА-РУЛ, 

% 

Зниження  

(n=53) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

70,3±1,2* 

77,9±0,5 

+7,6±1,2# 

6,9±0,3* 

8,1±0,3 

+1,1±0,2# 

51,9±2,3* 

58,8±2,0* 

+6,9±1,3# 

25,7±2,0 

24,1±1,7* 

-1,6±2,0 

Без змін 

(n=18) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

70,4±1,2* 

76,4±0,8 

+6,1±1,2# 

7,0±0,4 

7,4±0,3 

+0,4±0,3 

57,6±3,3* 

61,0±2,9 

+3,4±2,1 

22,4±1,2* 

25,5±2,0 

+3,1±2,3 

Підвищення 

(n=50) 

Xi±m 

Xf±m 

∆X±m 

70,9±0,9* 

77,1±0,8 

+6,2±0,8# 

7,4±0,2 

8,2±0,2 

+0,8±0,1# 

54,5±1,7* 

60,0±1,3* 

+5,5±1,2# 

22,1±1,2* 

26,0±1,4* 

+3,9±1,6# 

Норма (n=30) X±m 76,1±1,4 8,0±0,4 69,1±3,2 29,6±0,8 
 

Дещо ближчий до ІРІ паттерн виявлено стосовно субпопуляції “активних” Т-лімфоцитів: 

суттєвий приріст при підвищенні ІРІ та тенденція до зниження – при зниженні ІРІ. 

В цілому викладене дає підстави для висновку, що інформативність ІРІ не слід переоцінювати. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Імунорегуляторний індекс під впливом курсового вживання біоактивної води Нафтуся проявляє 

альтернативну динаміку, однаково часто як знижуючись в межах норми, так надмірно підвищуючись. 

Супутні зміни рівнів лімфоцитів інших фенотипів і параметри фагоцитозу нейтрофілів не пов’язані з 

динамікою імунорегуляторного індексу. 
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Course use of bioactive water Naftussya cause the multivalent changes of immunoregulatory index in 

women with chronic associated uro-gynaecologycal pathology: decline at 44% persons, increase - at 41%, 

and only at 15% inspected an immunoregulatory index remained without substantial changes. It is not 

discovered changes of other parameters of immunogrammy and phagocytose, related to the dynamics of 

immunoregulatory index. 
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С.І. НЕСТЕРУК , М.С. РЕГЕДА, І.Г. ГАЙДУЧОК 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ В 

ЛЕГЕНЯХ МОРСЬКИХ СВИНОК ПРИ ПНЕВМОНІЇ В УМОВАХ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО 

СТРЕСУ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ ТІОТРІАЗОЛІНОМ 
 

В роботе изучалось состояние прооксидантной и антиоксидантной систем в 

легких морских свинок с экспериментальной пневмонией в условиях 

иммобилизационного стресса в динамике (через три часа, одни и шесть суток) до и 

после лечения тиотриазолином . После проведения экспериментов было установлено, 

что при пневмонии в условиях стресса повышается уровень продуктов перекисного 

окисления липидов и истощается система антиоксидантной защиты в легких 

животных уже в первые сутки, с постепенным снижением супероксиддисмутазы и 

каталазы на 6 сутки. При действии тиатриазолина отмечено повышение активности 

ферментов антиоксидантной и снижение уровней продуктов ПОЛ, что 

свидетельствует о корригирующем влиянии препарата на прооксидантную и 

антиоксидантную системы в легких животных при этих сочетанных патологических 

процессах. 

Ключевые слова: пневмония, иммобилизационный стресс, тиотриазолин. 
 

*** 

ВСТУП 

 

Пневмонія займає провідне місце у структурі захворюваності органів дихання. Питання, яке 

стосується патогенезу, ранньої діагностики та терапії, набуло особливої гостроти і є одним з 

актуальних в сучасній пульмонології. Захворювання складає 30-40% від усіх захворювань легень, а у 

структурі загальної патології - лише 0,33% та посідає четверте місце серед причин смертності. 

Летальність від пневмонії зросла від 1 до 9%, а за умови розвитку тяжких ускладнень її у 

реанімаційних відділеннях сягає до 40-50%. Захворювання в двадцять першому столітті залишається 

важливою медико-соціальною проблемою, тому що призводить до значних економічних збитків, 

спричиняє періоди непрацездатності. На сьогодні у практичній роботі лікаря часто зустрічаються як 

гіпо-, так і гіпердіагностика пневмонії. Як відомо, несвоєчасна і хибна діагностика та неправильне 

лікування ведуть до розвитку тяжких ускладнень [1,2,3]. 

На сьогодні не повністю з’ясованим залишається патогенетичний механізм розвитку пневмонії, 

не вивчені питання, які стосуються прооксидантної (дієнові кон’югати, малоновий діальдегід) та 

антиоксидантної (супероксиддисмутаза, каталаза) систем в легенях в різні періоди розвитку 

пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу. Також не встановлений вплив тіотриазоліну на ці 

показники. 

Тому мета нашого дослідження - з’ясувати роль процесів ліпопероксидації в патогенезі пневмонії 

в умовах іммобілізаційного стресу в експерименті та обґрунтувати доцільність застосування 

тіотриазоліну. 
 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Об’єктом дослідження були 120 мурчаків, поділених на 8 дослідних груп, по 15 тварин у кожній. 

1 група – інтактні тварини (контроль); 2, 3, 4 групи – експериментальна модель пневмонії (3–тя 

година; 1-ша; 6 та доби ) до лікування тіотриазоліном. 

5, 6, 7 групи – експериментальна модель пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу (3–тя 

година; -ша1; 6-та доби ) до лікування тіотріазоліном. 

8 група - експериментальна модель пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу ( 6-та доба від 

моменту зараження) після лікування тіотриазоліном, який вводився внутрішньом’язово в задню 

лапку тварин в дозі 100 мг/кг один раз на добу протягом 10 днів. 
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Експериментальну пневмонію відтворювали шляхом інтраназального зараження тварин 

культурою Staphylocoсcus aureus за методом В.Н. Шляпникова, Т.Л. Солодова, С.А. Степанова [4], 

іммобілізаційний стрес - за методом Сельє [5]. Потім тварин декапітували і визначали у легенях вміст 

продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та ферментів антиоксидантної системи (АОС). Вміст 

дієнових кон’югатів (ДК) визначали за методом В.Г. Гаврилова, В.І. Мишкорудної [6], малонового 

діальдегіду (МДА) – за методом Е.Н. Коробейнікова [7], активність супероксиддисмутази (СОД ) – за 

методом R. Fried [8], каталази (КТ) – за R. Holmes [9]. Статистичне опрацювання одержаних 

результатів здійснювали за методом Стьюдента. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Під час експериментальних досліджень спостерігалася зміна активності антиоксидантного 

захисту та перекисного окиснення ліпідів в динаміці розвитку пневмонії. Вже на 3-тю годину 

розвитку експериментальної пневмонії відбувається незначне зростання вмісту СОД на 6,2 % і КТ на 

6,0 % в легенях, також активності ДК на 11,7 %, МДА на 13,1 % в порівнянні з контролем, що 

свідчить про активацію процесів пероксидації і антиоксидантної системи у мурчаків (табл. 1). Через 

добу при пневмонії і надалі зберігається накопичення продуктів ПОЛ – зростання ДК на 47,3 %, МДА 

на 48,1 % та паралельно зростають показники СОД на 20,0 %, КТ на 18,3 % відповідно до величин 

інтактних тварин, що говорить про продовження стимуляції прооксидантних та антиоксидантних 

систем. Пізніше, на 6 добу розвитку пневмонії, спостерігається пригнічення антиоксидантного 

захисту – зниження СОД на 10,0 %, каталази – на 12,1 % та значне нагромадження продуктів 

перекисного окиснення ліпідів в легенях – зростає вміст ДК на 82,4 %, МДА - на 60% в порівнянні з 

групою здорових тварин. 

Отже, на даному етапі виявлені помітні порушення рівноваги між прооксидантною та 

антиоксидантною системами у бік зростання прооксидантної і пригнічення антиоксидантної систем. 

Згідно отриманих результатів, спостерігається значна активація антиоксидантних механізмів до 

першої доби, із поступовим виснаженням до шостої доби захворювання та посиленням процесів 

ліпопероксидації до шостої доби. 

За умови поєднаних патологічних процесів – експериментальної пневмонії та іммобілізаційного 

стресу, вже через 3 години спостерігається значне зростання показників як ПОЛ, так і 

антиоксидантної системи : СОД збільшилася на 39,8 %, КТ на 30,6 %; МДА на 81,2 %, ДК на 61,1% в 

порівнянні з контролем. Проте вже через 1 добу виявляється виснаження антиоксидантної системи – 

СОД зменшується на 21,0 %, КТ - на 17,2 % з поступовим зростанням ДК на 78,0 %, МДА - на 84,2 % 

проти величин інтактних тварин, що свідчить про значну стимуляцію прооксидантної і пригнічення 

антиоксидантної систем. На 6 добу експериментальної пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу 

встановлено і надалі пригнічення антиоксидантного захисту – зниження СОД на 28,0 %, КТ - на 40,2 

% та продовження накопичення продуктів ПОЛ – збільшення ДК на 128,0 %, МДА - на 88,0 % в 

порівнянні з групою здорових тварин. 

Після лікування впродовж десяти днів мурчаків з експериментальною пневмонією в умовах 

іммобілізаційного стресу тіотриазоліном, який вводився в дозі 100 мг/кг, спостерігається значне 

пригнічення ПОЛ – ДК зменшився на 44,2 %, МДА знизився на 34,6 % та зростання активності 

антиоксидантної системи – СОД збільшилася на 28,0 %, КТ - на 38,9 % в порівнянні з групою тварин, 

які не піддавалися дії цього препарату (рис. 1). 

Отже, отримані результати дослідження показали неспроможність антиоксидантної системи 

утилізувати продукти ПОЛ при експериментальній пневмонії в умовах стресу та її виснаження ще в 

ранні періоди захворювання. При використанні тіотриазоліну, який має мембраностабілізуючу, 

імунокоригуючу, протизапальну та антиішемічну дії, відбулося зменшення пошкоджуючої дії ПОЛ – 

рівень ДК зменшився на 44,2 %, МДА - на 34,6% в порівнянні із нелікованими тваринами, та значне 

підвищення антиоксидантного захисту – СОД збільшилась на 28,1 %, КТ - на 38,9 %. Це свідчить про 

корегуючий вплив тіотриазоліну на показники прооксидантної та антиоксидантної систем і дає 

можливість для подальшого вивчення та проведення експериментальних досліджень. 
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Таблиця 1. Вміст дієнових кон’югат, малонового діальдегіду,супероксиддисмутази і каталази в 

легенях при експериментальній пневмонії в умовах стресу до лікування (М m, n=120 ) 
 

Експериментальна модель Експериментальна пневмонія Пневмонія в умовах іммобілізаційного стресу 

Показники активності 

ПОЛ та АОС 

СОД 

од./мл. 
(г) 

КТ 

од./мл. 
(г) 

ДК 

нмоль/мл 
(г) 

МДА 

нмоль/мл 
(г) 

СОД 

од./мл. 
(г) 

КТ 

од./мл. 
(г) 

ДК 

нмоль/мл 
(г) 

МДА 

нмоль/мл 
(г) 

Інтактні тварини, контроль 128,1±3,2 47,2±2,11 11,8±0,5 20,4±0,8 128,1±3,2 47,2±2,1 11,8±0,5 20,4±0,8 

3 год. 
136,0±0,3 

P<0,05 

50,0±0,5 

P<0,05 

13,2±0,4 

P<0,05 

23,1±0,5 

P<0,05 

179,1±0,4 

P<0,05 

61,6±0,4 

P<0,05 

19,0±0,3 

P<0,05 

36,9±0,4 

P<0,05 

1 доба 
153,7±0,4 

P<0,05 

55,8±0,6 

P<0,05 

17,4±0,3 

P<0,05 

30,2±0,5 

P<0,05 

101,2±0,4 

P<0,05 

39,1±0,4 

P<0,05 

21,0±0,3 

P<0,05 

37,6±0,3 

P<0,05 

6-та доба 
115,3±0,7 

P<0,05 

41,5±0,5 

P<0,05 

21,5±0,5 

P<0,05 

32,6±0,5 

P<0,05 

92,2±0,5 

P<0,05 

28,2±0,3 

P<0,05 

26,9±0,3 

P<0,05 

38,4±0,3 

P<0,05 
 

Примітка: P – вірогідність різниці порівняно з контролем. 
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Рис. 1. Вплив тіотриазоліну на активність СОД і КТ та вміст ДК і МДА в легенях при 

експериментальній пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу на 16 добу експерименту 
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FUNCTIONAL STATE PROOXIDANT-ANTIOXIDANT SYSTEMS IN GUINEA PIGS LUNG 

PNEUMONIA IN IMMOBILIZATION STRESS AND THEIR CORRECTION THIOTRIAZOLIN 
 

In the work has been studied prooxidant and antioxidant systems in the lungs of guinea pigs with 

experimental pneumonia in immobilization stress over time (three hours later, one and six days) before and 

after treatment thiotriazolin. After the experiments it was found that pneumonia in stress increases the level 

of lipid peroxidation products and depleted antioxidant defense system in the lungs of animals already on the 

first day and with a gradual decrease superosiddismutazy and catalase on the 6th day, and the action noted 

tiatriazolina increase SOD and catalase and a decrease of DC and MDA, indicating the corrective effect of 

the drug on the prooxidant and antioxidant systems in the lungs of animals at these combined pathologies. 

Key words: pneumonia, immobilization stress, thiotriazolin. 
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О.Н. НЕЧИПУРЕНКО 

 

О МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВОВ ОСТРОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 

 
Новий комплекс фізіотерапії чинить значущий позитивний ефект у дітей з 

рецидивами гострого бронхіту, впливаючи на багаторівневу ієрархію патологічних 

ланок процесу, а також на фізіологічні засоби захисту організму. 

Ключові слова: рецидивуючий бронхіт у дітей, фізіотерапія, механізми лікувальної 

дії. 

*** 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Как известно, отмечается рост респираторной патологии, в структуре общей заболеваемости 

детей она вышла на первое место, составляя от 45% до 60%. Респираторные вирусы, нарушая 

барьерные функции слизистой оболочки дыхательных путей, снижают местную и общую 

иммунологическую резистентность организма и тем самым создают предпосылки для возникновения 

повторных ОРВИ. Кроме того, у детей, страдающих рецидивирующим бронхитом (РБ), к школьному 

возрасту формируются очаги хронического воспаления ЛОР органов (тонзиллиты, синуситы), что 

усугубляет состояние местного иммунитета слизистых верхних дыхательных путей и способствует 

рецидивированию бронхита [1]. 

Возросла роль, примерно с равной частотой, пневмококка, гемофильной палочки, хламидии и 

микоплазмы. Существенную роль в этиопатогенезе РБ играет вирусемия до 2 – 3 месяцев. Таким 

образом, персистенция вируса способствует развитию РБ. Имеют значение наследственная 

предрасположенность, наличие аномалий конституции, бытовые условия [1-3]. Для РБ характерна 

сезонность обострений (осень, весна, зима). Склонность к рецидивам связана с особенностями 

естественного и адаптивного иммунитета [3]. Патогененетическими звеньями развития РБ являются: 

повреждение мерцательного эпителия бронхов, в ряде случаев с формированием синдрома 

дисрегенерации слизистых. Отмечается значительное снижение активности неспецифических 

факторов защиты, угнетаются фагоцитарные реакции (снижаются фагоцитарная активность, индекс 

фагоцитоза). 

Исходя из представленного этиопатогенеза РБ у детей, задачей физиотерапии является оказать 

противовоспалительное действие, нормализовать кровообращение в бронхах, восстановить 

дренажную функцию бронхов, ускорить разрешение процесса, стимулировать физиологические меры 

защиты организма [4,5]. 

Следует отметить, что не все традиционно применяемые методы физиотерапии РБ у детей имеют 

достаточную эффективность, воздействуют на отдельные звенья патогенеза и саногенеза. Этими 

обстоятельствами продиктована необходимость создания новых физиотерапевтических комплексов 

лечения данной клинической формы бронхита у детей. 

На современном этапе значительно увеличились возможности физиотерапии заболеваний органов 

дыхания за счет появления новой физиотерапевтической аппаратуры, постоянно расширяющегося 

перечня показаний для данного вида лечения в различных областях медицины, углубления знаний о 

механизмах влияния физиотерапевтических факторов на патогенез заболевания и физиологические 

меры защиты организма, которые проявляются мобилизацией стресслимитирующей, 

антиоксидантной, дезинтоксикационной и других систем, выработкой антимикробных и 

антивирусных веществ (интерферон, лизоцим), иммунитета, фагоцитоза. 

Нами был разработан новый комплексный способ физиотерапии РБ (ПАТЕНТ на корисну модель 

№ 32631 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ) у детей при обострении, 

который включает следующие физические факторы: 

  Воздействие инфракрасного излучения на ЛОР-органы от теплотрона ПГГ – 01 «ПРА» ФЕЯ: 

 нагревательный элемент накладывается на спинку носа, а затем на подчелюстную область, 

температурный режим 1 (1 режим - в пределах 40±50 С), время воздействия по 5 минут на каждую 
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зону до №10 ежедневно (после процедуры необходимо исключить ситуацию переохлаждения 

пациента). При наличии показаний рекомендуется предварительная консультация ЛОР-врача. 

 Сочетанное воздействие низкочастотного ультразвука, оптического потока красного диапазона 

спектра и низкочастотного магнитного поля от аппарата «МИТ-11»: 

 аппликатор магнитолазерный красный и ультразвуковой устанавливают в области грудной 

клетки в зависимости от аускультативной картины и данных рентгенологического обследования. 

Положение аппликаторов - контактное. Метод воздействия – неподвижный. При выполнении курса 

лечения положение аппликаторов магнитолазерного красного и ультразвукового от процедуры к 

процедуре меняют местами (чередуют). Процедуры проводятся в 7 режиме, частота модуляций 10 Гц, 

общая продолжительность воздействия до 10 мин. (первая процедура проводится в течение 3-5 мин. 

для уточнения индивидуальной переносимости фактора). Количество процедур на курс лечения №6–

10 ежедневно. 

Ингаляции синглетно-кислородной смесью от аппарата «МИТ-С» проводятся сразу после 

окончания первых двух процедур, в течение 5–7 мин, общее количество процедур до №10–12 

ежедневно. 

Пояснение к порядку проведения комплекса: пациент получает 3 процедуры в день 

(последовательно) тепловое воздействие на ЛОР-органы от теплотрона ПГГ-01 «ПРА» ФЕЯ, 

сочетанное воздействие низкочастотного ультразвука, оптического потока красного диапазона 

спектра и низкочастотного магнитного поля от аппарата «МИТ-11» и ингаляции синглетно-

кислородной смесью. 

Количество проводимых процедур определяется по клиническим показаниям (от 6 до 12). 

Лечение острых респираторных вирусных заболеваний и их осложнений в виде бронхитов 

затруднено тем, что у организма нет устойчивого иммунитета, так как вирус развивается внутри 

клеток слизистой оболочки. В этом случае, у организма существуют только неспецифические 

факторы защиты: выработка интерферона, накопление кислых радикалов, которые убивают вирусы, 

повышение температуры до цифр, при которых начинается процесс замедления размножения и 

гибель вируса. При развитии любого вирусного заболевания эти три фактора включаются 

организмом примерно к 3-5 дню заболевания, т.е. уже после того, как вирус распространился по 

всему организму. Поэтому очень важно прогреть внешним источником тепла очаг размножения 

вирусов (полость носа) на самых ранних стадиях болезни. Следует отметить, что на фоне теплового 

воздействия значительно увеличивается эффективность применяемых лекарств и биопрепаратов [6]. 

Включение в новый комплекс лечения рецидивирующего бронхита у детей сочетанного 

воздействия низкочастотного ультразвука, оптического потока красного диапазона спектра и 

низкочастотного магнитного поля, т.е. проведение магнитолазероультразвуковой терапии от аппарата 

«МИТ-11» основано на совокупной возможности лечебного влияния трех факторов на пато-и 

саногенетические звенья патологического процесса. 

Происходящие под воздействием ультразвука изменения в системе органов дыхания носят 

компенсаторно-адаптивный характер за счет влияния механического, теплового, физико-химического 

эффектов. Следует отметить способность ультразвука повреждать клеточные оболочки некоторых 

патогенных микроорганизмов. Это дает возможность говорить о бактерицидном действии 

ультразвука, что весьма важно в комплексном лечении рецидивирующего бронхита у детей. 

Ультразвук обеспечивает микромассаж на уровне ткани и клетки, что ускоряет биохимические 

реакции и микроциркуляцию в зоне патологического очага [7-9]. 

По данным И.З. Самосюка [10], одновременное сочетание нескольких физических факторов 

широко используется в современной физиотерапии и в частности магнитного поля (МП) с 

низкоэнергетическим оптическим излучением. При подобном воздействии эффект светового 

излучения усиливается в магнитном поле за счет увеличения поглощения красного излучения. 

Низкоэнергетическое оптическое излучение оказывает на организм многообразное действие с 

различными эффектами, основными из которых являются противовоспалительное, анальгезирующее 

действие и стимуляция репараторных процессов, патофизиологическая последовательность может 

быть следующей: противовоспалительное действие (активация микроциркуляции, изменение уровня 

простагландинов, иммуномодулирующее действие, выравнивание осмотического давления, снижение 

отечности тканей). Анальгезирующее действие: активация метаболизма невронов, повышение уровня 

эндорфинов, повышение порога болевой чувствительности. Стимуляция репаративных процессов 

(накопление АТФ, стимуляция метаболизма клеток, усиление пролиферации фибробластов, синтез 

белка и коллагена). 
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В результате воздействия красного излучения в МП ткани приходят в более возбужденное 

состояние и в них усиливаются метаболические процессы. Это способствует появлению 

биологически активных продуктов фотолиза, изменению РН-среды. Изменяются энергетическая 

активность клеточных мембран, происходит информационное изменение жидкокристаллических 

структур, в первую очередь внутриклеточной воды. Усиление турбулентных процессов в 

протекающей крови и лимфе обеспечивает более полное реагирование пластических и 

энергетических компонентов в точках соприкосновения с капиллярами. Перечисленные эффекты 

развиваются в зонах облучения, играя пусковую роль для развития генерализованной реакции на 

уровне ткани, органа, системы и организма в целом [10]. 

Поглощенная тепловая энергия видимого излучения красного диапазона спектра ускоряет 

метаболические процессы в тканях, активизирует миграцию лейкоцитов, пролиферацию и 

дифференцировку фибробластов. Активизация периферического кровообращения и изменение 

сосудистой проницаемости наряду со стимуляцией фагоцитоза способствует рассасыванию 

инфильтратов и дегидратации тканей. Особенно эти процессы проявляются в подострой и 

хронической стадиях воспаления. Усиливая потоотделение, видимые лучи оказывают 

дезинтоксикационное действие. Под воздействием тепловых лучей на рефлексогенные зоны 

отмечается уменьшение спазма гладкой мускулатуры внутренних органов. Улучшение их 

кровоснабжения, нормализация их функционального состояния [7]. 

Магнитное поле в сочетании с оптическим потоком обладает более выраженным 

противовоспалительным, противоболевым, противоотечным действием чем при раздельном или 

последовательном их применении. Это дает возможность уменьшить экспозицию на патологический 

очаг по сравнению с продолжительностью воздействия при использовании только одного фактора и 

проводить лечение более глубоко расположенных очагов [10]. 

Лечебное применение синглетного кислорода обеспечивает: 

 активизацию биохимических и биофизических реакций в организме, 

 нормализацию антиоксидантного статуса организма, 

 повышение иммунитета, 

 стабилизацию аэробного обмена, 

 улучшение реологических свойств крови, 

 нормализацию деятельности сердечно-сосудистой системы, 

 восстановление ионной проницаемости мембран клеток, 

 дезинтоксикацию организма, 

 улучшение тканевого дыхания и снижение гипоксии тканей, 

 стимуляцию регенеративных процессов и уменьшение воспалительных процессов, 

 улучшение коронарного и мозгового кровообращения, 

 нормализацию артериального давления, 

 увеличение уровня гемоглобина, 

 нормализацию биохимических процессов, 

 снижение уровня молочной кислоты в мышцах, 

 восстановление структуры слизистой оболочки бронхов и нормализацию функции внешнего 

дыхания [11]. 

Такой широкий диапазон лечебного действия метода СКТ дает возможность нормализовать 

работу иммунной системы, стабилизировать процессы антиоксидантной защиты организма, а также 

влиять на многоступенчатую иерархию патогенетических звеньев воспалительного процесса в 

бронхах. 

Согласно установкам И.З. Самосюка [10], разрабатывая новый физиотерапевтический комплекс 

РБ у детей, мы планировали реализовать воздействие на многоуровневую организацию системы 

дыхания, в которой выделяются: двигательные зоны коры головного мозга, обеспечивающие 

сознательное (произвольное) выполнение дыхательных движений, кашля; дыхательный центр 

продолговатого мозга, регулирующий непроизвольное автоматическое дыхание; сегментарный 

аппарат спинного мозга, обеспечивающий вегететивно-трофические функции, как самого легкого, 

так и соответствующих нервов и мышц, дыхательные мышцы и иннервирующие их нервы; само 

легкое и дыхательные пути. Итак, при лечении заболеваний системы дыхания важно воздействовать 

на различные ее уровни с возможным акцентом на тот или другой, исходя из этиопатогенеза болезни. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Под нашим наблюдением, в условиях поликлиники находилось 34 ребенка в возрасте от 6 до 14 

лет, состоящие на диспансерном учете по поводу РБ (без явлений обструкции), которые получали 

разработанный нами комплекс физиотерапии. 

Непереносимости нового комплекса физиотерапии в процессе лечения детей основной группы не 

наблюдалось. 

Контрольная группа состояла из 30 детей, которые получали традиционные методы 

физиотерапии РБ (УВЧ, лекарственный электрофорез, ингаляции). Больные основной и контрольной 

групп получали медикаментозное лечение (симптоматическую, десенсибилизирующую и 

витаминотерапию, антибактериальную терапию только при наличии показаний). 

Обе группы больных были равнозначны по клинической характеристике. 

Состояние преморбидного фона и наличие сопутствующей ЛОР-патологии у детей с РБ 

представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Состояние преморбидного фона и наличие сопутствующей ЛОР-патологии у 

детей с РБ 
 

 Данные анамнеза Основная группа 

(n -34 ребенка) 

Контрольная группа 

(n – 30 детей) 

Патология беременности и родов у матери 10 (29,4) 8 (26,7%) 

Вскармливание: 

естественное 

искусственное 

 

24 (70,6%) 

10 (29,4%) 

 

21 (70.0%) 

9 (30.0%) 

здоровые при рождении дети  

дети из «группы риска» 

21 (61,7%) 

13 (38,3%) 

19 (63,4%) 

11 (36,6%) 

Задержка психофизического развития ребенка: 

до 1 года 

8 (23,5%) 7 (23,3%) 

Наличие проявлений рахита: 

в раннем возрасте 

остаточные проявления рахита 

5 (14,7%) 

5 (14,7%) 

4 (13,3%) 

4 (13,3%) 

Нарушение календаря прививок 16 (47,0%) 14 (46,7%) 

Перенесенные детские инфекции 25 (73,5%) 22 (73,3%) 

Наличие сопутствующей ЛОР – патологии: 

хронический тонзиллит 

аденоидные разращения 

хронический гайморит 

аллергический ринит 

 

7 (20,5%) 

7 (20,5%) 

2 (5,9%) 

3 (8,8%) 

 

6 (20.0%) 

6 (20.0%) 

2 (6,7%) 

2 (6,7%) 
 

Всем больным проводились клинические лабораторные исследования, неинвазивная комплексная 

оценка параметров гомеостаза, формулы крови, биохимических, метаболических и 

гемодинамических показателей проводилась с использованием многофункциональной программы 

«УСПІХ», спирография с помощью современной компьютерной системы спирографии «СПИРО-

СПЕКТР», проводилось рентгенологическое обследование легких, термография, 

электрокардиография, определялось состояния адаптационных реакций (тест Гаркави Л.Х., Квакиной 

Е.Б., Уколовой М.А. 2006) 

Клинические проявления обострения РБ у наблюдаемых нами детей основной и контрольной 

групп была такая же, как и при остром бронхите: отмечалось острое начало заболевания с 

повышением температуры тела до субфебрильных цифр, в ряде случаев температура была в норме 

(при легком течении процесса). Катаральные явления проявлялись в виде сухого непродуктивного 

кашля, трансформирующегося в первые 2–3 дня во влажный, продуктивный, более мягкий, более 

выраженный по утрам, гиперемии зева, ринореи. В ряде случаев отмечалась бледность кожных 

покровов, повышенная утомляемость снижение аппетита, одышка после физической нагрузки. 

Аускультативно на фоне жесткого дыхания прослушивались рассеянные сухие, проводные 

крупнопузырчатые, среднепузырчатые влажные хрипы, количество которых изменялось после 

откашливания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
После проведенного курса лечения в основной группе больных положительная динамика в виде 

улучшения субъективных данных отмечалась после 3-5 процедуры и характеризовалась улучшением 

общего состояния и самочувствия в виде исчезновения общей слабости, восстановления аппетита, 

эмоционального фона, нормализовалась формула сна в случае ее нарушения. Сухой кашель после 2-3 

процедуры трансформировался во влажный с выделением различного количества слизистой или 

слизисто-гнойной мокроты, что свидетельствует о быстром улучшении дренажной функции бронхов. 

Уже к 5-10 дню кашель стал отмечаться только по утрам и значительно реже в течение дня. 

Аускультативные исследования свидетельствовали к этому времени о значительном уменьшении 

количества влажных и сухих хрипов у подавляющего числа детей - 30 человек (88,2%). 

При объективном исследовании детей, получавших традиционные методы физиотерапии, 

динамика была менее показательна, что проявлялось значительным уменьшением и урежением 

кашля к 15-20 дню лечения. Аускультативные данные указывали на исчезновение влажных и 

уменьшение сухих хрипов по сравнению с таковыми в основной группе на 7-10 дней позже. 

Анализ состояния электролитного обмена (проведенного с помощью неинвазивного анализатора 

формулы крови) свидетельствовал, что у большинства обследованных детей (основной и 

контрольной групп) с РБ показатель концентрации Са находился на уровне нижней границы нормы, 

либо был незначительно снижен. Показатель концентрации магния был снижен у всех наблюдаемых 

больных. Выявленные нарушения состава электролитов коррелировали с клиническими 

проявлениями астенизации организма, а также анамнестическими данными, свидетельствующими о 

перенесенном рахите в раннем возрасте и наличии его последствий в виде различных деформаций 

грудной клетки, патологических изменений осанки, что приводит к нарушению дыхательной 

экскурсии легких. 

Показатель концентрации молочной кислоты был умеренно повышен у больных обеих групп, что 

трактовалось нами как подтверждение проявлений гипоксии в организме за счет дыхательной 

недостаточности и нарушений процессов микроциркуляции в системе органов дыхания. 

Для диагностики нарушений функции внешнего дыхания нами проводилась спирография с 

помощью современной компьютерной системы «СПИРО-СПЕКТР». которая позволяет определить 

типы вентиляционной недостаточности (обструктивный, рестриктивный, смешанный), степень 

тяжести процесса, локализацию нарушений проходимости и др. 

В анализируемых нами спирограммах, мы оценивали следующие основные ее показатели: 

 объемные 

o жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – показатель характеризует максимальное количество 

воздуха, выдыхаемое после максимально глубокого вдоха; 

o форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) – показатель характеризует максимальное 

количество воздуха, выдыхаемого форсированно после максимального глубокого вдоха 
 

 скоростные 

o объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) – объем форсированного выдоха за 

1 с. 
 

Показатель более точно выявляет обструктивную патологию,  

 индекс Тиффно – ОФВ1/ ЖЕЛ – является индексом наличия или отсутствия проходимости 

дыхательных путей 

Пиковая скорость выдоха ПСВ – максимальное значение потока. достигаемое в процессе выдоха 

 мгновенная объемная скорость воздуха на уровне 25% объема ФЖЕЛ – МОС25 

 мгновенная объемная скорость воздуха на уровне 50% объема ФЖЕЛ – МОС50 

 мгновенная объемная скорость воздуха на уровне 75% объема ФЖЕЛ – МОС75 

Средняя объемная скорость форсированного выдоха, за определенный период измерения от 25 до 

75% ФЖЕЛ – СОС25 -75 
 

Показатели легочной вентиляции 

 максимальная вентиляция легких (МВЛ) – максимальный объем воздуха ветилируемый 

легкими в минуту 
 

Нормы показателей жизненной емкости легких и показателей пробы форсированного выдоха у 

детей по данным разных авторов (Клемент Р.Ф., Knudsen), а также приведенных в монографии 

Анохина М.И. [12], представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 Граница нормы и отклонений (в процентах от средних должных величин) 

жизненной емкости легких и показателей пробы форсированного выдоха 
 

Показатель Норма 
Условная 

норма 

умеренные 

нарушения 

значительные 

нарушения 

ЖЕЛ 87 - 113 80 - 86 63 -79 <63 

ФЖЕЛ 88 - 112 80 - 87 65 -79 <65 

ОФВ1 88 - 112 81 - 87 66 - 80 <66 

ПСВ 82 - 118 71 -81 47 - 70 <47 

МОС75 87 - 118 74 - 86 51 - 73 <51 

МОС50 84 - 120 72 - 83 48 - 71 <48 

МОС25 79 - 129 62 - 78 27 - 61 <27 

ИТ (индекс Тиффно) ОФВ1/ ЖЕЛ 87 - 95 86 - 83 82 - 80 80 и менее 

СОС25 -75 60 45 30 менее 

МВЛ 79,4 – 127    
 

Динамика показателей спирографического обследования у больных основной группы представлена 

в таблице 3. 
 

Таблица 3. Динамика показателей спирографии в процессе лечения у больных основной 

группы с рецидивом острого бронхита 
 

Показатель 

основная группа 

34 детей (6-14 лет) 

оценка показателя до лечения оценка показателя после лечения 

Норма 
Условная 

норма 

Умеренные 

нарушения 

Значит. 

нарушения 
Норма 

Условная 

норма 

Умеренные 

нарушения 

Значит. 

нарушения 

ЖЕЛ - - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

ФЖЕЛ - - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

ОФВ1 - - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

ПСВ - - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

МОС75 - - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

МОС50 - - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

МОС25 - - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

ИТ (индекс 

Тиффно) 

 ОФВ1/ ЖЕЛ 

- - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

СОС25 -75  

 

- - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

МВЛ - - 32 чел. 

94,2% ± 4,0 

2 чел. 

5,8% ±4.0 

31 чел. 

91,2% ± 4,9 

3 чел. 

8.8%± 4,9 
- - 

 

Динамика показателей спирографического обследования у больных контрольной группы 

представлена в таблице 4. 

Анализ показателей спирографии у пациентов основной и контрольной групп в процессе лечения, 

свидетельствует о том, что нормализация показателей данного обследования в конце лечения у 

больных основной группы наступила в 91,2% против 86,7% в контрольной группе. Условная норма 

показателей спирографии в конце лечения у детей в контрольной группе в 1,5 раза превысила 

аналогичные показатели в основной группе больных. Результаты исследований функции внешнего 

дыхания показали зависимость их снижения от тяжести течения рецидива острого бронхита. Следует 

отметить, что у детей основной группы нормализация показателей легочной вентиляции наступала на 

5 -7 дней раньше, чем в контрольной группе больных. 
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Таблица 4. Динамика показателей спирографии в процессе лечения у больных контрольной 

группы с рецидивом острого бронхита 
 

Показатель 

контрольная группа 

30 детей (6-14 лет) 

оценка показателя до лечения оценка показателя после лечения 
Норма Условная 

норма 

Умеренные 

нарушения 

Значит. 

нарушения 

Норма Условная 

норма 

Умерен 

нарушения 

Значит. 

нарушения 

ЖЕЛ - - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

ФЖЕЛ - - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

ОФВ1 - - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

ПСВ - - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

МОС75 - - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

МОС50 - - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

МОС25 - - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

ИТ (индекс 

Тиффно) 

ОФВ1/ ЖЕЛ 

- - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

СОС25 -75  

 

- - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

МВЛ - - 29 

96,7% ± 3,3 

1 

3,3% ± 3,3 

26 

86,7% ± 6,2 

4 

13,3% ± 6,2 
- - 

 

 
ВЫВОДЫ 

 

1. Предложенный новый комплекс лечения РБ, состоящий из последовательного применения 

инфракрасного излучения на ЛОР-органы, сочетанного воздействия низкочастотного ультразвука, 

оптического потока красного диапазона спектра и низкочастотного магнитного поля в области 

грудной клетки и ингаляций синглетно-кислородной смесью, по нашим данным, демонстрирует 

более значимые клинические результаты. подтверждаемые клиническими проявлениями, 

лабораторными данными (динамика микроэлементов) и результатами спирографии. 

2. Полученный положительный эффект у детей с рецидивами острого бронхита, объясняется 

влияниянием разработанного комплекса на многоуровневую иерархию патологических звеньев 

процеесса, а также физиологические меры защиты. 

3. Уменьшение сроков лечения и увеличение сроков ремиссии, объясняется выраженным 

противовоспалительным, противомикробным, гипосенсибилизирующим, трофико-регенераторным 

действием применяемых физиотерапевтических факторов, способных влиять и на стимуляцию 

репараторных процессов 

4. Предложенный физиотерапевтический комплекс, может быть использован в условиях 

поликлиники, стационара и профильных санаториев 
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ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ ТРАНСАМІНАЗ У КРОВІ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ВПЛИВ НА НИХ ТІОТРИАЗОЛІНУ 

 
В работе нами изучено состояния активности трансаминаз в крови морских 

свинок с экспериментальной бронхиальной астмой в динамике (на 18, 25, 32 и 42 

сутки) до и после лечения тиотриазолином. Нами установлено, что при ЭБА 

повышается содержание аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в 

крови, а применение тиотриазолина вызывает снижение их уровня, что 

свидетельствует о корригирующем влияние этого препарата. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, аланин- и аспартатаминотрансферазы, 

тиотриазолин, морские свинки. 

*** 

ВСТУП 

 

Бронхіальна астма (БА) є однією із найбільш актуальних проблем медицини [7]. Внаслідок цього 

захворювання щорічно вмирає близько 2 млн. людей. Питома вага БА складає від 0,6 до 2% від усієї 

патології органів дихання [4,5,6]. Розповсюдженість цієї хвороби за останні 30 років невпинно 

зростає. Це захворювання є вагомим соціально-економічним тягарем для будь-якої держави [3]. В 

Україні та в усьому світі відмічається щорічне зростання захворюваності і смертності, пов’язаних з 

цією хворобою, не дивлячись на очевидні успіхи сучасної клінічної пульмонології. Це вимагає 

удосконалення діагностики, розробки і упровадження комплексних програм профілактики, лікування 

і реабілітації хворих на БА [2]. На сьогодні залишається невивченим питання, яке стосується змін 

активності трансаміназ в крові в динаміці формування бронхіальної астми в експерименті та вплив на 

них антиоксиданта тіотриазоліну. 

У зв’язку з тим, метою нашого дослідження було з’ясувати особливості змін активності 

трансаміназ при бронхіальній астмі в крові та встановити коригуючу дію тіотриазоліну на них. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження проводили на 60 морських свинках масою тіла 180-220 г. Тварин розподіляли на 

п’ять груп. Перша – здорові тварини – інтактні (12), друга – морські свинки з БА (12) на 18 добу до 

лікування, третя – тварини з БА (12) на 25 добу до лікування, четверта – тварини з БА (12) на 32 добу 

до лікування і п’ята – морські свинки з БА (12) після лікування тіотриазоліном, який вводився 

внутрішньом’язово у дозі 50 мг/кг маси впродовж 10 днів. 

Експериментальну бронхіальну астму (ЕБА) відтворювали за методикою В.І. Бабича [1]. 

Попередньо тварин одноразово сенсибілізували нормальною кінською сироваткою (0,1 мл 

внутрішньочеревинно). Наступні три дні підряд вводили підшкірно 0.1 мл нормальної кінської 

сироватки (НКС) з вбитою в автоклаві БЦЖ (на 1 мг БЦЖ 1,0 мл НКС). Наступні 14 днів щоденно 

морські свинки протягом 30 хвилин в щільно закритій камері за допомогою розпилювача піддавалися 

інгаляції НКС по 1,0 мл сироватки на кожну морську свинку. Після закінчення цього терміну кожні 7 

днів морським свинкам проводили інгаляції НКС. Потім тварин декапітували і визначали у крові 

вміст показників трансаміназ на 18, 25, 32 доби. Вміст аланінамінотрансферази (АЛТ) і 

аспартатамінотрансферази (АСТ) визначали за методом Reitman S., Frankel S. [8]. 

Статистичне опрацювання одержаних результатів здійснювали за методом Стьюдента. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Проведені дослідження показали, що за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми 

активізуються трансамінази в крові. Вміст АЛТ на 18-у добу розвитку БА зростав на 39,1% в 

порівнянні з контролем. На 25-у добу експерименту цей фермент також зазнавав однонаправлених 

зрушень – підвищувався на 89,1% і на 32-у добу БА досягнув максимальних величин (зріс на 110,8%) 

проти групи здорових тварин. Водночас аналогічні зміни відбуваються з іншим досліджуваним нами 

ферментом – АСТ. На 18-у добу розвитку бронхіальної астми спостерігається зростання активності 
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АСТ в крові на 66,6%, пізніше на 25-у і 32-у доби цієї експериментальної моделі хвороби виявлено 

також підвищення цього показника відповідно на 111,1% і 155,5% відносно інтактних тварин (рис. 1). 

Таким чином, нами в динаміці формування бронхіальної астми виявлено зростання активності як 

АСТ, так і АЛТ в крові, що свідчить про гіперферментемію. 
 

 
 

Рис.1. Активність АЛТ і АСТ в крові морських свинок при експериментальній бронхіальній 

астмі до та після лікування тіотриазоліном (%) 
 

Провівши аналіз результатів дослідження тварин з ЕБА після лікування тіотриазоліном, ми 

отримали зниження рівня трансаміназ – АЛТ на 44,4%, АСТ на 39,2% (рис. 1). Це дозволяє зробити 

висновок про те, що цей антиоксидант і гепатопротектор виявляє позитивну дію на зазначені 

показники. 

Отже, проведені експериментальні дослідження вказують на зміни метаболічних процесів в 

клітинах печінки, ушкодження плазматичної мембрани й порушення функції гепатоцитів, що 

проявляються підвищенням АЛТ і АСТ за умов формування БА, а застосування тіотриазоліну 

призвело до зниження активності трансаміназ, що свідчить про його коригуючий вплив на ці 

показники. 
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PECULIARITIES OF TRANSAMINASE ACTIVITY IN THE BLOOD IN DYNAMICS OF 

DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL BRONCHIAL ASTHMA AND INFLUENCE OF 

THIOTRIAZOLINE 
 

Condition of transaminase activity in the blood of guinea pigs with experimental bronchial asthma before 

and following treatment with thiotriazoline has been studied in dynamics (on 18, 25, 32 and 42 days). It has 

been established that amount of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase increases in the 

blood in experimental bronchial asthma, and application of thiotriazoline decreases their level, indicating a 

corrective influence of this medication. 

Key words: bronchial asthma, alanine and aspartate aminotransferase, thiotriazoline, guinea pigs. 
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О.М. РАДЧЕНКО 
 

НЕРВОВА СИСТЕМА ЯК ПУСКОВА ЛАНКА ЗАГАЛЬНОГО АДАПТАЦІЙНОГО 

СИНДРОМУ ТА ЇЇ СТАН ЗА УМОВ РІЗНИХ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ 

 

Пусковым звеном реализации общего адаптационного синдрома выступает 

нервная система, тесно связанная с эндокринной, имунной, воспалением и 

периферической кровью. Общие неспецифические реакции адаптации отличаются по 

параметрам психоэмоциональной самооценки, реактивной и личностной 

тревожности, симпатической и парасимпатической стигматизации. Реакции 

ориентировки, спокойной и повышенной активации похожи по основным параметрам 

деятельности нервной системы. Для них характерны низкие значения тревожности, 

агрессивности, угнетенности, утомляемости, нет преимущества симпатической 

нервной системы, довольно активно парасимпатическое звено. Характеристики 

деятельности нервной системы реакций стресса, переактивации и неполноценной 

адаптации были похожими: высокие значения всех видов тревожности, 

угнетенности, агрессивности, выраженное преимущество симпатической иннервации 

над парасимпатической. У больных независимо от типа адаптационных реакций 

личностная тревожность более лабильна, чем реактивная. Высокая, средняя и низкая 

личностная тревожность отличаются также по параметрам периферической крови. 

Психоэмоциональная самооценка, тест Спилбергера-Ханина и активность 

вегетативной нервной системы могут использоваться в комплексной оценке 

психосоматического статуса при разных адаптационных реакциях независимо от 

основной и сопутствующей патологии. 

Ключевые слова: адаптационные реакции, вегетативная нервная система, 

личностная и реактивная тревожность, психоэмоциональная самооценка. 
 

*** 

ВСТУП 

 

Регулюючою та контролюючою ланкою загального адаптаційного синдрому є нервова система [8, 

31], яка керує усіма процесами та забезпечує цілісність усього організму, що детально викладено 

Поповичем І.Л. у концепції нейро-ендокринно-імунного комплексу [10,24]. Комплексний 

адаптаційний фактор сприймається сенсорними рецепторами периферійної нервової системи. 

Імпульси попадають у стрес-здійснюючу (стрес-реалізуючу) систему. Центром стрес-здійснюючої 

системи виступають нейрони паравентрикулярного ядра гіпоталамуса, медулли, стовбура мозку, які 

виробляють стимулюючі (кортикотропін-рилізинг-гормон, аргінін-вазопресин, катехоламіни) та 

гальмівні нейрогормони (статини) [1]. Кортикотропін-рилізинг-гормон попадає у гіпофіз та стимулює 

продукцію адренокортикотропного гормону. З іншого боку, він діє як самостійний нейрогормон 

реалізації поведінкових та гормональних реакцій на емоційні стреси, бере участь у зміні функцій 

вісцеральних органів та імунної системи при адаптаційних реакціях [29,31]. Вазопресин так само 

стимулює продукцію адренокортикотропного гормону гіпофізом, підвищує активність симпатичної 

нервової системи, приймає участь у захисній агресивній поведінці. Катехоламіни регулюють 

секрецію кортикотропін-рилізинг-гормону та задіяні у складному нейромедіаторному механізмі 

контролю продукції та вивільнення кортикотропіну аденогіпофізом [28]. 

Розвиток стрес-реакції, як і інших адаптаційних реакцій, опосередковується когнітивними 

оцінками та емоційними реакціями. Вони виникають як на саму адаптаційну реакцію, так і на 

можливості її активного подолання чи підтримки. У людини суб’єктивний бік функціонального стану 

є ведучим, тому що в ході адаптаційних перебудов суб’єктивні зміни, як правило, випереджають 

об’єктивні [8]. Різниця в особистісних відношеннях та оцінці приводить до того, що в одних і тих же 

(навіть жорстких) умовах діяльності розвиваються різні функціональні стани, зокрема, різні типи 

загальних неспецифічних адаптаційних реакцій. 

На центральному рівні регуляції роботою стрес-здійснюючих систем керують стрес-лімітуючі 

системи, до яких відносяться ГАМК-ергічна та опіоїдергічна системи, субстанція Р, нейропептид Y, 

система генерації оксиду азоту. Діючі речовини (гамма-аміномасляна кислота та опіоїдні пептиди) 

мають гальмівну дію, модифікують секрецію кортиколіберину, адренокортикотропного гормону, 
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обмежують активність симпато-адреналової системи [12]. Пригнічувальна дія гамма-аміномасляної 

кислоти та опіоїдних пептидів на катехоламінову ланку стрес-системи здійснюється не лише у 

центральній нервовій системі, але і на периферії: рецептори для цих речовин локалізовані на аксонах 

симпатичних нейронів та у внутрішніх органах, що зменшує надмірне вивільнення катехоламінів. 

Доказом тісного зв’язку стрес-здійснюючої та стрес-лімітуючої систем можуть бути дані про те, що у 

гіпофізі адренокортикотропний гормон та опіоїдні пептиди утворюються зі спільного попередника. 

Субстанція Р утворюється в гіпоталамусі та амігдалі, пригнічує функцію нейронів, які продукують 

кортикотропін-рилізинг-гормон. Оксид азоту блокує вивільнення норадреналіну з симпатичних 

нейронів та обмежує стресорну вазоконстрикцію [12]. Стрес-лімітуючі структури отримують також 

сигнали безпосередньо від гормонів, які циркулюють у крові: на мембранах секреторних нейронів 

гіпоталамуса виявлені рецептори до гормонів периферійних ендокринних залоз. 

Стрес-реалізуюча та стрес-лімітуюча системи активують основні ендокринні осі загальних 

неспецифічних адаптаційних реакцій: гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову, гіпоталамо-гіпофізарно-

тироїдну, гіпоталамо-гіпофізарно-соматотропну [10,19,24,32,29]. Так само тісно співпрацює нервова 

система з імунною [24]. 

Складовою частиною загального комплексного адаптаційного фактору може бути інформаційний 

адаптаційний фактор, який викликає необхідність оцінки діючого фактора та співставлення його з 

попереднім досвідом. Тому психічний діючий фактор може бути стресором для однієї людини та 

бути індиферентним для іншої [23]. Психічний фактор набуває характер стресора (тобто викликає 

стрес-реакцію), якщо в результаті індивідуальної психологічної оцінки виникає відчуття загрози або 

інша сильна емоція, частіше негативна [27]. Особливе місце займає так званий емоційний стрес – 

загальна системна реакція на вплив факторів інформаційної природи. Терміном емоційний стрес 

називають поняття тривоги, конфлікту, психічного розладу, які розвиваються у людини при зіткненні 

з реальними психологічно важкими ситуаціями, які не вирішуються [27]. Психологічні стреси, 

пов’язані з затримкою зовнішніх проявів (страх, тривога, депресія), залежать від секреції адреналіну. 

Психологічні стреси з вираженими зовнішніми проявами (агресивні стани, гнів) – від секреції 

норадреналіну [7]. Однак не виявлено прямих кореляцій між властивостями психіки, або рисами 

особистості, та добовим рівнем кортизолу, що вказує на складний автономний характер зв’язків 

нервової та ендокринної систем [30]. 

Головною детермінантою психоендокринної відповіді виступає суб’єктивне сприйняття будь-якої 

ситуації. Психоемоційні та фізіологічні реакції становлять одне ціле. Автор моделі розвитку стресу 

R.S. Lasarus (1989) вважав, що процес адаптації визначають механізми психологічного захисту 

індивіда [цит за: 25]. Розвиток стресу опосередковується когнітивними оцінками та емоційними 

реакціями на психо-соціальну ситуацію та можливо здатністю їх активного подолання [4]. 

Запропоновано декілька моделей виникнення хвороби на фоні стресу. За моделлю Sternbach (1966), 

кожен індивід має аналогічні стереотипи психофізіологічних реакцій у відповідь на різні стимули, які 

часто збуджують певний орган, що порушує гомеостаз та приводить до розвитку хвороби. Lachman 

(1972) запропонував поведінкову інтерпретацію психосоматичної хвороби, а втягнення тої чи іншої 

системи залежить від генетичних та зовнішніх факторів, рівня реактивності органа [цит за: 25]. 

Одним з основних компонентів забезпечення загальної адаптаційної реакції можна вважати 

вегетативну нервову систему, яка здійснює підтримку гомеостазу як адекватних параметрів 

внутрішнього середовища. У поняття „вегетативна нервова система”, крім вегетативного нервового 

апарату (сегментарного та надсегментарного), входять сукупність гуморально-гормональних 

регуляторних механізмів та фізико-хімічне середовище організму [8]. Вегетативну рівновагу не 

можна розглядати як незмінну величину. Це стан, який перебуває в певних межах, постійно 

змінюється, має свій власний ритм, характеризується безперервною зміною симпатичної та 

парасимпатичної активності. Відомо, що у процесі важкої фізичної праці на початку тижня переважає 

активність симпатичної ланки, а в кінці – парасимпатичної [9]. 

Діяльність вегетативної нервової системи тісно пов’язана з імунною системою [10,24]. Так, у 

хворих на синусити з вегетативною ейтонією зміни імунологічних показників були меншими, ніж 

при вегетативному дисбалансі [20]. Вегетативна нервова система регулює діяльність систем 

кровообігу та дихання, процеси теплопродукції та тепловіддачі, об’єм та склад крові та ряд інших 

важливих функцій організму. Симпатична частина вегетативної нервової системи іннервує всі органи 

та тканини. Разом з мозковим шаром наднирників вона складає одну з периферійних ланок стресс-

здійснюючої системи [12]. У кожній адаптаційній реакції, у тому числі і стресі, виділяються декілька 

клінічних субсиндромів: емоційно-поведінковий, вегетативний, когнітивний, соціально- 

психологічний. Вегетативний синдром зумовлює клінічні прояви астенічного синдрому (почуття 
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загальної слабості, зниження працездатності, втомлюваність), який може виникати як при 

соматичних хворобах, так і за умов фізичної або психічної перенапруги [22]. Симпатико-адреналова 

система по-різному реагує на один і той же адаптаційний фактор: на один і той же подразник (стрес 

очікування) виникали різні реакції. Тренованість та успішна адаптація супроводжувались активацією 

дофамінергічної системи, нетренованість та зрив адаптації – посиленим виділенням адреналіну та 

норадреналіну. Гострий стрес як відповідь на хірургічне втручання викликав активацію симпато-

адреналової системи, що проявлялось збільшенням катехоламінів крові [6]. 

Симпатична реактивність тісно пов’язана з цитокіновою відповіддю організму: гострий 

психологічний стрес затримував активне вивільнення цитокінів у відповідь на запалення. 

Симпатична нервова система регулювала вивільнення активатора тканинного плазміногену 

клітинами судин [26]. Активація симпато-адреналової системи приводить до підвищення 

периферійного судинного опору, приросту діастолічного артеріального тиску, зменшення пульсового 

артеріального тиску, ударного та хвилинного об’ємів крові [8,25]. 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

Важливу групу методів обстеження стану нервової системи складають методи самооцінки. 

Самооцінка психо-емоційного стану проведена за графічною методикою, яка дозволяє оцінити 

тривожність, активність, оптимізм, працездатність, пригніченість, втомлюваність, агресивність, сон 

та апетит у градації від плюс 3 до мінус 3 балів [3]. Проаналізовано 88 графів здорових студентів 

медичного університету у віці 22±2 роки. Результати кожного параметра виражено математично для 

подальшої статистичної обробки. 

Надійним та інформативним способом визначення тривожності у даний час вважається тест Ч.Д. 

Спілбергера у модифікації Ю.Л. Ханіна, який називається «тривога як риса чи стан». За цим тестом 

визначаються реактивна та особистісна тривожність. Реактивна тривожність (як стан) 

характеризується напругою, стурбованістю, нервозністю. Високий рівень реактивної тривожності 

викликає порушення уваги, іноді – тонкої координації. Особистісна тривожність є стійкою 

характеристикою людини. Вона вказує на стійку схильність сприймати значне коло ситуацій як 

загрозливі, реагувати на такі ситуації станом тривоги. Високий рівень особистісної тривожності 

прямо корелює з наявністю невротичного конфлікту, з емоційними та невротичними зривами, 

психосоматичними хворобами [25,11]. Показники реактивної та особистісної тривожності 

визначались за допомогою анкети Спілбергера–Ханіна на основі підрахунку суми балів за 

формулами. Тривожність до 30 балів вважається низькою, 31–45 балів - помірною, більше 45 балів – 

високою [11]. Встановлено, що результати цього тесту в цілому співпадають зі шкалою маніфестної 

тривоги Тейлора. Тест Спілбергера–Ханіна проведено 79 хворим з патологією внутрішніх органів 

(терапевтичне та алергологічне відділення І міської клінічної лікарні ім. Князя Лева). 

При дослідженні вегетативної нервової системи важливо визначити її функціональний стан. 

Дослідження вегетативного тонусу найбільш інформативне з використанням методу анкетування. 

Стан вегетативної нервової системи визначено за анкетою С.М. Пухлика [13], яка містить основні 

клінічні симптоми переваги симпатичного чи парасимпатичного відділів вегетативної системи та 

індекс Кердо. Індекс Кердо вважається інформативним показником стану вегетативної нервової 

системи. При повній вегетативній рівновазі він дорівнює нулю. Якщо коефіцієнт додатній – 

переважає симпатичний вплив. Від’ємне значення свідчить про перевагу парасимпатичного тонусу. 

Визначення переваги симпатичної чи парасимпатичної стигматизації проведено за методом 

анкетування 56 хворим. Активність того чи іншого відділу визначено у відсотках, порахована 

кількість хворих з перевагою симпатичної чи парасимпатичної інервації, кількість хворих з 

позитивним, негативним, нульовим індексом Кердо. Визначено зв’язки індексу Кердо з параметрами 

артеріального тиску, пульсу, ударним об’ємом (за методом Стара), основним обміном. Отримані 

результати оброблені методами варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 

Кореляційний аналіз включав визначення коефіцієнтів лінійної та сукупної множинної кореляції. 

Істотність їх розраховувалась за методом „зет” Фішера. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Поведінкові та психічні реакції людини вкрай різноманітні за своїми проявами. Характер та 

інтенсивність цих проявів залежать від різних факторів, насамперед, від об’єктивних обставин – 

факторів середовища, їх гостроти та сили впливу. Поряд з тим, специфіка психогенних змін 
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зумовлена особливостями емоційної сфери людини [8]. Аналіз графів самооцінки психо-емоційного 

стану студентів показав, що серед здорових осіб за умов відсутності стресогенної ситуації найчастіше 

спостерігались реакції спокійної (32±5%) та підвищеної активації (43±5%). Несприятливі типи - стрес 

та переактивація - зустрічались у 5 разів рідше (відповідно 5±2% та 8±3%). Реакція орієнтування була 

виявлена у 12±3%. Реакція неповноцінної адаптації не зустрічалась. 

Максимальна тривожність серед обстежених студентів спостерігалась при стрес-реакції (рис. 1а). 

Вона була істотно вищою, ніж при спокійній активації, підвищеній активації та переактивації (табл. 

1). Розвиток стресу супроводжувався зменшенням активності, появою песимізму, пригніченості, 

дратівливості. Агресивність була також досить вираженою (табл. 1). Працездатність за швидкістю в 

цій групі була максимальною порівняно з іншими типами адаптаційних реакцій. Це, ймовірно, 

пов’язано з мобілізацією адаптивних можливостей організму та біологічним значенням стресу як 

відповіді на подразники сильної дії, коли реакція має бути швидкою [16]. 
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Рис. 1. Графи психо-емоційної оцінки: а) з реакцією стресу, б) з реакцією спокійної 

активації, в) з реакцією підвищеної активації 

 

На відміну від стресу, реакція орієнтування характеризувалась зменшенням активності, 

агресивності, дратівливості, погіршенням сну та нездатністю працювати тривалий час безперервно 

(табл. 1). В обстежених студентів з реакцією спокійної активації істотно зменшились показники 

тривожності та агресивності, збільшився оптимізм, покращився апетит (рис. 1б). Порівняно з 

реакцією орієнтування значно більшою була активність, що супроводжувалось поліпшенням сну та 

апетиту (табл. 1). В осіб з реакцією підвищеної активації спостерігався мінімальний рівень 

тривожності, що може свідчити про істотну активацію адаптаційних механізмів організму. Крім того, 
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цей тип реакції проявлявся максимальними рівнями активності, оптимізму; мінімальними – 

втомлюваності, пригніченості та агресивності (рис. 1в). Працездатність за тривалістю у цій групі була 

найвищою, що супроводжувалось добрим сном та апетитом (табл. 1). Адаптаційна реакція 

переактивації в здорових осіб характеризувалась низьким рівнем тривожності (табл. 1). Однак на 

відміну від реакції підвищеної активації істотно зменшилась працездатність за швидкістю, 

погіршився апетит. Активність у цій групі була мінімальна, а агресивність та втомлюваність – 

максимальними серед усіх типів адаптаційних реакцій (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Показники самооцінки психоемоційного стану здорових осіб з різними типами 

адаптаційних реакцій (бали) 
 

Показник, бал 

Тип адаптаційної реакції 

Стрес Орієнтування Спокійна 

активація 

Підвищена 

активація 

Переакти-

вація 

n=5 n=11 n=27 n=38 n=7 

Тривожність 0,8±0,4 –0,3±0,5 –0,4 ±0,21 -1,1±0,2 1 3 -1,0±0,4 1 

Активність 0,0±0,3 –1,1±0,4 1 0,2±0,2 2 0,6±0,2 2 -1,4±0,5 1 2 3 

Оптимізм 0,0±0,4 0,5±0,3 1,0±0,2 1 1,4±0,1 1 2 1,3±0,3 1 

Сон 0,8±0,4 -0,5±0,4 1 0,8±0,2 2 0,8±0,2 2 1,0±0,7 

Апетит 0,4±0,2 0,2±0,2 1,3±0,2 1 2 1,2±0,2 1 2 0,3±0,3 3 4 

Працездатність за швидкістю 0,8±0,2 -0,8±0,5 1 0,2±0,2 1 0,4±0,1 2 -0,6±0,5 1 4 

Працездатність за тривалістю 0,0±0,3 -0,2±0,4 0,0±0,2 0,1±0,2 -0,4±0,5 

Пригніченість 0,2±0,6 –0,2±0,3 -0,8±0,2 -1,0±0,2 1 2 -0,1±0,5 

Втомлюваність –0,4±0,5 0,2±0,3 -0,4±0,2 -0,7±0,1 2 0,6±0,6 4 

Агресивність 0,8±0,5 -0,6±0,4 1 -0,4±0,2 1 -0,5±0,1 1 1,1±0,4 2 3 4 
 

Примітка: розбіжність істотна порівняно із стресом 1; реакцією орієнтування 2; спокійною 

активацією 3; підвищеною активацією 4  

 

Результати тесту Спілбергера-Ханіна у хворих з різними типами адаптаційних реакцій подані в 

табл. 2. Хоча за рівнем реактивної тривожності реакції суттєво не відрізнялись між собою, 

простежується чітка тенденція до її збільшення при стрес-реакції та неповноцінній адаптації. 

Мінімальна реактивна тривожність була при орієнтуванні та реакції спокійної активації (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Рівні реактивної тривожності (РТ), особистісної тривожності (ОТ) та частота 

виявлення низьких, середніх та високих їх значень у хворих з різними типами адаптаційних 

реакцій 
 

Показник 

Тип адаптаційної реакції 

Стрес, 

n=9 

Орієнту-

вання, n=33 

Спокійна 

активація 

n=14 

Підвищена 

активація 

n=14 

Переакти- 

вація, n=4 

Неповно-

цінна 

адаптація 

n=5 

Індекс адаптації 0.23±0.02 0.37±0.01 
 

0.53±0.01 
 

0.67±0.02 
 

1.46±0.32 
 

0.71±0.18 
 

РТ, бали 37.7±4.0 30.9±1.9 31.8±3.5 33.1±3.0 36.2±6.4 38.2±3.3 

ОТ, бали 57.3±4.6 46.1±2.1 
 

49.0±3.2 47.1±2.4 58.0±6.4 56.2±3.0 
 

РТ низька, % 33±16 54±9 50±13 50±13 50±25 20±18 

середня, % 44±16 30±8* 28±12 28±12 25±22 60±22 

висока, % 23±14 16±6* 22±11 22±11 25±22 20±18 

ОТ низька, % 0±0 4±3 7±7 7±7 0±0 0±0 

середня, % 22±14 48±9* 28±12 28±12 25±22 0±0 
 

висока, % 78±14* 48±9* 65±13* 65±13* 75±22* 100±0 
 

 

 Примітка:розбіжність істотна порівняно із стресом , орієнтуванням , спокійною 

активацією , підвищеною активацією , переактивацією .* - істотна 

розбіжність порівняно з низьким рівнем тривожності. 
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Параметри особистісної тривожності при різних типах адаптаційних реакцій мали більший 

розмах коливань, ніж реактивна тривожність [15,17]. Низький рівень особистісної тривожності 

зустрічався при усіх типах адаптаційних реакцій значно рідше, ніж середній та високий [16,17]. 

Особистісна тривожність була максимальною при стресі, переактивації та неповноцінній адаптації 

(істотно більшою, ніж при орієнтуванні та переактивації) (табл. 2). За кількісним вираженням 

результатів тесту Спілбергера-Ханіна тривожність може бути низькою, середньою або високою. 

Визначення частоти кожного типу показало, що реакції спокійної та підвищеної активації мали 

абсолютно однакову частоту виявлення усіх типів як реактивної, так і особистісної тривожності. 

Низький рівень реактивної тривожності найрідше зустрічався при неповноцінній адаптації та стрес-

реакції. Низька особистісна тривожність взагалі не зустрічалась при цих типах адаптаційних реакцій 

(табл. 2). Високий ступінь реактивної тривожності був зафіксований однаково часто при усіх типах 

адаптаційних реакцій. Загалом реактивна тривожність була частіше низькою або середньою 

[14,15,17]. Особистісна тривожність була більш виражена: у хворих з усіма типами адаптаційних 

реакцій частіше спостерігались високі та середні значення тривожності. З усіх типів адаптаційних 

реакцій виділяється неповноцінна адаптація, при якій зустрічались лише високі значення 

особистісної тривожності (табл. 2). 

Проведено вивчення показників гемограми у хворих з різними рівнями тривожності. 

Встановлено, що реактивна тривожність низького, середнього та високого ступенів практично не 

відрізнялись за параметрами периферійної крові. Особистісна тривожність супроводжувалась більш 

вираженими змінами показників периферійної крові. Високий рівень особистісної тривожності 

характеризувався меншою кількістю лейкоцитів (порівняно з низьким ступенем – істотно). Відносний 

рівень еозинофілів також був істотно вищим. Враховуючи, що кількість еозинофілів знаходиться у 

зворотній залежності з рівнем глюкокортикоїдів сироватки крові, слід очікувати зменшення 

кортизолу крові у хворих з високим рівнем особистісної тривожності порівняно з хворими, 

особистісна тривожність яких була низькою. Дійсно, в обстежених нами хворих спостерігалась така 

тенденція. У групі з високою особистісною тривожністю кортизол склав 296,6±19,4 нмоль/л, в той 

час як у хворих з низькою особистісною тривожністю – 332,0±39,0 нмоль/л (р>0,05). Групи хворих з 

високою та середньою особистісною тривожністю відрізнялись за істотно більшою абсолютною 

кількістю паличкоядерних нейтрофілів та меншим абсолютним рівнем лімфоцитів. 

Параметри реактивної та особистісної тривожності були досить тісно пов’язані з індексом 

адаптації, що знайшло своє відображення у кореляційних зв’язках (рис. 2). Причому, якщо індекс 

адаптації був пов’язаний з обома типами тривожності, сила зв’язків з особистісною тривожністю 

була завжди більшою, ніж з реактивною. Отже, особистісна тривожність тісніше сполучена з типом 

загальної неспецифічної адаптаційної реакції, проявом чого також є зміна гемограми хворих з 

низьким, середнім та високим рівнями особистісної тривожності, описані раніше [16,17]. 
 

  
 

Рис. 2. Взаємозв’язок індексу адаптації, реактивної та особистісної тривожності при стресі 

(чисельник) та спокійній активації (знаменник) 
 

(В центрі – коефіцієнти множинної сукупної кореляції. * - істотний коефіцієнт кореляції) 
 

Індекс 

адаптації 

Особистісна 

тривожність 

Реактивна 

тривожність 

0.74* 

0.50 

-0.12 

0.11 

-0.35 

0.14 

0.78* 

0.51 
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Максимальна сила сукупного кореляційного зв’язку була виявлена при стрес-реакції. Зворотний 

характер зв’язку індексу адаптації з обома типами тривожності свідчить, що із поглибленням стресу 

та зменшенням індексу адаптації зростають рівні реактивної та особистісної тривожності. Індекс 

адаптації не мав зв’язку з обома параметрами тесту Спілбергера-Ханіна у хворих з реакціями 

орієнтування та підвищеної активації. Спокійна активація характеризувалась слабкими прямими 

зв’язками індексу адаптації з рівнями тривожності (рис. 2). У хворих з реакцією переактивації 

напрямок зв’язків був таким же, однак більшим за силою. Тобто, збільшення індексу адаптації при 

реакції переактивації та надмірний лімфоцитоз супроводжувались збільшенням тривожності, а це є 

проявом несприятливого характеру такого процесу. У пацієнтів з реакцією неповноцінної адаптації 

індекс адаптації виявився сполученим тільки з реактивною тривожністю, причому напрямок зв’язку 

був аналогічним стресовому – зворотний. 

Більш тісними виявились зв’язки обох видів тривожності з рівнем кортизолу крові (табл. 3). 

Реактивна тривожність найтісніше була пов’язана з кортизолом при реакціях спокійної активації та 

переактивації (середня сила прямого зв’язку). Тобто, зростання тривожності буде супроводжуватись 

збільшенням кортизолу та навпаки. Обернені зв’язки реактивної тривожності з кортизолом були 

виявлені при адаптаційних реакціях орієнтування, підвищеної активації та неповноцінної адаптації 

[14]. 

 

Таблиця 3. Коефіцієнти лінійної та множинної кореляції реактивної (РТ) та особистісної 

(ОТ) тривожності з кортизолом (К) у хворих з різними типами адаптаційних реакцій 
 

Напрямок 

зв’язку 

Тип адаптаційної реакції 

Стрес Орієнтування Спокійна 

активація 

Підвищена 

активація 

Переакти 

вація 

Неповноцінна 

адаптація 

К - РТ 0.36 -0.17 0.58 -0.12 0.53 -0.25 

К - ОТ 0.17 0 0.44 -0.33 0.70 -0.41 

РТ - ОТ 0.74* 0.76* 0.50 0.72* 0.32 0.56 

К - РТ -ОТ 0.74* 0.77* 0.53 0.76* 0.70 0.62 
 

Примітка.* - істотний коефіцієнт кореляції. 

 

Ми вивчили також кореляційні зв’язки реактивної та особистісної тривожності з рівнем гормонів 

щитовидної залози та тиротропним гормоном гіпофізу. Хоча коефіцієнти не були істотними, можна 

відмітити, що при реакціях орієнтування та спокійної активації напрямки зв’язків тривожності з 

гормонами щитовидної залози - з одного боку та тиротропним гормоном гіпофізу - з іншого боку 

були завжди протилежними за знаком. Це може свідчити про нормальне збалансоване 

функціонування нейроендокринної взаємодії. Причому особистісна тривожність при обох цих типах 

реакцій мала такі ж напрямки кореляцій, як і реактивна тривожність. Натомість при реакції 

переактивації можна помітити розбалансованість пов’язань реактивної та особистісної тривожності, 

які були протилежними за знаком. 

Параметри діяльності вегетативної нервової системи наведені в табл. 4. Симпатична 

стигматизація була мінімальною при реакції спокійної активації, середньою за значенням – при 

стресі, орієнтуванні, підвищеній активації, найвищою – при переактивації та неповноцінній адаптації. 

Параметри парасимпатичної інервації змінювались навпаки: максимальна була при реакції спокійної 

активації, середня – при стресі, реакції орієнтування та підвищеної активації, мінімальна – при 

переактивації та неповноцінній адаптації. 

Реакція спокійної активації характеризувалась однаковими значеннями як симпатичної, так і 

парасимпатичної інервації (табл. 4). У 62±17% хворих переважала активність симпатичної нервової 

системи, що було менше, ніж при інших типах адаптаційних реакцій. Однак цифрове вираження 

переваги симпатичної нервової системи над парасимпатичною було мінімальним порівняно з іншими 

типами адаптаційних реакцій. Кількість хворих з перевагою парасимпатичної інервації при реакції 

спокійної активації була максимальною серед усіх типів реакцій. Ступінь парасимпатичної переваги 

також була найбільшою. У хворих спостерігались лише негативні значення індексу Кердо, що 

свідчить про перевагу парасимпатичної стигматизації. 

Таким чином, у хворих з реакцією спокійної активації більше виражена активність 

парасимпатичної нервової системи, ніж при інших типах загальних неспецифічних адаптаційних 

реакцій. У 2/3 хворих з стрес-реакцією переважала активність симпатичної нервової системи, у 1/3 – 

парасимпатичної. 
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Таблиця 4. Деякі параметри діяльності вегетативної нервової системи у хворих з різними 

типами загальних неспецифічних адаптаційних реакцій 
 
 

Показник, 

одиниці 

Тип адаптаційної реакції 

Стрес, 

n=12 

Орієнту-

вання, 

n=23 

Спокійна 

активація, 

n=8 

Підвищена 

активація, 

n=7 

Пере-

акти-

вація, 

n=2 

Непов-

ноцінна 

адаптація, 

n=4 

Симпатична стигматизація,  

% 
47.2±2.9 50.3±1.8 

41.2±3.1 

 
48.7±4.5 

58.5±2.8 

 
55.2±7.3 

Кількість хворих з перевагою 

симпатичної стигматизації, %  
67±13 74±9 62±17 71±17 

100±0 
 

75±22 

Відношення симпатичної до 

парасимпатичної 
1.7±0.2 1.6±0.1 1.5±0.2 1.8±0.3 1.9±0.1 2.2±0.5 

Парасимпатична стигматизація, 

% 
37.4±3.0 37.9±2.1 41.2±5.1 36.3±4.0 

30.7±3.0 
 

32.7±5.2 

Кількість хворих з перевагою 

парасимпатичної стигматизації, % 
33±13 26±9 38±17 29±17 

0±0 
 

25±22 

 

Відношення парасимпатичної до 

симпатичної  
1.2±0.1 1.2±0.0 1.6±0.3 1.1±0.2 - - 

Індекс Кердо -8.9±10.4 -10.3±3.9 -22.4±5.2 -23.3±10.7 - 
2.0±2.0 
 

Частота позитивного індексу Кердо, 

% 
44±16 18±9 

0±0 
 

0±0 
 

- 33±23 

Частота негативного індексу Кердо, 

% 
44±16 82±9 

100±0 

 

100±0 

 
- - 

Частота нульового індексу Кердо, 

% 
12±8 0±0 0±0 0±0 - 

66±23 
 

 

Примітка: розбіжність істотна порівняно із стресом , орієнтуванням , спокійною 

активацією , підвищеною активацією . 

 

Однак на відміну від реакції спокійної активації однаково часто зустрічались як позитивні, так і 

негативні індекси Кердо (по чотири хворих), в одного пацієнта цей показник дорівнював нулю (рис. 3). 
 

 

1

2

3

 

1

2

3

 
 

Рис. 3. Частота виявлення позитивного (1), негативного (2) та нульового (3) індексу Кердо 

при стрес-реакції та реакції орієнтування 
 

Параметри діяльності симпатичного та парасимпатичного відділів нервової системи у хворих з 

реакцією орієнтування загалом були подібні до стресових. Хоча спостерігається тенденція до 

зростання кількості хворих з перевагою активності симпатичної нервової системи та цифрового 

вираження симпатичної стигматизації (табл. 4). Частіше, ніж при стресі, виявлявся негативний індекс 

Кердо (рис. 3). 

При реакції підвищеної активації показники активності були подібними до аналогічних при 

стресі та реакції орієнтування. За значеннями індексу Кердо цей тип реакції був подібним до реакції 

спокійної активації: у всіх хворих він був тільки негативним, абсолютне значення індексу було 

найменшим серед усіх типів реакцій (табл. 4). Максимальна симпатична стигматизація була виявлена 

у хворих з реакціями переактивації та неповноцінної адаптації. Парасимпатична нервова система у 

цих хворих мала мінімальну активність (табл. 4). Найбільша кількість хворих з перевагою 

симпатичної нервової системи, максимальні цифрові вирази її активності, найвищий індекс Кердо 
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дозволяють вважати, що реакції переактивації та неповноцінної адаптації супроводжуються 

найбільшою активацією симпатичної нервової системи. 

Раніше проведеними дослідженнями ми встановили, що у здорових молодих людей 

спостерігається перевищення норми анкетного індексу стану вегетативної нервової системи за 

анкетою Вейна А.М. та співав., що свідчить про часту наявність вегетативної дисфункції (ВД) у 

здорових молодих осіб; тільки у 46,2±13,8% здорових не було виявлено ознак ВД. У всіх хворих з 

бронхообструктивним синдромом спостерігається ВД, яка значно перевищує параметри здорових 

осіб. Чисельні значення ВД подібні при ХОЗЛ та БА, однак більш виражені у хворих на астму. Високі 

ступені вегетативної дисфункції (ІІ-ІV ступені відхилення від норми) супроводжуються нижчими 

параметрами функції зовнішнього дихання, передовсім, життєвої ємності легень та об’єму 

форсованого видиху. Виражена вегетативна дисфункція у хворих з бронхообструктивним синдромом 

супроводжується істотними впливами на серцево-судинну систему, що проявляється зменшенням 

частоти серцевих скорочень, зростанням сумарного вольтажу ЕКГ, подовженням електричної 

систоли (QT інтервал) та процесів реполяризації (JT інтервал). Анкетування хворих дозволяє 

підтвердити у клініці експериментальні дані про перевагу парасимпатичної іннервації при 

бронхообструкції, що може бути використано для обґрунтування фармакологічної корекції: 

холінолітичні препарати показані особливо хворим з високим степенем вегетативної дисфункції або 

значним переважанням парасимпатичної ланки [18]. 

 

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Нервова система є основною регулюючою системою загальних неспецифічних адаптаційних 

реакцій [10,24]. Зовнішні та внутрішні подразники сприймаються сенсорною рецепцією, після чого 

сигнал передається у ретикулярну формацію, де відбувається інтеграція з емоціями. Когнітивна 

інтерпретація здійснюється у неокортексі, де отриманий сигнал аналізується, порівнюється з 

попереднім досвідом. Центром афективної інтеграції виступає лімбічна система, яка отримує 

імпульси також з периферії (соматичної та автономної нервової системи). Імпульси з неокортексу та 

лімбічної системи попадають у гіпоталамус - центр стрес-здійснюючої системи (рис. 4). 

Гіпоталамус диференційовано приймає участь у реалізації універсального захисного механізму – 

запалення. У попередніх роботах ми довели, що інтенсивність запалення (як відповіді організму на 

пошкодження) залежить від типу сформованої адаптаційної реакції. Описано, що запальний процес у 

тварин з попереднім пошкодженням переднього відділу гіпоталамуса набуває млявого ареактивного 

перебігу з вираженими ексудативними явищами, схильністю до некрозу, слабкими регенеративними 

процесами, малою температурною та лейкоцитарною реакцією. У нашому дослідженні подібним 

було запалення при реакції неповноцінної адаптації. Отже, можна допускати, що цей тип реакції 

може формуватись при порушенні роботи переднього відділу гіпоталамуса. 

Запальний процес у тварин з попереднім пошкодженням заднього відділу гіпоталамуса перебігає 

більш бурхливо, ніж в інтактних тварин: різко підвищується судинна проникливість та лейкоцитарна 

інфільтрація вогнища запалення, з’являються нейтрофільний лейкоцитоз крові та геморагії, 

посилюються регенерація та утворення спайок, часто виникають гіпертермічні реакції [2]. Таку 

картину запалення ми спостерігали при стрес-реакції. Тому можна припустити, що активну участь у 

забезпеченні стрес-реакції мають активація переднього відділу гіпоталамуса або інактивація 

заднього. 

Ці експериментальні дані дозволяють вважати, що саме активація тих чи інших відділів нервової 

системи забезпечує здійснення кожної загальної адаптаційної неспецифічної реакції, у першу чергу, 

на її початкових стадіях. Гіпоталамус передає сигнали за допомогою рилізинг-гормонів до 

симпатичної, парасимпатичної нервової системи та гіпофізу, який продукує тропні гормони. Гіпофіз з 

тропними гормонами (АКТГ, ТТГ, СТГ) та органами ендокринної системи утворює ендокринні осі 

реалізації кожної адаптаційної реакції. Гормони ендокринних залоз разом з медіаторами симпатичної 

та парасимпатичної нервової системи впливають на органи-мішені (серце, судини, легені, печінка, 

нирки), що приводить до різноманітних короткочасних та тривалих ефектів. Важливу роль відіграє 

аналіз імпульсів у неокортексі (когнітивна інтерпретація) та інтеграція отриманих даних з емоціями. 

Залежно від розвитку особистості можна прогнозувати адаптацію як процес пристосування до 

різних умов середовища та діяльності. Були виділені стабільні психологічні характеристики 

особистості, які визначають успішність процесу адаптації. Це нервово-психічна стійкість (зумовлює 

толерантність до стресу), самооцінка особистості (зумовлює адекватність сприйняття зовнішнього 
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середовища та можливостей організму), відчуття соціальної підтримки, особливості побудови 

контакту з оточуючими, досвід соціального спілкування та моральна нормативність особистості. 

 

 
 

Рис. 4. Стрес-реалізуючі ефекти нервової та ендокринної систем 
 

АКТГ – адренокортикотропний гормон, СТГ – соматотропний гормон, ТТГ – тиротропний гормон, 

КА – катехоламіни, ГКС – глюкокортикостероїди, МКС – мінералокортикостероїди, Т3 – 

трийодтиронін, Т4 – тироксин. 
 

В.А. Стежка та В.А. Приліпко описали психологічний зміст кожної адаптаційної реакції 

формулою “соціально-психологічна ситуація – конфлікт - тривога – захисні реакції організму психо-

емоційного та соматовегетативного реєстрів” [21]. Наслідком соціопсихологічного конфлікту в разі 

його виникнення стає актуалізація стану реактивної тривоги, ініціація особистісної тривоги, що 

викликає мобілізацію адаптивно-захисних механізмів, які реалізуються відповідно на підсвідомому 

чи свідомому рівні. Ступінь пристосованості людини визначається характером її емоційного 

самопочуття: стан адаптації – відсутністю тривоги, а недостатня адаптованість – її присутністю [21]. 

Тривога (як особистісна, так і реактивна) - це відчуття, яке демонструє єдність психо-емоційного та 
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соматовегетативного компонентів. Вона займає чільне місце у ланцюгу фізіологічних і патологічних 

психосоматичних процесів. Свідченням порушення стану соціально-психологічної адаптації 

особистості є тривожність [29]. Саме тому є доцільним використання ступеня тривожності та її 

вираженості як критерію оцінки адекватності психосоматичної адаптації. 

Стрес-реакція характеризується вираженим збудженням центральної нервової системи у стадії 

тривоги, яке переходить у виражене гальмування. В ретикулярній формації експериментальних 

тварин гістологічно виявлялись деструктивні зміни. Доведена роль негативних емоцій у розвитку 

стресу [3]. Максимальна тривожність спостерігалась у нашому дослідженні самооцінки психо-

емоційного стану здорових студентів саме при стрес-реакції. Виявлялись висока реактивна та істотно 

вища особистісна тривожність у хворих із стрес-реакцією. Отже, стрес супроводжується 

максимальною тривожністю та соціально-психологічною напругою. Висока тривожність при стресі 

поєднувалась із зменшенням активності, песимізмом, пригніченістю, дратівливістю. Для хворих з 

високою реактивною тривожністю були характерні істотно нижчі значення лейкоцитів, лімфоцитів на 

фоні вищого вмісту еозинофілів та паличкоядерних нейтрофілів. Загалом, картина периферійної крові 

хворих з високим рівнем особистісної тривожності відповідає гематологічній характеристиці стресу 

Г.Сельє [19,32] з більшим рівнем клітин-афекторів запалення – паличкоядерних нейтрофілів. 

Рівень реактивної та особистісної тривожності був тісно пов’язаний з кортизолом периферійної 

крові (істотний сукупний коефіцієнт множинної кореляції). Отже, збільшення тривожності 

відбувається паралельно із зростанням кортизолу. Кортизол здійснює зворотний зв’язок ендокринної 

системи з нервовою. Він викликає зміни перекисного окислення ліпідів стріатума, гіпокампа, 

пригнічує активність катехоламінів у ядрах мозку. Можливо, такі біохімічні зміни і лежать в основі 

зростання тривожності в хворих із стрес-реакцією. Стрес-реакція супроводжувалась помірною 

перевагою симпатичної стигматизації над парасимпатичною. Однак частота виявлення позитивних та 

негативних значень індексу Кердо була однакова, що поряд з досить частим виявленням його 

нульового значення свідчить, що така перевага є помірною [5]. 

Таким чином, стрес-реакція характеризується високою психологічною, реактивною, 

особистісною тривожністю, песимізмом, пригніченістю, дратівливістю, зменшенням активності, 

незначною перевагою симпатичної стигматизації та описаними процесами гальмування в центральній 

нервовій системі. 

За станом вивчених параметрів діяльності нервової системи реакція орієнтування відрізнялась від 

стресу. Характеристикою роботи центральної нервової системи даної реакції вважається запобіжне 

гальмування [3]. Ймовірно, погіршення деяких показників психо-емоційного стану, виявлене нами 

при цьому типі реакції, може бути пов’язано саме з цим. Нездатність організму працювати 

безперервно на протязі тривалого часу може бути свідченням обмеженості пристосувальних 

можливостей організму у даній реакції, нездатності забезпечити мобілізацію усіх резервів. На відміну 

від стресу, істотно зменшилась агресивність осіб з реакцією орієнтування. За кількісними значеннями 

реактивної та особистісної тривожності тесту Спілбергера–Ханіна реакція орієнтування також 

суттєво відрізнялась від стресу. Як реактивна, так і особистісна тривожність були мінімальними 

серед усіх типів адаптаційних реакцій. Істотно частіше зустрічалась низька реактивна тривожність, 

ніж середня та висока. Істотна висока сила сукупного множинного кореляційного зв’язку 

тривожності з рівнем кортизолу зумовлена кореляцією обох видів тривожності між собою. Напрямок 

зв’язку кортизолу з реактивною тривожністю змінився на зворотний та зменшився за силою, а 

кореляція з особистісною тривожністю взагалі була відсутня (тільки при цьому типі реакцій). 

Створюється враження, що саме при реакції орієнтування рівень кортизолу найменше впливає на 

тривожність порівняно з усіма іншими адаптаційними реакціями. Вегетативна нервова система 

хворих з реакцією орієнтування характеризувалась більшими значеннями симпатичної стигматизації 

та аналогічними стресовим – парасимпатичної. 

За багатьма вивченими параметрами реакція спокійної активації виявилась подібною до реакції 

орієнтування. Формування реакції спокійної активації супроводжується помірним фізіологічним 

збудженням центральної нервової системи та активацією елементів ретикулярної формації [3]. 

Доведена роль позитивних емоцій у формуванні реакції спокійної активації. Виявлені нами істотні 

зменшення тривожності, агресивності, збільшення оптимізму, покращення сну та апетиту дозволяють 

вважати реакцію активації фізіологічною для здорового організму. Рівень реактивної та особистісної 

тривожності при реакції спокійної активації був низьким, індекс адаптації мав слабкі зв’язки з 

параметрами тривожності. Лише у хворих з реакцією спокійної активації кількісне вираження 

активності симпатичної нервової системи дорівнювало активності парасимпатичної. Порівняно з 

іншими типами реакцій симпатична інервація була мінімальною, а парасимпатична – максимальною. 
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Індекс Кердо був негативним у всіх обстежених. Отже, реакція спокійної активації супроводжувалась 

максимальною активацією парасимпатичної нервової системи серед усіх адаптаційних реакцій, що 

наближує цей стан до вегетативної ейтонії. Відомо, що вегетативна ейтонія характеризується 

мінімальними змінами імунологічних показників [20]. Дійсно, наше дослідження стану імунної 

системи хворих з різними типами адаптаційних реакцій показало, що реакція спокійної активації 

супроводжувалась мінімальними відхиленнями імунологічних показників від норми, активним 

функціонуванням усіх складових систем імунітету. Таким чином, стан нервової системи хворих з 

реакцією спокійної активації характеризується помірним фізіологічним збудженням, перевагою 

позитивних емоцій, істотним зменшенням психологічної, реактивної, особистісної тривожності, 

агресивності, збільшенням оптимізму, покращенням сну та апетиту, максимальною активністю 

парасимпатичної нервової системи. Такі зміни дозволяють вважати реакцію спокійної активації 

фізіологічною для здорового організму та сприятливою для перебігу кожного патологічного процесу. 

Характеристикою реакції підвищеної активації вважається більш виражене фізіологічне 

збудження [3]. В обстежених здорових молодих осіб ми виявили найвищі рівні активності, оптимізму 

та мінімальні - втомлюваності, тривожності, пригніченості та агресивності. Ці дані дозволяють 

вважати реакцію підвищеної активації найбільш сприятливою для активної адаптації до будь-якої 

соціально-психологічної ситуації, навіть складної чи загрозливої. У хворих з реакцією підвищеної 

активації рівень реактивної та особистісної тривожності був низьким. Звертає на себе увагу факт, що 

за усіма вивченими параметрами функціонування нервової системи подібними між собою виявились 

реакції орієнтування, спокійної активації та підвищеної активації. Значення показників та 

коефіцієнти кореляції були подібними. В межах цих реакцій реактивна та особистісна тривожність не 

залежали від індексу адаптації. 

Параметри самооцінки психо-емоційного стану дозволяють допустити, що реакція переактивації 

супроводжується порушенням компенсаторно-пристосувальних психологічних механізмів адаптації. 

У здорових молодих осіб цей тип адаптаційної реакції зустрічався рідко. Переактивація 

супроводжувалась високою тривожністю, мінімальною активністю, найвищою агресивністю 

порівняно з іншими типами адаптаційних реакцій. У хворих з реакцією переактивації виявлявся 

високий рівень реактивної та особистісної тривожності. Прямі зв’язки їх з індексом адаптації та 

кортизолом крові можуть бути проявом того, що чим більший індекс адаптації (тобто, чим більший 

гіперлімфоцитоз), тим більший рівень тривожності та кортизолу крові. У хворих реакція 

переактивації характеризувалась максимальною перевагою активності симпатичної нервової системи 

та найнижчим значенням активності парасимпатичної нервової системи. 

Аналіз вивчених параметрів діяльності нервової системи реакції неповноцінної адаптації показав 

її особливості. По-перше, ця реакція не зустрічалась у здорових студентів за умов відсутності 

стресогенної ситуації. У хворих з реакцією неповноцінної адаптації був виявлений високий рівень як 

реактивної, так і особистісної тривожності. Коефіцієнти кореляції тривожності з індексом адаптації 

були подібними до стресу. У хворих було виявлено перевагу симпатичної стигматизації, невисоку 

активність парасимпатичної нервової системи. 

За значеннями основних вивчених параметрів діяльності нервової системи (на відміну від реакцій 

орієнтування, спокійної та підвищеної активації) простежується подібність трьох інших адаптаційних 

реакцій між собою. Це реакції стресу, переактивації та неповноцінної адаптації. Для них усіх 

характерні високі значення психологічної, реактивної, особистісної тривожності, агресивності, 

втомлюваності, дратівливості на фоні переваги активності симпатичної нервової системи над 

парасимпатичною. Це свідчить, що ці типи адаптаційних реакцій є нефізіологічними для здорового 

організму. Допускаємо, що будь-який патологічний процес на їх фоні буде мати несприятливий 

перебіг. Стан вегетативної нервової системи при реакціях стресу, переактивації та неповноцінної 

адаптації можна оцінити як вегетативний дисбаланс, який часто проявляється астенічним синдромом 

у сполученні з емоційними розладами. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Загальні неспецифічні адаптаційні реакції у здорових осіб та пацієнтів терапевтичних 

стаціонарів відрізняються між собою за параметрами функціонування нервової системи: 

психоемоційною самооцінкою, реактивною та особистісною тривожністю, симпатичною та 

парасимпатичною стигматизацією. 

2. Реакції орієнтування, спокійної та підвищеної активації подібні за основними параметрами 

діяльності нервової системи. Для них характерні низькі значення тривожності, агресивності, 
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пригніченості, втомлюваності, нема значної переваги симпатичної нервової системи, досить активна 

парасимпатична ланка. 

3. Характеристики діяльності нервової системи реакцій стресу, переактивації та неповноцінної 

адаптації були подібними. Ці реакції супроводжувались високими значеннями всіх видів 

тривожності, пригніченості, агресивності, вираженою перевагою симпатичної інервації над 

парасимпатичною, що дозволяє вважати їх нефізіологічними для здорових осіб та несприятливими 

для подолання патологічного процесу. 

4. У хворих незалежно від типу сформованої адаптаційної реакції особистісна тривожність 

виявилась більш лабільною, ніж реактивна. Висока, середня та низька особистісна тривожність 

відрізняються також за притаманними їм параметрами периферійної крові. 

5. Психо-емоційна самооцінка, тест Спілбергера-Ханіна та активність вегетативної нервової 

системи можуть використовуватись у комплексній оцінці психосоматичного статусу при різних 

адаптаційних реакціях незалежно від основної та супутньої патології, при реабілітації та в здорових 

осіб. 
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O.M. RADCHENKO 

 

THE NERVOUS SYSTEM AS A STARTING LINK OF GENERAL ADAPTATIONAL 

SYNDROME AND ITS STATUS IN DIFFERENT ADAPTATIONAL REACTIONS 

 

The nervous system is tightly connected with inflammation, peripheral blood, endocrine and immune 

systems and is a starting link of general adaptational syndrome realization. General non-specific 

adaptational reactions differ by some parameters of psychoemotional self-estimation, reactive and personal 

anxiety, sympathetic and parasympathetic stigmatization. Reactions of orientation, calm and raised 

activation are alike by the main parameters of nervous system function. These specific parameters are the 

following: low levels of anxiety, aggressiveness, depression, tiredness, no sympathetic nervous system 

prevalence, quite active parasympathetic link. The characteristics of nervous system function in reactions of 

stress, overactivation and defective adaptation were also similar: high levels of all kinds of anxiety, 

depression, aggressiveness, high prevalence of sympathetic innervation over parasympathetic. Personal 

anxiety was more changeable than reactive in all patients, being not dependant on adaptational reaction 

type. High, middle and low personal anxiety differ also by peripheral blood parameters. Psychoemotional 

self-estimation, Spilberger-Hanin test and autonomous nervous system activity can be used in complex 

estimation of psychosomatic status in patients with different adaptational reactions without any dependence 

on the main pathology and comorbidities. 

Key words: adaptational reactions, autonomous nervous system, personal and reactive anxiety, 

psychoemotional self-estimation. 
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Р.В. БАБИЛЮК, І.Л. ПОПОВИЧ 

 

ВПЛИВ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО ГІПОКСИЧНОЇ 

ГІПОКСІЇЇ ТА СТРЕСОРНИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ШЛУНКУ, ЕКГ І ЛЕЙКОЦИТОГРАМИ У 

ЩУРІВ 

 

В эксперименте на крысах обоего пола показано, что 5-дневное употребление 

биоактивной воды Нафтуся (БАВН) оказывает поливариантный эффект на 

резистентность к гипоксической гипоксии (РГ), оцененную тестом Березовского. У 

58% животных “время выживания” удлиняется в среднем на 54%, у 15% - 

существенно не изменяется, а у 27% - сокращается на 30%. Характер эффекта БАВН 

на РГ обусловлен исходными уровнями РГ, водного диуреза, статической мышечной 

выносливости, 6 параметров ЭКГ и 6 – лейкоцитограммы, а также полом и 

прогнозируется по их совокупности с точностью 94%. Повышение РГ сочетается с 

минимальными повреждениями слизистой желудка и миокарда и изменениями 

лейкоцитограммы, вызванными иммобилизационно-холодовым стрессом, тогда как 

максимальные стрессорные эффекты наблюдаются в случаях стабильной РГ, а 

крысы, у которых РГ снижается, занимают промежуточное положение. 

Ключевые слова: резистентность к гипоксии, биоактивная вода Нафтуся, стресс, 

желудок, миокард, лейкоцитограмма, крысы. 
 

*** 

ВСТУП 

 

В попередніх дослідженнях трускавецької наукової школи бальнеології показано, що біоактивна 

вода Нафтуся (БАВН) володіє адаптогенними властивостями, які проявляються у підвищенні 

резистентності до патогенних факторів фізичної (радіація, холод), хімічної (ксенобіотики, отрути) і 

біологічної (інфекція, канцерогенез, іммобілізація) природи [9,15], тобто у досягненні стану 

“неспецифічно підвищеної опірності” [5]. З іншого боку, аналогічний стан досягається внаслідок 

адаптації до гіпоксичної гіпоксії [1-4,11,14], тобто резистентність до гіпоксії характеризує водночас 

неспецифічну (загальну) резистентність організму. Звідси випливає гіпотеза, що БАВН як індуктор 

загальної резистентності організму підвищує стійкість і до гіпоксії. Перевірка цієї гіпотези і є метою 

даного дослідження. 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Експеримент поставлено на 48 щурах (24 самцях і 24 самках) лінії Wistar масою 180-220 г. На 

першому етапі у всіх тварин вимірювали електротермометром ректальну температуру, оцінювали 

статичну м’язеву витривалість (за часом утримання на вертикальній дерев’яній жердині), реєстрували 

під хвилинним ефірним наркозом ЕКГ у II ст. відведенні, вводячи голчасті електроди під шкіру 

дистальних відділів лапок; забирали краплю крові із надрізу кінчика хвоста для підрахунку 

лейкоцитограми; оцінювали проникність слизової шлунка методом Nakamura J. et al. [19] в нашій 

модифікації, вводячи тварині в шлунок через металевий зонд з оливою 600 мкг фенолроту, 

розчиненого у 4 мл дистильованої води з наступним спектрофотометричним визначенням його 

концентрації у сечі, яку збирали впродовж 4 годин, помістивши щура у спеціальну плексигласову 

клітку, і розрахунком екскреції; проводили тест на резистентність до гіпоксичної гіпоксії (РГ) 

методом Березовського В.Я. [2], поміщаючи тварину в барокамеру, в якій вакуумною помпою 

створювали розрідження повітря, еквівалентне підйому на висоту 12 км. Через тиждень проводили 5-

денний курс напоювання щурів БАВН (свердловина 21-Н Трускавецького родовища), вводячи її 

одноразово в шлунок в дозі 1% від маси тіла. Наступного дня після завершення курсу бальнеотерапії 

проводили повторні тести на статичну м’язеву витривалість і РГ, а ще через день піддавали тварин 

іммобілізаційно-холодовому стресу шляхом поміщення у тісні індивідуальні клітки і занурення у 

воду t0 20-210C до рівня мечовидного відростка впродовж 4 годин. Після цього вимірювали ректальну 

температуру, а через 18 год - реєстрували ЕКГ, підраховували лейкоцитограму і проводили тест з 

фенолротом. На завершення тварин сакрифікували, виймали шлунок, розрізали його по великій 
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кривизні, нанизували на скляну напівсферу і у прохідному світлі підраховували кількість виразок і 

вимірювали їх довжину. 

Цифровий матеріал оброблено методами варіаційного, кореляційно-регресивного, канонічного, 

факторного і дискримінантного аналізів [16,17] з використанням пакету програм „Statistika-5”. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Як і очікувалось, індивідуальна РГ характеризується широкою дисперсією - „час виживання” 

знаходиться в діапазоні 62÷367 с (середня для вибірки М=142 с, коефіцієнт варіації Cv=0,54).. 

Скориставшись рекомендацією Березовського В.Я. [2], що середньорезистентними до гіпоксії (СРГ) 

слід вважати особин, „час виживання” котрих вкладається в діапазон М±30% (в нашому випадку це 

99÷185 с), приходимо до висновку, що на долю СРГ припадає 29% вибірки, низькорезистентних до 

гіпоксії (НРГ) – 42%, високорезистентних (ВРГ) – 29%. Така структура розподілу відрізняється від 

отриманої цитованим автором: 47-69%, 27-16% і 26-15%, тобто співпадають долі лише ВРГ тварин. 

Відрізняються також середні „часу виживання”(142 с проти 203 с). Якщо ж СРГ вважати особин, які 

попадають в діапазон М±0,75σ (80÷200с), то їх доля сягне 62,5%, НРГ (70±2 с; 62÷77 c) – 12,5% і ВРГ 

(262±14 с; 209÷367 c) - 25,0%. Горчакова Л.А. [7,8] приводить близьку до нашої структуру розподілу: 

65%, 25% і 10%, діапазон для СРГ щурів (106÷180 с) і М для НРГ (92 с) та ВРГ (262 с). В 

попередньому експерименті нашої лабораторії діапазон М±0,75σ для 58 щурів обох статей становив 

80÷184 с (М=132 с), доля СРГ (115±6 с) особин – 54%, НРГ (72±1 с) – 25%, ВРГ (242±9 с) – 21% [13]. 

Прелімінарний аналіз показав, що БАВН чинить поліваріантний ефект на РГ (рис. 1). Зокрема, у 

28 тварин (58%) „час виживання” подовжується на 176÷14 с, у 7 (15%) – зміни не виходять за 

інтервал +10÷-12 с, а у 13 (27%) – „час виживання” скорочується на 17÷148 с. 
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Рис. 1. Зв’язок між початковим „часом виживання” (вісь Х) та його абсолютною зміною під 

впливом БАВН (вісь Y) 
 

При цьому має місце інверсна залежність динаміки „часу виживання” від його початкового рівня.  

Проте сила кореляційного зв’язку оцінюється лише як погранична між помірною і значною. Отже, 

динаміка РГ під впливом БАВН не цілком відбувається за „законом початкового рівня”, згідно з яким 

у відповідь на фізіологічний подразник знижені показники підвищуються до зони норми, а підвищені 

– знижуються до неї, за відсутності суттєвих змін початково нормальних показників [20]. Видно, що 

мають місце випадки як дальшого зниження початково низьких величин, так і ріст початково 

високих. Аналіз структури розподілу за РГ в окремих групах показує, що серед щурів, підлеглих 

позитивному ефекту БАВН на РГ, 67,9% належать до СРГ, 21,4% - до НРГ і лише 10,7% - до ВРГ. 
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Натомість серед щурів, підлеглих негативному ефекту, 61,5% є ВРГ і 38,5% - СРГ, а група, непідлегла 

суттєвим ефектам БАВН, складається на 85,7% із СРГ і на 14,3% - із ВРГ особин. 

Відносна (у %) динаміка РГ залежить від її початкового рівня дещо сильніше (рис. 2). При цьому 

приріст „часу виживання” складає в середньому 54±7%, а скорочення - 30±5%. 
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95% confid.

D%HYP = 68,987 - ,3173 * HYPI
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Рис. 2. Зв’язок між початковим „часом виживання” (вісь Х) та його відносною зміною під 

впливом БАВН (вісь Y) 
 

Скринінг кореляційних зв’язків між початковою РГ і зареєстрованими початковими 

параметрами організму виявив значущі коефіцієнти (критична для даної вибірки величина |r|≥0,28) 

стосовно тривалості інтервалу P-q (r=-0,31) і вольтажу зубця q (r=0,30) та пограничний – стосовно 

тривалості інтервалу R-R (r=-0,26). Варті уваги також слабкі зв’язки з відносним вмістом в крові 

еозинофілів (r=-0,19), висотою з’єднання ST (r=0,17) і екскрецією фенолроту (r=0,16). Коефіцієнт 

канонічної (загальної) кореляції між РГ і описаною констеляцією параметрів виявляється значним: 

R=0,54; chi2
(7)=13,5; p=0,06 (рис. 3). Натомість канонічна кореляція між кінцевою РГ і тими ж 

параметрами після стресу якісно слабша і незначуща: R=0,39; p=0,66. 

При включенні до канонічного аналізу зв’язку з довжиною виразок (r=-0,24) коефіцієнт зростає до 

R=0,44; chi2
(8)=8,8; p=0,36 (рис. 4). 

Аналогічна ситуація з канонічною кореляцієї між початковою РГ постстресорними 

параметрами: R=0,41; chi2
(10)=7,7; p=0,66 (рис.5). 

Складається враження, що за нормальних умов між РГ і параметрами ЕКГ та лейкоцитограми 

існуює значний зв’язок, який значно послаблюється в постстресорному періоді. 

До аналогічного висновку приходимо після обчислення так званого індексу гармонії на основі 

розширеної матриці факторних навантажень за алгоритмом, описаним Поповичем І.Л. [12]. Виявлено, 

що в достресовому періоді коефіцієнт автокореляції rho, який характеризує зв’язки між показниками 

всередині виділених 6 кластерів, становить 0,935±0,021 (в ідеалі - 1), тоді як коефіцієнт взаємної 

кореляції r between, який характеризує зв’язки між показниками різних кластерів, становить 0,051±0,022 

(в ідеалі - 0). Отже, індекс гармонії (різниця між коефіцієнтами), який характеризує узгодженість і 

надійність функціонування систем організму, становить 0,884±0,021. Гострий стрес знижує індекс 

гармонії до 0,773±0,028, тобто на 13% (p<0,01), за рахунок зниження rho до 0,870±0,028 та 

підвищення r between до 0,097±0,027. Іншими словами, стрес чинить дизгармонізувальний ефект. 
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Рис. 3. Канонічний кореляційний зв’язок між початковою РГ і іншими початковими 

параметрами організму 
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Рис. 4. Канонічний кореляційний зв’язок між кінцевою РГ і постстресорними параметрами 

організму 
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Рис. 5. Канонічний кореляційний зв’язок між початковою РГ і постстресорними 

параметрами організму 
 

На наступному етапі аналізу з метою порівняльної оцінки супутніх змін зареєстрованих параметрів 

організму ретроспективно сформовано три групи – за характером ефекту БАВН на РГ. Видно (табл. 1), що 

статична м’язева витривалість зростає за всіх варіантів змін РГ, проте максимальною мірою за 

позитивного ефекту БАВН, проміжною – за нейтрального і мінімальною – за негативного. Виявлено 

погранично значущу (r=0,27) кореляцію між змінами „часу виживання” і часу утримання на вертикальній 

жердині. 

 

Таблиця 1. Поліваріантність ефектів біоактивної води Нафтуся на резистентність до гіпоксії 

та супутні зміни статичної м’язевої витривалості 
 

Показник 
Пара-

метр 

Характер ефекту (n) 

Позитивний 

(28) 

Нейтральний 

(7) 

Негативний 

(13) 

П К Δ П К Δ П К Δ 

Резистентність до гіпоксії,  

с 

X 

±m 

106 

9 

161 

15 

+55 

8# 

155 

20 

158 

21 

+3 

3 

218 

24 

152 

21 

-66 

12# 

Статична м’язева 

витривалість, с 

X 

±m 

25 

5 

70 

15 

+45 

13# 

12 

2 

48 

15 

+36 

15# 

21 

3 

44 

10 

+23 

10# 
 

Примітка: істотні прямі різниці (Δ) між кінцевими (К) та початковими (П) параметрами позначені #. 
 

Тепер розглянемо особливості постстресорних змін зареєстрованих параметрів за різних змін РГ. 

Виявлено (табл. 2), що в усіх групах ректальна температура зразу після 4-годинного перебування у 

холодній воді лише на 2-30С вища від температури води. Очевидно, що такий іммобілізаційно-

холодовий стрес спричинив виникнення класичних пошкоджень слизової шлунку, оцінених через 18 

год за підвищенням її проникності для фенолроту і ульцерацією. При цьому екскреція цього 

малоабсорбованого барвника на тлі підвищення РГ зросла мінімально - на 61±8%, дещо більшою 

мірою – на 78±13% у тварин, у котрих РГ знижувалась, тоді як відсутність суттєвих змін РГ 

асоціюється з максимальним постстресорним підвищенням проникності слизової шлунку – на 

94±15%. Аналогічний паттерн спостерігається стосовно загальної довжини лінійних виразок, але не їх 

кількості. 
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Таблиця 2. Особливості постстресорних змін ректальної температури і показників стану 

слизової шлунку за різних ефектів біоактивної води Нафтуся на резистентність до гіпоксії 
 

Показник 
Пара-

метр 

Характер ефекту (n) 

Позитивний 

(28) 

Нейтральний 

(7) 

Негативний 

(13) 

П К Δ П К Δ П К Δ 

Ректальна температура, 
0С 

X 

±m 

37,8 

0,1 

23,4 

0,3 

-14,4 

0,4# 

37,9 

0,3 

23,5 

0,7 

-14,4 

0,8# 

38,1 

0,1 

23,2 

0,5 

-15,0 

0,5# 

Водний діурез, 

мл/4 год 

X 

±m 

6,1 

0,5 

8,8 

0,4 

+2,7 

0,5# 

6,6 

0,9 

9,7 

0,7 

+3,1 

1,3# 

8,9 

0,9 

9,5 

0,6 

+0,6 

0,8 

Екскреція фенолроту, 

%/4 год 

X 

±m 

2,63 

0,16 

4,01 

0,24 

+1,38 

0,20# 

2,82 

0,38 

5,06 

0,58 

+2,24 

0,50# 

2,80 

0,26 

4,53 

0,43 

+1,73 

0,34# 

Кількість виразок 

 

X 

±m 

0 

 

3,3 

0,6 

+3,3 

0,6# 

0 

 

5,0 

1,8 

+5,0 

0,8# 

0 

 

3,1 

0,8 

+3,1 

0,8# 

Довжина виразок, 

мм 

X 

±m 

0 

 

3,6 

0,6 

+3,6 

0,6# 

0 

 

4,9 

1,5 

+4,9 

1,5# 

0 

 

4,2 

0,9 

+4,2 

0,9# 
 

Примітка: істотні прямі різниці (Δ) між постстресорними (К) та початковими (П) параметрами 

позначені #. 
 

Між динамікою „часу виживання” і параметрів пошкодження слизової кореляція відсутня, що 

цілком зрозуміло з огляду на нелінійний характер сумісних змін. Водночас виявлено сильну 

кореляцію між кратністю збільшення екскреції фенолроту і загальною довжиною виразок (r=0,92) та 

їх кількістю (r=0,76), що узгоджується з даними авторами методу [], котрі констатували наявність 

сильної кореляції між постстресорною екскрецією фенолроту і сумарною площею виразок (r=0,83). 

При цьому, за близької до зареєстрованої нами екскреції у інтактних щурів (2,5%), постстресорна 

екскреція сягала пересічно 11%, тобто зростала на 340%, проте тривалість водної імерсії в цьому 

експерименті складала 8 год проти 4 год у нашому. Отже, є підстави розглядати відношення 

постстресорної екскреції фенолроту до достресорної в якості індекса ульцерації (ІУ). 
 

Таблиця 3. Особливості постстресорних змін вольтажу електрокардіограми за різних ефектів 

біоактивної води Нафтуся на резистентність до гіпоксії  
 

Показник 
Пара-

метр 

Характер ефекту (n) 

Позитивний 

(28) 

Нейтральний 

(7) 

Негативний 

(13) 

П К Δ П К Δ П К Δ 

Зубець T, 

мкВ 

X 

±m 

123 

5 

83 

12 

-41 

13# 

145 

12 

67 

28 

-78 

29# 

134 

7 

91 

16 

-44 

18# 

З’єднання ST, 

мкВ 

X 

±m 

45 

4 

30 

9 

-16 

9 

69 

8 

33 

16 

-36 

18 

59 

6 

37 

10 

-23 

13 

Зубець Р, 

мкВ 

X 

±m 

22 

3 

35 

5 

+13 

6# 

29 

11 

32 

9 

+3 

12 

24 

6 

44 

6 

+20 

9# 

Зубець q, 

мкВ 

X 

±m 

1,2 

0,4 

0,6 

0,6 

-0,5 

0,8 

0,7 

0,7 

0,0 

0,0 

-0,7 

0,7 

1,9 

1,2 

2,0 

1,0 

+0,2 

0,7 

Зубець R, 

мкВ 

X 

±m 

325 

18 

416 

31 

+90 

35# 

355 

40 

304 

66 

-52 

71 

324 

21 

384 

54 

+61 

58 

Зубець S, 

мкВ 

X 

±m 

105 

15 

142 

17 

+36 

16# 

158 

59 

168 

16 

+10 

55 

136 

31 

146 

36 

+9 

41 

Зубець r, 

мкВ 

X 

±m 

6 

6 

79 

11 

+72 

12# 

57 

37 

63 

23 

+6 

50 

13 

13 

46 

13 

+32 

9# 

 

З-поміж параметрів ЕКГ найвідчутніших постстресорних змін зазнали зубець Т і з‘єднання ST, що 

узгоджується з трактуваням їх як маркерів міокардіодистрофії, спричиненої, передовсім, 

катехомамінами [10]. При цьому вираженість змін неодинакова на тлі різних ефектів БАВН на РГ. 

Видно (табл. 3), що за позитивного ефекту на РГ вольтаж зубця Т і з‘єднання ST знижується лише на 

33% і 35% відповідно, а за нейтрального – аж на 52% і 54%, тоді як негативний ефект БАВН на РГ 

супроводжується зниженням цих маркерів міокардіодистрофії такою ж мірою, як і позитивний (на 

33% і 39%). 
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З-поміж постстресорних змін інших зубців звертають на себе увагу, по-перше, поява замітного 

зубця r; по-друге, однакові тенденції до збільшення Р і R як за позитивного, так і за негативного 

ефектів на РГ, за відсутності змін за нейтрального ефекту вольтажу r і Р та негативної тенденції – R. 

Стосовно тривалості інтервалів ЕКГ виявлено (табл. 4) значуще постстресорне вкорочення P-q 

лише за позитивного ефекту на РГ та приблизно однакове вкорочення q-T за всіх ефектів, за 

відсутності закономірних змін тривалості шлуночкового комплексу qRs та серцевого циклу R-R. 

 

Таблиця 4. Особливості постстресорних змін інтервалів електрокардіограми за різних 

ефектів біоактивної води Нафтуся на резистентність до гіпоксії 
 

Показник 
Пара-

метр 

Характер ефекту (n) 

Позитивний 

(28) 

Нейтральний 

(7) 

Негативний 

(13) 

П К Δ П К Δ П К Δ 

Інтервал P-q, 

мс 

X 

±m 

56,1 

0,8 

50,0 

1,3 

-6,0 

2,4# 

54,2 

2,3 

49,8 

2,7 

-4,3 

3,9 

53,8 

1,0 

53,8 

2,8 

+0,1 

3,2 

Інтервал q-T, 

мс 

X 

±m 

105 

2 

96 

3 

-9 

4# 

104 

5 

94 

3 

-11 

3# 

105 

3 

96 

3 

-8 

5 

Інтервал qRS, 

мс 

X 

±m 

29,0 

0,3 

29,6 

0,7 

+0,5 

0,7 

30,3 

0,5 

29,1 

0,9 

-1,1 

0,9 

29,5 

0,4 

29,5 

0,7 

-0,1 

0,8 

Інтервал R-R, 

мс 

X 

±m 

178 

5 

174 

8 

-5 

10 

171 

13 

207 

29 

+36 

32 

164 

6 

176 

10 

+13 

10 
 

Аналіз лейкоцитограми периферійної крові виявив класичні постстресорні лімфопенію і 

сегментоядерний нейтрофільоз, знову ж мінімально виражені за позитивного ефекту на РГ і 

максимально – за нейтрального ефекту, тоді як щурі, підлеглі негативному ефекту БАВН на РГ, 

посідають проміжну позицію. Моноцитоз виявився дещо вираженішим в першій групі. Еозинофіли 

прявляли приблизно однакову тенденцію до зниження в усіх групах, а поодинокі базофіли після 

стресу не вивлялись зовсім. 
 

Таблиця 5. Особливості постстресорних змін лейкоцитограми за різних ефектів біоактивної 

води Нафтуся на резистентність до гіпоксії 
 

Показник 
Пара-

метр 

Характер ефекту (n) 

Позитивний 

(28) 

Нейтральний 

(7) 

Негативний 

(13) 

П К Δ П К Δ П К Δ 

Лімфоцити, 

% 

X 

±m 

57,2 

1,4 

33,3 

2,0 

-24,0 

2,8# 

53,6 

1,2 

27,1 

2,9 

-26,4 

3,6# 

57,8 

2,4 

32,5 

2,4 

-25,2 

2,9# 

Еозинофіли, 

% 

X 

±m 

2,9 

0,3 

2,2 

0,3 

-0,6 

0,4 

2,4 

0,3 

1,6 

0,4 

-0,9 

0,6 

3,1 

0,4 

2,2 

0,3 

-0,9 

0,5 

Базофіли, 

% 

X 

±m 

0,4 

0,1 

0,0 

0,0 

-0,4 

0,1# 

0 

 

0 

 

0 

 

0,4 

0,2 

0,0 

0,0 

-0,4 

0,2 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 

X 

±m 

3,5 

0,3 

1,7 

0,1 

-1,7 

0,3 

4,0 

0,5 

2,1 

0,4 

-1,9 

0,8 

3,9 

0,5 

1,5 

0,2 

-2,4 

0,5 

Моноцити, 

% 

X 

±m 

3,4 

0,2 

8,1 

0,6 

+4,8 

0,7# 

4,0 

0,5 

7,7 

1,0 

+3,7 

1,0# 

3,8 

0,3 

7,1 

1,1 

+3,3 

1,2# 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 

X 

±m 

32,6 

1,3 

54,7 

2,2 

+22,1 

2,8# 

36,0 

1,3 

61,5 

2,8 

+25,5 

3,6# 

31,0 

2,3 

56,7 

2,9 

+25,7 

3,6# 
 

 

Методом канонічного кореляційного аналізу виявлено, що достресові зміни РГ лише помірно 

пов’язані з постстресорними змінами параметрів ЕКГ і лейкоцитограми (R=0,36) (рис. 6). При цьому 

мають місце лише слабкі зв’язки зі змінами вольтажу P (r=-0,17), q (r=-0,15), тривалості q-T (r=0,12) і 

qRS (r=0,12) та вмісту ПЯН (r=0,17). 
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Рис. 6. Канонічний кореляційний зв’язок між достресорними змінами РГ і постстресорними 

змінами параметрів ЕКГ і лейкоцитограми 

 

Така ситуація, як і стосовно параметрів стану слизової шлунку, пояснюється непослідовним 

характером (нелінійністю) їх паттернів: мінімальними змінами за позитивного ефекту, проміжними – 

за негативного і максимальними – за нейтрального ефекту БАВН на РГ. 

Натомість зв’язок між постстресорними змінами слизової шлунку – з одного боку, і параметрів 

ЕКГ та лейкоцитограми – з іншого боку, вельми сильний: коефіцієнт канонічної кореляції R 

становить 0,69 (chi2
(24)=48; p=0,003). При цьому з параметрами пошкодження слизової найтісніше 

пов’язані зміни зубця Т (r=-0,56; -0,50 i -0,44 з числом виразок, їх довжиною і ІУ відповідно) та 

з’єднання ST (r=-0,46; -0,41 i -0,33). Слабше, але значуще корелюють з параметрами ульцерації 

лімфопенія (r=-0,38; -0,33 i -0,25) і сегментоядерний нейтрофільоз (r=0,38; 0,35 i 0,31), a також 

динаміка зубця r (r=-0,26; -0,26 i -0,23). Заслуговують уваги також зв’язки динаміки зубця q з 

довжиною виразок (r=0,26) і ІУ (r=0,25), динаміки еозинофілів з числом виразок (r=-0,24) та 

паличкочдерних нейтрофілів – з ІУ (r=-0,18). Канонічний радикал ульцерації отримує найбільше 

факторне навантаження від числа виразок (r=0,99), менше – від їх довжини (r=0,90) і мінімальне – від 

ІУ (r=0,84). Факторна структура радикалу змін ЕКГ і лейкоцитограми репрезентована динамікою T 

(r=-0,81), ST (r=-0,66), СЯН (r=0,56), лімфоцитів (r=-0,54), r (r=-0,39) і еозинофілів (r=-0,35).  

Аналогічним за силою є канонічний кореляційний зв’язок між постстресорними змінами 

лейкоцитограми – з одного боку, і змінами ЕКГ та ульцерацією – з іншого (R=0,71; chi2
(40)=51; 

p=0,11). При цьому канонічний радикал динаміки лейкоцитограми формується змінами рівнів 

еозинофілів (r=-0,43), лімфоцитів (r=-0,40), моноцитів (r=0,34) і СЯН (r=0,25), а інший радикал 

репрезентований, головним чином, динамікою тривалості комплексу qRS (r=-0,44), вольтажу зубців q 

(r=-0,45) і Т (r=-0,32) та числом виразок (r=0,43). 

Слабшою є канонічна кореляція між постстресорними змінами ЕКГ – з одного боку, і змінами 

лейкоцитограми та ульцерацією – з іншого (R=0,62; chi2
(28)=35; p=0,18). В даній парі перший радикал 

отримує суттєві факторні навантаження від динаміки Т (r=0,94), ST (r=0,72) i r (r=0,42), а інший – від 

числа виразок (r=-0,89), їх довжини (r=-0,81), ІУ (r=-0,75) і динаміки ПЯН (r=-0,26). 

Виявлена нами спряженість постстресорних змін слизової шлунка, електрогенезу міокарда і 

лейкоцитарного профілю крові пояснюється спричиненням їх одними і тими ж стресреалізуючими 

факторами, передовсім катехоламінами і глюкокортикоїдами, в поєднанні з недостатністю 

стреслімітуючих факторів (вагальний тонус, кальцитонін, простагландини тощо) [10,11,15]. 

З метою інтегральної кількісної оцінки відмінностей постстресорних змін слизової шлунка, 

електрогенезу міокарда і лейкоцитарного профілю крові між групами щурів, підлегих різним змінам 

РГ, матриця перелічених змін була піддана факторному аналізу (метод головних компонент, ротація 

equamax normalized [16]). На першому етапі аналізу 74% інформації про ефекти БАВН, відображеної 
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у 24 параметрах, було сконденсовано у 8 головних компонентах (ГК), які, за означенням, об’єднують 

параметри, максимально зв’язані між собою і водночас мінімально зв’язані з параметрами інших ГК. 

Виявилось, що зміни РГ, як абсолютні, так і відносні, пояснюють 9,6% дисперсії інформаційного 

поля ефектів БАВН і об’єднані у третю ГК, яка отримує факторні навантаження, окрім від динаміки 

РГ в % (r=0,94) і секундах (r=0,93), ще й від динаміки статичної м’язевої витривалості (r=0,47). 

Максимальну ж долю дисперсії (18,7%) пояснюють постстресорні зміни стану слизової шлунка, 

об’єднані у першу ГК, яка отримує максимальне факторне навантаження від ІУ (r=-0,93) і довжини 

виразок (r=-0,92) та дещо менше – від їх числа (r=-0,86). Друга ГК поглинає 11,6% мінливості і 

отримує факторні навантаження від постстресорних змін тривалості інтервалів q-T (r=-0,86) i R-R (r=-

0,72). Четверта ГК, пояснюючи 8,9% дисперсії, пов’язана протилежним чином з динамікою вмісту 

лімфоцитів (r=-0,95) і СЯН (r=0,90), а також ПЯН (r=0,47). П’ята ГК (7,5% дисперсії) отримує 

протилежні факторні навантаження від змін рівнів моноцитів (r=-0,82) і базофілів (r=0,66), а також 

ректальної температури (r=-0,66). Шоста ГК пояснює 6,2% мінливості і пов’язана з динамікою 

вольтажу зубців S (r=0,80) і Р (r=0,47). Сьома ГК, поглинає 5,9% дисперсії і відображує 

постстресорну динаміку тривалості комплексу qRS (r=-0,74), вольтажу зубців q (r=-0,62) і R (r=-0,61) 

та вмісту еозинофілів (r=-0,56). Нарешті, восьма ГК (5,2% мінливості) характеризує спричинені 

стресом зміни вольтажу зубців Т (r=-0,79) і r (r=-0,67) та з’єднання ST (r=-0,78). 

На другому етапі, з огляду на особливості змін факторних величин відносно таких третьої ГК, із 

семи постстресорних ГК було сформовано три паттерни (табл. 6). Перший паттерн, представлений 

четвертою ГК, відображує відсутність закономірних постстресорних змін параметрів за всіх варіантів 

ефектів БАВН на РГ. Другий паттерн, репрезентований другою, п’ятою і шостою ГК, відображує 

позитивну тенденцію постстресорних змін параметрів у випадках позитивних змін РГ, мінімальну 

негативну тенденцію у випадках негативних змін РГ і дещо відчутнішу негативну тенденцію – у 

щурів із стабільною РГ. Третій паттерн (перша, сьома і восьма ГК) відображує відчутні відмінності 

між постстресорними змінами параметрів у щурів із стабільною РГ відносно щурів, у котрих БАВН 

скоротила чи подовжила „час виживання”, за відсутності розбіжності між крайніми групами.  
 

Таблиця 6. Факторні величини за різних ефектів біоактивної води Нафтуся на 

резистентність до гіпоксії та особливості їх постстресорних змін 
 

Фактор ефекту БАВН 
Пара-

метр 

РГ+ 

(28) 

РГ± 

(7) 

РГ- 

(13) 
p1-2 p1-3 p2-3 

ГК 3  

(резистентність до гіпоксії) 

X 

±m 

+0,61 

0,14 

-0,27 

0,08 

-1,16 

0,14 

<0,001 <0,001 <0,001 

ГК 4  

(лімфоцити, СЯН, ПЯН) 

X 

±m 

+0,01 

0,21 

+0,02 

0,28 

-0,04 

0,24 

ns ns ns 

ГК 2,5,6 (інтервали, зубці P і S, 

моноцити, базофіли, ректальна t0)  

X 

±m 

+0,12 

0,07 

-0,21 

0,14 

-0,14 

0,10 

<0,05 <0,05 ns 

ГК 1,7,8 (ульцерація, зубці q, R, r, T, 

з’єдн. ST, компл. qRSr, еозинофіли) 

X 

±m 

+0,09 

0,10 

-0,40 

0,19 

+0,02 

0,06 

<0,05 ns <0,05 

ГК 1,2,5-8 
X 

±m 

+0,11 

0,06 

-0,31 

0,10 

-0,06 

0,06 

=0,001 <0,05 <0,05 

 

 

Інтегральний паттерн постстресорних змін параметрів слизової шлунку, ЕКГ і лейкоцитограми, 

представлених шістьма ГК, які поглинаюють 55% дисперсії інформаційного поля, відображений на 

рис. 7, унаочнює положення про нелінійну залежність цих змін від характеру впливу БАВН на РГ. 

Видно, що максимальні постстресорні зміни виникають у тварин із стабільною РГ, а щурі, у котрих 

БАВН знизила РГ, займають проміжну позицію. 

Приведений висновок підтверджується і уточнюється дискримінантним аналізом (метод forward 

stepwise [17]). Відібрано 7 показників, за сукупністю постстресорних змін яких три групи-варіанти 

суттєво розрізняються між собою (дискримінуються). Це (в порядку зменшення критерію Lambda): 

зубець r (0,88), базофіли (0,82), ПЯН (0,76), інтервали q-T (0,72) i R-R (0,62), зубець Р (0,58) і 

моноцити (0,55). Потужність дискримінації (за критерієм Wilks’ Lambda) становить 0,55; значення F-

статистики, зв’язаної з Wilks’ Lambda: approx. F(14,8)=1,95; p=0,03. Розділяюча інформація міститься у 

двох радикалах. Перший містить 82% дискримінантних можливостей, його факторна структура 

формується динамікою зубця r (r=0,47), інтервалу R-R (r=-0,34) і вмісту моноцитів (r=0,19). Решта 

припадає на другий радикал, який отримує факторні навантаження від динаміки базофілів (r=-0,44), 

ПЯН (r=-0,41) і зубця Р (r=0,42). Середня величина (центроїд) першого радикалу щурів, підлеглих 



 54 

позитивному ефекту БАВН на РГ, становить +0,59, другого радикалу: -0,11. Центроїди щурів, 

підлеглих негативному ефекту: -0,52 і +0,53 відповідно, а із стабільною РГ: -1,41 і -0,55. Квадрат 

віддалі Mahalanobis, як міра розбіжності, між групами РГ+ і РГ- становить 1,76, між РГ+ і РГ± 4,47, 

між РГ- і РГ± 2,09. 
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Рис. 7. Інтегральний паттерн постстресорних змін параметрів слизової шлунку, ЕКГ і 

лейкоцитограми за різних змін РГ під впливом БАВН 
 

Дискримінантний аналіз використано нами також для з’ясування можливості прогнозування 

характеру ефекту БАВН на РГ за початковими показниками організму. Із всієї сукупності 

зареєстрованих початкових показників програмою відібрано (включено в модель) 15 предикторів 

(провісників): по 6 показників ЕКГ і лейкоцитограми, водний діурез в тесті на всмоктування 

фенолроту, час утримання на жердині в тесті на статичну м’язеву витривалість, а також стать, 

точніше її числовий вираз - секс-індекс (самці - 1, самки - 2). Прогностична інформація міститься у 

двох канонічних дискримінантних радикалах. Мажорний радикал володіє 79% прогностичних 

можливостей, а мінорний – рештою 21%. Коефіцієнт канонічної кореляції між між групами і першим 

радикалом становить 0,82 (Wilks’ Lambda=0,22; chi2=58; p=0,002), його доля дисперсії, що 

пояснюється розподілом на групи – 0,67. Відповідні параметри другого радикалу: 0,59 (Wilks’ 

Lambda=0,65; chi2=16; p=0,30) і 0,35. 

Перший радикал тією чи іншою мірою пов’язаний з 7 предикторами (табл. 7), а другий – з 8 (табл. 8). 
 

Таблиця 7. Предиктори ефектів біоактивної води Нафтуся на резистентність до гіпоксії, 

пов’язані з першим радикалом 
 

 

NΛ 

r 
Дискримінантна 

змінна (предиктор) 

Ефект Позитивний Нейтральний Негативний Критерії  

Wilks' Параметр n=28 n=7 n=13 

2. 

0,29 

З’єднання S-Т ЕКГ, 

мкВ 

Х±m 

RCCDF1 
RCCDF2 

CoeCF 

45±4 

0,023 
-0,003 

-3 

69±8 

0,023 
-0,003 

-3 

59±6 

0,023 
-0,003 

-3 

Λ 

F 

p 

0,73 

3,71 

0,008 

3. 

0,22 

Зубець r ЕКГ, 

мкВ 

Х±m 
RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

6±6 
0,030 

0,015 

-7 

57±37 
0,030 

0,015 

-6 

13±13 
0,030 

0,015 

-7 

Λ 

F 

p 

0,67 

3,18 

0,007 

15. 

0,21 

Тривалість qRS 

ЕКГ, 

мc 

Х±m 
RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

29,0±0,3 
0,224 

0,143 

2 

30,3±0,5 
0,224 

0,143 

3 

29,5±0,4 
0,224 

0,143 

3 

Λ 

F 

p 

0,22 

2,37 

0,002 

6. 

-0,15 

Статична м’язева 

витривалість, 

с 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 
CoeCF 

25±5 

-0,097 

0,032 
23 

12±2 

-0,097 

0,032 
23 

21±3 

-0,097 

0,032 
23 

Λ 

F 

p 

0,53 

2,46 

0,009 

4. 

0,14 

Зубець S ЕКГ, 

мкВ 

Х±m 

RCCDF1 
RCCDF2 

CoeCF 

105±15 

-0,017 
-0,008 

4 

158±59 

-0,017 
-0,008 

4 

136±31 

-0,017 
-0,008 

4 

Λ 

F 

p 

0,61 

2,97 

0,006 
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11. 

0,13 

Моноцити, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 
CoeCF 

3,4±0,2 

-1,872 

-0,459 
2374 

4,0±0,5 

-1,872 

-0,459 
2366 

3,8±0,3 

-1,872 

-0,459 
2371 

Λ 

F 

P 

0,32 

2,48 

0,002 

5. 

0,10 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 
CoeCF 

3,5±0,3 

-2,176 

-0,408 
2444 

4,0±0,5 

-2,176 

-0,408 
2435 

3,9±0,5 

-2,176 

-0,408 
2440 

Λ 

F 

p 

0,57 

2,70 

0,007 

  СonDF1 229 229 229   

  СonDF2 44,6 44,6 44,6   

  СonCF -123834 -122961 -123431   

  Root 1 -1,08 +2,58 +0,93   

  Root 2 +0,22 +1,07 -1,05   
 

Примітки. 

1. NΛ - порядковий номер дискримінантної змінної в загальній ієрархії. 

2. r – коефіцієнт кореляції змінної з канонічним радикалом. 

3. X±m - середні значення змінних та їх стандартні похибки. 

4. RCCDF - нестандартизовані коефіцієнти для канонічних дискримінантних функцій 

(канонічних змінних). 

5. CоеCF - коефіцієнти класифікуючих функцій. 

6. ConDF - константи дискримінантних функцій. 

7. ConCF - константи класифікуючих функцій. 

8.  Root - середні величини канонічних коренів. 

 

Виявлено (табл 7), що щурі, підлеглі позитивному ефекту БАВН на РГ, характеризуються 

мінімальними початковими величинами вольтажу з’єднання S-T, зубців r і S, тривалості комплексу 

qRS, відносного вмісту моноцитів і ПЯН та максимальною статичною м’язевою витривалістю. 

Натомість для щурів із стабільною РГ характерні максимальні величини перелічених показників (за 

мінімального часу утримання на жердині). Щурі ж , підлеглі негативному ефекту БАВН на РГ, 

мають проміжні величини цих провісників. 

Провісники, пов’язані з другим радикалом (табл. 8), демонструють інший паттерн. Негативному 

ефекту БАВН на РГ передують максимальні величини водного діурезу, відносного вмісту в крові 

базофілів, лімфоцитів і еозинофілів, вольтажу зубця q та мінімальні – СЯН і тривалості інтервалу R-

R, а також секс-індексу, що свідчить про незначне переважання серед них самців. Щурі, не підлеглі 

суттєвим змінам РГ, характеризуються, як правило, протилежними екстремумами, в тому числі серед 

них дещо більше самок, а тварини, на котрих БАВН чинить позитивний ефект щодо РГ, 

характеризуються, як правило, проміжними величинами перелічених провісників, в тому числі 

абсолютно однаковим статевим представництвом. 
 

Таблиця 8. Предиктори ефектів біоактивної води Нафтуся на резистентність до гіпоксії, 

пов’язані з другим радикалом 
 

 

NΛ 

r 
Дискримінантна 

змінна (предиктор) 

Ефект Позитивний Нейтральний Негативний Критерії  

Wilks' Параметр n=28 n=7 n=13 

1. 

-0,51 

Водний діурез, 

мл/4 год  

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 
CoeCF 

6,1±0,5 

0,220 

-0,282 
-22 

6,6±0,9 

0,220 

-0,282 
-21 

8,9±0,9 

0,220 

-0,282 
-21 

Λ 

F 

p 

0,84 

4,38 

0,018 

13. 

0,27 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, 

% 

Х±m 

RCCDF1 
RCCDF2 

CoeCF 

32,6±1,3 

-2,247 
-0,407 

2439 

36,0±1,3 

-2,247 
-0,407 

2431 

31,0±2,3 

-2,247 
-0,407 

2435 

Λ 

F 

P 

0,27 

2,39 

0,002 

14. 

0,22 

Тривалість R-R 

ЕКГ, 

мc 

Х±m 
RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

178±5 
-0,029 

-0,005 

13 

171±13 
-0,029 

-0,005 

13 

164±6 
-0,029 

-0,005 

13 

Λ 

F 

p 

0,23 

2,45 

0,002 

12. 

-0,22 

Базофіли, 

% 

Х±m 
RCCDF1 

RCCDF2 

CoeCF 

0,4±0,1 
-3,583 

-0,958 

2615 

0,0±0,0 
-3,583 

-0,958 

2601 

0,4±0,2 
-3,583 

-0,958 

2609 

Λ 

F 

P 

0,29 

2,44 

0,002 

9. 

-0,20 

Зубець q ЕКГ, 

мкВ 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 
CoeCF 

1,2±0,4 

0,014 

-0,152 
2 

0,7±0,7 

0,014 

-0,152 
2 

1,9±1,2 

0,014 

-0,152 
2 

Λ 

F 

p 

0,37 

2,67 

0,002 
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10. 

-0,20 

Лімфоцити, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 
CoeCF 

57,2±1,4 

-2,326 

-0,467 
2447 

53,6±1,2 

-2,326 

-0,467 
2438 

57,8±2,4 

-2,326 

-0,467 
2443 

Λ 

F 

p 

0,34 

2,54 

0,002 

7. 

-0,19 

Еозинофіли, 

% 

Х±m 

RCCDF1 

RCCDF2 
CoeCF 

2,9±0,3 

-1,067 

-1,185 
2141 

2,4±0,3 

-1,067 

-1,185 
2136 

3,1±0,4 

-1,067 

-1,185 
2141 

Λ 

F 

p 

0,48 

2,48 

0,006 

8. 

0,09 

Секс-індекс 

самці – 1 

самки - 2 

Х±m 

RCCDF1 
RCCDF2 

CoeCF 

1,50±0,10 

-3,412 
0,617 

898 

1,57±0,20 

-3,412 
0,617 

886 

1,46±0,14 

-3,412 
0,617 

890 

Λ 

F 

p 

0,40 

2,80 

0,001 

  СonDF1 229 229 229   

  СonDF2 44,6 44,6 44,6   

  СonCF -123834 -122961 -123431   

  Root 1 -1,08 +2,58 +0,93   

  Root 2 +0,22 +1,07 -1,05   

 

Приведена характеристика стосується середньогрупових величин окремих провісників. Якщо ж їх 

індивідуальні величини перемножити на нестандартизовані коефіцієнти для канонічних 

дискримінантних функцій (RCCDF), сумувати отримані добутки і додати до суми ще константи 

дискримінантних функцій (ConDF), то отримаємо індивідуальні нестандартизовані канонічні 

величини дискримінантних радикалів. Така процедура уможливлює візуалізацію кожної тварини у 

інформаційному просторі обох радикалів (рис. 8). 

Видно, що вздовж осі першого радикалу щурі, підлеглі позитивному ефекту БАВН на РГ (Н+), 

локалізуються у крайній лівій зоні (центроїд: -1,08). Іншу крайню зону радикалу займає кластер 

щурів, не підлеглих суттєвим змінам РГ (Н+-), а тварини, у котрих під впливом БАВН РГ знижується 

(Н-), посідають проміжні позиції. Розмежування кластерів досить чітке. 

Вздовж осі другого радикалу розмежування кластерів менш чітке, що пояснюється його значно 

меншими дискримінацйними можливостями порівняно з першим радикалом. Проте добре видно 

крайні позиції кластерів Н- і Н+-. 

В цілому ж всі три кластери значуще між собою розрізняються (дискримінуються). Візуальне 

враження підтверджується обчисленями квадратів віддалей Mahalanobis (D2
M). Зокрема, D2

M між 

кластерами Н+ і Н+- становить 15,1 (F=3,4; p=0,002), між H+ i H-: 6,0 (F=2,3; p=0,024), між Н+- і Н-: 

7,7 (F=1,4; p=0,19). 
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Рис. 8. Індивідуальні початкові нестандартизовані канонічні величини дискримінантних 

радикалів (без врахування РГ) щурів з різним характером змін РГ під впливом БАВН 
 

Чіткі розбіжності між початковими станами трьох груп щурів, на РГ яких БАВН чинить 

поліваріантний вплив, уможливлюють прогнозування характеру цього впливу. Ця мета досягається  

обчисленням індивідуальних значень класифікуючих дискримінантних функцій шляхом сумування 

добутків індивідуальних показників-провісників на коефіцієнти класифікуючих функцій (CoeCF) та 

їх константи (ConCF). Об’єкт відноситься до групи із максимальним значенням функції. 

Точність ретроспективного прогнозу позитивного ефекту БАВН на РГ становить 93% (2 помилки 

на 28 щурів), нейтрального – 86% (одна помилка на 7 щурів), негативного -85% (2 помилки на 13 

щурів). Загальна точність прогнозу – 90%. 
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Ми свідомо не включали до складу предикторів початкового „часу виживання”з огляду на 

очевидність його прогностичної здатності. Якщо ж це зробити, то загальна точність прогнозу зросте 

до 94%, а зокрема позитивного – до 96%, негативного – до 92% за аналогічної точності нейтрального 

ефекту (86%) (рис.9). 
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Рис. 9. Індивідуальні початкові нестандартизовані канонічні величини дискримінантних 

радикалів (з врахуванням РГ) щурів з різним характером змін РГ під впливом БАВН 
 

Продемонструвавши можливість прогнозування характеру ефекту БАВН на резистентність до 

гіпоксії, спробуємо передбачити вираженість цього ефекту. 

Скринінг кореляційних зв’язків між динамікою „часу виживання” і зареєстрованими початковими 

параметрами організму виявив, що чинниками, які суттєво зумовлюють ефект БАВН на РГ, є, окрім її 

початкового рівня, також вольтаж з’єднання ST (r=-0,33) і зубця Т (r=-0,25). Якщо взяти до уваги 

також дуже слабкі кондиціонуючі впливи ректальної температури (TR; r=-0,18), інтервалів P-q 

(r=0,15) і R-R (r=0,14) та відносного вмісту паличкоядерних нейтрофілів (BNN; r=-0,14), то коефіцієнт 

множинної кореляції між переліченими початковими параметрами організму і динамікою „часу 

виживання” зросте від 0,48 (F(1,5)=13,9; p<0,001) до 0,59 (F(7,4)=3,1; p=0,01). Рівняння множинної 

регресії має вигляд: 

dHyp=778 – 0,379×Hypi – 0,70×STi + 0,02×Ti – 11,6×TRi – 0,45×P-qi + 0,149×R-Ri – 3,49×BNNi 

Стандартна похибка прогнозу: ±58 c. 

Для прогнозування відносного (у%) ефекту БАВН на РГ рівняння множинної регресії має вигляд: 

dHyp%=531 – 0,292×Hypi – 0,34×STi -0,07×Ti – 16,0×TRi – 0,60×P-qi + 0,006×R-Ri – 6,79×BNNi 

R=0,58; F(7,4)=2,9; p=0,01; m=±42%. 

 

Отже, як характер (значною мірою), так і вираженість (меншою мірою) впливу БАВН на РГ 

зумовлюється (кондиціонується) низкою початкових параметрів організму, які характеризують його 

загальний стан і стан міокарду, проте міра кондиціонування хоч і значуща, але лише помірна. 

Очевидно, існують ще інші, не враховані нами, зумовлюючі чинники. Зокрема, це активність 

мікросомального гідроксилювання, що відображує антитоксичну резистентність організму. На цю 

думку нас наштовхнув факт, що подібні різноскеровані зміни РГ спостерігались в лабораторії 

Березовського В.Я. Горчаковою Л.А. [8] після тризазового введення щурам індуктора 

мікросомального гідроксилювання фенобарбіталу: приріст „часу виживання” у НРГ на 85% (від 82 с 

до 152 с) і скорочення його на 37% (від 280 с до 180 с)- у ВРГ. При цьому гексеналовий сон, 

початково теж суттєво відмінний, скорочувався у обох групах, але різною мірою – у НРГ на 50% (від 

38 хв до 19 хв), а у ВРГ – лише на 12% (від 19,8 хв до 17,3 хв). Автором виявлено позитивну (r=0,79), 

але нелінійну залежність між РГ і активністю мікросомального гідроксилювання. В іншому 

експерименті Горчакової Л.А. [7] показано, що подовження під впливом фенобарбіталу „часу 
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виживання” НРГ щурів на 21% (від 92 с до 111 с) супроводжується скороченням гексеналового сну на 

50% (від 38 хв до 19 хв); у СРГ особин за цих умов РГ зростає на 13% (від 163 с до 185 с), а тривалість 

сну – скорочується на 20% (від 22,6 хв до 18 хв); натомість у ВРГ щурів початково мінімальна 

тривалість сну (відповідно максимальна активність мікросомальних монооксигеназ) і максимальний 

„час виживання”суттєво не змінювались. 

Як вперше показав Івасівка С.В. [9], БАВН теж є індуктором мікросомального гідроксилювання, 

про що свідчить її здатність скорочувати тривалість барбітуратного (нембуталового) сну вже після 

дворазового її введення щурам. Позаяк індивідуальна активність мікросомального гідроксилювання, 

як і РГ, характеризується значною дисперсією, цілком ймовірно, що в нашому експерименті щурі, у 

котрих БАВН підвищила РГ, мали в цілому нижчу початкову активність монооксигеназ порівняно з 

тими, у котрих під впливом БАВН РГ знижувалась. Ще одним ймовірним кондиціонуючим фактором 

може бути холінергічно-адренергічний баланс вегетативної регуляції. Дослідженнями лабораторії 

Маркової О.О. [10] доказано, що для НРГ щурів характерний симпатотонічний, а для ВРГ – 

ваготонічний зсув вегетативної регуляції. В нашій же лабораторії показано, що БАВН може чинити 

поліваріантний вегетотропний ефект у щурів: ваготонічний, нейтральний і симпатотонічний [6]. При 

цьому ваготонічний ефект має місце у особин зі зниженою РГ, а симпатотонічний – з підвищеною 

[18]. Тому можливо, що в нашому експерименті серед щурів, підлеглих позитивному ефекту БАВН на 

РГ, переважали симпатотоніки, натомість скорочення „часу виживання” відбувається переважно у 

ваготоніків. Провірка цих припущень буде проведена в наступних дослідженнях. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Біоактивна вода Нафтуся чинить поліваріантний вплив на резистентність до гіпоксичної 

гіпоксії у щурів. 

2. Підвищення резистентності до гіпоксії сприяє мінімізаціїї пошкоджень слизової шлунку, 

міокарду і змін лейкоцитограми периферійної крові, спричинених наступним іммобілізаційно-

холодовим стресом. Максимальні постстресорні зміни наступають у щурів, непідлеглих змінам 

резистентності до гіпоксії, тоді як тварини, у котрих Нафтуся скорочує „час виживання”, посідають 

проміжні позиції. 

3. Як характер, так і вираженість впливу Нафтусі на резистентність до гіпоксії зумовлені 

сукупністю початкових параметрів організму, передовсім самої резистентності до гіпоксії, і 

піддаються надійному прогнозуванню. 
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INFLUENCE OF BIOACTIVE WATER NAFTUSSYA ON RESISTANCE TO HYPOXIC 

HYPOXIA AND STRESSINDUCED CHANGES TO MUCOUS MEMBRANE OF STOMACH, ECG 

AND LEUKOCYTOGRAMMA FOR RATS 

 

Use of bioactive water Naftussya causes various effects on resistance to hypoxic hypoxia (HR) in rats. 

Character of effect is conditioned by the initial levels of HR, water diuresis, static muscular endurance, 6 

parameters of ECG and 6 parameters of leukocytogramma, and also by a sex and forecast on their aggregate 

with exactness 94%. The increase of HR combines with the minimum damages of mucous membrane of 

stomach, myocardium and changes of leukocytogramma, caused by water immersing cold stress, while 

maximal stress effects are observed in the cases of stable HR, and rats, at which HR goes down, occupy 

intermediate position. 

Keywords: resistance to the hypoxia, bioactive water Naftussya, stress, stomach, myocardium, 

leukocytogramma, rats. 
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О.М. РАДЧЕНКО, А.Л. ФІЛІПЮК 

 

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ, 

ГЕМОСТАЗУ ТА ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ, 

ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ ТА АСОЦІЙОВАНИХ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ЧИННИКАМИ 

ХВОРОБАХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ 

 

На основании клинического обследования, анaлиза результатов лабораторного 

обследования пациентов с внутренней патологией установлена прогностическая и 

диагностическая ценность исходных параметров липидного, углеводного метаболизма 

и системы гемостаза. Установлен ряд метаболических параметров, которые имеют 

определяющее значение для течения болезней сердечно-сосудистой, дыхательной и 

пищеварительной систем. Акцент в исследовании поставлен на изучении 

прогностического и диагностического значения гипохолестеролемии во внутренней 

патологии. Проведенные научные исследования позволяют утверждать, что 

некоторые биохимические параметры в клинике используются не в полном объеме, 

так как не учитывается их прогностическая значимость для определения течения 

патологии внутренних органов.  

Ключевые слова: гипохолестеролемия, гемостаз, ишемическая болезнь сердца, 

хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, метаболический синдром, 

пневмония, хронический гепатит, стеатоз. 
 

*** 
 

Наукова робота кафедри внутрішньої медицини № 2, що завершилась у 2011 році, була проведена 

з метою оптимізації діагностики та лікування серцево-судинних хвороб та асоційованих з 

інфекційними чинниками патологічних станів. Для цього обстежено та проаналізовано результати 

обстежень 1502 хворих з внутрішньою патологією. Основну увагу приділено визначенню 

несприятливих прогностичних маркерів перебігу хвороб серцево-судинної системи. Інфаркт 

міокарда, інсульт, тромбоз периферійних артерій є найчастішими причинами інвалідності та 

летальності пацієнтів з хворобами судин атеросклеротичного походження. Тому під час лікування 

хворих на ІХС слід приділяти належну увагу прогнозуванню гострих коронарних та інших судинних 

подій. Не зважаючи на значне покращення діагностики та лікування ішемічної хвороби серця (ІХС), 

вдосконалення профілактичних заходів щодо факторів ризику серцево-судинних захворювань, 

частота ІХС прогресивно зростає в усьому світі, і в Україні зокрема. Однією з причин цього є значна 

поширеність метаболічних порушень, зокрема, ліпідного та вуглеводного обміну. 

На підставі аналізу обстежень 121 чоловіка віком 36-78 років (медіана 59 р.) з хронічною ІХС 

визначено прогностичне значення показників ліпідів та гемостазу в перебігу хронічної ішемічної 

хвороби серця в умовах сучасного лікування [33]. Встановлено, що несприятливими прогностичними 

чинниками перебігу хвороби є: рівні холестерину (ХС) ліпопротеїдів високої густини (ХС-ЛВГ) <40 

мг/дл, загального фібриногену >4 г/л, фібрин-мономера ≥4 мг/дл, D-димера ≥120 нг/мл, наявність 

хронічної серцевої недостатності (ХСН) ІІБ стадії (ІІІ ФК), збільшення розміру лівого передсердя 

(ЛП) ≥4,2 см, кінцево-діастолічного розміру лівого шлуночка ≥6 см [33]. Тобто, несприятливий 

прогноз ІХС спостерігається за умов зміни певних метаболічних параметрів, передусім, зменшення 

ХС-ЛВГ та зростання маркерів підвищеної коагуляції – фібриногену, фібрин-мономеру, D-димеру. 

Крім того, процеси гіперкоагуляції визначають також несприятливий прогноз перебігу ІХС у 

пацієнтів з рівнем загального ХС <200 мг/дл. 

Тому увагу науковців кафедри продовжувала привертати проблема гіпохолестеролемії (гіпоХС), 

клінічне значення якої викладено в колективній монографії „Гіпохолестеролемія та внутрішні 

хвороби” [2]. Прогностичне значення гіпоХС при гострому коронарному синдромі (ГКС) описано на 

підставі ретроспективного аналізу 130 пацієнтів. Встановлено, що гіпоХС може вважатися маркером 

несприятливого прогнозу, оскільки істотно частіше виявляється у пацієнтів з гострим інфарктом 

міокарда (ІМ), аніж при нестабільній стенокардії, особливо у фатальних випадках [8]. У пацієнтів з 

гіпоХС істотно частіше виявлялася гіпотонія, здебільшого як прояв кардіогенного чи аритмічного 
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шоку, істотно частіше виявлялися порушення провідності, зокрема гостра АВ-блокада високого 

ступеня, частіше спостерігався розрив міокарда. Також при гіпоХС виявлено істотно вищі значення 

креатиніну, загального білку та протеїнурії, дещо частіше спостерігалася анемія. Всі ці параметри є 

загальновизнаними факторами несприятливого перебігу гіпертонічної хвороби, ІХС, цукрового 

діабету (ЦД), тощо. Однак асоціація їх з гіпоХС виявлена вперше. Особливий акцент слід зробити на 

поєднання гіпоХС та стрес-гіперглікемії [8]. Це відноситься як до пацієнтів з попередньо 

діагностованим ЦД, так і без нього, оскільки, за отриманими нами даними та даними літератури, це 

особливо несприятливе поєднання, що підвищує рівень ранньої та віддаленої смертності, розміри 

некрозу, частоту ускладнень, схильність до розривів міокарда. 

Вивчені особливості перебігу стабільної стенокардії ІІ-ІІІ ФК з гіпоХС та відповідь на лікування 

залежно від функціонального стану печінки за індексом де Рітіса (ІдР) у 112 чоловіків [13]. 

Виявилось, що в хворих з ІдР менше одиниці та гіпоХС хвороба перебігала важче: частіше 

спостерігались анемія, гіпокаліємія, гіперфібриногенемія, зниження антиоксидантних сил організму 

за величиною білірубіну крові, збільшене ЛП. Такі пацієнти дали гіршу відповідь на лікування за 

динамікою ХС. Пацієнти з ІдР більше одиниці частіше мали знижену фракцією викиду та більший 

розмір лівого шлуночка (ЛШ). За критерієм χ2 фракція викиду менше 50% та дилатація ЛШ 

достовірно асоціюються з ІдР більше 1 (χ2=23,12; р=0,0005; χ2=19,98; р=0,0005). Отримані дані 

вимагають подальшого вивчення пацієнтів із ІХС та різним ІдР, оскільки останній може служити 

прогностичним критерієм перебігу хвороби. 

Не менш важливою проблемою є прогнозування перебігу та наслідків хронічної серцевої 

недостатності, оскільки саме вона часто зумовлює перебіг усіх хвороб серцево-судинної системи, 

передусім, ІХС та артеріальної гіпертонії (АГ), зменшує тривалість життя хворих та погіршує його 

якість. Одним з несприятливих прогностичних факторів ХСН є анемія, яка асоціюється з гіршою 

скоротливою здатністю міокарда, більшим числом госпіталізацій та вищим рівнем смерті. Тому ми 

вивчили прогностичне значення параметрів ліпідного обміну, функції печінки, структурно-

функціональних показників роботи серця в 93 хворих з патологією серця, ускладненою ХСН на фоні 

анемічного синдрому. Виявилось, що несприятливими для перебігу ХСН на фоні анемії є середній та 

важкий ступені анемічного синдрому (зниження Hb <90 г/л), знижений рівень заліза сироватки, 

підвищений рівень еритропоетину крові, збільшення кількості креатиніну та зниження швидкості 

клубочкової фільтрації [6,7]. 

Важливу роль у патогенезі ХСН відіграє синдром ендогенної інтоксикації (СЕІ), який зумовлює 

неспецифічні прояви патології, характеризується певними метаболічними, морфологічними, 

функціональними порушеннями та виникає у відповідь на сукупність факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища [35]. Ми вивчили вплив ендогенної інтоксикації на формування загальних 

неспецифічних адаптаційних реакцій (ЗНАР) у 70 хворих з ХСН. Виявилось, що ХСН переважно 

перебігає на фоні СЕІ (98,6%), що супроводжується формуванням несприятливих типів ЗНАР. Із 

зростанням ступеня СЕІ зменшується кількість виявлених типів ЗНАР та суттєво зростає частота 

несприятливої стрес-реакції. Основним критерієм СЕІ є рівень молекул середньої маси (МСМ). За 

нашими даними, в хворих з ХСН та високим рівнем МСМ на фоні дистрес-реакцій спостерігались 

вищі значення лейкоцитів та сегментоядерних нейтрофілів, що вказує на активацію синдрому 

запалення, гіршими є показники функції нирок та печінки (креатинін, сечовина, ІдР) та ряд інших 

комплексних гематологічних індексів, істотно нижчі рівні гемоглобіну, еритроцитів та гематокриту. 

Таким чином, СЕІ також може слугувати прогностичним маркером перебігу ХСН [22]. 

Особливу нашу увагу привернули пацієнти з метаболічним синдромом (МС) – комбінацією АГ, 

ожиріння, інсулінорезистентності (ІР), порушень вуглеводного та ліпідного обміну. Взаємозв’язки 

між ІР та клініко-лабораторними показниками вивчені в 76 пацієнтів з ожирінням і метаболічним 

синдромом віком 22-69 років. Виявилось, що з антропометричних показників стан ІР найкраще 

віддзеркалюють сагітальний діаметр живота і товщина вісцерального жиру 26 см [29,30]. Крім того, 

інсулінорезистентні пацієнти від інсуліночутливих різняться вищою концентрацією фібриногену як 

показника системного запалення та нижчою активністю піруватдегідрогенази. ІР також асоціюється з 

розвитком гіпертрофії ЛШ та дилятації ЛП [31]. 

Інсулінорезистентність можна вважати важливим діагностичним та прогностичним маркером для 

хворих серцево-судинного континууму. За даними літератури та наших попередніх досліджень 

відомо, що в хворих на ІХС ІР виявляється навіть за умов нормальної регуляції обміну глюкози, а 

порушення секреції інсуліну, особливо ранньої фази, спостерігаються в хворих з предіабетом. Саме 

порушення пульсуючої секреції інсуліну (зниження і зникнення першого піку секреції) вважається 

третім патогенетичним чинником розвитку ЦД, не менш важливим ніж ІР та дефіцит секреції 
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інсуліну [1,10,12]. Особливості перебігу ІХС та чинників ризику серцево-судинних захворювань у 

хворих на ІХС з різними типами секреції інсуліну та чутливості до нього вивчені у крос-секційному 

дослідженні 84 хворих віком від 37-82 років (медіана 62 р). Виявлено, що ІР асоціюється з істотно 

вищими рівнями глікемії натще, тоді як дефіцит ранньої фази секреції – з істотно вищою 

постпрандіальною глікемією [12]. За умов нормальної ранньої секреції інсуліну ІР не призводить до 

істотного підвищення постпрандіальної глікемії, що спостерігається за умов зниження секреції. Крім 

того, ІР сприяє розвитку базальної гіперінсулінемії, яка визначається навіть у осіб із зниженою 

ранньою фазою секреції інсуліну. 

Встановлені гендерні особливості глюкозо-інсулінової регуляції та перебігу ІХС. Зниження 

ранньої фази секреції інсуліну в жінок сприяє більш ранньому виникненню ІХС, причому супутня ІР 

посилює цей ефект. У чоловіків більш істотний вплив на ранній (до 45 років) розвиток ІХС мала ІР, 

що збільшувалось за умов супутнього зниження ранньої секреції. Поєднання ІР та дефіциту ранньої 

секреції інсуліну асоціюється з більшою кількістю нападів стенокардії в жінок із стабільними 

формами ІХС. У чоловіків з ГКС зниження синтезу інсуліну, ІР та їх поєднання супроводжувались 

істотним здовженням тривалості нападів болю за грудиною. Важливо, що атипові прояви ГКС 

(аритмічна та астматична форми) частіше виявлялись в осіб з дефіцитом ранньої секреції інсуліну. 

Дисліпідемія (атерогенна і діабетогенна), ожиріння та порушення регуляції обміну глюкози (ЦД і 

предіабет), а також їх комбінація при МС істотно частіше виявляються у пацієнтів з ІР, ніж в осіб із 

збереженою чутливістю до інсуліну. У той же час, частота дисліпідемій та ожиріння не залежить від 

стану секреції інсуліну. Дефіцит ранньої фази секреції збільшує частоту розвитку порушень 

толерантності до глюкози та ЦД. Дефіцит ранньої фази секреції може бути спадково обумовлений, 

оскільки істотно частіше такі пацієнти мали обтяжену спадковість по ЦД, насамперед чоловіки. 

Одним із компонентів МС вважають підвищений рівень сечової кислоти, бо він асоціюється з ІР, 

ожирінням, АГ та дисліпідемією [39]. Розлади ліпідного й пуринового обміну в пацієнтів з МС та їх 

роль у виникненні аспіринорезистентності вивчені у 180 пацієнтів. Виявлено, що в пацієнтів з МС 

найчастіше є підвищений рівень тригліцеридів (ТГ ≥1,7 ммоль/л) – у 75% випадків, а при поєднанні 

МС з серцево-судинними хворобами (ССХ) та ЦД 2-го типу – в 69%. Між концентрацією ТГ і 

антропометричними показниками, що характеризують ожиріння, існують істотні прямі кореляційні 

зв’язки. Інша характерна ознака дисліпідемії при МС – зниження рівня ХС-ЛВГ – зустрічається в 

44% пацієнтів з МС та 40,5% хворих з МС на фоні ССХ/ЦД. Виявлений істотний обернений зв’язок 

між рівнем ХС-ЛВГ та співвідношенням обводів талії та стегон. Важливим метаболічним маркером 

виявився рівень сечової кислоти, оскільки він істотно позитивно корелює з показниками 

абдомінального ожиріння та ТГ. За нашими даними, гіперурикемія спостерігається в третини 

пацієнтів із МС [28]. 

Вивчаючи діагностичні та прогностичні маркери за умов АГ, ми звернули увагу на комбінацію її 

з патологією біліарної системи, оскільки такі коморбідні стани дуже часто зустрічаються у клініці. 

Ретроспективний аналіз клініко-лабораторних особливостей артеріальної гіпертензії в 120 хворих, 

яким проведено холецистектомію, показав, що частота АГ в хворих, яким проведено 

холецистектомію, вища, ніж у популяції, а тиск в них погано контролюється. Тривалість 

стаціонарного лікування прямо залежала від вираженості синдрому загального та місцевого 

запалення у жовчному міхурі та функціонального стану нирок. У жінок з АГ спостерігалась більша 

маса тіла, вищий ІМТ та частіше виявлялось ожиріння, системний запальний синдром був менш 

вираженим, а рівень глюкози був істотно вищим, ніж за умов нормального тиску. В чоловіків з АГ 

був істотно меншим активований час рекальцифікації. Наявність АГ привела до зміни кореляцій: і в 

жінок, і в чоловіків з’явились дві плеяди зв’язків, а загальна кількість кореляцій та зв’язків в плеядах 

була меншою, ніж за умов нормального артеріального тиску [20,21]. 

Наукові дослідження кафедри показують, що прогностичне значення параметри метаболізму 

мають не лище при хворобах серця та інфекційно зумовлених станах, а й хворобах інших внутрішніх 

органів, зокрема, нирок. Вплив вихідних параметрів білкового та ліпідного метаболізму та 

адаптаційних реакцій на перебіг хронічної хвороби нирок (ХХН) вивчений в 33 хворих (26 чоловіків 

та 7 жінок, середній вік 51,1±3,3 р.) [23,24]. Виявилось, що ХХН часто асоціювалась з надвагою чи 

ожирінням, АГ. Стадія ХХН прямо залежала від тривалості хвороби. Периферійна кров 

характеризувалась гіпохромною анемією, зменшенням гематокриту та зростанням гострофазових 

показників. На фоні збільшення креатиніну та сечовини спостерігалась тенденція до зростання 

глюкози натще та зменшення альбуміну, тобто, утворення фенотипу ЦД, що може мати важливе 

несприятливе прогностичне значення для таких пацієнтів. Крім того, для хворих з ХХН були 

притаманні порушення ліпідного обміну. Різні дисліпідемії зустрічались у 67% хворих (гіпоХС - 27%, 
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гіперХС - 30%, гіперТГ - 23%). Проведений кореляційний аналіз показав, що більшість кореляційних 

зв’язків фокусується навколо креатиніну крові, ХС, сечовини, загального білка, альбуміну та 

глюкози, що вказує на важливість даних метаболічних параметрів для визначення стану хворого 

[23,24]. 

Нашими дослідженнями встановлено, що вихідні параметри метаболізму також зумовлюють 

відповідь на стандартне лікування багатьох хвороб внутрішніх органів, зокрема, інфекційно-

обумовлених. Вплив антибіотиків, глюкокортикоїдів та антиоксидантів на показники запалення та 

ліпідного метаболізму вивчений у 123 хворих на негоспітальну пневмонію [11,27]. Встановлено, що 

повного одужання вдається досягти в 69% випадків, неповного – у 31% хворих, з яких у 24% має 

місце вихідна глибока гіпоХС. Призначення антибіотиків в переважній більшості (69%) веде до 

нормалізації показників запалення (зниження значень С-РП, фібриногену та глобулінів) та показників 

фонового метаболізму (підвищення рівнів альбуміну, ХС, ТГ, ХС-ЛВГ). Антибіотикотерапія в 

поєднанні з глюкокортикостероїдами також веде до зниження гострофазових показників (С-РП, 

фібриногену) і до зростання показників альбуміну та ліпідного метаболізму, проте в меншій мірі, ніж 

при поєднанні антибіотиків з антиоксидантами. Крім того, призначення глюкокортикостероїдів 

супроводжується зростанням рівня глобулінів крові. Тобто, пацієнтам з низьким вмістом ХС крові до 

основного лікування негоспітальної пневмонії рекомендовано додавати антиоксиданти [11,27]. 

Стандартними препаратами для терапії хвороб серцево-судинної системи є ß-адреноблокатори 

(βАБ), аспірин, статини. Тому до них була прикута наша увага в наукових дослідженнях. Особливості 

показників гемостазу у хворих на хронічну ІХС з різним рівнем ХС та залежно від лікування 

аспірином, βАБ та статинами вивчені в 119 хворих із хронічною ІХС, стабільною стенокардією І-ІІІ 

ФК, постінфарктним кардіосклерозом [32]. Встановлено, що комбінована терапія аспірином і βАБ 

достовірно знижує агрегаційну активність тромбоцитів (ААТ). На дезагрегантну дію аспірину 

впливає також рівень загального ХС крові. Так, в пацієнтів, лікованих аспірином та βАБ з 

показниками загального ХС крові ≥180 мг/дл, спостерігалася виражена дезагрегантна дія: знижена 

ААТ у 42,9% осіб, що істотно частіше порівняно з пацієнтами, лікованими тільки аспірином – 13,6% 

(р=0,03). У хворих з рівнем загального ХС крові <180 мг/дл дезагрегантна дія аспірину не залежала 

від його комбінації з βАБ: при застосуванні аспірину частка зниженої ААТ склала 83,3%, а при 

комбінованій терапії – 75%, а медіана часу ААТ становила 21,6 сек і 22,0 сек відповідно. 

Дезагрегантна дія аспірину залежить не тільки від рівня ХС крові, але й від одночасного прийому 

статинів. У хворих на тлі застосування аспірину і статинів при низькому і вищому ХС крові однаково 

часто зустрічається знижена ААТ (14% і 12,5%; р>0,05). При гіпоХС аспірин істотно знижує ААТ за 

умов відсутності статинів. Статини не потенціюють дезагрегантну дію аспірину, у 14% хворих 

виявлена знижена ААТ і у 22% – висока агрегація тромбоцитів (розбіжність істотна з хворими, які 

приймали тільки аспірин). Крім того, гіпоХС супроводжується протромботичними розладами 

коагуляційної ланки гемостазу – істотним підвищенням частоти та рівня фібрин-мономерів. У 

пацієнтів з низьким ХС крові (без застосування статинів) істотно зростає частота різко підвищених 

фібрин-мономерів (54% хворих) [32]. 

Попри доведену здатність блокаторів бета-адренорецепторів знижувати смертність і частоту 

серцево-судинних подій у пацієнтів з АГ, гострим та перенесеним раніше ІМ, ХСН, стенокардією 

напруги, тахіаритміями, їх використання в популяції кардіологічних хворих залишається 

недостатнім, що частково пояснюється недостатньою обізнаністю з наслідками їх впливу на 

вуглеводний та ліпідний метаболізм. Проте, аналіз сучасних джерел доводить, що селективні βАБ 

бетаксалол, бісопролол, карведілол, метопролол та небіволол не мають негативного впливу на 

метаболізм глюкози, не викликають погіршення метаболічного стану у хворих вже з наявним ЦД, не 

викликають та не приховують гіпоглікемії; не мають негативного впливу на ліпідний метаболізм, не 

викликають погіршення метаболічного стану у хворих вже з наявними його порушеннями (ожиріння, 

МС), не викликають значного збільшення маси тіла. Тому їх слід призначати за наявності показань 

усім пацієнтам незалежно від стану ліпідного чи вуглеводного обміну [25]. Тут слід враховувати ще 

один ефект їх дії - корекцію дисфункції ендотелію, що спостерігається також за умов використання 

ІАПФ [34]. 

Статини зараз входять до стандартів лікування усіх основних хвороб серцево-судинної системи. 

Однак, за даними літератури, гіпоХС пов’язана з програмованою смертю клітин - апоптозом [2]. 

Вплив статинів на програмовану смерть клітин при внутрішній патології доводить, що призначення 

статинів мусить бути зваженим і обґрунтованим: з аналізом перебігу хвороби пацієнта, його 

родинного анамнезу, виявленням спадкових гіперліпідемій (з обстеженням найближчих родичів), 

спадкової патології м'язів, психічних порушень та розладів мозкового кровообігу в анамнезі. Слід 
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звернути увагу на ретельне обстеження пацієнта з акцентом на можливість розвитку побічних їх дій, 

визначити рівні трансаміназ, креатинфосфокінази, вирішити питання дозування препарату, кратності 

і тривалості прийому. За нашими даними, за умов гіпоХС, яка асоціюється з програмованою смертю 

кардіоміоцитів, гепатоцитів, нейронів та інших клітин, призначати статини не бажано [19]. 

Ще одним препаратом базової терапії в кардіології є ацетилсаліцилова кислота (АСК) з 

антитромбоцитарною дією, що стійко інактивує залежну від циклооксигенази активність 

простагландинів, незворотньо пригнічує синтез тромбоксану А2 (ТхА2) у тромбоцитах і зворотньо – 

простацикліну в судинній стінці [36]. Однак поступово збільшується кількість повідомлень про те, 

що в деяких пацієнтів ефект АСК виявляється нижчим від очікуваного, що вважається критерієм 

аспіринорезистентності або так званої «недостатності аспірину», яка, за нашими даними, виявилась 

залежною від стану ліпідного метаболізму. Одним з можливих критеріїв феномену недостатності 

аспірину є нормальний у верхніх межах та підвищений рівень ХС [26]. Сучасні керівництва 

пропонують одночасно призначати АСК та статини. Однак ми вважаємо таку рекомендацію 

дискутабельною, оскільки не враховується стан ліпідного метаболізму. Звертає на себе увагу 

виявлений факт відсутності агрегаційного ефекту в 18% хворих, які лікувались комбінацією АСК із 

статинами. За нашими даними, статини не тільки не потенціюють дезагрегантну дію АСК (лише у 

14% хворих виявлена знижена ААТ, тоді як у 22% – висока агрегація тромбоцитів), а навпаки 

нівелюють ефект АСК на фоні гіпоХС [32]. На нашу думку, виявлення гіпоХС у хворих серцево-

судинного континууму є безпосереднім показанням до призначення АСК та чітким протипоказанням 

до призначення статинів, незважаючи на усі їх позитивні плейотропні ефекти [26,32]. 

Діагностика та лікування пацієнтів з хворобами внутрішніх органів потребують значних 

економічних витрат, що зумовлює їх медичну та соціальну значимість. Однією з можливостей 

вирішення цієї проблеми є вкорочення терміну лікування хворих шляхом реабілітації за допомогою 

фізіотерапевтичних факторів, одним з яких є магнітне поле. Вивчення впливу магнітотеріпії (МТ) на 

процеси адаптації, параметри ліпідного обміну, деякі скринінгові біохімічні константи, стан 

вегетативної нервової системи та тривожність у 234 пацієнтів з гастродуоденальними хворобами та 

ХОЗЛ виявило певні закономірності, що дозволило сформувати додаткові показання до призначення 

МТ [3,4]. До них відносяться ЗНАР несприятливого типу (стрес, неповноцінна адаптація, 

переактивація); вміст ХС крові <180 мг/дл, рівень сечовини крові >5,5 ммоль/л; верхня межа норми 

білірубіну крові; ейтонія та симпатикотонія; високі рівні реактивної та особистісної тривожності. 

Особливо МТ показана за умов поєднання декількох з цих критеріїв. Зважаючи на негативні зміни 

деяких параметрів метаболізму та ЗНАР, вважаємо, що МТ не буде ефективна за умов ваготонії та 

вмісту сечовини крові <5,0 ммоль/л. Крім того, позитивна динаміка вивчених параметрів може бути 

додатковим критерієм ефективності терапії, у тому числі із застосуванням МТ. Вона полягає у 

зменшенні частоти несприятливих ЗНАР (переході їх в реакцію орієнтування та сприятливі типи 

реакцій), переході орієнтування в реакції активації; зростанні низького вмісту ХС до оптимального 

(4,6–5,2 ммоль/л); зменшенні вихідних концентрацій сечовини та білірубіну крові в хворих з НР-

асоційованими хворобами; зменшенні рівнів тривожності; а особливо - у поєднанні декількох з цих 

критеріїв, передусім, збільшення вмісту ХС зі зменшенням частоти стресу чи зростання ХС зі 

зменшенням вираженості тривожності. Вважаємо, що ці додаткові показання та протипоказання до 

призначення МТ та критерії її ефективності можуть бути використані за умов лікування інших 

хвороб внутрішніх органів. 

Вивчаючи проблему гіпоХС, ми продовжуємо акцентувати увагу на клінічному значенні 

гіпобеталіпопротеїнемії з врахуванням нових даних про значення гену PCSK9 в порушенні 

метаболізму ліпідів та лікуванні гіперхолестеролемії [15,16]. Однією з причин глибокої гіпоХС та 

абеталіпопротеїнемії, стеатозу печінки є генетичні зміни мікросомального тригліцеридтранспортного 

протеїну (МТТП) [17] — транспортного протеїну ліпідів, який розміщується в просвіті 

ендоплазматичної сітки гепатоцитів та ентероцитів, а також в клітинах яєчників, яєчок, нирок, 

сітківки. Вивчення та розуміння його ролі у розвитку порушень метаболізму ліпідів, зокрема, 

абеталіпопротеїнемії, зумовлює перегляд підходів до лікування пацієнтів з такими порушеннями, 

оскільки МТТП пропонується як нова мішень для зниження концентрації ліпідів крові [37,38,40]. На 

даний час нам недоступні генетичні дослідження сімейної гіпобеталіпопротеїдемії та 

абеталіпопротеїнемії. Однак, на нашу думку, використання простих метаболічних маркерів – ХС, ХС-

ЛНГ та ароВ - дало б можливість їх запідозрити та попередити народжуваність дітей з важкими 

розладами органів та систем [18]. 

В рамках виконання даної наукової теми продовжувалось вивчення проблеми гіпоХС в хворих з 

хронічними вірусними гепатитами (ХВГ) як хворобами, асоційованими з інфекційними чинниками. 
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Знання про взаємодію ліпідів та вірусів гепатитів В і С є потрібними для розуміння патогенезу ХВГ. 

А використання простих біохімічних маркерів, якими є ХС, ТГ, ХС-ЛНГ, ХС-ЛВГ, могло б 

покращити ефективність лікування вказаних інфекцій та спрогнозувати відповідь на противірусне 

лікування [5,9]. Фенотип гіпобеталіпопротеїнемії в хворих на ХВГ зі стеатозом печінки розглянутий 

у 108 пацієнтів у віці 43-60. Встановлено, що в хворих з вірусним, алкогольним і змішаним 

ураженням печінки спостерігається ліпідна інфільтрація її та три типи ліпідограми, які 

характеризують не тільки патогенетичний варіант стеатозу, а й вказують на етіологічний фактор 

такого ураження: 1) гіпоХС і гіпоТГ, 2) гіпобеталіпопротеїдемія, 3) гіперТГ і гіперХС. Фенотип 

гіпобеталіпопротеїдемії асоціюється з генотипом 3 вірусу гепатиту С. Низькі величини ХС і ТГ 

типові для інших генотипів вірусу гепатиту С та для хворих на гепатит В з позитивними маркерами 

реплікації вірусу [14]. 

За темою наукової роботи захищено: докторська дисертація (Томашевська О.Я. – Зв'язок між 

метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцево-судинних хвороб: клініко-

лабораторні та функціональні предиктори), дві кандидатські дисертації (Сорокопуд О.О. – Фактори 

прогнозу перебігу негоспітальної пневмонії і оцінки ефективності лікування, Філіпюк А.Л. – Стан 

ліпідного обміну та системи гемостазу при ішемічній хворобі серця), подані до захисту дві 

кандидатські дисертації (Жакун І.Б. – Вплив магнітотерапії на загальні неспецифічні адаптаційні 

реакції у пацієнтів з гіпо-, нормо- та гіперхолестеринемією; Зенін В.В. – Прогностичне значення 

метаболізму ліпідів та показників функції нирок у хворих з серцевою недостатністю та анемічним 

синдромом). 

За темою наукової роботи опубліковано чотири монографії, 109 наукових статей, зроблено 36 

доповідей на з’їздах і конференціях. 

Таким чином, проведене ґрунтовне вивчення вихідних параметрів ліпідного, вуглеводного та 

білкового метаболізму, функціонального стану печінки та нирок показало їх важливе діагностичне 

значення, прогностичне значення для визначення перебігу та визначальну роль в ефективності 

лікування хронічної ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, негоспітальної пневмонії, 

хронічної хвороби нирок, хронічних гепатитів, біліарної патології. Проведене наукове дослідження 

дозволяє стверджувати, що деякі біохімічні параметри у клініці використовуються не в повному 

обсязі, тому що не враховується їх прогностична значимість для визначення перебігу патології 

внутрішніх органів. 
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PROGNOSTIC VALUE OF BASELINE PARAMETERS OF LIPID METABOLISM, 

HAEMOSTASIS AND LIVER FUNCTION IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE, 

ARTERIAL HYPERTENSION AND INFECTION ASSOCIATED INTERNAL DISEASE 

 

On the basis of clinical examination and laboratory results in patients with internal diseases, 

prognostic and diagnostic value of initial parameters of lipid, carbohydrate metabolism and haemostasis were 

established. A number of metabolic parameters that are essential for the progression of cardiovascular, 

respiratory and gastrointestinal systems diseases were established. It was emphasized prognostic and 

diagnostic value of hypoholesterolemiа in internal diseases. Past research suggests that some biochemical 

parameters are not used in full in clinical settings, because it does not take into account their prognostic 

significance for determining the course of internal diseases.  
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Ю.М. ПАНЧИШИН, О.Й. КОМАРИЦЯ 

 

ГЕНЕТИЧНІ ВАРІАНТИ МІКРОСОМАЛЬНОГО ТРИГЛІЦЕРИДТРАНСПОРТНОГО 

ПРОТЕЇНУ ЯК ПРИЧИНА СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ, АБЕТАЛІПОПРОТЕЇНЕМІЇ 

 
Мікросомальний тригліцеридтранспортний протеїн (МТТП) − гетеродимерний транспортний 

протеїн ліпідів [10], який розміщується в просвіті ендоплазматичної сітки гепатоцитів та ентероцитів 

[44,11]. За даними C.C. Shoulders et al. [38] МТТП експресується в яєчниках, яєчках, нирках, печінці і 

тонкій кишці. Є дані про те, що сітківка здатна експресувати МТТП [19]. Цікавим є факт зростання 

активність МТТП після холецистектомії [2]. Лише повна відсутність МТТП сприяє розвитку 

відхилень в метаболізмі ліпідів [32]. 

Експресія МТТП mRNA негативно регулюється інсуліном, який корелює з пригніченням секреції 

апопротеїну В (ароВ), що є свідченням можливості інсуліну пригнічувати секрецію ароВ через 

МТТП-залежний механізм [39]. Дослідники експресували МТТП людини в первинну культуру 

гепатоцитів щура, використовуючи транспортер аденовірусного гена. Подальше вивчення показало, 

що навіть в умовах збільшеної секреції ароВ печінкою, опосередкованої МТТП, чутливість 

гепатоцитів до інсуліну та пригнічення секреції ароВ зберігається [39]. 

В попередніх дослідженнях продемонстровано, що діабет асоційований зі збільшенням mRNA 

кишкового МТТП в тваринних моделях. Дослідження показало, щов інсулінорезистентних тварин 

зростання МТТП поєднується зі збільшенням кількості хіломікрон, може відіграват значну роль в 

розвитку атеросклерозу [29]. 

Гіперпродукція ліпопротеїнів у печінці хом’яків з інсулінорезистентністю супроводжується 

достовірним зростанням поза клітинами МТТП та вільних жирних кислот. Додавання до харчового 

раціону фруктози та розвиток інулінорезистентності сприяє підвищенню рівня mRNA МТТП, маси 

протеїну та активності транспортних ліпідів. Стимуляція експресії гену МТТП може бути новим 

механізмом, через який вільні жирні кислоти можуть індукувати секрецію ліпопротеїнів у печінці при 

інсулінорезистентних станах [31,40]. 

Чинники прогресування неалкогольної жирової дистрофії печінки до неалкогольного 

стеатогепатиту не є докінця вивченими. Хоча стеатоз не є причиною розвитку стеатогепатиту, проте 

він сприяє збільшенню чутливості печінки до ушкодження [9]. Попередні дослідження показали, що 

більшість ліпідних змін в печінці при її неалкогольній жировій дистрофії та стеатогепатиті подібні. 

Але синтез ліпопротеїнів дуже низької густии (ЛДНГ), експресія mRNA МТТП є сповільненими в 

групі неалкогольного стеатогепатиту [9]. 

МТТП є одним з ензимів, який транспортує тригліцериди (ТГ) до насцентних апопротеїнів, чим 

сприяє синтезу ліпопротеїнів дуже низької густини (ЛДНГ) та виведенню ліпідів з гепатоциту. Дані 

літератури свідчать про те, що визначення експресії МТТП може бути корисним для діагностики, а 

активація МТТП – методом для лікування неалкогольного стеатогепатиту [9]. Поліморфізм гену 

МТТП збільшує ризик стеатозу тільки при другому генотипі HCV. Поліморфізм rs738409 

асоційований зі збільшенням ризику стеатозу в пацієнтів з іншими генотипами HCV [6]. 

Стеатоз печінки є частою гістологічною знахідкою у хворих на хронічний вірусний гепатит С. 

Взаємодія між HCV та стеатозом доведена багатьма епігенетичними та генетичними факторами. У 

дослідженнях іn vivo та in vitro показано, що вірус гепатиту С може змінювати метаболізм ліпідів у 

печінці через вплив на їх синтез, оксидативний стрес, пероксидацію ліпідів, інулінорезистентність, 

складання та секрецію ЛДНГ. В багатох дослідженнях говориться про те, що HCV-зумовлений 

стеатоз може бути наслідком взаємодії між вірусом та МТТП. Даний протеїн відіграє важливу роль в 

секреції часточок HCV, пригнічення активності транспортерів ліпідів може зменшувати продукцію 

HCV. Вищий ступінь стеатозу визначається у пацієнтів з хронічним гепатитом С – носіями Т-алелі 

МТТП (493G/T) [47]. Перевага стеатозу при гепатиті С є достовірно вищою, ніж при інших фомах 

ураження печінки (автоімунному та HBV гепатитах). 

Розглядаються 2 типи жирової інфільтрації для пацієнтів з гепатитом С [23]. Метаболічний 

варіант стеатозу більш характерний для HCV-1, асоційований зі збільшенням індексу маси тіла, 

гіперліпідемією та інсулінорезистентністю; другий розвивається при HCV-гепатиті за відсутності 

інших стеатогенних кофакторів та ініціюється тільки самим вірусом [23]. 

Роль МТТП в розвитку HCV-зумовленого стеатозу вивчається на тваринних моделях, на клітинах 

in vitro та у дослідженнях на людях, які мають різні генетичні варіанти гену МТТП [23]. 
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Y. Shintany et al. [37] говорять про те, що у HCV-core трансгенних мишей розвивається 

інсулінорезистентність, асоційована з масивним стеатозом печінки. 

G. Perlemuter et al. [28] показали, що HCV-core протеїн індукує акумуляцію жиру в печінці у 

мишей зі зниженою активністю МТТП. Зменшення активності мікросомального 

тригліцеридтнаспортного протеїну сприяє сповільненому виведенню ЛДНГ. Дослідження показало, 

що експресія в печінці гену МТТП та активність МТТП в печінці знижується при наявності важкого 

стеатозу, особливо в осіб з HCV-3. 

S. McPhersons et al. [21] виявили нижчу експресію МТТП mRNA в HCV-ініфікованих осіб, ніж в 

пацієнтів без HCV, та зворотній взаємозв’зок між МТТП mRNA та ступенем стеатозу печінки. В 

цьому ж дослідженні показаний зворотній взаємозв’зок між HCV-стеатозом та експресією в печінці 

генів SREBP-1c та гліцерил-3-фосфат ацилтрансферази, відповідальних за синтез жирних кислот і 

тригліцеридів. Отже, підтверджується гіпотеза про те, що HCV може стимулювати акумуляцію 

ліпідів у інфікованих гепатоцитах через зміни в печінковому метаболізмі ліпідів. 

Поліморфізм гену МТТП -493G/T сприяє розвитку стеатогепатиту у пацієнтів з цукровим 

діабетом 2 типу [4]. G-алель частіше зустрічається серед пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом 

порівняно зі здоровими. Вказані пацієнти з гомозиготним генотипом GG мають тяжчий ступінь 

стеатозу [25]. 

Т-алель асоціюється зі збільшенням транскрипції МТТП in vitro та низьким рівнем ХС-ЛНГ в 

здорових осіб [16]. Вік, індекс маси тіла, третій генотип HCV Т-алель МТТП є незалежними 

факторами ризику для вищого супеня стеатозу в загальній когорті HCV-пацієнтів. При HCV-3 Т-

алель МТТП є достовірним предиктором тяжкого стеатозу. У пацієнтів з метаболічним синдромом, 

цукровим діабетом 2 типу чи неалкогольним стеатогепатитом таким предиктором є МТТП-493GG та 

G-алелі [23]. В нормоліпемічних осіб без діабету з неалкогольним стеатогепатитом -493G/T 

поліморфізм регулює функцію бета-клітин, опосередковано впливає на постпрандіальний метаболізм 

ХС-ЛВГ та оксиЛНГ [24]. 

Перші публікації про АБЛП – рецесивну генетичну хворобу людини, в основі якої дефекти 

МТТП, що супроводжуються відсутністю в плазмі ароВ та ароВ-вмісних ліпопротеїнів датовані 

початком 60-х років минулого століття [11]. 

Синдром Bassen-Kornzweig (родинна АБЛП) характеризується порушеним розпадом 

ліпопротеїнів, кишковою мальабсорбцією жирів, неврологічною симптоматикою та акантоцитозом. 

Вказаний синдром та гіпобеталіпопротеїнемія відносяться до другого типу так званого 

нейроакантоцитозу – патології, що характеризується поєднанням неврологічної симптоматики з 

акантоцитозом, порушеним руйнуванням ліпідів, кишковою мальабсорбцією жирів [15]. У таких 

пацієнтів є прогресуюча спіноцеребральна атаксія з периферійною нейропатією, пігментний ретиніт. 

Дефіцит жиророзчинних вітамінів при спадковій АБЛП може cупроводжуватися розвитком сліпоти, 

коагулопатії, нейропатії [36]. Пігментна ретинопатія та нейропатія, як прояви абеталіпопротеїнемії, 

можуть сприяти зменшенню функції сітківки [19]. 

В роботі M.N. Sani [35] подана історія хвороби 6-місячної дівчинки, госпіталізованої з приводу 

недостатності росту, масляного стільця та блювоти. Її ліпідний профіль, клінічний фенотип та 

гістологічне дослідження слизової дванадцятипалої кишки (жирові краплі в цитоплазмі ентероцитів 

[5]) дали підставу запідозрити клінічний діагноз синдрому Bassen-Kornzweig. Аналіз гену МТТП 

виявив нову гомозиготну мутацію c.1586 A > G-H529R. Батьки були гетерозиготні до цієї мутації, у 

батька були незначно знижені рівні ХС та ХС-ЛНГ [35]. 

Є поодинокі роботи, в яких описані зміни з боку м’язів при АБЛП. Зокрема, E. Kott et al. [18] 

подають історію хвороби 26-річного чоловіка з родинною АБЛП (ураження ЦНС та міопатія). При 

гістологічному дослідженні пунктату м’язів виявлено акумуляцію в посмугованих м’язах жовто-

коричневого пігменту цероїду (ліпопігменту, який утворюється в макрофагах при резорбції ліпідів), 

багато м’язових волокон мали виражену дегенерацію до міофібрил [18]. Фібробласти та міофібрили 

інтерстиційної тканини теж вміщували цероїд. На даний час взаємозв’язок акумуляції ліпопігменту, 

АБЛП та дефіциту вітаміну Е дискутується. 

Описані патологічні зміни з боку скелетних м’язів у 8-річного хлопчика з АБЛП [14]. Пацієнт мав 

діарею, дефіцит бета-ліпопопротеїнів, зниження вмісту жиророзчинних вітамінів у крові, акантоцитоз 

та помірне зростання кретинкінази. Важливою гістохімічною знахідкою були депозити кислої 

фосфатази в багатьох м’язових волокнах. Ультраструктурно визначалися багато великих лізосом, 

концентричні пластинчасті чи волокнисті тіла [14]. 
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Ще один клінічний випадок описаний М.В. Nasr et al. [26]: 9-річна дівчинка з анамнезом 

синдрому Bassen-Kornzweig, діагностованого у трирічному віці. Виявлені типова пігментна 

ретинопатія та двобічний набряк дисків зорових нервів без зниження гостроти зору. 

V. Pons et al. [30] описали 2 клінічні випадки з новими мутаціями МТТП. Діти мали важку АБЛП 

та помірно виражену гіпогаммаглобулінемію. Вони були гетерозиготами за c.619G>T та c.1237-

28A>G мутаціями МТТП-гену. Вказані мутації індукують зменшення активності транспорту ТГ, 

приводять до формування анормально вкороченого протеїну МТТП з втратою частини його функцій, 

чим і пояснюється важка АБЛП в дітей [30].  

N. Uslu et al. [42] описали історію хвороби 5-місячного хлопчика з хронічною діареєю та важким 

синдромом недостатності харчування, який мав екстремально низькі концентрації ліпідів та аро В, 

що давало можливість запідозрити АБЛП. Пацієнт був нечутливим до лікування низько-жировою 

дієтою та жиророзчинними вітамінами, помер у віці 13 місяців. Хлопчик був гомозиготний для двох 

нуклеотидних порушень в ексоні 4 (c.398-399delAA). Нормоліпідемічні батьки виявилися 

гетерозиготні до вказаної мутації. Це дослідження показує, що АБЛП іноді може мати дуже тяжкий 

перебіг в ранньому постнатальному періоді та гірше відповідати на лікування [42]. 

М. Rafique et al. [33] подали історію хвороби 5-місячного хлопчика з хронічною діареєю та 

недостатністю росту з трьохмісячного віку. Дитина кахектична. В крові багато акантоцитів та дуже 

низькі показники ліпідів. Покращення наступило при використанні жиророзчинних вітамінів [33]. 

Описані два пацієнти з АБЛП, діагностованою в дитинстві (зараз мають 50 р) [46]. Лікувалися 

пероральними високими дозами жиророзчинних вітамінів, що сприяло зменшенню ознак нейропатії 

та інших клінічних проявів. Відомо 33 мутації гену МТТП, які ідентифіковані в пацієнтів з АБЛП 

[46]. 

Виявлені 2 нові мутації гену МТТП c.59del17 і c.582C>A у пацієнтів з АБЛП, лікованих вітаміном 

Е [7]. Автори наведеної роботи говорять про позитивні наслідки ранньої терапії АБЛП на відміну від 

осіб, лікування яких починалося пізніше (вони мали тяжку атаксією та ретинопатію) [7]. 

Описаний випадок АБЛП у 18-річного хлопця, асоційований з рахітом та дисморфічними 

змінами, недостатністю харчування та хронічною стеатореєю [12]. У пацієнта визначалися анемія з 

акантоцитозом, ознаки рахіту, виражені гіпохолестеролемія, гіпотригліцеридемія та 

гіпоальбумінемія. В пунктаті слизової тонкої кишки виявлялися розрихлені за рахунок крапель 

ліпідів ентероцити. Призначені жиророзчинні вітаміни та гідролізовані білки, що вміщували 

тригліцериди. Через три місяці стеаторея компенсована [12]. 

Подана історія хвороби 6-річного хлопчика що мав задишку і набряки, які з’явилися протягом 

останнього року і прогресували. В анамнезі нічна сліпота з першого року життя, анізоцитоз з 

великою кількістю макро- і мікроцитів та 20% акантоцитів, низькі рівні ХС та ХС-ЛНГ [3]. 

Діагностовано абеталіпопротеїнемію. Наведений випадок є за аналізом доступної нам літератури 

першим, який описує ознаки серцевої недостатності в хворого з АБЛП. 

Описаний перший в Японії випадок АБЛП у 34-річного чоловіка, підтверджений дефіцитом 

ароВ-вмісних ліпопротеїнів. Мати хворого мала високий рівень холестеролу, батько погранично 

високий. Пацієнт мав надзвичайно низькі рівні ліпідів, акантоцитоз та мальабсорбцію ліпідів. 

Особливістю хвороби була відсутність нейром’язових уражень та маніфестацій з боку очей, що 

можливо було пов’язано з нормальними величинами вітаміну А та Е в плазмі крові [1]. 

В роботі G.I. Miller et al. [22] подаються дані про те, що рівень VII фактора та середня активність 

фактора ХІ та тканинного фактора у пацієнтів з АБЛП були виражено менші порівняно з групою 

контролю. Фактори ХІІ, антиген фактора ХІ, протромбін та протеїн С залишалися незміненими [22]. 

АБЛП характеризується дефектами в імунітеті. Але є небагато інформації про імунну функцію 

при вказаній патології. Показано, що МТТП регулює родину CD1 ліпід-антиген презентуючих 

молекул. В дендритичних клітинах, ізольованих від АБЛП-осіб, дефіцит МТТП асоціюється зі 

збільшенням протеосомної деградації CD1 молекул [48]. 

Дисліпідемія є важливим ризик-фактором атеросклеротичного ураження серця та судин. Серед 

нових препаратів для її лікування є інгібітори сквален-синтази, пропротеїн конвертаза субтилізин-

кексин тип 9, МТТП та інші засоби [41]. МТТП пропонується як нова мішень для зниження 

концентрації ліпідів крові [45,27]. 

Лікування препаратом JTT-130 знижує всмоктування їжі, рівень глікозильованого гемоглобіну, 

плазмові концентрації глюкози, ТГ, загального ХС, рівнів ТГ і ХС в печінці, величину в печінці 

mRNA глюкозо-6-фосфатази, фосфоенолпіруват карбоксикінази та фруктозо-1,6-бісфосфатази. Новий 

інгібітор МТТП JTT-130 покращує метаболізм глюкози та ліпідів в Zucker diabetic fatty щурів і, 

очевидно, може використовуватися для профілактики цукрового діабету 2 типу [13]. 
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Вивчався потенційний інгібітор МТТП BMS-201038. Препарат може зменшувати секрецію ЛДНГ 

та хіломікрон в печінці в групах Zucker щурів. Вказані зміни ліпідів можуть достовірно покращувати 

толерантність до глюкози та чутливість до інсуліну [40]. Інсулінорезистентність корелює зі 

збільшеною продукцією ЛДНГ, яка зумовлена зростанням синтезу ліпідів в кишках та стимуляцією 

інсуліном ліпогенезу. Показано, що пригнічення МТТП описаним препаратом достовірно покращує 

дисліпідемію, асоційовану з інсулінорезистентністю та знижує кардіоваскулярний ризик [8]. 

Препарат, який здатний пригнічувати секрецію МТТП в ентероцитах, описаний в роботі E.Kim et 

al. [17]. Подвійні інгібітори фосфоліпід-транспортного протеїну та МТТП можуть знижувати 

секрецію тригліцеридів в гепатоцитах, редукувати аpоВ секрецію [20]. 

Вивчення та розуміння ролі МТТП в розвитку порушень метаболізму ліпідів, зокрема, 

абеталіпопротеїнемії, зумовлює перегляд підходів до діагностики та лікування пацієнтів з такими 

порушеннями. 
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ЮВІЛЕЇ 

 

ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ МОЙБЕНКО: ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 

 

 
 

Виповнилося 80 років з дня народження та 55 років наукової, науково-організаційної та 

педагогічної діяльності видатного вченого та організатора науки, визначного спеціаліста в галузі 

патофізіології серцево-судинної системи, завідувача відділу загальної  та молекулярної потофізіології 

Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України, Президента наукового товариства 

патофізіологів України, доктора медичних наук, професора, дійсного члена Національної академії 

наук України, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премій НАН України 

ім. О.О. Богомольця та М.Д. Стражеска - Олексія Олексійовича Мойбенка. 

Народився Олексій Олексійович 7 жовтня 1931 р. в родині лікарів у м. Ростові-на-Дону. Після 

закінчення середньої школи в 1949 р. протягом 4 років навчався в Київському медичному інституті. 

Після мобілізації до лав Радянської армії був переведений на Військово-медичний факультет 

Куйбишевського медичного інституту, який закінчив у 1955 р., отримавши диплом з відзнакою та був 

нагороджений золотою медаллю. З 1956 р. почав працювати лікарем-науковим співробітником 

відділу патофізіології, а потім - відділу хірургії Інституту клінічної медицини ім. Н.Д. Стражеска. 

У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Гемодинамічні відносини між великим та 

малим колами кровообігу при гострій артеріальній гіпертензії", в якій було доведено суттєві 

відмінності в регуляції тонусу артеріальних судин системи аорти та легеневої артерії, детально 

описані адренергічні реакції легеневих судин і зміни легеневого кровообігу при гіпертензіях 

гуморального та нейрогенного походження. 

Подальший шлях лікаря-науковця нерозривно пов’язаний з Інститутом фізіології ім. О.О. 

Богомольця НАН України. У 1964 р. Олексій Олексійович за конкурсом зарахований на посаду 

старшого наукового співробітника відділу біофізики кровообігу, а з 1974 р. очолює відділ 

експериментальної кардіології, який недавно за ініціативою ювіляра отримав нову назву – відділ 

загальної та молекулярної потофізіології. 
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Практично вся наукова діяльність О.О. Мойбенка присвячена дослідженням регуляції кровообігу 

в нормальних і патологічних умовах. Значним внеском в цю актуальну проблему можна вважати 

детальні дослідження ролі рецепторного поля серця в рефлекторній регуляції кровообігу. Олексію 

Олексійовичу вперше вдалося довести, що посилення скорочувальної активності серця рефлекторно 

викликає вазодилатацію периферійного судинного русла. Цей кардіоваскулярний рефлекс готує 

систему кровообігу до сприйняття підвищеного серцевого викиду та являє собою важливу ланку в 

регуляторній саморегуляції кровообігу. Згодом було встановлено його унікальну особливість - дуже 

сильну залежність порівняно з іншими основними рефлексами (насамперед, синокаротидним) від 

системи оксиду азоту. 

Крім того, були досліджені механізми депресорного кардіогенного рефлексу при раптовій 

зупинці кровообігу в одній із магістральних коронарних артерій (гостра ішемія міокарда) та показано, 

що цей рефлекс в аферентній ланці зумовлений не метаболічними змінами в серці, а асинергією 

скорочень міокарда. Результати цього розділу наукової роботи О.О. Мойбенка були оформлені як 

докторська дисертація та монографія "Кардіогенні рефлекси та їх роль в регуляції кровообігу" (1979 

р.) 

Іншим важливим і результативним аспектом наукової роботи Олексія Олексійовича слід вважати 

дослідження механізмів імуногенних порушень діяльності серцево-судинної системи. Було 

розроблено нову методику імунного (цитотоксичного й анафілактичного) локального ураження серця 

(імуногенний інфаркт міокарда) та досліджені основні функціональні, біохімічні та морфологічні 

особливості цієї патології. Визначені головні механізми: ушкодження клітинних мембран з 

порушенням іонотранспортних процесів і деградацією фосфоліпідного бішару, з активацією 

ліпоксигеназного та циклооксигеназного шляхів метаболізму арахідонової кислоти та посиленим 

утворенням лейкотриєнів і простаноїдів. Визначено роль лейкотриєнів у реалізації 

коронароконстрикторних реакцій і розширенні периферичних, особливо венозних судин, що є 

головною причиною імуногенного шоку. Вперше доведено можливість корекції такого шоку за 

допомогою блокаторів ліпоксигеназного та циклооксигеназного шляхів, що, безумовно, важливо з 

практичної точки зору. 

Результатом цього напрямку наукової роботи є дві монографії "Цитотоксичні ураження серця та 

кардіогенний шок" (1975 р.) та "Імуногенні порушення діяльності серцево-судинної системи" (1992 

р.). В останні роки основні зусилля О.О. Мойбенка та його співробітників були спрямовані на 

визначення механізмів розвитку порушень діяльності серцево-судинної системи при гострій ішемії-

реперфузії та інфаркті міокарда. Визначена роль системи оксиду азоту, ліпоксигеназного шляху 

метаболізму арахідонової кислоти, вільнорадикальних процесів у розвитку порушень структури та 

функції серця. 

Уперше доведено, що дилатація коронарних судин неішемізованих ділянок міокарда є NO-

залежною реакцією, описані різноспрямовані зміни основних ферментів: системи оксиду азоту: NО-

синтаз та аргінази в ішемізованому серці. В результаті розроблена концепція фазного характеру 

метаболічних порушень при гострому інфаркті міокарда та визначені шляхи їх корекції. На основі 

результатів цих досліджень під керівництвом О.О. Мойбенка було створено міжгалузеву групу та 

проведено комплексні наукові та науково-практичні дослідження: фізіологічні (академік О.О. 

Мойбенко), фармацевтичні (проф. Н.П. Максютина), фармакологічні (проф. М.А. Мохорт) та клініко-

кардіологічні (проф. О.М. Пархоменко), результатом яких було створення кардіопротектора 

корвітину та впровадження його в промислове виробництво (Борщагівський хім.-фарм. завод). Нині 

доведена висока ефективність корвітину, який досить широко використовується при лікуванні 

гострого інфаркту міокарда. 

Значним теоретичним здобутком наукової праці академіка останніх років є створення 

оригінальної концепції ендогенних механізмів кардіопротекції та переважного ураження гальмівних 

ланок функціональних систем при розвитку різноманітних патологій. Ці погляди узагальнені у 

великій колективній монографії за його редакції “Эндогенные механизмы кардиопротекции”. 

В цілому Олексій Олексійович є автором більше ніж 450 публікацій, в тому числі 6 монографій, 

8 патентів України та Росії, 2 авторських свідоцтв. 

Академік О.О. Мойбенко бере активну участь у підготовці наукових кадрів, серед його учнів 7 

докторів і 30 кандитатів наук. З гордістю і вдячністю хочеться відмітити, що він підготував доктора 

медичних наук і для курорту Трускавець (С.В. Ружило), надавав і продовжує надавати неоціненну 

консультативну допомогу докторантам-трускавчанинам С.В. Івасівці, І.С. Флюнту, Б.І. Аксентійчуку, 

І.Л. Поповичу, низці кандидатів наук та здобувачів з числа лікарів курорту та викладачів 

Дрогобицького педагогічного університету. 
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Академік О.О. Мойбенко – видатний організатор науки. З 1992 р. Олексій Олексійович – 

незмінний Президент наукового товариства патофізіологів України, а також член ради Міжнародного 

товариства патофізіологів, член редколегії "Фізіологічного журналу" (Київ), журналів "Серце та 

судини", "Патогенез" (Москва), "Українського кардіологічного журналу" (Київ), "Медична гідрологія 

та реабілітація" (Трускавець). Брав активну участь у роботі ВАК СРСР (1983-1988 рр), ВАК України 

(1995-1997 рр). Він - організатор чотирьох конгресів і пленумів Українського наукового товариства 

патофізіологів, двох Всесоюзних симпозіумів "Фізіологія та патофізіологія серця та коронарного 

кровообігу", член спеціалізованої ради Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, член 

бюро відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної та клінічної фізіології НАН 

України, член Комітету з державних премій з науки та техніки при Кабінеті Міністрів України. 

Разом з тим, Олексію Олексійовичу притаманна душевна доброта, простота, доступність, 

безкорисливість у стосунках з колегами і підлеглими. 

3 нагоди ювілею щиро вітаємо Олексія Олексійовича і бажаємо йому міцного здоров'я та довгих 

років творчої наукової праці. 

 

РЕДКОЛЕГІЯ 

АСОЦІАЦІЯ УЧЕНИХ м. ТРУСКАВЦЯ 

ДИРЕКЦІЯ ЗАТ “ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ” 
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МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ ЯРЕМЕНКО: ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 

 
 

Виповнилось 80 років з дня народження видатного українського вченого в галузях водно-

сольового обміну та бальнеології, засновника і багаторічного керівника відділу по вивченню 

механізмів фізіологічної дії мінеральних вод Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, 

фундатора трускавецької наукової школи бальнеології, лауреата Премії ім. О.О. Богомольця НАН 

України та Премії ім. Т. Торосєвича ЗАТ "Трускавецькурорт", доктора біологічних наук, професора 

Михайла Сергійовича ЯРЕМЕНКА. 

Михайло Сергійович - корінний киянин. Щасливе безхмарне дитинство було затьмарене війною, 

в горнилі якої загинули його батьки. Залишившись круглим сиротою, Михайлик після визволення 

Києва став "сином полку", а згодом - вихованцем суворовського училища. Завдяки природним 

здібностям та наполегливій праці над собою зумів поступити на біологічний факультет Київського 

національного університету ім. Т.Г. Шевченка, після закінчення якого працював на кафедрі 

нормальної фізіології Вінницького медичного інституту асистентом. Захистивши кандидатську 

дисертацію, перебрався у Київ для роботи у відділі фізіології водно-сольового обміну Інституту 

фізіології ім. О.О. Богомольця, який очолював доктор біологічних наук, професор Б.Є. Єсипенко - 

майбутній український корифей водно-сольового обміну та бальнеології. Молодий вчений цілком 

виправдав сподівання Вчителя, захистивши у 40-річному віці докторську дисертацію "Роль гормонов 

нейрогипофиза в регуляции обмена электролитов и воды в железах внешней секреции". 

Дослідження проблем водно-сольового обміну закономірно сприяли зацікавленню колективом 

відділу Б.Є. Єсипенка питними мінеральними водами, в першу чергу - знаменитою Нафтусею. Перші 

публікації в цьому руслі появилися в 1966 р., а в 1971 р. розпочалися систематичні експериментальні 

та клінічні дослідження впливу води Нафтуся на водно-сольовий обмін, сечовиділення та холерез, 

щоправда, лише в режимі наукових експедицій. Отримані результати стали вагомою підставою для 

відкриття 22.04.1981 р. у Трускавці першого і єдиного на теренах СРСР академічного відділу по 

вивченню механізмів фізіологічної дії мінеральних вод Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН 

УРСР. Весь тягар організації, кадрового забезпечення та розробки стратегії досліджень виніс на собі 

Михайло Сергійович. Унікальність відділу полягала ще й в тому, що він складався із двох частин - 

трускавецької та київської. 

Підсумком яременківського періоду розвитку відділу стали кандидатські дисертації його учнів 

О.М. Харламової (1985), І.Л. Поповича (1987), І.А. Бутусової (1991) та колективна монографія 

"Физиологические основы лечебного действия воды Нафтуся" (1989), які засвідчили фундацію 

трускавецької наукової школи бальнеології. У 1989 р. відбулося організаційно-структурне 

розмежування цілісного відділу по вивченню механізмів фізіологічної дії мінеральних вод на 

київський відділ фізіології водно-сольового обміну, залишений за М.С. Яременком, та трускавецьку 

лабораторію експериментальної бальнеології, очолену тоді ще кандидатом, а з 1994 р. - доктором 
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медичних наук, професором С.В. Івасівкою. Проте творчі контакти ні на мить не обривалися, 

наслідком яких стали захисти кандидатських дисертацій учнями М.С. Яременка - І.С. Флюнтом 

(1991) та В.П. Перченком (1993). У 1994 році захистив докторську дисертацію його учень та 

спадкоємець С.В. Івасівка. 

Перебуваючи в Києві, проф. М.С. Яременко, поряд з пошуком ендогенних уабаїнподібних 

регуляторів водно-сольового обміну, займався питаннями імунотропної дії лікувальних вод України 

типу “Нафтуся” та можливості її консервації з метою транспортування у райони, забруднені 

радіонуклідами.  

На жаль, важка хвороба обірвала його наукову діяльність, і 4 березня 2004 року на 73-му році 

життя М.С. Яременка не стало.  

Заслуги Михайла Сергійовича перед вітчизняною бальнеологією відзначені присвоєнням йому 

звання професора (1994), лауреата Премії ім. О.О. Богомольця НАН України (1997) та Премії ім. Т. 

Торосєвича ЗАТ "Трускавецькурорт" (2004, посмертно). 

Світла пам'ять про ЯРЕМЕНКА Михайла Сергійовича назавжди залишиться в наших серцях. 
 

Адміністрація Інституту фізіолігії ім. О.О. Богомольця НАН України 

Дирекція ЗАТ ЛОЗ "Трускавецькурорт" 

Асоціація учених м. Трускавця 

Лабораторія експериментальної бальнеології 
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ПАМ’ЯТІ ПИЛИПА МИКОЛАЙОВИЧА СЄРКОВА 
 

 
 

2 серпня 2011 р. не стало видатного вченого-нейрофізіолога, професора, академіка НАН України, 

двічі лауреата Державної премії України (1978, 2000), лауреата державних премій імені І.М. Сєченова 

та О.О. Богомольця, заслуженого діяча науки Української РСР Пилипа Миколайовича Сєркова. 

Пилип Миколайович народився на Смоленщині в селянській сім'ї. Після закінчення школи з 1926 

по 1931 рр. навчався в Смоленському медичному інституті. Уже з другого курсу під керівництвом 

згодом знаменитого фізіолога Д.С. Воронцона він зацікавився дослідженням гальмування в нейронах 

спинного мозку. Після закінчення навчання працював практичним лікарем, але вже в 1932 р. вступив 

до аспірантури при кафедрі фізіології тварин і людини Казанського університету, на якій займався 

нервово-м'язовою фізіологією під керівництвом Д.С. Воронцова, який на той час уже працював у 

Казані. Після закінчення аспірантури в 1935 р. П.М. Сєрков переїжджає до Києва та починає 

працювати асистентом кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту, якою почав 

керувати Д.С. Воронцов. У 1937 р. Пилип Миколайович успішно захистив кандидатську дисертацію 

на тему "Електрофізіологічні дослідження процесів збудження, гальмування та скорочення м'язів 

ракоподібних". Продовжуючи дослідження фізіології м'язових волокон, Пилин Миколайович 

розробив оригінальну методику ізоляції окремих м'язових волокон жаби, їх електричного 

подразнення та оптичної реєстрації скорочення. Ним уперше було показано існування різних типів 

м'язових волокон, а саме; товстих тетанічних, які реагують за законом "все або нічого", та тонких 

тонічних, інтенсивність збудження та скорочення яких залежить від сили подразнення. Був 

зроблений важливий на той час для фізіології висновок, що закон "все або нічого" не є загальним 

законом збудження, а властивий лише процесу збудження, що розповсюджується в нервових і 

тетанічних м'язових волокнах. Пилип Миколайович розробив оригінальну методику, яка давала 

можливість визначити тривалість абсолютного та відносного рефрактерного періоду після одного чи 

декількох стимулів, що наносилися з різними інтервалами. Результат цих дослідів зумовив істотний 

прогрес в інтерпретації феномена песимуму Введенського. Результати дослідів були узагальнені в 

докторській дисертації "Фізіологія ізольованого м'язового волокна", яку Пилип Миколайович 

захистив у травні 1941 р. 
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У роки Великої Вітчизняної війни П.М. Сєрков як лікар брав участь у боях, потрапив у полон, 

проживав на окупованій території. Після звільнення окупованої території працював лікарем 

фронтового госпіталю. З 1944 по 1953 рр. Пилип Миколайович очолював кафедру нормальної 

фізіології Вінницького медичного інституту та був замісником директора інституту з навчальної та 

наукової роботи, а з 1953 по 1966 рр. очолював кафедру нормальної фізіології та був проректором з 

наукової роботи Одеського медичного інституту. В обох інститутах Пилип Миколайович при 

кафедрах нормальної фізіології організував електрофізіологічні лабораторії, що давало можливість, 

крім навчального процесу, проводити серйозну дослідницьку роботу. Особлива увага приділялася 

вивченню механізму переходу збудження з нерва на структуру, яка його отримує. Зокрема, було 

показано, що ефект експериментальної аплікації на скелетні м'язи хімічного передавача - 

ацетилхоліну - та дія нервового імпульсу ідентичні за результатами. В електрофізіологічній 

лабораторії, крім теоретичних нейрофізіологічних розробок, виконували комплексні клініко-

фізіологічні дослідження електоренцефалографії, досліджували й аналізували вікову динаміку ЕЕГ у 

дітей, зміни ЕЕГ у пацієнтів з різними патологічними відхиленнями. Разом із співробітниками В.В. 

Русєвим і Р.Ф. Макулькіним була проаналізована роль сенсорних систем та окремих структур 

головного мозку в формуванні β-ритму та реакції десинхронізції. 

З урахуванням результатів дослідів з гемісферектомією та попередньо виробленими захисними 

умовними рефлексами у тварин П.М. Сєрков дійшов важливого для нейрофізіології висновку про 

білатеральне представництво в корі вищих тварин рецепторних і ефекторних функцій та про 

дубльоване формування умовних рефлексів в обох півкулях мозку. 

З 1966 р. Пилип Миколайович Сєрков став завідувачем відділу електрофізіології нервової 

системи Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР, реорганізованого пізніше у відділ 

фізіології кори головного мозку. Виходячи з результатів зіставлення імпульсної активності окремих 

нейронів і сумарних викликаних потенціалів кори Пилип Миколайович сформулював нові уявлення 

про генез компонентів викликаного потенціалу та розповсюдження збудження в корі мозку при 

надходженні до кори аферентних імпульсів. Аналіз реакцій нейронів кори на стимуляцію таламо-

кіркових волокон свідчить, що частина аферентних імпульсів приходить на нейрони входу після 

двох-п'яти синаптичних переключень у внутрішньо-кіркових нейронних ланцюгах. 

Внутрішньоклітинні відведення від нейронів кори та підкіркових структур дали можливість 

кількісно та якісно оцінити і показати динаміку процесів збудження та гальмування, які виникають у 

нейронах головного мозку у відповідь на аферентний стимул. Особливо детально в цьому відношенні 

досліджували слухову систему. Зокрема, було звернуто увагу на роль гальмування в аналізі та 

переробці звукових сигналів. Отримані результати П.М. Сєрков узагальнив у монографії 

"Электрофизиология высших отделов слуховой системы". Аналіз слухової системи продовжувався і в 

дослідах з локальним подразненням волокон різних ділянок базилярної мембрани завитка 

внутрішнього вуха. Це дало можливість уперше визначити розміри та розташування рецептивних 

полів нейронів слухової кори з різними характеристичними частотами. Ці комплексні дослідження 

фізіології слуху були відзначені в 1978 р. Державною премією СРСР. 

Важливі факти отримані П.М. Сєрковим та його співробітниками при дослідженні таламуса та 

таламо-кіркових взаємовідносин. Наприклад, були визначені аферентні та еферентні, а також 

міжядерні зв'язки різних структур таламуса та специфічні особливості їх функціональної організації. 

Було показано, що релейна й інтегративна функція релейних ядер здійснюються за участю 

спеціалізованих внутрішньоталамічних гальмівних нейронів. Отримані факти узагальнені в книзі 

П.М. Сєркова та В.М. Казакова "Нейрофизиология таламуса", яка в 1982 р. була відмічена премією 

ім. О.О. Богомольця АН УРСР. 

Особливу увагу в наукових дослідженнях П.М Сєркова та керованого ним колективу було 

звернуто на виявлення й аналіз нейронних і синаптичних механізмів гальмування в структурах кори 

головного мозку та таламуса. Результати цих досліджень дали змогу зробити висновок про те, що 

після надходження збуджувальних аферентних імпульсів у кору в реакцію швидко включаються 

спеціалізовані гальмівні нейрони, які створюють синапси на великій кількості клітин кори. Це 

забезпечує концентрацію збудження строго відповідно конкретному подразненню, обмежуючи його 

розповсюдження в корі просторово та в часі. Важливим був висновок про існування двох типів 

кіркового гальмування. Гальмування першого типу зумовлене активацією гальмівних синапсів, 

розташованих на тілі клітини та прилеглих до нього дендритах. Гальмування другого типу пов'язано з 

виникненням гальмівних потенціалів на віддалених ділянках дендритів. Вони мають локальний 

характер. Це створює можливість диференційного пригнічення аферентного входу на нейрон через 

одні гілки дендритного дерева, в той час як інші гілки залишаються "відкритими". Багаторічна праця 
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П.М. Сєркова та його співробітників була узагальнена в монографії "Корковое торможение". За цикл 

праць "Нейронные й синаптические механизмы торможения в коре головного мозга" П.М. Сєркову 

було присуджено премію ім. І.М. Сєченова АН СРСР. 

Важливий внесок зробив Пилип Миколайович в історію фізіологічної науки. Він автор і співавтор 

декількох книг і статей, присвячених історії біології та фізіології в Україні, а також праць про життя 

та діяльність видатних вітчизняних учених. 

Його перу належить понад 250 наукових праць, у тому числі п'ять монографій. П.М. Сєрков -

патріарх вітчизняної школи дослідників, які працюють у галузі нейронаук. Серед його учнів 16 

докторів і 64 кандидати наук. Багато з них завідують кафедрами в вузах або відділами та 

лабораторіями в науково-дослідних інститутах. Серед них слід згадати членів редколегії 

"Фізіологічного журналу", ректора Донецького державного медичного університету ім. М. Горького, 

завідувача кафедри фізіології. Героя України, академіка АМН України, доктора медичних наук, 

професора В.М. Казакова та ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 

Пирогова, завідувача кафедри нормальної фізіології, Героя України, члена-кореспондента АМН 

України, доктора медичних наук, професора В.М. Мороза. 

Пилип Миколайович завжди брав активну участь у науково-організаційній роботі інститутів, 

роботі редколегій наукових журналів та Українського фізіологічного товариства. Зокрема, за його 

безпоседньої участі відкрито на курорті Трускавець перший і єдиний в світі академічний відділ 

експериментальної бальнеології, зусиллями співробітників якого створено фундаментальний базис 

бальнеології і бальнеотерапії, видається журнал "Медична гідрологія та реабілітація". З 1966 по 1988 

рр. Пилип Миколайович займав посаду заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця, а з 1979 по 1997 рр. був головним редактором "Фізіологічного журналу", де 

часто друкував власні наукові праці і залучав до співпраці видатних учених-експериментаторів нашої 

країни. Всі, хто спілкувався з П.М. Сєрковим, відзначають його енциклопедичну ерудицію, 

енергійність, емоційність, які поєднувалися з високою принциповістю в оцінках, у поведінці, 

скромністю та доступністю в спілкуванні, доброзичливыстю до колег по роботі. 

Пилип Миколайович був неперевершеним педагог, який самою організацією лекцій з одночасною 

широкою демонстрацією різних типів фізіологічних експериментів перед студентською молоддю під 

час лекцій, а також при організації лабораторних робіт перетворював слухачів у дослідників, 

ентузіастів активного оволодіння технікою фізіологічного експерименту. Саме завдяки цьому чимало 

його слухачів стали не лише медпрацівниками, а й фізіологами-експериментаторами. Останню свою 

лекцію патріарх прочитав у актовій залі Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця під час святкування 

свого 100-річного ювілею. 

Заслуги ученого перед наукою відзначено званням Заслуженого діяча науки УРСР, двома 

орденами Трудового Червоного Прапора, орденом "Знак Пошани", відзнакою Президента України 

"За заслуги" ІІІ ступеня, Золотою медаллю ім. В.І. Вернадського - найбільшою нагородою НАН 

України. Ще за життя його іменем було названо одну з вулиць столиці України. 

Світла пам'ять про ПИЛИПА МИКОЛАЙОВИЧА СЄРКОВА назавжди залишиться в наших 

серцях. 

 

Адміністрація Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 

Дирекція ЗАТ ЛОЗ "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) 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, 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: 

i.popovych@ukr.net 
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