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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕРФЕРОНУ-
ГАММА У ХВОРИХ НА ДЕСТРУКТИВНИЙ 

МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
Мета дослідження – дослідження рівня IFNγ у хворих на деструктивний мультирезистентний ту-

беркульоз легень (ДМРТБ) в залежності від особливостей перебігу хвороби. 
Матеріали і методи. Обстежено 36 хворих на ДМРТБ, 30 здорових осіб – донорів крови. Методом 

імуноферментного аналізу визначено вміст IFNγ у сироватці крові, спонтанна і індукована ФГА і 
БЦЖ продукція IFNγ мононуклеарами крові в плазмі хворих і здорових осіб.

Результати. У хворих на ДМРТБ визначаються різноманітні зміни рівня IFNγ в сироватці та ак-
тивності мононуклеарів периферичної крові щодо продукції IFNγ при стимуляції неспецифічним 
(ФГА) та специфічним (БЦЖ) індуктором. Підвищена продукція реєструється відповідно у 44,5%, 
48,4% та 11,1% (р<0,05) хворих. Для більшості хворих характерно низька спонтанна продукція 
IFNγ мононуклеарами периферичної крові (у 68,8) % хворих, р<0,05 та пригнічення їх спроможнос-
ті відповідати на специфічний стимул (у 66,7) % хворих, р<0,05, що може свідчити про неспромож-
ність адекватної відповіді лімфоцитів на мікобактерії туберкульозу. Високі рівні IFN-γ у сироватці 
крові та його спонтанної продукції клітинами крові відображують більш тяжкий перебіг деструк-
тивного мультирезистентного туберкульозу легень, оскільки визначаються у пацієнтів з більшою 
тривалістю хвороби та поширеністю специфічного процесу в легенях. Високий рівень активованої 
неспецифічними і специфічними стимуляторами продукції IFNγ мононуклеарами крові асоційова-
ний з більш сприятливим перебігом деструктивного мультирезистентного туберкульозу легень. 

Висновки. Визначення активованої специфічними і неспецифічними стимулами продукції 
інтерферону-гамма мононуклеарними клітинами крові є інформативним в плані прогнозування на-
слідків лікування деструктивного туберкульозу легень.

Ключові слова: деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень, інтерферон-гамма.

УДК: 616.24-002.54/.57:612.017.1:615.37.001.5

Оригінальні дослідження

В Україні туберкульоз залишається наці-
ональною проблемою сьогодення і реальною 
загрозою, що пов’язана з прогресуючим поши-
ренням мультирезистентності збудника до про-
титуберкульозних препаратів [5].

Боротьба з туберкульозом значною мірою за-
лежить і від розуміння імунних механізмів, за-
вдяки яким організм бореться з інфекцією [19]. 
Відомо, що ефективний захист від М.tubercu-
losis забезпечує адекватна активація імунної 
системи та розвиток специфічної клітинної від-
повіді. Одним з важливих чинників розвитку 
імунітету до мікобактерії є продукція проза-
пальних цитокінів, зокрема інтерферону-гамма 
(IFNγ), яка залежить від здатності мононуклеар-
них клітин адекватно реагувати на антигени мі-
кобактерій, однак регуляторні механізми цього 
захисту не повністю вивчені [20, 22]. 

IFNγ є продуктом активованих Т-хелперів, 
макрофагів, натуральних кілерів, цитотоксич-
них Т-лімфоцитів, є медіатором макрофагальної 
активності й стійкості до внутрішньоклітинних 
патогенів [16].

Визначення рівня IFN-γ у сироватці крові 
хворих з гострими інфекціями високоінформа-

тивне, так як він відображає стан клітинного 
імунітету в цілому, є маркером лімфоцитарної 
ланки клітинного імунітету, дозволяє діагносту-
вати не тільки гострі форми туберкульозної ін-
фекції, що протікають переважно із клітинним 
типом імунної відповіді, але й латентну тубер-
кульозну інфекцію [4], може сприяти розумін-
ню патогенезу туберкульозу й оцінці характеру 
перебігу туберкульозного процесу [9, 23]. Де-
фіцит CD4+Т-лімфоцитів погіршує продукцію 
IFN-γ CD8+T ефекторними клітинами. Дефекти 
у взаємодії цих клітин можуть сприяти схиль-
ності до туберкульозу та іншим інфекціям [13]. 
При стимуляції туберкуліном визначення рів-
ня IFN-γ має діагностичне значення для оцінки 
активності специфічного процесу. Аналізи се-
креції інтерферону-гамма все частіше викорис-
товуються як діагностичні тести для виявлення 
туберкульозу [7, 18, 24]. Кількісне визначення 
IFNγ до та після стимуляції імунокомпетентних 
клітин крові специфічними мітогенами допо-
магає діагностувати захворювання і, можливо, 
прогнозувати його тяжкість [1]. 

Однак дані літератури щодо змін продукції IFNγ 
у хворих на туберкульоз легень декілька супереч-
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ливі. За даними одних дослідників активний про-
цес супроводжується підвищеними концентрацією 
IFN-γ у сироватці крові [14] і спонтанною продукці-
єю IFN-γ та пригніченням продукції IFNγ у відпо-
відь на ФГА у зрівнянні зі здоровими особами [1]. 
У хворих з рецидивом процесу сироватковий рівень 
цитокіну значно вище, ніж у пацієнтів на вперше 
виявлений туберкульоз [25]. Виявлена кореляція 
між кількістю цитокін-продукуючими клітинами 
та клінічними параметрами стосовно тяжкості за-
хворювання. Підвищення кількості CD4+IFN-γ+ 
IL-17+-Т-лімфоцитів у периферичній крові хворих 
на туберкульоз рядом авторів запропоновано вико-
ристовувати в якості індикатора клінічного резуль-
тату при активному туберкульозі [17]. 

В інших дослідженнях з найгіршим клі-
нічним перебігом захворювання корелювало 
зменшення інтерферонпродукуючої здатності 
Т-хелперів [12, 15, 21]. Низька реактивність 
антиген-специфічних лімфоцитів (за показни-
ками проліферативної відповіді на БЦЖ) ви-
явлена у пацієнтів з медикаментозно-стійкою 
формою захворювання [5], при якій важкий і 
ускладнений перебіг туберкульозного процесу 
супроводжувався значним пригніченням ін-
дукованої специфічними антигенами мікобак-
терій туберкульозу (M.bovis, H37Rv, ESAT-6) 
продукції IFNγ у культурах мононуклеарних 
клітин або цільної крові [9]. Висловлена думка, 
що пусковим механізмом порушення специфіч-
ного клітинного імунітету у хворих на вперше 
діагностований туберкульоз легень є зниження 
продукції IFNγ, що відбувається до появи клі-
нічної картини туберкульозу ще на етапі інфі-
кування [6]. 

У зв`язку з вищенаведеним, на нашу дум-
ку залишається актуальним вивчення особли-
востей продукції IFNγ у тяжкого контингенту 
хворих на деструктивний мультирезистений 
туберкульоз легень у взаємозв`язку з клінічним 
перебігом хвороби.

Метою роботи було дослідження рівню IFNγ у 
хворих на деструктивний мультирезистентний 
туберкульоз легень (ДМРТБ) в залежності від 
особливостей перебігу хвороби. 

Робота виконана за кошти державного бюджету.

Матеріали і методи

Обстежено 36 хворих на ДМРТБ, які про-
ходили стаціонарне лікування в терапевтич-
них відділеннях НІФП НАМН, середній вік 
(34,1±1,8) роки, серед яких було 20 жінок та  
16 чоловіків. Порожнини розпаду, інфільтра-
тивні та м’яковогнищеві утворення і бактеріови-
ділення було діагностовано у всіх хворих. Контр-
ольну групу склали 30 здорових осіб (донорів 
крові) без клінічних ознак соматичної та інфек-
ційної патології, середній вік (28,3±1,9) роки. 

Хворим призначали режими хіміотерапії 

відповідно до визначених категорій відповідно 
до Уніфікованого клінічного протоколу надан-
ня медичної допомоги: Туберкульоз (Наказ МОЗ  
№ 1091 від 21.12.12) [8, 11]. Хворі одержували 
індивідуалізовані режими хіміотерапії відповід-
но тесту медикаментозної чутливості мікобакте-
рій туберкульозу до протитуберкульозних пре-
паратів з тим, щоб було призначено не менше 4-х 
ефективних протитуберкульозних препаратів.

З метою з`ясування зв‘язку імунологічних 
показників з характером перебігу хвороби хворі 
були поділені на групи в залежності від: 

– тривалості хвороби – до 1 року (у 19 хво-
рих, тривалість – (0,6±0,1) років) і більше 1 року 
(у 17 хворих, тривалість – (5,3±1,0) років);

– поширеності специфічного процесу – у 23 
хворих з розповсюдженим (> 1–2 сегментів) 
і у 13 хворих обмеженим процесом у легенях  
(< 1–2 сегментів).

Імунологічне обстеження включало визна-
чення вмісту IFNγ в сироватці крові, спонтанну 
та індуковану продукцію (спроможність моно-
нуклеарів крові до продукції IFNγ у відповідь 
на стимуляцію неспецифічним мітогеном і спе-
цифічним антигеном) визначали в плазмі піс-
ля 24 годинної інкубації (t=37°С) цільної крові 
методом імуноферментного аналізу з викорис-
танням комерційної тест-системи («Diaclon», 
Франція) [10]. В якості специфічного стимуля-
тора використовували БЦЖ (ФГБУ «НИИЭМ 
им. Гамалеи», Росія ) в кінцевий концентрації 
25 мкг/мл, неспецифічного – фітогемаглюти-
нін (ФГА) («ПанЭко», Росія) в кінцевій кон-
центрації 6,25 мкг/мл. Збільшення клітинами 
синтезу IFNγ під впливом ФГА трактувалась як 
характеристика функціональної спроможності 
клітин, під впливом специфічного міогену – як 
відображення напруженості протитуберкульоз-
ного імунітету.

Для з`ясування інформативності визначення 
рівню продукції IFNγ в якості індикатора клі-
нічного результату лікування проаналізовано 
зв’язок цього показника з термінами зникнення 
клінічних проявів захворювання, припинення 
бактеріовиділення, зникнення інфільтрації та 
туберкульозних вогнищ (або їх ущільнення), за-
гоєння або регресії каверн (зменшення розмірів, 
витончення стінок або загоєння не всіх каверн). 

Статистична обробка отриманих даних прово-
дилась методами параметричної (двохсторонній 
t-тест Ст’юдента) та непараметричної (двовибір-
ковий критерій Уілкоксона) статистики за допо-
могою ліцензійних програмних продуктів, які 
входили до пакету Microsoft Office Professional 
2000, ліцензія Russian Academic OPEN No Level 
№ 17016297 [3]. Всі результати представляли у 
вигляді n – кількості обстежених хворих у гру-
пі, середньоарифметичного значення (М), по-
милки середньоарифметичного значення (m), а 
також у пропорціях і відсотках із зазначенням 
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довірчого інтервалу (ДІ). Перевірка наявності 
зв`язку між вибірками з якісними параметрами 
оцінювалась із застосуванням таблиць спряже-
ності за допомогою критерію χ2 Пірсона. Якщо 
значення, які аналізувалися, дорівнювали або 
були меншими за 5, використовувався точний 
тест Фішера. Обчислювання критеріальних зна-
чень та довірчих інтервалів проводилось при за-
даному рівні значимості р=<0,05.

Результати дослідження

У хворих на ДМРТБ середні показники вміс-
ту IFNγ у сироватці крові, спонтанної і функ-
ціональної спроможності мононуклеарів крові 
(продукція IFNγ у відповідь на стимуляцію не-
специфічним мітогеном ФГА) статистично не 
відрізнялись від контрольних значень (табл.1). 
При цьому виявлено пригнічення антиген-
індукованої продукції IFNγ у відповідь на БЦЖ 
(1804,2±358,4 пг/мл проти 3744,3±887,4 пг/мл 
в контролі, р<0,05).

Але проведений аналіз індивідуальних змін 
цих показників виявив їх різнонаправленість. 
При аналізі вмісту IFNγ у сироватці крові у де-
кілька більше, ніж половини пацієнтів – 20 осіб 
(55,5%, n=36, ДІ=0,39–0,72) – його значення 
були в межах контрольних показників здорових 
осіб (6,7–11,1 пг/мл – у 13 осіб, або 36,1%, n=36, 
ДІ=0,21–0,54) або знижені (4,3–6,5 пг/мл – 
у 7 осіб, або 19,4%, n=36, ДІ=0,20–0,54).  
В інших 16 хворих (44,5%, n=36, ДІ=0,28–0,62, 
р>0,05) визначався підвищений вміст IFNγ 
(11,2–70,3) пг/мл.

Спонтанна продукція IFNγ у 16 хворих 
(50,0%, n=32, ДІ=0,32–0,68) знаходилась на 
контрольному рівні (6,5–16,7 пг/мл), у 6 хворих 

(18,8%, n=32, ДІ=0,07–0,36) була пригніченою 
до (4,1–5,8 пг/мл). Посилення спонтанної про-
дукції IFNγ (19,3–55,1) пг/мл спостерігалось 
значно рідше – у 10 пацієнтів (31,2%, n=32, 
ДІ=0,16–0,50, р<0,05). 

Продукція IFNγ у відповідь на стимуляцію 
ФГА знаходилась в межах контрольних зна-
чень (1099,4–3684,6 пг/мл) лише у 3 хворих 
(9,7%, n=31, ДІ=0,16–0,50); у 13 обстежених 
(41,9%, n=31, ДІ=0,25–0,61) вона була пригні-
чена (83,7–800,0 пг/мл) і у 15 пацієнтів (48,4%, 
n=31, ДІ=0,30–0,67, р>0,05) спостерігалось її 
підвищення (4335,9–11445,8 пг/мл).

Спроможність мононуклеарів периферичної 
крові відповідати на БЦЖ у більшості хворих 
була пригнічена і складала (85,3–1951,2) пг/мл  
у 24 пацієнтів (66,7%, n=36, ДІ=0,49–0,81, 
р<0,05), у 8 (22,2%, n=36, ДІ=0,10–0,39) осіб 
знаходилась в межах контрольних значень 
(1969,5–5519,1) пг/мл і лише у 4 хворих (11,1%, 
n=36, ДІ=0,03–0,26, р<0,05) вона їх перевищу-
вала (5543,3–8295,9) пг/мл.

Отже, для хворих на деструктивний МРТБ 
були характерні: пригнічена спонтанна продук-
ція IFNγ мононуклеарами периферичної крові 
(у 68,8%, р<0,05) та їх здатність відповідати 
на специфічний стимул (у 66,7%, р<0,05), що 
може свідчити про неспроможність адекватної 
відповіді лімфоцитів на мікобактерії туберку-
льозу.

Тривалий перебіг туберкульозу супроводжу-
вався зростанням вмісту IFN-γ у сироватці до 
(13,0±1,8) пг/мл, р<0,05 відносно групи здоро-
вих, а також підвищенням спонтанної продук-
ції IFN-γ до (19,1±3,7) пг/мл у зрівнянні з па-
цієнтами, які хворіли менше 1 року (11,1±1,4) 
пг/мл, р<0,05 (табл. 2).

Таблиця 1
Рівень IFNγ у хворих на ДМРТБ (M±m)

Групи обстежених
Вміст IFNγ у сироватці 

крові (пг/мл)

Продукція IFNγ (пг/мл )

спонтанна стимульована ФГА стимульована БЦЖ

Здорові особи 
(n=30)

8,9±1,1 10,2±1,8 2392,0±646,3 3744,3±887,4

Хворі на ДМРТБ 
(n=36)

12,7±1,9 15,2±2,0 3664,7±582,3 1804,2±358,4*

Примітка: * – різниця з показником здорових осіб статистично підтверджена (p<0,05)

Таблиця 2
Рівень IFNγ у хворих на ДМРТБ 

в залежності від тривалості захворювання (M±m)

Групи обстежених
Вміст IFNγ у сироватці 

крові (пг/мл)

Продукція IFNγ (пг/мл )

спонтанна стимульована ФГА стимульована БЦЖ

Тривалість хвороби: 
< 1 року (n=19)

10,2±1,0 11,1±1,4 3435,1±923,6 1428,5±496,5*

> 1 року (n=17) 13,0±1,8* 19,1±3,7*■ 3740,8±925,7 1646,4±509,8*

Примітка: * – різниця з показником здорових осіб статистично підтверджена (p<0,05),
 ■ – різниця відповідного показника в групах хворих, які хворіють < 1 року  
       та > 1 року статистично підтверджена (p<0,05)
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Виявлений зв‘язок рівню IFNγ у сироватці з 
поширеністю туберкульозного процесу у легенях: 
у хворих з розповсюдженим процесом вміст IFNγ 
в периферичній крові підвищувався до (14,8±2,8) 
пг/мл (у здорових осіб – 8,9±1,1) пг/мл, р<0,05 і ві-
рогідно відрізнявся від значень, одержаних в гру-
пі хворих з обмеженим процесом (8,9±1,3) пг/мл, 
р<0,05)). Аналогічні зміни були зареєстровані 
при вимірюванні спонтанної продукції IFN-γ мо-
нонуклеарами – при розповсюдженому проце-
сі вона зростала майже вдвічі (17,7±2,9) пг/мл, 
р<0,05 відносно групи здорових та хворих з обме-
женим туберкульозом (табл. 3).

В результаті лікування протягом 5–12 міся-
ців (середній термін лікування хворих в стаці-
онарі 7,4±0,3 місяців) клінічні прояви хвороби 

зникли в середньому через (1,9±0,2) місяців, у 
тому числі через 1 місяць лікування – у 17 паці-
єнтів (47,2%, n=36, ДІ=0,30–0,65), через 2–5 мі-
сяців – у 14 осіб (38,9%, n=36, ДІ=0,23–0,57), а 
в 5 хворих (13,9%, n=36, ДІ=0,05–0,29) лишав-
ся незначний кашель з помірним виділенням 
мокротиння. Одночасно припинення бактеріо-
виділення досягнуто у 32 хворих (88,9%), при-
чому у 19 хворих (52,8%, n=36, ДІ=0,35–0,70) –  
за 1–2 місяці лікування, а у 13 хворих (36,1%, 
n=36, ДІ=0,21–0,54) – за 3–6 місяців. У 4 хво-
рих (11,1%, n=36, ДІ=0,03–0,26) знебацилення 
не було досягнуто.

Результати досліджень показали (табл. 4), 
що короткі строки (до 1 місяця) зникнення клі-
нічних проявів хвороби спостерігались у хворих 

Таблиця 3
Рівень IFNγ у хворих на ДМРТБ 

в залежності від поширеності процесу (M±m)

Групи обстежених
Вміст IFNγ у сироватці 

крові (пг/мл)

Продукція IFNγ (пг/мл )

спонтанна стимульована ФГА стимульована БЦЖ

Хворі з: обмеженим 
туберкульозом 

(n=13)
8,9±1,3■ 10,6±1,9■ 4272,3±1170,1 2656,7±900,1

розповсюдженим 
туберкульозом 

(n=23)
14,8±2,8* 17,7±2,9* 3740,8±925,7 1646,4±509,8*

Примітка: * – різниця з показником здорових осіб статистично підтверджена (p<0,05);
 ■ –різниця відповідного показника в групах хворих з розповсюдженим та обмеженим  
      туберкульозом легень статистично підтверджена (p<0,05)

Таблиця 4
Рівень IFNγ у хворих на ДМРТБ в залежності від строків  

зникнення клінічних проявів, припинення бактеріовиділення  
і динаміки загоєння або регресії каверн (M±m)

Групи обстежених
Вміст IFNγ  

у сироватці крові 
(пг/мл)

Продукція IFNγ (пг/мл )

спонтанна
стимульована 

ФГА
стимульована 

БЦЖ

Хворі із зникненням  
клінічних проявів хвороби:  

до1 міс. (n=17)
10,3±1,5 12,8±3,0 5246,6±626,3*● 3001,7±575,5

2–5 місяців (n=14) 14,3±3,5 16,1±2,5 1541,2±596,5 606,6±157,6*●

припиненням бактеріовиділення: 
1–2 місяці (n=19)

9,5±1,0 12,6±3,0 3455,8±752,5 2389,8±642,3

3–6 місяців (n=13) 17,9±4,9 20,4±3,0* 2857,0±908,3 825,3±363,1*■

загоєнням каверн (n=9) 10,2±1,8 13,6±2,3 2807,0±1310,2 2034,0±914,7

регресією каверн: 2–3 міс. 
(n=10)

11,0±2,3 17,0±5,9 5237,2±880,7*♦ 2520,1±862,3

4 і більше міс. (n=8) 10,2±1,1 12,8±3,0 2574,3±897,6 1867,9±1091,0

відсутністю загоєння каверн 
(n=9)

19,2±7,1 17,0±4,8 2533,3±1425,5 1006,7±304,5*

Примітка: * – різниця з показником здорових осіб статистично підтверджена (p<0,05);
 ● – різниця відповідного показника в групах із зникненням клінічних проявів захворювання  
  через 1 та 2–5 місяців статистично підтверджена (p<0,05);
 ■ – різниця відповідного показника в групах з припинення бактеріовиділення  
  через 1–2 та 3–6 місяців статистично підтверджена (p<0,05);
 ♦ – різниця відповідного показника в групах з регресією каверн через 2–3  
  та 4 і більше місяців статистично підтверджена (p<0,05)
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з вірогідно вищою спроможністю клітин крові 
щодо ФГА- та БЦЖ-активованої продукції IFNγ 
(відповідно 5246,6±626,3 пг/мл та 3001,7±575,5 
пг/мл) порівняно з пацієнтами з більш тривалим 
строком зникнення клінічних проявів хвороби 
(відповідно 1541,2±596,5 пг/мл та 606,6±157,6 
пг/мл, р<0,05). Аналогічно в групі пацієнтів з 
ранніми строками припинення бактеріовиділен-
ня (через 1–2 місяця) рівень індукованої продук-
ції IFNγ у відповідь на БЦЖ (2389,8±642,3 пг/мл) 
був вірогідно вищий такого в групі хворих з 
більш тривалими строками припинення бактері-
овиділення (825,3±363,1 пг/мл, р<0,05).

У більшості обстежених – у 24 хворих (66,7%, 
n=36, ДІ=0,49–0,81) відбувалося зменшення ін-
фільтративних та вогнищевих змін у легенях: 
повне їх розсмоктування у 6 осіб (16,7%, n=36, 
ДІ=0,06–0,33) і у 6 пацієнтів (16,7%, n=36, 
ДІ=0,06–0,33) не було зареєстровано позитивної 
динаміки. У 9 пацієнтів відбулося повне закриття 
порожнин розпаду (25,0%, n=36, ДІ=0,12–0,42) 
в середньому за (7,0±0,5) місяців, серед них – у 
10 пацієнтів (27,8%, n=36, ДІ=0,14–0,45) регре-
сія каверн відбулася через 2–3 місяця і у 8 хво-
рих (22,2%, n=36, ДІ=0,10–0,39) термін регре-
сії склав 4 і більше місяця. У 9 хворих – 25,0%, 
n=36, ДІ=0,12–0,42 не було виявлено позитив-
ної динаміки (порожнини розпаду залишились 
без змін).

Вміст IFNγ у сироватці крові, спонтанна та ін-
дукована БЦЖ продукція IFNγ не відрізнялась у 
хворих з різними строками зникнення або змен-
шення інфільтративних та вогнищевих змін у 
легенях.

Виявлений зв’язок функціональної спромож-
ності мононуклеарних клітин із строками регре-
сії каверн, а саме: стимульована ФГА продукція 
IFNγ (5237,2±880,7) пг/мл, р<0,05 була віро-
гідно вище у пацієнтів, у яких регресія каверн 
наступила в більш короткі строки. Також най-
більше пригнічення продукції IFNγ у відповідь 
на БЦЖ виявлено в групі пацієнтів без позитив-

ної динаміки, де вона була вірогідно знижена до 
(1006,7±304,5) пг/мл у зрівнянні із здоровими 
донорами, р<0,05, і майже в 2 рази нижча ніж у 
хворих з позитивною динамікою хвороби.

Висновки

У хворих на деструктивний мультирезистент-
ний туберкульоз легень визначаються різнома-
нітні зміни рівня IFNγ в сироватці та активності 
мононуклеарів периферичної крові щодо продук-
ції IFNγ при стимуляції неспецифічним (ФГА) 
та специфічним (БЦЖ) індуктором. Підвище-
на продукція реєструється відповідно у 44,5%, 
48,4% та 11,1% (р<0,05) хворих. 

Для більшості хворих на деструктивний 
мультирезистентний туберкульоз легень харак-
терно низька спонтанна продукція IFNγ монону-
клеарами периферичної крові (у 68,8) % хворих, 
р<0,05 та пригнічення їх спроможності відпові-
дати на специфічний стимул (у 66,7%) хворих, 
р<0,05, що може свідчити про неспроможність 
адекватної відповіді лімфоцитів на мікобактерії 
туберкульозу.

Високі рівні IFN-γ у сироватці крові та його 
спонтанної продукції клітинами крові відобра-
жують більш тяжкий перебіг деструктивно-
го мультирезистентного туберкульозу легень, 
оскільки визначаються у пацієнтів з більшою 
тривалістю хвороби та поширеністю специфіч-
ного процесу в легенях.

Високий рівень активованої неспецифічним і 
специфічним стимуляторами продукції IFNγ мо-
нонуклеарами крові асоційований з більш спри-
ятливим перебігом деструктивного мультирезис-
тентного туберкульозу легень. 

Визначення активованої специфічни-
ми і неспецифічними стимулами продукції 
інтерферону-гамма мононуклеарними клітина-
ми крові є інформативним в плані прогнозуван-
ня наслідків лікування деструктивного туберку-
льозу легень.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ИНТЕРФЕРОНА-ГАММА  
У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Цель исследования – исследование уровня IFNγ у больных деструктивным мультирезистентным 
туберкулезом легких (ДМРТБ) в зависимости от особенностей течения болезни. 

Материалы и методы. Обследовано 36 больных ДМРТБ, 30 здоровых лиц – доноров крови. Мето-
дом иммуноферментного анализа определено содержание IFNγ в сыворотке крови, спонтанная и ин-
дуцированная ФГА и БЦЖ продукция IFNγ мононуклеарами крови в плазме больных и здоровых.

Результаты. У больных ДМРТБ определяются разнонаправленные изменения уровня IFNγ в 
сыворотке и активности мононуклеаров периферической крови относительно продукции IFNγ при 
стимуляции неспецифическим (ФГА) и специфическим (БЦЖ) индуктором. Повышенная продук-
ция регистрируется соответственно у 44,5%, 48,4% и 11,1% (р<0,05) больных. Для большинства 
больных характерно низкая спонтанная продукция IFNγ мононуклеарами периферической крови  
(у 68,8) % больных, р<0,05 и угнетение их способности отвечать на специфический стимул (у 66,7) %  
больных, р<0,05, что может свидетельствовать о неспособности адекватного ответа лимфоцитов на 
микобактерии туберкулеза. 
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Высокие уровни IFN-γ в сыворотке крови и его спонтанной продукции клетками крови отобра-
жают более тяжелое течение деструктивного мультирезистентного туберкулёза легких, поскольку 
определяются у пациентов с более длительным течением заболевания и распространенностью спец-
ифического процесса в легких. Высокий уровень активированной неспецифическим и специфиче-
ским стимуляторами продукции IFNγ мононуклеарами крови ассоциирован с более благоприятным 
исходом деструктивного мультирезистентного туберкулеза легких.

Выводы. Определение активированной специфическими и неспецифическим стимулами продук-
ции интерферона-гамма мононуклеарными клетками крови является информативным в плане про-
гнозирования исхода лечения деструктивного туберкулёза легких.

Ключевые слова: деструктивный мультирезистентний туберкулез легких, интерферон-гамма.

O. R. Panasiukova, L. P, Kadan, E. M. Rekalova, E. F. Chernushenko, S. G. Yasyr
SO “National Institute of Phthisiology and Pulmonology
named by F.G. Yanovsky National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

SOME CHARACTERISTICS OF INTERFERON GAMMA  
PRODUCTION AT THE PATIENTS WITH DESTRUCTIVE  
MULTIDRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS

The aim of the work was the study of the level of serum interferon-gamma (IFNγ), its spontaneous 
and induced by PHA and BCG production by the blood mononuclear cells in patients with destructive 
multidrug-resistant pulmonary tuberculosis (DMRTB) depending on the characteristics of the disease.

Materials and methods. 36 patients with DMRTB and 30 healthy individuals (blood donors) were 
examined. Immunological studies included determination of the level of serum IFNγ and its production 
by the blood mononuclear cells induced by PHA and BCG by ELISA-method. 

Results. The patients with DMRTB had various changes of the serum IFNγ levels and the production 
of IFNγ by blood mononuclear cells when stimulated with PHA and BCG. Their increased values is 
registered respectively in 44,5%, 48,4% and 11,1% (p<0,05) of patients. The inhibition of spontaneous 
IFNγ production by blood mononuclear cells (in 68,8) % of patients, p<0,05 and the inhibition of their 
ability to respond to a specific stimulus (in 66,7) % of patients, p<0,05 were characteristics of the 
majority of patients. This may show a decrease lymphocytes response to Mycobacterium tuberculosis. 
The patients with a more severe course of the disease (with a higher duration and greater lesion volume 
in the lungs) had the higher levels of serum IFN-γ and increased spontaneous IFN-γ production by cells as 
the result. The higher PHA- and BCG-activated IFNγ production by the blood cells were associated with a 
more favorable course for destructive multidrug-resistant pulmonary tuberculosis 

Conclusion. Determination of interferon gamma and it`s production by blood mononuclear cells in 
response to stimulation by specific and nonspecific mitogens are the informative indicators in predicting 
the results of treatment of the patients with multidrug-destructive pulmonary tuberculosis.

Keywords: destructive multidrug-resistant pulmonary tuberculosis, interferon-gamma.
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СТАН МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА 
ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ 

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
Мета дослідження. Вивчити та порівняти стан місцевого клітинного та гуморального імунітету, 

дослідити концентрацію фактору некрозу пухлин (TNF-α), IL-2, 4, 6, γ-інтерферону в бронхоальвео-
лярному змиві (БАЗ) у хворих на туберкульоз легень та негоспітальну пневмонію із затяжним пере-
бігом.

Матеріали та методи. Було обстежено 30 хворих на вперше діагностований інфільтративний ту-
беркульоз легень (основна група), 30 хворих із негоспітальною пневмонією із затяжним перебігом 
(контрольна група) та 25 здорових волонтерів. Вивчали показники гуморального та клітинного БАЗ, 
узятого з дренуючого бронху зони розташування інфільтрату в легенях та у здорових волонтерів. 

Результати та обговорення. У хворих на інфільтративний туберкульоз легень відзначали суттєве 
зменшення кількості Т-хелперних (CD4+), Т-цитотоксичних (CD8+) лімфоцитів, природних кілерів 
(CD16+) в БАЗ. При вперше діагностованому туберкульозі легень вміст TNF-α у БАЗ перевищував 
норму у 13,5 рази, а IL-2 – в 53,2 рази. При негоспітальній пневмонії рівень цих цитокінів був ви-
щим, відповідно, в 4,6 та в 7,6 рази. Рівень IFN-γ у БАЗ був підвищений у 1,4 рази лише у хворих 
на вперше діагностований туберкульоз легень. Подібні зміни не спостерігались у хворих на негоспі-
тальну пневмонію та здорових волонтерів. 

Висновки. При підвищенні концентрації цитокінів TNF-α, INF-γ, IL-2, IL-6 у два та більше рази, 
порівняно з контрольним рівнем здорових осіб, діагностується інфільтративний туберкульоз легень, 
тоді як у хворих на негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом рівні цих цитокінів не відрізня-
ються від норми. 

Ключові слова: діагностика, клітинний місцевий імунітет, цитокіни.

УДК 616.24 -002.5-07-085

Оригінальні дослідження

Туберкульоз визнано ВООЗ глобальною світо-
вою проблемою, яка завдає більшості країн сві-
ту колосальних соціально-економічних збитків. 
У розвитку туберкульозного запалення значну 
роль відіграють імунні процеси [1].

У деяких випадках перебіг туберкульозного 
процесу в легенях може набувати атипового ха-
рактеру за клінічними ознаками та бактеріови-
діленням, що значно ускладнює його діагности-
ку [2, 3, 4].

У сучасних умовах спостерігаються помітні 
зміни й щодо клінічного перебігу позалікарняної 
пневмонії. Більш часто почали зустрічатись ви-
падки її затяжного перебігу. Затяжні пневмонії 
можуть ускладнюватись абсцесами легень та емпі-
ємами плеври. У формуванні умов для виникнен-
ня затяжного перебігу пневмоній відіграють посе-
редники імунних реакцій – інтерлейкіни [1, 4].

У разі негативного результату мікроскопіч-
ного дослідження мокротиння на мікобактерії 
туберкульозу (МБТ) та в очікуванні результатів 
культурального дослідження клініцист повинен 
приймати рішення щодо лікування пацієнта з 
урахуванням клінічних критеріїв. Така ситуація 
вимагає визначення більш ефективних критеріїв 
диференційної діагностики негоспітальної пнев-
монії із затяжним перебігом та інфільтративного 

туберкульозу легень із негативним мазком мо-
кротиння. 

Мета дослідження. Вивчити та порівняти 
стан місцевого клітинного та гуморального іму-
нітету, дослідити концентрацію фактору некро-
зу пухлин (TNF-α), інтерлейкінів (IL)-2, -4, -6, 
γ-інтерферону (IFN-γ) в бронхоальвеолярному 
змиві (БАЗ) у хворих на туберкульоз легень та не-
госпітальну пневмонію із затяжним перебігом. 

Матеріали та методи

Для характеристики імунної системи було 
обстежено 30 хворих на вперше діагностований 
інфільтративний туберкульоз легень (основна 
група), 30 хворих із негоспітальною пневмоні-
єю із затяжним перебігом (контрольна група) та 
25 здорових волонтерів. Вивчали показники гу-
морального та клітинного імунітету БАЗ, який 
було отримано з дренуючого бронху зони розта-
шування інфільтрату в легенях та у 25 здорових 
волонтерів. Імунологічне обстеження пацієнтів 
проводилося при їх госпіталізації до стаціонару. 

Стан Т-ланки імунітету вивчали на осно-
ві визначення відносного та кількісного складу 
Т-лімфоцитів (CD3+-лімфоцитів), їх субпопуля-
ційного спектру (СD4+, CD8+) та відносної кіль-
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кості природних кілерів (СD16+), а також визна-
ченням імунорегуляторного індексу (CD4/CD8) 
в БАЗ. Функціональний стан В-ланки імунітету 
оцінювали за допомогою визначення відносного 
вмісту В-лімфоцитів (CD22+-лімфоцитів), кон-
центрації IgA в БАЗ. Визначення TNF-α, IL-2, 
-4, -6 та IFN-γ БАЗ та супернатанті культури аль-
веолярних макрофагів проводили за допомогою 
стандартних комерційних наборів для прямого 
імуноферментного аналізу компанії «ДРГ Био-
медикал» (Санкт-Петербург). В якості стандарту 
для порівняння були TNF-α, IL-2, -4, -6 та IFN-γ 
відомої концентрації, які входили до набору ре-
агентів.

Результати та обговорення

У хворих на вперше діагностований інфіль-
тративний туберкульоз легень та негоспітальну 
пневмонію показники В-ланки місцевого імуні-
тету в БАЗ не відрізнялись суттєво від показни-
ків здорових донорів (табл.1).

Дещо інший картину мали показники клітин-
ного імунітет у зазначених хворих у порівнянні 
зі здоровими особами. Так, у таблиці 2 наведені 

показники стану Т-ланки місцевого імунітету 
(БАЗ) у хворих на вперше діагностований рані-
ше нелікований інфільтративний туберкульоз 
легень та негоспітальну пневмонію із затяжним 
перебігом.

У хворих на інфільтративний туберкульоз ле-
гень місцевий імунітет характеризувався суттє-
вим зменшення кількості Т-хелперних (CD4+), 
Т-цитотоксичних (CD8+) лімфоцитів, природних 
кілерів (CD16+).

Як видно з таблиці 2, у хворих на вперше 
діагностований недеструктивний інфільтра-
тивний туберкульоз легень на початку лікуван-
ня абсолютна кількості Т-хелперних (CD4+) та 
Т-цитотоксичних (CD8+) лімфоцитів удвічі була 
меншою, ніж у здорових осіб. Дещо менше було 
й природних кілерів (CD16+).

Рівні цитокінів в БАЗ у хворих на туберку-
льоз легень, негоспітальну пневмонію та здоро-
вих волонтерів наведено в таблиці 3.

При вперше діагностованому туберкульозі 
легень вміст TNF-α у БАЗ перевищував норму у 
13,5 рази, а IL-2 – в 53,2 рази. При негоспіталь-
ній пневмонії рівень цих цитокінів був вищим, 
відповідно, в 4,6 та в 7,6 рази.

Таблиця 1
Показники В-ланки місцевого імунітету (БАЗ) у хворих  

на вперше діагностований туберкульоз легень та негоспітальну пневмонію  
із затяжним перебігом (М±m)

Показник В-ланки  
місцевого імунітету

Групи обстежених

Туберкульоз  
n=30

Негоспітальна пневмонія 
n=30

Здорові  
n=25

CD22, абс. 9,9±0,75 10,0±0,8 10,2±0,7

CD22, % 10,7±0,7 9,4±0,5 9,8±0,5

Ig A, г/л 1,5±0,09 1,15±0,12 1,4±0,1

Таблиця 2
Показники Т-ланки місцевого імунітету (БАЗ) у хворих  

на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень  
та негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом (М±m)

Показники Т-ланки  
місцевого імунітету

Групи обстежених

Туберкульоз  
n=30

Негоспітальна пневмонія 
n=30

Здорові  
n=25

CD3+, абс. 0,8±0,1* 1,3±0,2# 1,4±0,05

CD3+, % 50,4±2,2* 61,4±1,9# 64,3±1,2

CD4+, абс. 0,5±0,1* 0,8±0,1# 0,9±0,05

CD4+, %  29,5±1,6* 33,4±1,4# 34,8±1,2

CD8+, абс 0,4±0,1* 0,8±0,1# 0,8±0,05

CD8, % 21,5±0,9* 29,8±1,4# 32,8 ± 1,5

CD4/CD8 1,3±0,09 1,5±0,2 1,6±0,1

CD16+ абс. 0,2±0,01* 0,3±0,01# 0,3±0,05

CD16+, % 12,2±0,8* 13,3±0,6# 14,7±0,8

Примітка:  * – значення показника вірогідно відрізняється з таким порівняно зі здоровими, p<0,05;
 # – значення показника між групами  хворих вірогідно відрізняється, p<0,05
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Рівень IFN-γ у БАЗ був підвищений у 1,4 рази 
лише у хворих на вперше діагностований тубер-
кульоз легень. Рівень протизапального цитокі-
ну IL-6 у БАЗ був вищим у 178 разів при негос-
пітальній пневмонії, у порівнянні зі здоровими 
особами, при вперше діагностованому туберку-
льозі легень цей показник був більшим у 63 рази. 
Рівень IL-4 в БАЗ статистично не відрізнявся в 
обох групах хворих і був у 19,5 рази вищим у хво-
рих на негоспітальну пневмонію та в 16,7 рази у 
хворих на вперше діагностований туберкульоз 
легень у порівнянні зі здоровими. 

На відміну від хворих на негоспітальну пнев-
монію, у яких відхилень з боку місцевого імуні-
тету порівняно зі здоровими не було, у хворих 
на туберкульоз визначали підвищення функці-
ональної активності альвеолярних макрофагів 
БАЗ в спонтанному стані.

Дані щодо спонтанної продукції цитокінів 
альвеолярними макрофагами хворих на вперше 
діагностований туберкульоз легень та негоспі-
тальну пневмонію з затяжним перебігом наведе-
но в таблиці 4.

При визначенні концентрації прозапальних 
цитокінів в супернатанті альвеолярних макрофа-
гів, було встановлено, що альвеолярні макрофаги 
хворих на негоспітальну пневмонію не є активо-
ваними щодо синтезу прозапальних цитокінів –  
TNFα, IFNγ, IL-2, IL-6. Проте, при вперше діа-

гностованому туберкульозі легень продукування 
зазначених цитокінів збільшувалось відповідно 
у 7,2, 2,9, 11,0, 3,9 рази, що може свідчити про 
функціональне напруження альвеолярних ма-
крофагів.

Звертає на себе увагу факт, що альвеолярні 
макрофаги як хворих на туберкульоз легень, так 
і на негоспітальну пневмонію не були активовані 
щодо синтезу протизапального цитокіну IL-4. 

Синтез прозапальних цитокінів TNF-α, INF-γ, 
IL-2, IL-6 альвеолярними макрофагами БАЗ 
розрізняється у хворих на туберкульоз та не-
госпітальну пневмонію. Концентрації цитокінів 
TNF-α, INF-γ, IL-2, IL-6 при інфільтративному 
туберкульозі вище в два та більше рази у порів-
нянні з контрольним рівнем здорових осіб, тоді 
як у хворих на негоспітальну пневмонію із за-
тяжним перебігом рівні цих цитокінів не відріз-
няються від норми. 

Для диференційної діагностики інфільтра-
тивного туберкульозу та негоспітальної пневмо-
нії слід визначати синтез TNF-α, INF-γ, IL-2, IL-6 
в супернатанті культури альвеолярних макро-
фагів БАЗ, узятого з ураженої сторони. У хворих 
на туберкульоз визначають високі концентрації 
цих цитокінів, на відміну від хворих на негоспі-
тальну пневмонію, у яких синтез TNF-α, INF-γ, 
IL-2, IL-6 знаходиться на рівні групи здорових 
волонтерів.

Таблиця 3
Вміст цитокінів (БАЗ) у хворих на інфільтративний туберкульоз легень,  

негоспітальну пневмонію з затяжним перебігом і здорових волонтерів, пг/мл

Показник
Хворі на ВДТБЛ Хворі на НП Здорові P

1 2 3 Р1-3 Р2-3 Р1-2

TNF-α 385,1±50,5* 130,8±38,8* 28,5±5,4* <0,05 <0,05 <0,05

IFN-γ 5,7±1,8 4,6±1,4 4,2±1,3 <0,05 >0,05 <0,05

IL-6 56,8±9,2* 160,3±38,3* 0,9±0,3 <0,05 <0,05 <0,05

IL-4 6,7±3,0 7,8±1,9* 0,4±0,01 <0,05 <0,05 >0,05

IL-2 85,1±16,7* 12,2±3,4 1,6±0,2 <0,05 <0,05 <0,05

Примітка:  * – значення показника вірогідно відрізняється з таким порівняно зі здоровими, p<0,05;

Таблиця 4
Показники Т-ланки місцевого імунітету (БАЗ) у хворих  

на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень  
та негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом (М±m)

Вміст цитокінів  
в культуральному  

середовищі (пг/мл)
Здорові особи

Хворі на:

інфільтративний  
туберкульоз

негоспітальну  
пневмонію

TNFα 16,9±3,4 121,3±5,60* 18,9±3,4  

IFNγ 6,3±1,5 18,1±1,40* 7,8±3,40

IL-2 17,1±6,1 187,9±33,60* 15,2±1,7

IL-6 6,5±1,3 25,2±1,70* 7,8±2,3

IL-4 18,8±4,8 16,2±3,4 14,8±3,9

Примітка:  0 – різниця з показником здорових осіб вірогідна (p<0,05);
 * – різниця з показником хворих на негоспітальну пневмонію вірогідна (p<0,05)
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Висновки

1. У хворих на інфільтративний туберкульоз 
легень відзначали суттєве зменшення кількості 
Т-хелперних (CD4+), Т-цитотоксичних (CD8+) 
лімфоцитів, природних кілерів (CD16+) в БАЗ.

2. При вперше діагностованому  туберкульо-
зі легень у БАЗ вміст TNF-α перевищував норму 
у 13,5 разів, при негоспітальній пневмонії – у 
4,5 рази; IL-2 – в 51,2 раз, а при негоспітальній 
пневмонії рівень цього цитокіну збільшився в 
7,6 раз. Рівень IFN-γ у БАЗ був підвищений у 1,4 

рази лише у хворих на вперше діагностований 
туберкульоз легень. 

3. У хворих на туберкульоз активовані макро-
фаги синтезують підвищені кількості цих ци-
токінів на відміну від хворих на негоспітальну 
пневмонію та здорових волонтерів. Підвищення 
концентрації цитокінів TNF-α, INF-γ, IL-2, IL-6 
в 2 та більше разів у порівнянні з контрольним 
рівнем здорових осіб діагностують при інфіль-
тративному туберкульозі, тоді як у хворих на 
негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом 
рівні цих цитокінів не відрізняються від норми.
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СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ  
С ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАНЫМ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ 

ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ

Цель исследования. Изучить и сравнить состояние местного клеточного и гуморального имму-
нитета, исследовать концентрацию фактора некроза опухолей (TNF-α), IL-2, 4, 6, γ-интерферона в 
бронхоальвеолярном смыве (БАС) у больных туберкулёзом лёгких и негоспитальной пневмонией с 
затяжным течением.

Материалы и методы. Было обследовано 30 больных с впервые диагностированным инфильтра-
тивным туберкулёзом лёгких (основная группа), 30 больных с негоспитальной пневмонией с затяж-
ным течением (контрольная группа) и 25 здоровых волонтёров. Изучали показатели гуморального и 
клеточного иммунитета в БАС, взятого из дренирующего бронха зоны расположения инфильтрата в 
лёгких, и у здоровых волонтёров. 

Результаты и обсуждение. У больных инфильтративным туберкулёзом лёгких определялось су-
щественное уменьшение числа Т-хелперных (CD4+), Т-цитотоксических (CD8+) лимфоцитов, есте-
ственных киллеров (CD16+) в БАС. При впервые диагностированном туберкулёзе лёгких содержа-
ние TNF-α в БАС превышал норму в 13,5 раза, а IL-2 – в 53,2 раза. При негоспитальной пневмонии 
уровень этих цитокинов был выше, соответственно, в 4,6 и 7,6 раза. Уровень IFN-γ в БАС повышался 
в 1,4 раза лишь у больных с впервые диагностированном туберкулёзе лёгких. Подобные изменения 
не наблюдались у больных с негоспитальной пневмонией и здоровых волонтёров.

Вывод. При повышении концентрации цитокинов TNF-α, INF-γ, IL-2, IL-6 в два и более раза, в 
сравнении с контрольным уровнем здоровых лиц, диагностируется инфильтративным туберкулёзом 
лёгких, тогда как у больных с негоспитальной пневмонией с затяжным течением уровень этих цито-
кинов не отличался от нормы.

Ключевые слова: туберкулёз, диагностика, иммунитет, цитокины.
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CONDITION OF THE LOCAL IMMUNITY IN PATIENTS  
WITH NEWLY DIAGNOSED INFILTRATIVE  

PULMONARY TUBERCULOSIS

Aim of the research. To study and compare the state of the local cellular and humoral immunity and 
to investigate the concentration of tumor necrosis factor (TNF-α), IL-2, 4, 6, γ-interferon in bronchoal-
veolar lavage (BAL) of patients with pulmonary tuberculosis and community-acquired pneumonia with 
protracted course.

Materials and methods. There were observed 30 patients with newly diagnosed infiltrative pulmo-
nary tuberculosis (study group), 30 patients with community-acquired pneumonia with protracted 
course (control group) and 25 healthy volunteers. There were studied the humoral and cellular immunity 
in BAL, which were taken from the draining bronchus location area of infiltration in the lung, and in 
healthy volunteers.

Results and discussion. In patients with infiltrative pulmonary tuberculosis were determined a sig-
nificant decrease in the number of T-helper (CD4+), T-cytotoxic (CD8+) lymphocytes, natural killer cells 
(CD16+) in BAL. Content of TNF-α exceeded the norm by 13,5 times, and IL-2 – to 53,2 times, in BAL of 
patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis. Level of these cytokines was higher, respective-
ly, in 4,6 and 7,6 times when community acquired pneumonia. Level of IFN-γ in BAL increased only in 
1,4 times in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis. Similar changes were not observed 
in patients with community-acquired pneumonia, and healthy volunteers .

Conclusion. Increasing of concentration of cytokines TNF-α, INF-γ, IL-2, IL-6 in two and more times, 
in comparison with control group in healthy persons, were diagnosed in patients with infiltrative pulmo-
nary tuberculosis, whereas in patients with  community-acquired pneumonia with prolonged course, the 
state of these cytokines did not differ from norm.

Keywords: tuberculosis, diagnostics, immunity, cytokines.



16

С. О. Черенько, Н. І. Кібізова, М. В. Погребна
ДУ «Національний інститут фтизіатрії іпульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІЗОПАСК В КОМПЛЕКСНОМУ 
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ 

ТУБЕРКУЛЬОЗ
Мета. Підвищити ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз шляхом 

застосування комбінованого препарату ПАСК+ізоніазид в індивідуалізованих схемах хіміотерапії.
Матеріали і методи. У відкритому рандомізованому, контрольованому клінічному дослідженні 

приймали участь 80 пацієнтів на мультирезистентний туберкульоз легень. У 40 (основна група) за-
стосовували режим хіміотерапії з включенням до нього комбінованого препарату ПАСК+ізоніазид у 
вигляді кишковорозчинних гранул ізоПАСК, у 40 інших (група порівняння) – моно препарат – киш-
коворозчинні гранули ПАСК. Добова доза ПАСК у хворих основної та контрольної груп становила 
12,0 г. Призначали індивідуалізовані режими хіміотерапії згідно тесту медикаментозної чутливості 
МБТ. Серед загальної кількості хворих, що увійшли у дослідження (80 осіб), більшості пацієнтам 
(85,0%) призначали щоденно 5 інших протитуберкульозних препаратів, до яких МБТ були чутливі: 
піразинамід + левофлоксацин + канаміцин + протіонамід + циклосерин. Результати ефективності 
лікування хворих основної та контрольної груп оцінювали через 6 місяці інтенсивної фази хіміоте-
рапії.

Результати. У 29 (72,5%) хворих основної групі припинилось бактеріовиділення порівняно із 26 
(65,0%) пацієнтами контрольної групи, що на 7,5% більше (р>0,05). Застосування ізоПАСК при-
звело до достовірного прискорення темпів зникнення клінічних симптомів (за (2,2±0,1) міс про-
ти (2,9±0,2) міс у хворих контрольної групи), (p<0,05) і припинення бактеріовиділення (за (2,5± 
0,3) міс проти (3,3±0,2) міс), p<0,05, що дозволило скоротити стаціонарний етап лікування майже 
на 24 дні. Переносимість режимів інтенсивної фази хіміотерапії на фоні застосування загально тера-
певтичних доз кишковорозчинних гранул ізоПАСК була такою ж як і при прийомі кишковорозчин-
них гранул ПАСК – побічні реакції реєстрували відповідно у 35,0% і 30,0% хворих.

Висновки. Застосування ізоПАСК має переваги над ПАСК на інтенсивному етапі за рахунок при-
скорення темпів припинення бактеріовиділення та зникнення клінічних симптомів захворювання 
відповідно на 24,3% та 24,2%. ІзоПАСК і ПАСК мають однакову переносимість і викликають пере-
важно диспепсичні побічні реакції у 22,5% хворих, у тому числі тяжкі, які вимагали відміни пре-
парату, у 2,5% і 5% хворих. 

Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз, лікування, ізоПАСК, ПАСК.
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Оригінальні дослідження

Лікування туберкульозу в сучасних умовах 
ускладнюється тим, що профіль медикаментоз-
ної резистентності мікобактерій туберкульозу 
(МБТ) постійно розширюється, особливо у випад-
ку мультирезистентного туберкульозу та тубер-
кульозу (МРТБ) із розширеною резистентністю 
(РРТБ) [2]. У хворих з цими формами захворю-
вання важко застосувати адекватні режими хі-
міотерапії, які б включали не менше 4-х дієвих 
препаратів, що обумовлює високі показники 
летальності та низькі – ефективного лікування. 
За даними літератури виліковування у таких 
пацієнтів досягають в значно меншій кількості 
випадків порівняно із хворими на МРТБ – від-
повідно у 20–30% випадках проти 60–70% [8]. 
Середня тривалість життя неефективно лікова-
них хворих становить 2,9 роки [7]. Імовірність 
успішного лікування у подальшому зменшу-
ється з появою нових лікарсько-стійких штамів 
МБТ з тотальною резистентністю до усіх відомих 

протитуберкульозних препаратів. За минулі 50 
років за винятком фторхінолонів ніякого ново-
го протитуберкульозного препарату не було за-
пропоновано до широкого застосування [3]. Тим 
не менш, розумне використання комбінацій до-
ступних препаратів може поліпшити шанси на 
одужання в більшості випадків МРТБ і РРТБ і 
навіть у частини хворих з тотальною резистент-
ністю МБТ [4, 5]. 

Одним із варіантів таких комбінації є поєд-
нання парааміносаліцилової кислоти (ПАСК) 
з ізоніазидом. ПАСК відрізняється декілько-
ма перевагами від інших протитуберкульозних 
препаратів II ряду: унікальним механізмом дії, 
який забезпечує відсутність перехресної меди-
каментозної резистентності з іншими протиту-
беркульозними препаратами; до препарату дуже 
рідко та повільно розвивається медикаментозна 
резистентність [6]. ПАСК є структурним анало-
гом пара-амінобензойної кислоти і за механізмом 
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конкурентного антагонізму гальмує синтез фоліє-
вої кислоти, перешкоджаючи перетворенню амі-
нобензойної кислоти в дигідрофолієву кислоту. 
При цьому порушується синтез компоненту бак-
теріальної стінки МБТ – мікобактину. Тому анти-
мікробний бактеріостатичний ефект опосередко-
вується тільки по відношенню до МБТ. Препарат 
гальмує розмноження позаклітинно розташо-
ваних МБТ, слабко діє на МБТ, що розташовані 
внутрішньоклітинно. Розмноження чутливих 
штамів МБТ ПАСК гальмує в концентрації 0,5– 
2,0 мкг/мл. Фармакокінетика протитуберкульоз-
них препаратів значною мірою впливає на їх клі-
нічну ефективність. ПАСК у вигляді лужної солі 
швидко адсорбується у шлунку, у вигляді кишково-
розчинних гранул – в кишківнику. Пік концен-
трації у крові після прийому 4 г препарату дося-
гає 40–75 мкг/мл, період напіввиведення складає 
1 год. Комбінований препарат ПАСК+ізоніазид в 
100 г кишково-розчинних гранул містить натрію 
парааміносаліцилату 80,0 г і ізоніазиду 2,33 г. Ме-
таболізуються ізоніазид і натрію аміносаліцилат 
переважно в печінці головним чином шляхом аце-
тилювання та дегідрогинації. Ці метаболіти потім 
виводяться нирками шляхом фільтрації та ка-
нальцевої секреції. Ацетилювання генетично обу-
мовлено. Доцільність комбінації ПАСК+ізоніазид 
полягає у тому, що ПАСК конкурує з ізоніазидом 
за N-ацетилтрансферазу печінки, яка метаболізує 
ці препарати. Таким чином, у швидких ацетиля-
торів ПАСК сповільнює ацетилування ізоніазиду 
на 20%, що, тим самим, підвищує його концен-
трацію в крові та навпаки. Біодоступність ПАСК 
після перорального прийому складає 60%, тому 
можна очікувати підвищення концентрації цього 
препарату при його поєднанні з ізоніазидом [1]. 

Мета роботи – підвищити ефективність ліку-
вання хворих на мультирезистентний туберку-
льоз легень шляхом застосування комбінованого 
препарату ПАСК+ізоніазид в індивідуалізова-
них схемах хіміотерапії.

Об’єкт і методи дослідження

У відкритому рандомізованому, контрольова-
ному клінічному дослідженні приймали участь 
80 пацієнтів на мультирезистентний туберкульоз 
легень. У 40 (основна група) застосований режим 
хіміотерапії з включенням до нього комбіновано-
го препарату ПАСК+ізоніазид у вигляді кишко-
ворозчинних гранулів ПАСК, у 40 інших (група 
порівняння) – монопрепарат, кишковорозчинні 
гранули ПАСК. Хворим основної та контрольної 
груп в інтенсивну фазу хіміотерапії призначали 
індивідуалізовані режими хіміотерапії згідно 
тесту медикаментозної чутливості МБТ. Серед 
загальної кількості хворих, що увійшли у дослі-
дження (80 осіб), більшості пацієнтам (85,0%) 
призначали щоденно 5 інших протитуберкульоз-
них препаратів, до яких МБТ були чутливі: піра-

зинамід + левофлоксацин + канаміцин + проти-
іонамід + циклосерин. У решти пацієнтів через 
резистентність МБТ до частини з цих препаратів 
застосовували інші 5-компонентні режими хімі-
отерапії, до складу яких входив капреоміцин, 
моксифлоксацин. У свою чергу, групи порівнян-
ня (основна та контрольна) виявилися ідентичні 
між собою за призначеними режимами хіміоте-
рапії, оскільки група порівняння підбиралась до 
основної групи згідно профілю медикаментозної 
резистентності МБТ, давності та тяжкості ту-
беркульозного процесу. Хворим обох груп в да-
ному дослідженні ПАСК призначали в добовій 
разовій дозі 12 г, ізоніазид – 0,3 г, що становило 
12,5 г кишковорозчинних гранул. Корекція дози 
ПАСК, або режиму хіміотерапії проводилась у 
зв’язку із виникненням побічних реакцій. 

Групи порівняння були ідентичні згідно ви-
падку мультирезистентного туберкульозу: кіль-
кістю хворих із невдачею попереднього ліку-
вання (відповідно 20,0% та 17,5%), перервою 
попереднього лікування (17,5% та 17,5%), реци-
дивом захворювання (30,0% та 27,5%), хроніч-
ним туберкульозом (7,5% та 10,0%) та новими 
випадками туберкульозу (25,0% та 27,5% у гру-
пах порівняння), р>0,05. Отже, в досліджуємих 
групах значно переважали пацієнти з новими 
випадками мультирезистентного туберкульозу 
(92,5% та 90,0%). 

Усі хворі, що увійшли у дослідження, мали 
поширені інфільтративно-вогнищеві зміни у ле-
генях (більше 1 долі при однобічному ураженні 
легень або двобічний процес різної поширенос-
ті). Серед загальної кількості переважали хворі 
з двома та більшою кількістю порожнин розпаду 
у легенях до 4 см у діаметрі (42,5% та 45,0%), 
р>0,05. Інші різновиди деструктивних змін у ле-
генях (1 порожнина розпаду до 4 см, 1 порожнина 
розпаду більше 4 см, 2 та більше порожнин роз-
паду більше 4 см) зустрічались з однаковою час-
тотою – відповідно у 7 (17,5%) проти 8 (20,0%), 
у 10 (25,0%) проти 11 (27,5%), у 6 (15,0%) проти 
3 (7,5%) хворих, (р>0,05).

Більшість хворих, що увійшли у досліджен-
ня, мали резистентність МБТ до 3 та більшої 
кількості протитуберкульозних препаратів І та 
ІІ ряду — 80 (100,0%) пацієнтів. Серед них май-
же половина хворих мали резистентність МБТ 
до 3–4 препаратів (72,5%). У свою чергу, групи 
порівняння (основна та контрольна) виявилися 
ідентичні між собою за профілем резистентності 
МБТ: резистентність до 3 препаратів було діа-
гностовано у 13 пацієнтів кожної групи (32,5%), 
до 4 препаратів – у 16 пацієнтів кожної групи 
(40,0%), до 5 препаратів і більшої кількості пре-
паратів – у 11 пацієнтів кожної групи (27,5%). 
Розширену резистентність МБТ до протитубер-
кульозних препаратів визначено у 3 (7,5%) хво-
рих як основної, так і контрольної групи. Резис-
тентність МБТ до етамбутолу була у 7 (17,5%) 
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хворих основної групи та у 8 (20,0%) хворих 
контрольної групи, (р>0,05), до піразинаміду – 
відповідно у 5 (12,5 %) та 5 (12,5%) хворих. Усі 
пацієнти були чутливі до ПАСК.

Результати лікування оцінювали на кінець 
інтенсивної фази хіміотерапії через 6 місяців 
за наступними показниками: частота та термі-
ни припинення бактеріовиділення методом мі-
кроскопії (або методом засіву, якщо на момент 
вступу було визначене лише культуральним ме-
тодом); частота та терміни визначення інфіль-
тративних змін у легенях (зникнення), частота 
та терміни визначення деструктивних змін у 
легенях (зникнення), частота та терміни змін 
клініко-лабораторних показників захворювання 
(зникнення симптомів). Регресія каверн визна-
чалась за зменшенням їх розмірів, кількості та 
витонченням стінки.

Крім того проводилась сумарна оцінка ре-
зультатів лікування: значне покращання (повне 
зникнення клінічних проявів хвороби – кашлю, 
харкотиння, нормалізація температури тіла, по-
казників крові, припинення бактеріовиділення, 
загоєння каверн); покращання (повне зникнення 
клінічних проявів хвороби, припинення бакте-
ріовиділення при недостатній рентгенологічній 
динаміці, зменшення розмірів каверн, витончен-
ня їх стінок, загоєння частини каверн, повне або 
часткове розсмоктування інфільтрації і вогнищ 
дисемінації); часткове покращання (зменшення 
клінічних проявів хвороби, зменшення масив-
ності бактеріовиділення, часткове розсмоктуван-
ня інфільтративних і вогнищевих змін, часткова 
регресія каверн); стан без змін; погіршення.

Переносимість протитуберкульозних препа-
ратів оцінювали на підставі суб’єктивних симп-
томів та скарг, які доповідались пацієнтом у про-
цесі лікування та об’єктивного спостереження за 
хворим (реєстрація лікарем алергічних та будь-
яких проявів та змін на шкірі та слизових обо-
лонках, відхилень в психоневрологічному стані), 
лабораторних показників.

Всі результати представляли у вигляді n – 
кількості обстежених хворих у групі, середньо-
арифметичного значення (М), помилки серед-
ньоарифметичного значення (m). Для оцінки 
статистично значимої різниці між середніми 
значеннями показників у вибірках використо-
вувався критерій Уілкоксона-Mанна-Уїтні. За 
рівень вірогідності приймалися значення показ-
ника вірогідності різниці між групами (р) рівні/
менші 0,05.

Робота виконана за кошти державного бюджету.

Результати та їх обговорення

Результати ефективності лікування хворих 
основної та контрольної груп через 6 місяці ін-
тенсивної фази хіміотерапії представлені в та-
блиці 1.

Як свідчать дані таблиці 1 у 29 (72,5%) хворих 
основної групі припинилось бактеріовиділення 
порівняно із 26 (65,0%) пацієнтами контроль-
ної групи, що на 7,5% більше, хоча достовірної 
різниці не отримано (р>0,05). Застосування ізо-
ПАСК призвело до достовірного прискорення 
темпів зникнення клінічних симптомів і припи-
нення бактеріовиділення, що дозволило скороти-
ти стаціонарний етап лікування майже на 24 дні. 
Така ж сама тенденція простежується за часто-
тою та термінами зникнення клінічних проявів 
хвороби, що дозволяє пацієнтів виписувати на 
амбулаторний етап лікування. 

Розсмоктування інфільтративних і вогнище-
вих змін в легенях протягом інтенсивної фази 
хіміотерапії відбулося частіше в основній групі 
хворих – у 29 (72,5%) пацієнтів проти 22 (55,0%) 
пацієнтів контрольної групи, хоча значення по-
казників вірогідно не відрізняються, p>0,05. 
Терміни розсмоктування інфільтративних та 
вогнищевих змін в легенях в групах порівнян-
ня вірогідно не відрізнялись (р>0,05). Регресію 
каверн протягом інтенсивної фази хіміотерапії 
спостерігали у більшості хворих обох груп – від-
повідно у 67,5% та 65,0% хворих, значення по-
казників вірогідно не відрізнялись (р>0,05).

Загоєння каверн протягом інтенсивної фази 
хіміотерапії спостерігали в поодиноких випад-
ках, проте, з більшою частотою у хворих осно-
вної групи ніж контрольної – відповідно у 25,0% 
проти 10,0%, p>0,05.

Сумарні результати лікування хворих осно-
вної та контрольної груп наведено в таблиці 2. 
Сумарні результати лікування у хворих осно-
вної групи на кінець інтенсивної фази хіміоте-
рапії виявились достовірно кращими у хворих 
основної групи за показниками «стан без змін».  
У 25,0% хворих контрольної групи через 6 міся-
ців інтенсивної хіміотерапії не досягли будь-яких 
суттєвих змін порівняно з їх початковим станом, 
окрім деякого зменшення клінічних симптомів та 
незначного рентгенологічного покращення. 

У хворих основної групи не досягли позитив-
них результатів лише у 4,2% випадках, що ві-
рогідно менше, ніж в контрольній групі. Ми вва-
жаємо, що така суттєва різниця в результатах 
лікування виявилась за рахунок більш швидких 
темпів позитивних зрушень у хворих основної 
групи, де застосовували ПАСК у комбінації з ізо-
ніазидом, а саме за рахунок більш швидких тем-
пів припинення бактеріовиділення і зникнення 
клінічних симптомів захворювання. 

В таблиці 3 наведена частота побічних реак-
цій у хворих на мультирезиcтентний туберку-
льоз від комплексної хіміотерапії, яка включала 
ізоПАСК. 

Переносимість режимів інтенсивної фази 
хіміотерапії на фоні застосування загально те-
рапевтичних доз кишковорозчинних гранул 
ізоПАСК була такою ж як і при прийомі киш-
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коворозчинних гранул ПАСК – побічні реакції 
реєстрували відповідно у 35,0% і 30,0% хво-
рих. Серед побічних реакцій реєстрували тільки 
шлунково-кишкові (від паск, протіонаміду), ге-
патотоксичні, алергічні побічні реакції: в осно-
вній групі відповідно у 22,5%, 10,0%, 2,5% хво-
рого, в контрольній групі – у 22,5%, 5%, 2,5%. 
Кількість тяжких реакцій, яка вимагала корек-
ції протитуберкульозної хіміотерапії, була неви-
сокою і однаковою в обох групах. Серед 4-х ви-
падків тяжких реакцій у хворих основної групи 
в 2-х випадках були гепатотоксичні реакції від 
комплексної хіміотерапії, 2 випадки – блювота, 
діарея від ізоПАСК. Серед 5-х хворих контроль-
ної групи тяжкі побічні реакції проявлялися у 1 
пацієнта у вигляді гепатотоксичної реакції (від 

Таблиця 1
Ефективність комплексної хіміотерапії, що включала ізоПАСК у хворих  

на мультирезистентний туберкульоз через 6 місяців інтенсивної фази хіміотерапії

Показники  
ефективності лікування

Результати лікування

Основна група Контрольна група

Кількість хворих Термін Кількість хворих Термін 

Абс. % міс. Абс. % міс.

Припинення  
бактеріовиділення

29 72,5 2,5±0,3* 26 65,0 3,3±0,2

Зникнення симптомів 32 80,0 2,2±0,1* 26 65,0 2,9±0,2

Розсмоктування інфільтративних 
і вогнищевих змін

29 72,5 5,6±0,3 22 55,0 6,1±0,6

Загоєння каверн 10 25,0 5,1±0,9 4 10,0 5,8±0,6

Регресія каверн 27 67,5 5,2±0,3 26 65,0 5,7±0,1

Примітка: * – міжгрупове значення показника достовірно відрізняється, p<0,05

Таблиця 2
Сумарні результати лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз  

на кінець інтенсивної фази хіміотерапії (через 6 міс)

Сумарні  
результати лікування

Основна група Контрольна група

Абс. число % Абс. число %

Значне покращення 10 25,0 4 10,0

Покращення 19 72,5 20 60,0

Часткове покращення 8 20,0 6 15,0

Стан без змін 3 4,2* 10 25,0

Погіршення 0 0,0 0 0,0

Примітка: * – міжгрупове значення показника достовірно відрізняється, p<0,05

Таблиця 3
Частота побічних реакцій у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень  

від комплексної хіміотерапії протягом інтенсивної фази, яка включала ізоПАСК

Групи хворих Всьогохворих

Побічні реакції

Всього
У тому числі  

з тяжкими проявами

Абс. % Абс. %

Основна 30 14 35,0 4 10,0

Контрольна 30 12 30,0 5 12,5

комплексної хіміотерапії), у 1-го алергічна реак-
ція на канаміцин та у 3-х пацієнтів – у вигляді 
вираженої нудоти, блювоти та/або діареї після 
прийому ПАСК. У одного хворого основної групи 
диспепсичні прояви від ізоПАСК вдалося змен-
шити за рахунок зменшення добової дози ПАСК з 
12 до 8 г та призначенням патогенетичних препа-
ратів для подолання цих побічних реакцій, у од-
ного хворого препарат був відмінений через блю-
воту, що не усувалась під дією патогенетичних 
препаратів та зменшенням дози. В контрольній 
групі для подолання тяжкої диспепсичної побіч-
ної реакції шляхом зменшення дози було в 1-го 
пацієнта, 2-ом пацієнтам препарат відмінили. 

Ми вважаємо, що підвищення ефективності 
лікування хворих на МРТБ при застосуванні ізо-
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ПАСК відбулося за рахунок синергізму цих пре-
паратів та додатковому застосуванню ізоніазиду, 
який міг впливати на частину мікробної популя-
ції в деяких хворих. 

Висновки

Проведене дослідження дозволяє заключи-
ти, що застосування ізоПАСК має переваги над 
ПАСК на інтенсивному етапі за рахунок приско-
рення темпів припинення бактеріовиділення та 

зникнення клінічних симптомів захворювання 
відповідно на 24,3% та 24,2%. Середній термін 
припинення бактеріовиділення у хворих, ко-
трим застосовували ізоПАСК, порівняно з ПАСК 
становив 2,5 проти 3,3 місяця, що дозволило 
скоротити у них на 3 тижні стаціонарний етап 
лікування. 

ІзоПАСК і ПАСК мають однакову переноси-
мість і викликають переважно диспепсичні побіч-
ні реакції у 22,5% хворих, у тому числі тяжкі, які 
вимагали відміни препарату, у 2,5% і 5% хворих.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗОПАСК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Цель. Повысить эффективность лечения больных мультирезистентным туберкулезом путем при-
менения комбинированного препарата ПАСК+изониазид в индивидуализированных схемах химио-
терапии .

Материалы и методы. В открытом рандомизированном контролируемом клиническом исследо-
вании принимали участие 80 пациентов мультирезистентным туберкулезом легких. У 40 (основ-
ная группа) применяли режим химиотерапии с включением в него комбинированного препарата 
ПАСК+изониазид в виде кишечнорастворимых гранул – изоПАСК, у 40 других (группа сравнения) –  
монопрепарат – кишечнорастворимые гранулы ПАСК. Суточная доза ПАСК у больных основной и 
контрольной групп составляла 12,0 г. Назначали индивидуализированные режимы химиотерапии 
согласно тесту медикаментозной чувствительности МБТ. Среди общего количества больных боль-
шинству пациентов (85,0%) назначали ежедневно 5 других противотуберкулезных препаратов, к 
которым МБТ были чувствительны: пиразинамид + левофлоксацин + канамицин + протионамид + 
циклосерин. Результаты эффективности лечения больных основной и контрольной групп оценивали 
через 6 месяцев интенсивной фазы химиотерапии .

Результаты. У 29 (72,5%) больных основной группы прекратилось бактериовыделение по сравне-
нию с 26 (65,0%) пациентами контрольной группы, что на 10% больше (р>0,05). Применение изо-
ПАСК привело к достоверному ускорению темпов исчезновения клинических симптомов (за 2,2± 
0,1 мес против 2,9±0,2 мес у больных контрольной группы), p<0,05 и прекращения бактериовы-
деления (за 2,5±0,3 мес против 3,3±0,2 мес), p<0,05, что позволило сократить стационарный этап 
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лечения почти на 24 дня. Переносимость режимов интенсивной фазы химиотерапии на фоне приме-
нения общих терапевтических доз кишечнорастворимых гранул изоПАСК была такой же, как и при 
приеме кишечнорастворимых гранул ПАСК – побочные реакции регистрировали соответственно у 
35,0% и 30,0% больных.

Выводы. Применение изоПАСК имеет преимущество над ПАСК на интенсивном этапе за счет 
ускорения темпов прекращения бактериовыделения и исчезновения клинических симптомов забо-
левания соответственно на 24,3% и 24,2%. ИзоПАСК и ПАСК имеют одинаковую переносимость и 
вызывают преимущественно диспепсические побочные реакции у 22,5% больных, в том числе тяже-
лые, которые требовали отмены препарата, у 2,5% и 5% больных.

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез, лечение, изоПАСК, ПАСК.

S. A. Cherenko, N. I. Kibizova, M. V. Pogrebnaya
SO “National Institute of Phthisiology and Pulmonology
named by F. G. Yanovsky National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

EFFICACY OF ISOPAS IN THE PATIENTS WITH 
MULTIDRUG RESISTANT TUBERCULOSIS

Purpose. Improve the efficiency of MDR TB treatment through the use of combined drug isoniazid 
PAS individualized chemotherapy regimens.

Materials and methods. In an open, randomized, controlled clinical study enrolled 80 patients with 
pulmonary MDR tuberculosis. In 40 (study group) were used chemotherapy regimen with the inclusion 
of a combined preparation of isoniazid + PAS in the form of enteric pellets – isoPAS, and 40 others (con-
trol group) – monotherapy – enteric granules of PAS. Daily dose of PAS in patients and control group 
was 12,0 g. The individualized chemotherapy regimens applied according to the test of drug sensitivity. 
Among the total number of patients, most patients (85,0%) was administered daily 5 other anti-TB drugs 
to which the MBT were sensitive: levofloxacin, pyrazinamide, kanamycin protionamid, cycloserine. The 
treatment results were evaluated after 6 months of intensive phase of chemotherapy.

Results. Sputum conversion were in 29 (72,5%) patients of the study group compared with 26 (65,0%) 
patients of the control group (p>0,05). Application isoPASK led to a significant acceleration of sputum 
conversion and disappearance of clinical symptoms (for (2,2±0,1) months against (2,9±0,2) months for 
patients in the control group), p<0,05 and sputum conversion (for (2,5±0,3) months against (3,3±0,2) 
months), p<0,05, reduced the inpatient period for 24 days. Tolerability regimes with therapeutic doses 
of enteric granules isoPASK was the same as when taking enteric granules PAS – adverse reactions were 
recorded respectively in 35,0% and 30,0% of patients.

Conclusions. Application isoPAS has an advantage over PAS in intensive phase by accelerating the 
disappearance of clinical symptoms and sputum conversion, respectively on 24,3% and 24,2%. IsoPAS 
and PAS have the same tolerance and induce mostly dyspeptic adverse reactions in 22,5% of patients, 
including serious, which required discontinuation of the drug, in 2,5% and 5% of patients.

Keywords: MDR tuberculosis, isoPAS, PAS.
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ЧАСТОТА ОФЛОКСАЦИН- ТА 
АМІНОГЛІКОЗИДРЕЗИСТЕНТНИХ ШТАМІВ 

МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ХВОРИХ НА 
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ

Мета роботи – вивчити частоту та профіль медикаментозної резистентності мікобактерій тубер-
кульозу (МБТ) до протитуберкульозних препаратів (ПТП) у хворих на мультирезистентний тубер-
кульоз (МРТБ) залежно від випадку захворювання, та встановити частоту резистентності МБТ до 
основних протитуберкульозних препаратів ІІ ряду – офлоксацину та аміноглікозидам. 

Матеріали та методи – обстежені 430 хворих на МРТБ, які лікувались ДУ «Національний інсти-
тут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» за період з 2007 по 2013 роки. 
Тест медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів І ряду проводили на рідкому 
живильному середовищі на автоматичному мікробіологічному аналізаторі, до протитуберкульозних 
препаратів ІІ ряду – на рідкому і щільному живильному середовищі. З дослідження виключені усі 
випадки туберкульозу із розширеною резистентністю.

Результати та їх обговорення. Встановили, що у хворих на МРТБ найвищий рівень резистент-
ності МБТ з будь-якої комбінації є до стрептоміцину (S) – у 89,3% випадку, на другому місці – до 
етіонаміду (Et) – 53,7%, далі – до етамбутолу (E) – 43,5%, до піразинаміду (Z) – 34,6%, до канамі-
цину (Km) – 28,1% (p<0,05, крім різниці між показниками резистентності до E і Z та Z і Km). До 
фторхінолонів (Ofx), капреоміцину (Cm), ПАСК медикаментозну резистентність МБТ у хворих на 
МРТБ виявляють із невисокою частотою. Частота і профіль медикаментозної резистентності суттєво 
не залежали від випадку та тривалості попереднього лікування.

Висновки. У хворих з новими випадками МРТБ (не враховуючи випадки туберкульозу із розши-
реною резистентністю) медикаментозну резистентність до фторхінолонів визначають у 13,7%, до 
аміноглікозидів – у 28,1% хворих. У хворих на МРТБ рівень резистентності до протитуберкульоз-
них препаратів І і ІІ ряду не залежить від випадку захворювання та тривалості попереднього ліку-
вання, окрім збільшення частоти резистентності до фторхінолонів та аміноглікозидів при тривало-
му попередньому лікуванні (понад 2 роки). 

Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз, медикаментозна резистентність МБТ, фторхі-
нолони, аміноглікозиди.
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Оригінальні дослідження

На сьогодні в світі визначається тенденція 
до збільшення кількості хворих на мультире-
зистентний туберкульоз (МРТБ), який є однією 
з самих несприятливих форм захворювання та 
представляє серйозну епідеміологічну небезпе-
ку [6]. Ефективність лікування хворих МРТБ 
залежить від режиму протитуберкульозної хі-
міотерапії, який можна застосувати у кожного 
конкретного пацієнта відповідно до тесту меди-
каментозної чутливості МБТ [3, 4]. Якщо в схемі 
лікування застосовують не менше 5 ефективних 
протитуберкульозних препаратів, до яких ви-
значають чутливість МБТ, то результати ліку-
вання хворих на МРТБ є достатньо високими 
– припинення бактеріовиділення протягом ін-
тенсивної фази досягають у 75–85% хворих [5, 
9, 10]. Ситуація значно погіршується якщо ви-
никає резистентність до найбільш ефективних 
протитуберкульозних препаратів – піразинамі-
ду, фторхінолонів, аміноглікозидів, етіонаміду/

протіонаміду. У хворих на туберкульоз із роз-
ширеною резистентністю результати лікування 
набагато гірші саме через виключення із арсе-
налу хіміотерапії найбільш ефективних ліків. 
За результатами мета-аналізу, проведеного на 
основі багатьох досліджень, були встановлені 
наступні результати лікування 560 пацієнтів на 
РРТБ: вилікування – у 43,7% хворих, померло –  
20,8% хворих, відповідно [8]. Резистентність до 
протитуберкульозних препаратів залежить від 
анамнезу попереднього лікування [7]. Тому у 
хворих з різними випадками туберкульозу мож-
на очікувати різний профіль медикаментозної 
резистентності. 

У 2012 році в Україні кількість випадків 
вперше діагностованого підтвердженого МРТБ 
становила (в 2001 р. – 4298, у 2010 р. – 4056,  
у 2009 р. – 3225) [1, 2]. Зважаючи на велику кіль-
кість хворих, на сьогодні актуальним завданням 
є вивчення частоти та профілю медикаментозної 
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резистентності МБТ у хворих на мультирезис-
тентний туберкульоз для визначення їх значення 
в схемах лікування цих хворих і раціонального 
планування державних закупівель протитубер-
кульозних препаратів. 

Метою дослідження стало встановлення час-
тоти та профілю медикаментозної резистент-
ності МБТ до протитуберкульозних препаратів 
(ПТП) у хворих на МРТБ і РРТБ залежно від 
випадку захворювання та встановити частоту 
резистентності МБТ до основних протитубер-
кульозних препаратів ІІ ряду – офлоксацину та 
аміноглікозидам. 

Матеріали та методи дослідження 

Профіль медикаментозної резистентності 
МБТ до протитуберкульозних препаратів І та ІІ 
ряду у 430 хворих на МРТБ залежно від випад-
ку захворювання вивчали в рандомізованому 
ретроспективному дослідженні, які лікувались 
на базі ІІ терапевтичного відділення ДУ «Наці-
ональний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» за період 
з 2007 по 2013 роки. У всіх пацієнтів визнача-
ли бактеріовиділення методом посіву та про-
водили тест медикаментозної чутливості МБТ 
(ТМЧ). Чоловіків було 270 (62,8%), жінок –  
160 (37,9%). Вік хворих становив (32,1±0,8) 
років. У 91,8% хворих був деструктивний по-
ширений процес з наявністю однієї або чис-
ленних каверн та ураженням однієї або обох 
легень. 

Серед хворих з новими випадками МРТБ 
визначали наступні випадки захворювання: 
«ВДТБ» – у 91 (21,2%) хворих, «повторне ліку-
вання терміном до 2-х років» – у 265 (61,6%) хво-
рих, із них «рецидив» – 88 (20,5%), «лікування 
після перерви» – 36 (8,4%), «лікування після не-
вдачі І курсу ХТ» – 79 (18,4%), «лікування піс-
ля невдачі ІІ курсу ХТ» – 62 (14,4%), «повтор-

не лікування терміном 2 та більше років» – у 74 
(17,2%) хворих відповідно. 

Отже у хворих на МРТБ переважали пацієн-
ти з повторними випадками захворювання до 
2-х років, 198 (46,0%) них раніше лікувались 
протитуберкульозними препаратами І і ІІ ряду, 
решта – не лікувались або отримували протиту-
беркульозні препарати І ряду. Майже всі хворі з 
повторними випадками туберкульозу терміном 2 
і більше років отримували протитуберкульозні 
препараті і І, і ІІ ряду.

Тест медикаментозної чутливості до проти-
туберкульозних препаратів І ряду проводили на 
рідкому живильному середовищі на аналізаторі 
мікробіологічному автоматичному, до протиту-
беркульозних препаратів ІІ ряду – на рідкому і 
щільному живильному середовищі.

Робота виконана за кошти державного бю-
джету.

Результати та їх обговорення

Профіль медикаментозної резистентності 
МБТ у хворих на МРТБ до ПТП І–ІІ ряду наведе-
ний у таблиці 1.

Розглядаючи профіль медикаментозної ре-
зистентності МБТ до ПТП І та ІІ ряду у хворих на 
МРТБ окремо до кожного препарату з будь-якої 
комбінації, виявили, що найвищий рівень резис-
тентності є до стрептоміцину – у 89,3% випадку, 
на другому місці – до етіонаміду – 53,7% далі – 
до етамбутолу – 43,5%, до піразинаміду – 34,6% 
та канаміцину – 28,1%, (p<0,05, крім різниці 
між показниками резистентності до етамбутолу 
і піразинаміду, піразинаміду та канаміцину). До 
фторхінолонів, капреоміцину, ПАСК медика-
ментозну резистентність МБТ у хворих на МРТБ 
виявляють із невисокою частотою. 

Ми проаналізували профіль медикаментозної 
резистентності залежно від випадку захворюван-
ня – новий випадок без досвіду попереднього лі-
кування і раніше ліковані хворі (табл. 2).

Таблиця 1
Частота та профіль медикаментозної резистентності МБТ  
з будь якої комбінації у хворих на МРТБ до ПТП І–ІІ ряду

Препарат до якого визначена 
резистентність МБТ з будь-якої 

комбінації

Кількість хворих

МРТБ n=430

Абс. %

S 384 89,3

E 187 43,5

Z 149 34,6

Et/Pt 231 53,7

Km/Am 121 28,1

Cm 15 3,5

Ofx 59 13,7

PAS 22 5,1

Примітка: * – міжгрупове значення показника достовірно відрізняється, p<0,05
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Як свідчать дані таблиці 2 частота і профіль 
медикаментозної резистентності суттєво не зале-
жить від випадку захворювання як у хворих на 
МРТБ так і у хворих з РРТБ, окрім збільшення 
частоти резистентності до канаміцину/амікаци-
ну у хворих на МРТБ з повторними випадками 
захворювання, проте значення показників до-
стовірно не відрізняються, що свідчить про те, 
що основним механізмом формування МРТБ є 
інфікування мультирезистентними МБТ.

Стрептоміцин втрачає своє значення для лі-
кування хворих на МРТБ і незалежно від ви-
падку захворювання через високий рівень меди-
каментозної резистентності МБТ (у 88,7–99,5% 
хворих). Етамбутол не слід використовувати в 
стандартних режимах хіміотерапії для 4 кате-
горії через високий рівень медикаментозної ре-
зистентності до цього препарату не залежно від 
випадку захворювання (хворих з новими випад-
ками – в 40,5–50,5% випадку, у хворих з повтор-
ним лікуванням – в 41,3–74,8% випадку). У разі 
призначення стандартного режиму за 4 категорі-
єю із використанням канаміцину слід одночасно 
визначати медикаментозну чутливість МБТ до 
туберкульозних препаратів І і ІІ ряду швидкими 
методами на рідкому живильному середовищі, 
оскільки у 20,9% хворих з новими випадками 
МРТБ визначають резистентність до цього пре-
парату. 

Таблиця 2
Частота та профіль медикаментозної резистентності МБТ у хворих  

на МРТБ і РРТБ залежно від випадку захворювання

Показник

МРТБ

Нові випадки n=91
Повторне лікування  

до 2-х років n=265
Повторне лікування  
понад 2 роки n=74

Абс. число % Абс.число % Абс. число %

S 82 90,1 235 88,7 67 90,5

E 46 50,5 111 41,9 30 40,5

Z 27 29,7 102 38,5 20 27,0

Ofx 12 13,2 32 12,1 15 20,3

Km/Am 19 20,9 80 30,2 22 29,7

Cm 3 3,3 12 4,5 0 0,0

Et/Pt 43 47,3 147 55,6 41 55,4

PAS 6 6,6 13 4,9 3 4,1

Високий рівень медикаментозної резистент-
ності до етіонаміду/протіонаміду незалежно від 
випадку захворювання у хворих на МРТБ і РРТБ 
(51,2–72,4%) викликає сумніви у ефективнос-
ті цього препарату в індивідуалізованих схемах 
хіміотерапії і потребує проведення подальших 
контрольованих досліджень щодо вивчення 
ефективності цих препаратів. 

Резистентність до фторхінолонів визначаєть-
ся у 12,1–13,2% хворих на МРТБ, які встанов-
лені у хворих з новими і повторними випадка-
ми ТБ. Рівень резистентності до фторхінолонів 
збільшується до 20,3% у хворих, які лікуються 
від туберкульозу більше 2-х років із застосуван-
ням протитуберкульозних препаратів І і ІІ ряду. 

Висновки

У хворих з новими випадками МРТБ (не вра-
ховуючи випадки туберкульозу із розширеною 
резистентністю) медикаментозну резистентність 
до фторхінолонів визначають у 13,7%, до аміно-
глікозидів – у 28,1% хворих. У хворих на МРТБ 
рівень резистентності до протитуберкульозних 
препаратів І і ІІ ряду не залежить від випадку за-
хворювання та тривалості попереднього лікуван-
ня, окрім збільшення частоти резистентності до 
фторхінолонів та аміноглікозидів при тривалому 
попередньому лікуванні (понад 2 роки).
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ЧАСТОТА ОФЛОКСАЦИН- И АМИНОГЛИКОЗИДРЕЗИСТЕНТНЫХ 
ШТАМОВ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ  

С МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Цель работы – изучить частоту и профиль лекарственной устойчивости микобактерий туберкуле-
за (МБТ) к противотуберкулезными препаратам (ПТП) у больных мультирезистентным туберкуле-
зом (МРТБ) в зависимости от случая заболевания и установить частоту резистентности МБТ к основ-
ным противотуберкулезным препаратам II ряда – офлоксацину и аминогликозидам. 

Материалы и методы – обследованы 430 больных с МРТБ, лечившихся в ГУ «Национальный ин-
ститут фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины» за период с 2007 по 2013 
годы. Тест лекарственной чувствительности к противотуберкулезным препаратам I ряда проводили 
на жидкой питательной среде на анализаторе микробиологическом автоматическом, к противоту-
беркулезным препаратам II ряда – на жидкой и плотной питательной среде. Из исследования исклю-
чены все случаи туберкулеза с расширенной резистентностью.

Результаты и их обсуждение. Установили, что у больных МРТБ определяют высокий уровень ре-
зистентности МБТ из любой комбинации к стрептомицину (S) – в 89,3% случая, на втором месте – к 
этионамиду (Et) – 53,7%, далее – к этамбутолу (E) – 43,5%, пиразинамиду (Z) – 34,6%, к канами-
цину (Km) – 28,1% (p<0,05, кроме разницы между показателями резистентности к E и Z, между 
Z и Km). К фторхинолонам (Ofx), капреомицину (Cm), ПАСК лекарственную устойчивость МБТ у 
больных МРТБ обнаруживают с невысокой частотой. Частота и профиль лекарственной устойчиво-
сти существенно не зависели от случая заболевания, характера (применение противотуберкулезных 
препаратов II ряда) и продолжительности предшествующего лечения.

Выводы. У больных с новыми случаями МРТБ (не считая случаи туберкулеза с расширенной 
резистентностью) лекарственную устойчивость к фторхинолонам определяют у 13,7% больных,  
к аминогликозидам – у 28,1% больных. У больных МРТБ уровень резистентности к противотуберку-
лезным препаратам I и II ряда не зависит от случая заболевания и продолжительности предшествую-
щего лечения, кроме увеличения частоты резистентности к фторхинолонам и аминогликозидам при 
длительном предварительном лечении (более 2 лет). 

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез, лекарственная устойчивость, фторхинолоны, 
аминогликозиды.

 S. A. Cherenko, N. V. Grankina, A. I. Barbova 
SO “National Institute of Phthisiology and Pulmonology
named by F. G. Yanovsky National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

THE FREqUENCY OF OFLOxACIN- AND AMINOGLYCOSIDE  
RESISTANT STRAINS OF MBT IN PATIENTS WITH  

MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS

Purpose – to study the frequency and profile of drug resistance to TB drugs in patients with MDR TB 
depending from case of disease to determine the frequency of resistance to the main ІІ line antitubercu-
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losis drugs – ofloxacin and aminoglycosides.
Materials and methods – were examined 430 patients with MDR TB treated in SO “National Institute 

of Phthysiology and Pulmonology named by F.G. Yanovsky NAMS of Ukraine” for the period from 2007 
to 2013. Drug sensitivity test to I line anti-TB drugs were performed on the liquid culture medium with 
the microbiological analyzer automatic, to II line anti-TB drug – liquid and solid medium. Excluded from 
the study of all cases with extensively drug resistance.

Results and discussion. Found high level of resistance of any combination in patients with MDR TB –  
to streptomycin (S) – in 89,3% of cases, in second place – to ethionamide (Et) – 51,4%, then – to etham-
butol (E) – 43,5%, pyrazinamide (Z) – 34,6%, kanamycin (Km) – 28,1% (p<0,05, except for the dif-
ference between the indices of resistance E and Z and between Z and Km). To fluoroquinolones (Ofx), 
capreomycin (Cm), PAS drug resistance in patients with MBT MRTB detected with low frequency. The 
incidence and profile of drug resistance is not significantly dependent on the cases, the nature of (the use 
of anti-TB drugs II series) and duration of previous treatment.

Conclusions. In patients with new cases MRTB (excluding tuberculosis cases with extensively resis-
tance) drug resistance to fluoroquinolones is determined in 13,7% of patients, to aminoglycosides – in 
28,1% of patients. The level of resistance to I and II line of antituberculosis drugs in patients with MDR 
TB does not depend on TB cases and duration of previous treatment, except for increasing the frequency 
of resistance to fluoroquinolones and aminoglycosides with prolonged retreatment (over 2 years). 

Keywords: multidrug-resistant tuberculosis, drug resistance, fluoroquinolones and aminoglyco-
sides.
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ПОРІВНЯННЯ ФАРМАКОКІНЕТИЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МОКСИФЛОКСАЦИНУ ТА 
ЛЕВОФЛОКСАЦИНУ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ 
ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБУ ЇХ ВВЕДЕННЯ
У дослідження увійшли 20 пацієнтів: 10 осіб отримували левофлоксацин у дозі 1000 мг та 10 – 

моксифлоксацин у дозі 400 мг. Для формування однорідних груп кожен пацієнт виступав суб’єктом 
дослідження як в основній так і в контрольній групах. Концентрацію фторхінолонів у сироватці крові 
визначали 6 разів на добу: до застосування, через 1, 2, 4, 8, 24 години після застосування препарату. 

На протязі перших 2-х годин після застосування левофлоксацину в сироватці крові створюються 
високі концентрації препарату: при per os – до (15,2±1,2) мкг/мл, при в/в введенні – до (14,0±1,1) 
мкг/мл. Відповідна картина спостерігається і при застосуванні моксифлоксацину: при per os – до 
(4,9±0,3) мкг/мл, при в/в введенні – до (5,1±0,3) мкг/мл, р>0,05, що свідчить про високу біодоступ-
ність зазначених фторхінолонів незалежно від способу їх введення. Період напіввиведення левоф-
локсацину становить 8 годин незалежно від способу введення, що значно менше ніж моксифлокса-
цину. Через 24 години концентрація моксифлоксацину в сироватці крові становить (0,8±0,1) мкг/
мл та (0,6±0,1) мкг/мл при per os та в/в введенні відповідно, що вище від мінімальної інгібуючої 
концентрації препарату – 0,12 мкг/мл, на відміну від левофлоксацину, який через добу вже не ство-
рює бактерицидних концентрацій. 

Ключові слова: левофлоксацин, моксифлоксацин, фармакокінетика.

УДК: 616.24-002.5-036.13.085.33 

Оригінальні дослідження

Туберкульоз продовжує займати чільні пози-
ції серед поширених інфекцій, представляючи 
загрозу для населення більшості країн, в тому 
числі економічно розвинених. Незважаючи на 
зменшення зростання загальної захворюванос-
ті, поширеності й смертності від туберкульозу за 
останні 5 років, вони залишаються високими і 
перевищують епідемічний поріг в 2–3 рази [2]. 

Найвидатніші досягнення фтизіатрії пов’язані 
з розвитком антимікобактеріальної терапії. Су-
часна методика контрольованої терапії являє со-
бою програмоване лікування [1]. Закордонний 
та вітчизняний досвід з впровадження програми 
DOTS показав, що стандартизація лікування та 
процедури контролю його ефективності виправ-
довують себе далеко не в усіх випадках, тому ви-
никає необхідність у виникає необхідність в по-
дальшому її удосконаленні [3, 14].

Відсутність терапевтичного ефекту може бути 
обумовленою розвитком медикаментозної стій-
кості, неможливістю створення в крові та ткани-
нах оптимальної концентрації ліків в наслідок 
недостатнього їх всмоктування у шлунково-
кишковому тракті, або швидкою інактивацією 
препаратів [10, 11].

В ході клінічних та експериментальних до-

сліджень було встановлено, що лікувальна дія 
антимікобактеріальних препаратів знаходиться 
у прямій залежності від рівня концентрації пре-
паратів в крові, а відтак і у вогнищі специфіч-
ного запалення [13]. За даними рандомізованих 
контрольованих досліджень серед нових про-
титуберкульозних прерпаратів фторхінолони 
є найбільш перспективними препаратами для 
посилення режиму хіміотерапії [4, 12, 17]. Ба-
гато фторхінолонів мають високу активність in 
vitro щодо М.tuberculosis [5]. Ципрофлоксацин і 
офлоксацин були вивчені у лікуванні туберкульо-
зу, як препарати першої лінії, але вони показали 
меншу ефективність у порівнянні із стандартним 
режимом. Спарфлоксацин і левофлоксацин мали 
вищу ефективність, але докладно не вивчені [7]. 
Із фторхінолонів, моксифлоксацин проявив най-
більшу ефективність і продемонстрував високу 
бактерицидну активність проти мікобактерій ту-
беркульозу як in vitro, так і на моделях із твари-
нами, з мінімумом інгібуючої концентрації у 1,5–
2,3 рази нижче, ніж всі інші фторхінолони [6, 8].

Для оцінки очікуваної клінічної ефективності 
антибактеріального препарату дуже важливим 
є співвідношення величини між мінімальною 
інгубуючою концентрацією (МІК) препарату та 
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концентрацією препарату в крові і величиною 
площі під кривою «концентрація-час» (AUC) 
[16]. Чим вища величина показника AUC, тим 
вища клінічна ефективність препарату. Дослі-
дження встановили, що для фторхінолонів бак-
теріостатична дія проти МБТ залежить від кон-
центрації та тривалості цього контакту з МБТ [9, 
15]. Тому для розробки нових короткострокових 
режимів протитуберкульозної терапії, спочат-
ку необхідно визначення найбільш активних за 
бактерицидною дією препаратів та встановити їх 
фармакокінетичні характеристики. 

Мета роботи. Визначення фармакокінетичних 
характеристик фторхінолонів ІІІ–ІV покоління 
в залежності від способу їх введення у хворих на 
вперше діагностований туберкульоз легень для об-
ґрунтування та розробки нових інтенсивних корот-
кострокових режимів специфічної хіміотерапії.

Матеріали та методи

У дослідження увійшли 20 пацієнтів: 10 осіб 
отримували левофлоксацин та 10 – моксифлок-
сацин. Серед хворих, які одержували левофлок-
сацин переважали чоловіки – 7 осіб, середній 
вік – (43,0±2,4) роки, середня вага – (68,8±3,2) 
кг, середня доза левофлоксацину – (4,5±1,2) мг/
кг. Серед хворих, які одержували моксифлок-
сацин переважали чоловіки – 8 осіб, середній  
вік – (37,8±3,5) роки, середня вага – (65,0±3,1) 
кг, середня доза левофлоксацину – (6,2±0,4) мг/
кг. За клінічними формами, категорією, супут-
німи захворюваннями – групи пацієнтів були 
ідентичними. Для формування однорідних груп 
кожен пацієнт виступав суб’єктом досліджен-
ня як в основній так і в контрольній групах, 
які відрізнялись лише за характеристикою до-
сліджуваного препарату. Пацієнти отримували 
левофлоксацин у дозі 1000 мг внутрішньовенно 
(«Лефлоцин», Юрія-Фарм, Україна) та 1000 мг 
per os («Левофлокс», Белко-Фарма, Індія), мок-
сифлоксацин – 400 мг внутрішньовенно («Максі-
цин» Юрія-Фарм, Україна) і 400 мг per os («Мок-
син», Белко-Фарма, Індія). Робота виконана за 
кошти держбюджету.

Концентрацію досліджуваних препаратів у 
сироватці крові, визначали згідно протоколу до-
сліджень 6 разів на добу: до застосування, через 
1, 2, 4, 8, 24 години після застосування препара-
ту. Зразки сироватки (плазми) кровi пiсля цен-
трифугування, заморожували i зберiгали при 
температурi –70°С.

Хроматографували досліджуваний розчин 
і розчин порівняння не менше трьох разів у на-
ступних умовах: а) колонка Reprosil ODS-A, 
розміром 150x4,6 мм з розміром частин 5 мкм;  
б) рухома фаза: ацетонітрил – 0,1 М розчин на-
трію ацетату, доведений до рН 7,0 оцтовою кис-
лотою (38:62), дегазована будь-яким методом; в) 
швидкість рухомої фази – 1,0 мл/хв; г) детекту-

вання при довжині хвилі 224 нм; д) температура 
колонки – 20,0°С.

Вміст препарату (Х) в 1 мл сироватки в мг ви-
раховували за наступною формулою: 

(x=(S
1
m

0
 А (100 – W) 5):S

0
 100 1000)),

де: S
1
 – середнє значення площ піків дослі-

джуваного препарату, вирахуване з хроматограм 
досліджуваного розчину; S

0
 – середнє значення 

площ піків досліджуваного препарату, вираху-
ване з хроматограм розчину СЗ досліджуваного 
препарату; m

0
 – вага навважки СЗ досліджува-

ного препарату, в міліграмах; А – вміст основної 
речовини у СЗ досліджуваного препарату у про-
центах; W – вологість СЗ досліджуваного препа-
рату у процентах.

Результати та обговорення

Iндивiдуальнi показники концентрації левоф-
локсацину у сироватці крові пацієнтів після при-
йому per os наведені у таблиці 1.

Як свідчать дані таблиці 1, вже протягом пер-
шої години після перорального прийому, левоф-
локсацин створює досить високі концентрації в 
сироватці крові, які у 8-ми із 10 пацієнтів були 
більшими 10 мкг/мл. Через 2 години після при-
йому препарату у більшості пацієнтів (у 7 із 10) 
продовжувала наростати концентрація левофлок-
сацину у сироватці крові, досягнувши свого мак-
симуму. Висока концентрація левофлоксацину, 
досягнута протягом перших двох годин після при-
йому, свідчить про його високу біодоступність.

При подальших спостереженнях відмічали 
зниження концентрації левофлоксацину у всіх 
хворих. За добу після прийому per os, у майже 
всіх осіб концентрація левофлоксацину в сиро-
ватці крові була меншою за 1,0 мкг/мл. 

Внутрішньовенне введення (в/в) левофлокса-
цину (табл. 2) у всіх хворих створювало високі 
концентрації препарату у сироватці крові. Як і 
очікувалося, найвищі концентрації препарату 
були відміченні на 1-й годині спостереження: від 
13,4 мкг/мл у пацієнта L-VV-6 до 26,1 мкг/мл 
у – L-VV-2. На 2-й та на 4-й годині дослідження 
відмічалося поступове зниження концентрації 
препарату у сироватці крові. При подальшому 
спостережені (на 8-й годині) у всіх хворих також 
наступило зниження концентрації левофлокса-
цину більш ніж у 2 рази у порівнянні із початко-
вими показниками.

За наведеними вище результатами індивіду-
альних значень було обчислено середні концен-
трації левофлоксацину в сироватці крові пацієн-
тів в залежності від способу введення препарату, 
дані представлені в таблиці 3.

Внутрішньовенне введення левофлоксацину 
(табл. 3), призводило до очікуваної вищої його 
концентрації в сироватці крові на 1-й годині спо-
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стереження, у порівнянні із пероральним застосу-
ванням – (17,8±1,2) мкг/мл та (13,7±1,5) мкг/мл 
відповідно, р<0,05. Через 2 години найвища кон-
центрація левофлоксацину вже відмічалася при 
застосуванні per os – (15,2±1,2) мкг/мл, ніж при 
введенні внутрішньовенному – (14,0±1,1) мкг/мл, 

р>0,05. Високі концентрації левофлоксацину, при 
пероральному застосуванні на 1-й і 2-й годинах 
спостереження, свідчать при високу біодоступ-
ність препарату незалежно від способу введення.

У подальшому ми провели порівняння зна-
чень пікової концентрації препаратів кожного 

Таблиця 1
Iндивiдуальнi показники концентрації левофлоксацину  

у сироватцi кровi пацiєнтiв після прийому per os, мкг/мл

Код пацієнта

Концентрація препарату в сироватці, мкг/мл

до  
застосування 

через  
1 годину

через   
2 години

через  
4 години

через  
8 годин

через  
24 години

L-PR-1 0 11,5 15,3 14,3 8,8 0,3

L-PR-2 0 23,3 18,8 15,5 10,2 0,6

L-PR-3 0 14,7 11,3 9,7 9,1 0,5

L-PR-4 0 12,5 15,8 14,1 11,3 0,7

L-PR-5 0 10,3 11,5 7,7 6,2 0,9

L-PR-6 0 16,4 14,4 11,3 7,1 0,2

L-PR-7 0 8,3 9,1 13,6 6,2 0,4

L-PR-8 0 17,6 20,9 15,6 7,4 1,1

L-PR-9 0 13,4 18,1 10,4 6,2 0,4

L-PR-10 0 9,1 17,1 7,5 4,9 0,2

Таблиця 2
Індивідуальні показники концентрації левофлоксацину  

у сироватці кровi пацієнтів після внутрішньовенного введення, мкг/мл

Код пацієнта

Концентрація препарату в сироватці, мкг/мл

до  
застосування 

через  
1 годину

через  
2 години

через  
4 години

через  
8 годин

через  
24 години

L-VV-1 0 15,9 10,4 8,7 6,3 0,5

L-VV-2 0 26,1 21,3 16,1 8,8 0,4

L-VV-3 0 15,1 11,9 9,2 5,8 0,6

L-VV-4 0 16,6 13,7 10,5 8,6 0,2

L-VV-5 0 13,4 10,9 8,01 6,1 0,6

L-VV-6 0 15,8 13,3 10,6 7,7 0,2

L-VV-7 0 19,4 14,1 8,9 5,5 0,2

L-VV-8 0 21,7 18,6 13,5 9,2 0,8

L-VV-9 0 17,8 12,3 9,3 6,0 0,6

L-VV-10 0 15,9 13,1 10,3 7,2 0,3

Таблиця 3
Середні концентрації левофлоксацину в сироватці крові пацiєнтiв  

у залежності вiд способу введення, (М±m)

Час
Концентрацiя препаратів левофлоксацину, мкг/мл

застосування per os внутрішньовенне введення

до застосування 0,00 0,00

через 1 годину 13,7±1,5* 17,8±1,2

через 2 години 15,2±1,2 14,0±1,1

через 4 години 12,0±1,0 10,5±0,8

через 8 годин 7,7±0,7 7,1±0,5

через 24 годин 0,5±0,1 0,4±0,1

 Примітка: * – відмінність між показниками достовірна (р<0,05)
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пацієнта з середніми внутрішньогруповими зна-
ченнями. Дані представлені на рисунку 1.

У пацієнтів визначали як однонаправлені так 
і різнонаправлені відхилення максимальних 
концентрацій препаратів від середніх внутріш-
ньогрупових (рис. 1). Найбільші відхилення пі-
кових концентрацій левофлоксацину були від-
мічені як при внутрішньовенному його введенні, 
так і при застосуванні per os. Так, у пацієнта 2 
(L-VV-2, L-PR-2) були відмічені найвищі пікові 
концентрації левофлоксацину у сироватці крові, 
які переважали середній внутрішньогруповий 
показник на 8,1 мкг/мл і 8,3 мкг/мл відповідно 
при застосуванні per os та внутрішньовенному 
введенні. Найнижчі показники на 4,1 мкг/мл 
і 4,4 мкг/мл у порівнянні із середнім внутріш-
ньогруповим показником виявленні у хворого 
5 (L-VV-5, L-PR-5). При ретельному обстеженні 
даних пацієнтів, супутніх захворювань, які б 
впливали на фармакокінетику левофлоксацину, 
виявлено не було. 

Визначення індивідуальних показників кон-
центрацiї моксифлоксацину у сироватцi кровi 
пацiєнтiв після прийому per os наведені у таблиці 4.

Через 1 годину після прийому моксифлок-
сацину його концентрація у сироватці крові 
пацiєнтiв становила від 1,4 мкг/мл до 3,6 мкг/
мл у хворих M-PR-6 та M-PR-4 відповідно. Мак-
симальні концентрації моксифлоксацину, май-
же у всіх пацієнтів, були виявлені через 2 го-
дини після прийому per os. Найбільш високою 
виявилася концентрація у 6,2 мкг/мл у пацієнта 
M-PR-4 та 6,1 мкг/мл – у M-PR-10. В єдиному 
випадку (M-PR-5) на 2-й годині не було виявлено 
максимальної концентрації моксифлоксацину –  
4,8 мкг/мл. У даного хворого пікова концентра-
ція препарату була досягнута на 4-й годині –  
5,4 мкг/мл. У всіх інших пацієнтів на даному 
проміжку часу спостерігали зменшення концен-
трації моксифлоксацину у сироватці крові.

Через 8 годин тільки в 1-му випадку відбулося 
зниження концентрації моксифлоксацину у 2 рази 
і більше від його пікової значень: із 3,9 мкг/мл 
до 1,8 мкг/мл у пацієнта M-PR-3. У всіх інших 
хворих зниження концентрації моксифлоксаци-
ну у сироватці крові у 2 і більше разів після 8 го-
дин спостереження не наступило. 

Через 1 годину після внутрішньовенного вве-

Рис. 1. Відхилення пікових концентрацій левофлоксацину від середнього внутрішньогрупового показника,  
в залежності від способу введення

Таблиця 4
Iндивiдуальнi показники концентрації моксифлоксацину  
у сироватцi кровi пацiєнтiв після прийому per os, мкг/мл

Код пацієнта

Концентрація препарату в сироватці, мкг/мл

до  
застосування 

через  
1 годину

через  
2 години

через  
4 години

через  
8 годин

через  
24 години

M-PR-1 0 2,5 4,8 4,4 3,1 1,1

M-PR-2 0 1,7 3,1 3,6 3,1 0,5

M-PR-3 0 2,4 3,9 3,3 1,8 0,9

M-PR-4 0 3,6 6,2 5,2 3,9 0,8

M-PR-5 0 1,9 4,8 5,4 4,1 0,7

M-PR-6 0 1,4 3,8 3,5 2,2 0,8

M-PR-7 0 3,1 5,1 4,3 2,6 1,1

M-PR-8 0 2,2 5,6 5,3 4,2 0,6

M-PR-9 0 2,7 5,5 4,2 3,3 0,6

M-PR-10 0 3,3 6,1 5,5 3,9 1,0
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дення моксифлоксацину (табл. 5), як і левофлок-
ксацину, у сироватці крові відзначалися макси-
мальні концентрації препарату. Максимальну 
концентрацію відмічали на рівні 7,4–7,8 мкг/мл 
у пацієнтів М-VV-5 та М-VV-10. На протязі на-
ступної години відмічалася поступове зменшен-
ня концентрації моксифлоксацину, але в 6-ти 
випадках (М-VV-2, М-VV-3, М-VV-5, М-VV-6, 
М-VV-9, М-VV-10) вона залишалася вищою, ніж 
при прийомі per os.

Через 4 години продовжувалося зниження 
концентрації моксифлоксацину у сироватці крові 
на 0,5–1,0 мкг/мл. На 8-й годині після внутріш-
ньовенного введення, концентрація моксифлок-
сацину у сироватці крові зберігалася відносно ви-
сокою, зниження концентрації препарату більш 
ніж у 2 рази спостерігалася лише в одного пацієн-
та (М-VV-5) – із 5,5 мкг/мл до 2,5 мкг/мл. 

Через добу концентрація моксифлоксацину 
залишалася у більшості випадків достатньо ви-
сокою – 0,7–1,0 мкг/мл.

У подальшому були визначені середнi кон-
центрацiї моксифлоксацину в сироватці крові пацi-
єнтiв в залежностi вiд способу введення (табл. 6). 

Внутрішньовенне введення моксифлокса-
цину (табл. 6) створює в крові достовірно вищі 
концентрації препарату на протязі 1-ї години, 
ніж застосування per os – (5,8±0,3) мкг/мл і 
(2,5±0,2) мкг/мл відповідно, р<0,05. На протя-
зі 2-ї години після інфузії продовжували збері-
гатися високі середні концентрації моксифлок-
сацину – (5,1±0,3) мкг/мл, які були вищи ніж 
при пероральному застосуванні – (4,9±0,3) мкг/
мл, р<0,05. Тільки після 4-ої години після вну-
трішньовенного введення відбулося зниження 
середньої концентрації препарату на 1,5 мкг/мл 
до (4,3±0,3) мкг/мл, яка стала нижчою, ніж при 
застосуванні per os – (4,5±0,3) мкг/мл, р>0,05.

Після 8-ої години зниження концентрації 
препарату більше, ніж у 2 рази після 8 години не 
наступило, тобто період напіввиведення моксиф-
локсацину значно більший незалежно від спосо-
бу введення, у порівнянні із левофлоксацином.

Як і у попередньому випадку, при застосу-
ванні моксифлоксацину в однакової кількості 
пацієнтів визначали як однонаправлені так і різ-
носпрямовані відхилення визначених концентра-
цій препаратів від середніх внутрішньогрупових 

Таблиця 5
Iндивiдуальнi показники концентрацiї моксифлоксацину  

у сироватцi кровi пацiєнтiв після внутрішньовенного введення, мкг/мл

Код пацієнта

Концентрація препарату в сироватці, мкг/мл

до  
застосування 

через  
1 годину

через  
2 години

через  
4 години

через  
8 годин

через  
24 години

М-VV-1 0 4,9 4,3 4,0 3,4 0,9

М-VV-2 0 3,9 3,4 3,2 2,7 0,8

М-VV-3 0 5,5 4,8 3,9 2,5 0,5

М-VV-4 0 5,8 5,8 5,4 4,4 0,7

М-VV-5 0 7,4 5,9 5,5 3,8 0,7

М-VV-6 0 4,8 3,9 3,8 3,1 0,6

М-VV-7 0 5,2 4,7 4,6 2,9 0,6

М-VV-8 0 5,9 5,5 4,1 3,3 0,5

М-VV-9 0 6,7 5,8 3,6 3,3 0,4

М-VV-10 0 7,8 6,6 4,7 4,1 0,7

Таблиця 6
Середнi концентрацiї моксифлоксацину в сироватці крові пацiєнтiв  

в залежностi вiд способу введення, (М±m)

Час
Концентрацiя препаратів моксифлоксацину, мкг/мл

застосування per os внутрішньовенне введення

до застосування 0,00 0,00

через 1 годину 2,5±0,2* 5,8±0,3

через 2 години 4,9±0,3 5,1±0,3

через 4 години 4,5±0,3 4,3±0,3

через 8 годин 3,2±0,3 3,4±0,2

через 24 годин 0,8±0,1 0,6±0,1

 Примітка: * – відмінність між показниками достовірна (р<0,05)
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(рис. 2). Найнижчі максимальні концентрації 
препаратів серед всіх хворих мав пацієнт «2» 
(M-PR-2, М-VV-2) у якого концентрація мок-
сифлоксацину по відношенню до середнього 
значення внутрішньогрупового показника була 
нижчою на 1,3 мкг/мл при застосуванні per os та 
1,9 мкг/мл при парантеральному введені. У па-
цієнта «10» (M-PR-10, М-VV-10) спостерігалась 
протилежна динаміка – визначались вищі кон-
центрації препаратів, що становили +1,3 мкг/мл 
при пероральному застосуванні та +1,8 мкг/мл 
при внутрішньовенному введенні. При додатко-
вому обстеженні кожного із зазначених пацієн-
тів не було виявлено особливостей, що могли б 
вплинути на вказані зміни.

Пікові концентрації в сироватці крові фторхі-
нолонів III–IV покоління препаратів відображе-
ні на рисунку 3.

Однією із важливих характеристик фармакокі-
нетики препарату є бiодоступність – максимальна 
концентрацiя у сироватцi кровi та час її досягнення. 
При попередніх дослідженнях було з’ясовано, що 
пікові концентрації після внутрішньовенного вве-
дення визначались на 1-й годині після проведення 
інфузії. При застосуванні фторхінолонів перораль-
но у частини хворих пікові концентрації визначали 
на 1 годині після застосування препарату, а в іншій 
частині хворих на 2 годині, тому при обчисленні се-
редніх значень показника, що вивчався, у розрахун-
ки брали максимальні концентрації препарату, які 
було досягнуто у кожного хворого поза залежності 
від часу. Як свідчить рисунок 2, при застосуванні 
левофлоксацину пікові концентрації становили 
(16,7±1,1) мкг/мл при per os та (17,8±1,2) мкг/мл 
при парантеральному введені, р>0,05. Відповід-
на закономірність спостерігалася і при застосу-
ванні моксифлоксацину: (5,0±0,3) мкг/мл при 
per os та (5,8±0,4) мкг/мл при парантеральному 
введені, р>0,05. Це свідчить про високу біодос-
тупність зазначених препаратів при перорально-
му застосуванні. 

У подальшому було проведено дослідження 
по вивченню співвідношення МІК до середнього 
значення концентрацiї препаратів фторхіноло-
нового ряду, в залежності від способу введення. 
Зазначене співвідношення препаратів левофлок-
сацину наведене на рисунку 4.

Виходячи із рисунку 4, до 8 години спосте-
реження після застосування левофлоксацину, у 
крові пацієнтів створювалися концентрації пре-
паратів, які у десятки разів перевищували МІК. 
Достовірної різниці між внутрішньовенним та 
пероральним застосуванням препарату виявлено 
не було, що пояснюється високою біодоступніс-
тю препарату.

Через 24 години після парантерального та пе-
рорального застосування левофлоксацину серед-
ня концентрація становила (0,4±0,1) мкг/мл та 
(0,5±0,1) мкг/мл відповідно, що менше ніж МІК 
препарату – 0,6 мкг/мл, р>0,05. Тобто, по завер-

шенню доби левофлоксацин не створює бактери-
цидних концентрацій у крові пацієнтів.

При дослідженні МІК моксифлоксацину, 
було встановлено, що для парантеральних та пе-
роральних форм він відрізняється і становить – 
0,12 мкг/мл і 0,03 мкг/мл відповідно. Тому про-
водили аналіз співвідношення МІК в залежності 
від способу введення препарату до відповідного 
середнього значення його концентрацiї. Як інші 
фторхінолони, моксифлоксацин створює в крові 
високі концентрації препаратів, які у багато ра-
зів перевищують його МІК. Високі концентрації 
моксифлоксацину не залежать від його способу 
введення та утримуються на високому рівні про-
тягом всієї доби (рис. 5). Через добу концентра-
ція моксифлоксацину в сироватці крові стано-
вить (0,8±0,1) мкг/мл та (0,6±0,1) мкг/мл при 
пероральному та парантеральному введеннях 
відповідно, що вище від мінімальної інгібуючої 
концентрації препарату.

Висновки

1. Внутрішньовенне введення левофлоксаци-
ну та моксифлоксацину протягом 1-ї години ство-
рює в сироватці крові достовірно вищу концен-
трацію – (17,8±1,2) мкг/мл й (5,8±0,3) мкг/мл 
у порівнянні із пероральним застосуванням –  
(2,5±0,2) мкг/мл й (13,7±1,5) мкг/мл відповід-
но, р<0,05.

2. На протязі 2-ї години після застосування 
левофлоксацину в сироватці крові зберігають-
ся високі концентрації препарату: при per os – 
(15,2±1,2) мкг/мл, при в/в введенні – (14,0±1,1) 
мкг/мл, р>0,05. Відповідна картина спостеріга-
ється і при застосуванні моксифлоксацину: при 
per os – (4,9±0,3) мкг/мл, при в/в введенні –  
(5,1±0,3) мкг/мл, р>0,05, що свідчить про висо-
ку біодоступність зазначених фторхінолонів не-
залежно від способу їх введення.

3. Період напіввиведення левофлоксацину 
становить 8 годин незалежно від способу введен-
ня; при застосуванні моксифлоксацину протягом 
8 годин в сироватці крові зберігаються високі 
концентрації: при прийомі per os – до (3,2±0,2) 
мкг/мл, при парантеральному введенні – до 
(3,4±0,2) мкг/мл. 

4. Через 24 години після в/в та перорального 
застосування левофлоксацину середня концен-
трація становила (0,4±0,1) мкг/мл та (0,5±0,1) 
мкг/мл відповідно, що менше ніж МІК препара-
ту – 0,6 мкг/мл, р>0,05. Тобто, по завершенню 
доби левофлоксацин не створює бактерицидних 
концентрацій у крові пацієнтів.

5. Через добу концентрація моксифлоксацину 
в сироватці крові становить (0,8±0,1) мкг/мл та 
(0,6±0,1) мкг/мл при застосуванні per os та па-
рантеральному введеннях відповідно, що вище 
від мінімальної інгібуючої концентрації препа-
рату – 0,12 мкг/мл.
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Рис. 2. Відхилення пікових концентрацій моксифлоксацину від середнього внутрішньогрупового показника, 
в залежності від способу введення

Рис. 3. Пікові концентрації в сироватці крові левофлоксацину та моксифлоксацину

Рис. 4. Співвідношення МІК до середнього значення концентрацiї препаратів левофлоксацину, в залежності 
від способу введення препарату 
Примітка:     * – відмінність між показниками достовірна (р<0,05)

Рис. 5. Співвідношення МІК до середнього значення концентрацiї препаратів моксифлоксацину,  
в залежності від способу введення препарату
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СРАВНЕНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МОКСИФЛОКСАЦИНА И ЛЕВОФЛОКСАЦИНА У БОЛЬНЫХ  

ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ИХ ВВЕДЕНИЯ

В исследование вошли 20 пациентов: 10 человек получали левофлоксацин в дозе 1000 мг и 10 – 
моксифлоксацин в дозе 400 мг. Для формирования однородных групп каждый пациент выступал 
субъектом исследования, как в основной, так и в контрольной группах. Концентрацию фторхино-
лонов в сыворотке крови определяли 6 раз в сутки: до применения, через 1, 2, 4, 8, 24 часа после 
применения препарата. 

В течение первых 2-х часов после применения левофлоксацина в сыворотке крови создаются высо-
кие концентрации: при per os – до (15,2±1,2) мкг/мл, при в/в – до (14,0±1,1) мкг/мл. Соответствую-
щая картина наблюдается и при применении моксифлоксацина: при per os – до (4,9±0,3) мкг/мл, при 
в/в – до (5,1±0,3) мкг/мл, р>0,05, что свидетельствует о высокой биодоступности указанных фтор-
хинолонов независимо от способа их введения. Период полувыведения левофлоксацина составляет  
8 часов независимо от способа введения, что значительно меньше, чем моксифлоксацина. Через 24 
часа концентрация моксифлоксацина в плазме крови составляет (0,8±0,1) мкг/мл и (0,6±0,1) мкг/мл 
при per os и в/в соответственно, что выше минимально ингибирующей концентрации – 0,12 мкг/мл, в 
отличие от левофлоксацина, который через сутки уже не создает бактерицидных концентраций.

Ключевые слова: левофлоксацин, моксифлоксацин, фармакокинетика.
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COMPARE PHARMACOKINETIC PROPERTIES OF MOxIFLOxACIN  
AND LEVOFLOxACIN IN PATIENTS WITH FIRST DIAGNOSED 
PULMONARY TUBERCULOSIS DEPENDING ON THE METHOD  

OF THEIR INTRODUCTION

The study included 20 patients: 10 patients treated with levofloxacin 1000 mg and 10 – moxifloxacin 
400 mg. For the formation of homogeneous groups, each patient served as a research subject in the main 
and control groups. Fluoroquinolones concentration in blood serum 6 times a day: up to application, and 
1, 2, 4, 8, 24 hours after drug application.

During the first 2 hours after application of levofloxacin in the blood serum are created by high con-
centrations of the drug: after per os – to (15,2±1,2) µg/ml, after intravenously – to (14,0±1,1) µg/
ml. Corresponding pattern is observed in the application of moxifloxacin: after per os – to (4,9±0,3)  
µg/ml, after intravenously – to (5,1±0,3) µg/ml, p>0,05, indicating that the high bioavailability of fluo-
roquinolones indicated regardless of the method of administration. The half-life levofloxacin is 8 hours 
regardless of the route of administration, which is significantly less than moxifloxacin. After 24 hours 
the concentration in the blood plasma of moxifloxacin – (0,8±0,1) µg/ml and (0,6±0,1) µg/ml after per 
os and intravenously, respectively, above the minimum inhibitory concentration drug – 0 12 µg/ml, as 
opposed to levofloxacin, which through the day will not create bactericidal concentrations.

Keywords: levofloxacin, moxifloxacin pharmacokinetics.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ 
РОЗШИРЕНОЇ ТА ПРЕ- РОЗШИРЕНОЇ 

РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 
СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМ 

ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
Мета дослідження – встановити фактори ризику щодо виникнення туберкульозу з розширеною 

резистентністю (РР ТБ) та пре-розширеною резистентністю (пре-РР ТБ).
Матеріали і методи. У 575 хворих на мультирезистентний туберкульоз МР ТБ був оцінений вплив 

різних факторів ризику на виникнення РР ТБ у 145 хворих, пре-РР ТБ з резистентністю до фторхі-
нолонів у 60 хворих та пре-РР ТБ з резистентністю до ін’єкційних ПТП у 121 хворого, який оціню-
вали за допомогою відношення шансів (ВШ – odds Ratio).

Результати та їх обговорення. Фактори ризику щодо виникнення як РР ТБ, так і пре-РР ТБ у 
хворих на МР ТБ однакові: застосування у минулому протитуберкульозних препаратів, ВШ=(1,31–
1,85); застосування у минулому препаратів І–ІІ ряду, ВШ=(1,52–3,18); застосування більше 1 міс 
у минулому для лікування туберкульозу фторхінолонів та ін’єкційних ПТП, ВШ=(1,22–5,64); ве-
ликі каверни, ВШ=(1,18–1,59); множинні каверни, ВШ=(1,49–2,11); поширені інфільтративно-
вогнищеві зміни у легенях, ВШ=(1,12–2,64); наявність побічних ефектів загалом, ВШ=(1,16–1,83), 
у тому числі виражених ВШ=(1,13–1,79). 

Висновки. Для встановлення прогнозу щодо вилікування та вибору оптимальної тактики лікуван-
ня потрібно розуміти ризик розвитку РР ТБ та пре-РР ТБ. Ризик найвищий у тих хворих на МР ТБ, 
у котрих: у склад попередніх курсів хіміотерапії туберкульозу входили фторхінолони та ін’єкційні 
ПТП та тривалість цих курсів була більше 2-х років; до початку лікування в легенях були поширені 
інфільтративно-вогнищеві та деструктивні зміни у легенях; протягом інтенсивної фази хіміотерапії 
виникали побічні ефекти на ПТП (у тому числі виражені). 

Ключові слова: туберкульоз із розширеною резистентністю, пре-розширена резистентність, фак-
тори ризику.

УДК: 616.24-002.5-07-085.2/.3:615.015.8

Оригінальні дослідження

Найбільш несприятливою формою мульти-
резистентного туберкульозу (МР ТБ) є туберку-
льоз із розширеною резистентністю (РР ТБ) –  
резистентність мікобактерій туберкульозу 
(МБТ) як мінімум до ізоніазиду (Н) та рифам-
піцину (R) та до будь-яких фторхінолонів і як 
мінімум до одного із трьох ін’єкційних проти-
туберкульозних препаратів (ПТП): канаміци-
ну (Km), амікацину (Am), капреоміцину (Cm). 
Ефективність лікування хворих на РР ТБ не-
висока: у Латвії за період з 2000 по 2004 роки 
«вилікування» було отримано у 38,0% хворих 
[6]; у Південній Кореї – у 46,2% хворих [7, 8]; 
за результатами мета-аналізу, проведеного на 
основі багатьох досліджень декількох країн – у 
43,7% хворих, відповідно [9]. У той же час іс-
нують ствердження, що зниження ефективнос-
ті лікування відбувається і у хворих із пре-РР 
ТБ (додатково до МР ТБ резистентність окремо 
до будь-яких фторхінолонів або як мінімум до 
одного із трьох ін’єкційних ПТП), та кращі ре-
зультати лікування були отримані у разі збере-

ження чутливості до фторхінолонів [7, 8].
Тому, актуальним питанням залишається 

встановлення несприятливих факторів ризику 
щодо виникнення РР ТБ та пре-РР ТБ. За даними 
літератури, основними факторами ризику щодо 
розвинення РР ТБ є наступні: тяжкий сімейний 
контакт, відсутність прихильності протягом 1-го 
курсу хіміотерапії, неадекватні режими хіміоте-
рапії у анамнезі [2]; поширені двобічні деструк-
тивні зміни у легенях, попереднє застосування 
за даними анамнезу ПТП ІІ ряду, кожний на-
ступний місяць неефективного лікування з при-
воду МР ТБ [1, 4, 5]; іммігранти; вік більше 45 
років, чоловіча стать, ВІЛ-інфекція, алкоголізм, 
паління, цукровий діабет, низький соціально-
економічний рівень життя [5]. Даних щодо вста-
новлення груп ризику для пре-РР ТБ у доступній 
літературі не знайдено.

Мета роботи – встановити фактори ризику 
щодо виникнення туберкульозу з розширеною 
резистентністю МБТ та пре-розширеною резис-
тентністю МБТ.
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Матеріали та методи

Дослідження по встановленню факторів ризику 
щодо виникнення РР ТБ та пре-РР ТБ проводилось 
як рандомізоване ретроспективне. В нього було 
включено: 382 хворих на МР ТБ та РР ТБ, яких лі-
кували в 2-му терапевтичному відділенні ДУ «На-
ціональний інститут фтизіатрії і пульмонології 
імені Ф. Г. Яновського Академії медичних наук 
України» з 2007 по 2012 роки; 40 хворих на МР 
ТБ, що лікувались протягом 2010 року у Хмель-
ницькому обласному протитуберкульозному дис-
пансері (ХОПТД); 65 хворих на МР ТБ та РР ТБ, 
що лікувались у Луганському обласному протиту-
беркульозному диспансері (ЛОПТД). Дані про хво-
рих отримували зі стаціонарних історій хвороб, які 
включали дані тесту медикаментозної чутливості 
МБТ. Серед загальної кількості хворих, РР ТБ було 
встановлено у 145 (25,2%) хворих. МР ТБ із збере-
женою чутливістю до фторхінолонів та ін’єкційних 
ПТП – у 249 (43,3%) хворих, пре-РР ТБ з резис-
тентністю до фторхінолонів – у 60 (10,4%) хворих, 
пре-РР ТБ з резистентністю до ін’єкційних ПТП – у 
121 (21,0%) хворого, відповідно.

Взаємозв’язок між різними несприятливими 
факторами ризику та високими шансами щодо на-
явності РР ТБ або пре-РР ТБ (окремо у хворих із 
резистентністю до фторхінолонів або ін’єкційних 
ПТП) оцінювали за допомогою відношення шансів 
(ВШ – odds Ratio) за чотирьохпольною таблицею, 
побудованою за принципом порівняння двох груп 
за наявністю та відсутністю ознаки, що вивчаєть-
ся. При низькій частоті події значення ВШ при-
близно дорівнює відносному ризику. Якщо значен-
ня ВШ дорівнювало 1, це свідчило про відсутність 
зв’язку між порівнюваними групами. Якщо зна-
чення ВШ для небажаних наслідків менше 1, це 
свідчило про позитивний вплив даного фактора, 
направлений на зниження ризику цього наслідку. 
Якщо значення ВШ було більше 1, це свідчило про 
високий ризик впливу даного фактору, на ознаку, 
що вивчається [3]. 

Робота виконана за кошти держбюджету.

Результати та їх обговорення

Несприятливими факторами ризику щодо 
розвинення як РР ТБ, так і усіх видів пре-РР 

Таблиця 1
Відношення шансів щодо наявності РР ТБ у хворих з МР ТБ

Групи хворих на МР ТБ із різними прогностичними критеріями

РР ТБ

ВШ (95% CI)Є 
n=145

Немає 
n=430

Доведений МР ТБ контакт 19 31
1,94  

(1,06–3,55)

Раніше не ліковані ПТП 12 81
0,39  

(0,21–0,74)

Нетривале (до 2-х років) застосування у минулому протитуберкульозних 
препаратів загалом

96 265
1,22  

(0,82–1,81)

Тривале (більше 2-х років) застосування у минулому  
протитуберкульозних препаратів загалом

36 74
1,59  

(1,01-2,50)

Застосування в минулому протитуберкульозних препаратів лише І ряду 27 151
0,42  

(0,27–0,67)

Застосування в минулому протитуберкульозних препаратів І–ІІ ряду 106 198
3,18   

(2,11–4,81)

Застосування більше 1 міс у минулому для лікування туберкульозу 
фторхінолонів та ін’єкційних ПТП

80 77
5,64  

(3,75–8,50)

Великі каверни (перед початком лікування) 70 159
1,59  

(1,09-2,33)

Множинні каверни (перед початком лікування) 99 217
2,11  

(1,42–3,14)

Поширені інфільтративно-вогнищеві зміни у легенях (однобічні більше 
1 долі або двобічні)

124 297
2,64  

(1,59–4,38)

Масивне бактеріовиділення при вступі (виявлено методом мікроскопії 
мазка)

125 352
1,38  

(0,81–2,36)

Погана прихильність до лікування в анамнезі (несистематичне  
лікування)

41 130
0,91  

(0,60–1,38)

Наявність побічних ефектів загалом 61 165
1,17  

(0,80–1,71)

Наявність виражених побічних ефектів під час інтенсивної фази  
хіміотерапії, що призвела до відміни препарату, котрий їх викликав

35 72
1,58  

(1,0–2,5)
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Таблиця 2
Відношення шансів щодо наявності пре-РР ТБ (без РР ТБ)  

з резистентністю до фторхінолонів

Групи хворих на МР ТБ із різними  
прогностичними критеріями

Резистентність до  
фторхінолонів у хворих  

з МР ТБ (без РР ТБ 
та резистентності до 

ін’єкційних ПТП)
ВШ (95 % CI)

Є  
n = 60

Немає  
n= 249

Доведений МР ТБ контакт 6 16
1,62  

(0,60–4,33)

Раніше не ліковані протитуберкульозними препаратами 12 55
0,88  

(0,44–1,78)

Нетривале (до 2-х років) застосування у минулому  
протитуберкульозних препаратів 

33 151
0,79  

(0,45–1,40)

Тривале (більше 2-х років) застосування у минулому  
протитуберкульозних препаратів 

15 38
1,85  

(0,94–3,65)

Застосування більше 1 міс у минулому для лікування  
туберкульозу фторхінолонів

27 36
4,84  

(2,61–8,99)

Застосування в минулому протитуберкульозних препаратів 
лише І ряду 

8 96
0,25  

(0,11–0,54)

Застосування в минулому протитуберкульозних препаратів 
І – ІІ ряду 

40 98
3,08  

(1,70–5,58)

Великі каверни (перед початком лікування) 23 86
1,18  

(0,66–2,11)

Множинні каверни (перед початком лікування) 34 115
1,52  

(0,86–2,69)

Поширені інфільтративно-вогнищеві зміни у легенях  
(однобічні більше 1 долі або двобічні)

43 169
1,20  

(0,64–2,23)

Масивне бактеріовиділення при вступі (виявлено методом  
мікроскопії мазка)

49 205
0,95  

(0,46–1,99)

Погана прихильність до лікування в анамнезі 19 76
1,05  

(0,57–1,94)

Наявність побічних ефектів загалом 30 88
1,83  

(1,04–3,23)

Наявність виражених побічних ефектів під час інтенсивної 
фази хіміотерапії, що призвела до відміни препарату,  
котрий їх викликав

15 39
1,79  

(0,91–3,53)

ТБ (із резистентністю до фторхінолонів або 
ін’єкційних ПТП) виявились наступні (табл. 
1, 2, 3): застосування у минулому більше 2-х 
років протитуберкульозних препаратів – ВШ 
становило (1,59), (1,85), (1,31), відповідно; за-
стосування в минулому препаратів І–ІІ ряду – 
ВШ становило (3,18), (3,08), (1,52), відповідно; 
великі каверни – ВШ становило (1,59), (1,18), 
(1,33), відповідно; множинні каверни – ВШ 
становило (2,11), (1,52), (1,49), відповідно; по-
ширені інфільтративно-вогнищеві зміни у леге-
нях (однобічні більше 1 долі або двобічні) – ВШ 
становило (2,64), (1,2), (1,12), відповідно; на-
явність побічних ефектів загалом – ВШ стано-
вило (1,17), (1,83), (1,16), відповідно; наявність 

виражених побічних ефектів під час ІФХТ, що 
призвела до відміни препарату, котрий їх ви-
кликав – ВШ становило (1,58), (1,79), (1,13), 
відповідно; застосування більше 1 міс у мину-
лому для лікування туберкульозу фторхіноло-
нів та ін’єкційних ПТП – ВШ становило (5,64), 
(4,84), (1,22), відповідно. 

Окрім того, прогностичним фактором для роз-
винення РР ТБ та пре-РР ТБ із резистентністю 
до ін’єкційних ПТП є нетривале (до 2-х років) 
застосування у минулому ПТП – ВШ становило 
1,22 та 1,31, відповідно; для розвинення РР ТБ 
та пре-РР ТБ із резистентністю до фторхіноло-
нів – доведений МР ТБ контакт (ВШ становило 
(1,94); (1,62), відповідно). Масивне бактеріовиді-
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Таблиця 3
Відношення шансів щодо наявності пре-РР ТБ (без РР ТБ)  

з резистентністю до ін’єкційних ПТП

Групи хворих на МР ТБ із різними  
прогностичними критеріями

Резистентність до 
ін’єкційних ПТП  

у хворих з МР ТБ (без РР 
ТБ та резистентності до 

фторхінолонів) ВШ (95% CI)

Є  
n=121

Немає 
n=249

Доведений МР ТБ контакт 9 16
0,43  

(0,25–0,87)

Раніше не ліковані ПТП 14 55
0,46  

(0,25–0,87)

Нетривале (до 2-х років) застосування у минулому ПТП 81 151
1,31  

(0,83–2,07)

Тривале (більше 2-х років) застосування у минулому ПТП 21 38
1,17  

(0,65–2,09)

Застосування більше 1 міс у минулому для лікування  
туберкульозу ін’єкційних ПТП

19 33
1,22  

(0,66–2,25)

Застосування в минулому ПТП лише І ряду 47 96
0,99  

(0,65–1,58)

Застосування в минулому ПТП І–ІІ ряду 60 98
1,52  

(0,98–2,35)

Великі каверни (перед початком лікування) 50 86
1,33  

(0,85–2,09)

Множинні каверни (перед початком лікування) 68 115
1,49  

(0,97–2,31)

Поширені інфільтративно-вогнищеві зміни у легенях  
(однобічні більше 1 долі або двобічні)

85 169
1,12  

(0,7–1,79)

Масивне бактеріовиділення при вступі (виявлено методом 
мікроскопії мазка)

98 205
0,91  

(0,52–1,60)

Погана прихильність до лікування в анамнезі 35 76
0,93  

(0,58–1,49)

Наявність побічних ефектів загалом 47 88
1,16  

(0,74–1,82)

Наявність виражених побічних ефектів під час інтенсивної 
фази хіміотерапії, що призвела до відміни препарату,  
котрий їх викликав

21 39
1,13  

(0,63–2,02)

лення при вступі (виявлено методом мікроскопії 
мазка) було несприятливим прогностичним фак-
тором для розвинення тільки РР ТБ – ВШ стано-
вило (1,38).

Висновки

Основними факторами ризику для розви-
тку як РР ТБ, так і всіх видів пре-РР ТБ, ко-
трі можна врахувати на до клінічному етапі 
були: попередній досвід застосування ПТП  
ІІ ряду (для розвинення РР ТБ та пре-РР ТБ з 
резистентністю до ін’єкційних ПТП – нетрива-
ле застосування ПТП), особливо у разі призна-
чення більше 1-го місяця любих фторхінолонів 
та ін’єкційних ПТП; поширені інфільтративно-

вогнищеві зміни у легенях та множинні великі 
каверни до початку лікування. Доведений МР 
ТБ контакт був фактором ризику для розвине-
ння РР ТБ та пре-РР ТБ із резистентністю до 
фторхінолонів.

На клінічному етапі (підчас лікування) фак-
тором ризику щодо розвитку як РР ТБ, так і 
пре-РР ТБ було виникнення протягом ІФХТ 
побічних ефектів, у тому числі виражених (що 
призвели до відміни препарату, котрий їх ви-
кликав).

Усі фактори ризику щодо виникнення РРТБ, 
пре-РР ТБ потрібно враховувати для оцінки про-
гнозу щодо вилікування хворих на МР ТБ та для 
планування подальшої оптимальної тактики їх 
лікування.
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ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШИРОКОЙ  
И ПРЕ-ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С 

МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Цель исследования – определить факторы риска возникновения туберкулеза с широкой лекар-
ственной устойчивостью (ШЛУ) и пре-широкой лекарственной устойчивостью (пре-ШЛУ) .

Материалы и методы. У 575 больных с мультирезистентным туберкулезом (МЛУ) при помощи 
расчета отношения шансов (ОШ – odds Ratio ) было оценено влияние различных факторов риска на 
возникновение ШЛУ у 145 больных, пре-ШЛУ с резистентностью к фторхинолонам у 60 больных и 
пре-ШЛУ с резистентностью к инъекционным препаратам у 121 больного.

Результаты и их обсуждение. Факторы риска возникновения как ШЛУ так и пре-ШЛУ у больных 
с МЛУ одинаковые: применение в прошлом противотуберкулезных препаратов, ОШ=(1,31–1,85); 
применение в прошлом препаратов I–II ряда, ОШ=(1,52–3,18); применение более 1 мес в прошлом 
для лечения туберкулеза фторхинолонов и инъекционных ПТП, ОШ=(1,22–5,64); большие каверны, 
ОШ=(1,18–1,59); множественные каверны, ОШ=(1,49–2,11); распространенные инфильтративно-
очаговые изменения в легких, ОШ=(1,12–2,64); возникновение побочных эффектов в целом, 
ОШ=(1,16–1,83), в том числе выраженных ОШ=(1,13–1,79).

Выводы. Для установления прогноза по излечению и выбора оптимальной тактики лечения нуж-
но понимать риск развития ШЛУ и пре-ШЛУ. Наибольший риск у тех больных с МЛУ, у которых: 
в состав предыдущих курсов химиотерапии туберкулеза входили фторхинолоны и инъекционные 
ПТП и продолжительность этих курсов была более 2-х лет; до начала лечения в легких были диа-
гностированы распространенные инфильтративно-очаговые и деструктивные изменения в легких; 
на протяжении интенсивной фазы химиотерапии возникали побочные эффекты ПТП (в том числе 
выраженные).

Ключевые слова: широкая лекарственная устойчивость, пре-широкая лекарственная устойчи-
вость, факторы риска.
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RISK FACTORS FOR DETECTION OF ExTENSIVELY  
DRUG-RESISTANT OR PRE-ExTENSIVELY DRUG-RESISTANT  

AMONG PATIENTS WITH MULTI DRUG RESISTANT TB

The aim – to identify risk factors for detection of extensively drug-resistant (XDR) and pre-exten-
sively drug-resistant (pre-XDR) among patients with multi drug resistant TB (MDR).

Materials and methods. In 575 patients with MDR by calculating the odds ratio (OR) was evaluated 
the effect of various risk factors on the occurrence of – XDR in 145 patients, pre-XDR with resistance to 
fluoroquinolones in 60 patients pre-XDR with resistant to injecting drugs in 121 patients.

Results and discussion. Risk factors as XDR and pre-XDR among MDR TB same: useing in the past 
anti-TB drugs, OR=(1,31–1,85); useing at the previous treatment ATD 2nd line, OR=(1,52–3,18); use-
ing at the previous treatment more than 1 month fluoroquinolones and injectable ATD, OR=(1,22–5,64); 
large cavities in the lungs, OR = (1.18 - 1.59); multiple cavities in the lungs, OR=(1,49–2,11); common 
focal infiltrative changes in the lungs, OR=(1,12–2,64); occurrence of side effects in general, OR=(1,16–
1,83), including the expressed side effects, OR=(1,13–1,79).

Conclusions. To establish the prognosis for curing and selecting the optimal treatment strategy is nec-
essary to understand the risk of pre-XDR and XDR. The greatest risk in MDR TB patients, which: were 
used at the previous treatment fluoroquinolones and injectable anti-TB drugs and the duration of these 
courses was more than 2-years; were diagnosed before treatment in the lungs common focal infiltrative 
and destructive changes in the lungs; were determined during the intensive phase of chemotherapy side 
effects (including expressed side effects).

Keywords: extensively drug-resistant, pre-extensively drug-resistant, risk factors.
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РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ЛІКУВАННЯ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО 

ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ
Мета дослідження. Вивчити частоту та характер хіміорезистентного туберкульозу легень (ТБЛ) 

серед дорослого населення Запорізького регіону, оцінити ефективність лікування хворих на муль-
тирезистентний та чутливий до ПТП туберкульоз легень, дослідити вплив аргініну гідрохлорида на 
клінічний перебіг і ефективність комплексного лікування мультирезистентного ТБЛ у дорослих.

Матеріали та методи. Обстежено і проліковано 457 хворих на ВДТБ легень з бактеріовиділенням, 
які лікувались протягом 2012–2013 років у Запорізькому обласному клінічному протитуберкульоз-
ному диспансері. Хворі розподілені на дві групи – з чутливим та мультирезистентним ТБЛ. Хворим 
на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) основної групи додатково до стандартної хіміотерапії в 
інтенсивну фазу лікування застосовували аргініну гідрохлорид, контрольна група отримувала лише 
хіміотерапію. Оцінювали вплив аргініну гідрохлорида на клінічний перебіг і ефективність комплек-
сного лікування мультирезистентного ТБЛ.

Результати і обговорення. Первинна медикаментозна резистентность виявлена у 153 (30,8%) ви-
падках. Структура первинної медикаментозної резистентності штамів МБТ наступна: монорезис-
тентні штами склали 22%, полірезистентні – 34%, мультирезистентні – 44%. Найбільш поширеним 
профілем резистентності у хворих з МРТБ є стійкість до ізоніазіду, рифампіціну, стрептоміцину. 
При чутливому туберкульозі позитивна клінічна динаміка на фоні хіміотерапії визначалась у 46 
(92%) хворих, при МРТБ – у 36 (72%). Позитивна рентгенологічна динаміка спостерігалась, відпо-
відно, у 32 (64,0%) та 20 (40 %) пацієнтів, припинення бактеріовиделення в 44 (88 %) та 23 (46%) 
хворих (p<0,05).

При хіміотерапії мультирезистентного туберкульозу легень паралельне застосування аргініну 
гідрохлориду на 18% підвищує абацилювання мокротиння та 14% закриття каверн, поліпшує пере-
носимість хіміотерапії та зменшує частоту побічних реакцій. 

Висновки. У Запорізькій області в структурі первинної медикаментозної резистентності штамів 
мікобактерій туберкульозу, яка мала місце у 153 (30,8%) випадках, частка монорезистентних шта-
мів склала 22%, полірезистентних – 34%, мультирезистентних – 44%. Ефективність лікування 
хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у хворих з чутливим туберкульозом достовір-
но краща, ніж у хворих з мультирезистентністю. Застосування аргініну гідрохлориду у хворих на 
мультирезистентний туберкульоз в інтенсивній фазі стаціонарного лікування прискорює абацилю-
вання на 18%, загоєння деструкцій на 14%, покращує переносимість хіміотерапії та зменшує час-
тоту побічних реакцій.

Ключові слова: хіміорезистентний туберкульоз легень, патогенетична терапія, аргініну гідро-
хлорид.

УДК 616.24 - 002.5-08

Оригінальні дослідження

Своєчасна діагностика мультирезистентного 
туберкульозу (ТБ) та адекватне своєчасне лікуван-
ня попереджають розповсюдження цієї небезпеч-
ної інфекції, подальше розширення медикамен-
тозної резистентності мікобактерій туберкульозу 
(МБТ), прогресування туберкульозного процесу, 
формування деструктивних та казеозних незво-
ротніх змін в легенях [11, 12, 17, 18]. Поряд із 
високою захворюваністю на туберкульоз, відмі-
чається і зростання смертності від туберкульозу, 
що пов’язано з несвоєчасним виявленням та не-
адекватним лікуванням хворих [8]. 

Лікування хворих на мультирезистентний ТБ 

є складною проблемою через обмежений спектр 
протитуберкульозних препаратів (ПТП), висо-
ку вартість препаратів ІІ ряду, їх незадовільну 
переносимість та тривалий термін лікування. 
Частота виліковування нового випадку туберку-
льозу, за даними Звіту з Глобального контролю 
за туберкульозом 2012 р., становить 85%, щодо 
туберкульозу із мультирезистентністю цей по-
казник сягає 33–48 % [2, 7, 18].

Для швидкого виявлення мультирезистент-
них форм МБТ існують сучасні методи діагнос-
тики – GenoTypeMTBDRplus, Тест Xpert MTB/
RIF, застосування яких в складних епідемічних 
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умовах з туберкульозу дає можливість із самого 
початку лікування застосовувати адекватні схе-
ми хіміотерапії [4]. 

Для лікування хіміорезистентного туберку-
льозу застосовують препарати ІІ ряду, які мають 
обмежену ефективність, більш значну токсич-
ність [5, 14]. Ускладнення з боку печінки при 
хіміотерапії туберкульозу препаратами ІІ ряду 
зустрічаються у 29,9% хворих [13]. 

При лікуванні ТБ переривання хіміотерапії 
може сягати 11,3%, що пов’язують як із соціаль-
ними факторами, так й з незадовільною переноси-
містю протитуберкульозних препаратів [6, 10]. 

Враховуючи ситуацію з недостатньо задовіль-
ною переносимістю ПТП другого ряду, виникає 
потреба у доповненні протитуберкульозної тера-
пії патогенетичними засобами. 

Мета дослідження. Вивчити частоту та ха-
рактер хіміорезистентного туберкульозу легень 
(ТБЛ) серед дорослого населення Запорізького 
регіону, оцінити ефективність лікування хворих 
на мультирезистентний та чутливий до ПТП ту-
беркульоз легень, дослідити вплив аргініну гід-
рохлориду на клінічний перебіг і ефективність 
комплексного лікування мультирезистентного 
ТБЛ у дорослих.

Матеріали та методи

Обстежено і проліковано 457 хворих на вперше 
діагностований туберкульоз (ВДТБ) легень з бак-
теріовиділенням, які лікувались протягом 2012–
2013 років у Запорізькому обласному клінічному 
протитуберкульозному диспансері. Діагноз ТБ 
підтверджено даними анамнезу, клінічної та рент-
генологічної картини захворювання і наявністю 
МБТ у мокротинні, яке досліджували на наявність 
МБТ методом бактеріоскопії, бактеріологічними 
та молекулярно-генетичними тестами. 

Після отримання тесту на чутливість МБТ 
до ПТП хворі були розподілені на дві групи. До  
І групи увійшли хворі з мультирезистентним 
ТБЛ, що підтверджено лабораторним методом в 
тесті медикаментозної чутливості (ТМЧ). До ІІ 
групи віднесли хворих із чутливим туберкульо-
зом. Ефективність лікування оцінювали за таки-

ми показниками: ефективне лікування (припи-
нення бактеріовиділення та загоєння деструкцій; 
припинення бактеріовиділення при збереженні 
деструкцій в легенях); неефективне лікування 
(продовження бактеріовиділення та збереження 
деструкцій в легенях, смерть від туберкульозу). 

Результати досліджень оброблялися за пара-
метричними та непараметричними методами ва-
ріаційної статистики із застосуванням t-критерію 
Стьюдента-Фішера, Уілконсона-Уітні за допомо-
гою ліцензійних програмних продуктів, які вхо-
дять в пакет Microsoft Office Professional 2000 
(Excel), ліцензія Russіan Academicіc OPEN No 
Level № 17016297.

Результати і обговорення

У хворих на ВДТБ легень для визначення ре-
зистентності до ПТП було проведено 497 тестів. 
Резистентність встановлена в 153 випадках –  
30,8%. Монорезистентність спостерігалась у 
22% з них, полірезистентність – у 34%, мульти-
резистентність – у 44% (рис. 1).

Таким чином, за нашими даними, у хворих на 
ВДТБ легень з резистентністю до ПТП найчасті-
ше зустрічається мультирезистентність. 

Обстежено 215 хворих на ТБЛ із бактеріови-
діленням, з яких резистентність до рифампіцину 
встановлена у 112 (52,6%) випадках. У цих паці-
єнтів в подальшому мультирезистентність була 
підтверджена методом вирощування МБТ на рід-
ких середовищах на автоматизованому мікробіо-
логічному аналізаторі BD BACTEC MGIT, засівом 
на щільне середовище Левенштейна-Йенсена із 
визначенням чутливості мікобактерій до ПТП. 

Після отримання тесту на чутливість МБТ 
методом рандомізації з обстежених хворих з 
бактеріовиділенням було відібрано 100 пацієн-
тів. Хворих було розподілено на групи – І та ІІ.  
У І групі були хворі з мультирезистентним ТБ  
(50 пацієнтів), в ІІ групі – з чутливим туберку-
льозом легень (50 осіб). Розподіл хворих за клі-
нічними формами ТБЛ наведено в таблиці 1.

З наведеної таблиці 1 видно, що хворі як з 
чутливим, так і з мультирезистентним ТБ прак-
тично не відрізнялись за клінічними формами 

Рис. 1. Розподіл лікарської стійкості до протитуберкульозних препаратів
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туберкульозу легень.
Ефективність лікування оцінювали після 

6-тимісячної хіміотерапії за динамікою клініч-
них, лабораторних та рентгенологічних даних.

У хворих з чутливим туберкульозом пози-
тивна клінічна динаміка у вигляді припинення 
інтоксикаційних та респіраторних скарг спосте-
рігалась у 46 (92%), була відсутня – у 4 (8,0%) 
пацієнтів.

Серед хворих на мультирезистентний тубер-
кульоз позитивна клінічна динаміка у вигляді 
припинення інтоксикаційних та респіраторних 
скарг мала місце у 36 (72%), була відсутня – у 14 
(28%) пацієнтів.

Позитивна рентгенологічна динаміка у ви-
гляді загоєння деструкцій, розсмоктування 
інфільтрації, ущільнення вогнищ у І групі спо-
стерігалась у 32 (64,0%) хворих, була відсутня –  
у 14 (28%) пацієнтів, погіршення – у 4 (8,0%).  
В ІІ групі загоєння деструкцій відзначалось  
лише у 20 (40,0%) хворих. 

Припинення бактеріовиделення в І групі 
було у 44 (88,0%) хворих, а в другій групі – у 23 
(46,0%) випадках.

Таким чином, ефективність лікування хворих 
на вперше діагностований туберкульоз легень 
у хворих з чутливим туберкульозом достовірно 
краща, ніж у хворих з мультирезистентністю 
(р<0,05).

Наступним завданням нашого дослідження 
було визначити доцільність застосування аргі-
ніну гідрохлориду при хіміотерапії хворих на 
мультирезистентний туберкульоз легень.

Хворі на мультирезистентний ТБ легень були 
розподілені на дві групи. Основну групу склали 
хворі, яким застосовували, крім стандартної хі-
міотерапії в інтенсивну фазу лікування аргініну 
гідрохлорид, контрольну – хворі, у яких була 
тільки хіміотерапія. 

Порівняння проводили за наступними кри-
теріями: вік, стать, соціальний стан, шкідливі 
звички, супутні захворювання, вивчення анам-
нестичних даних і попереднього лікування, клі-
нічні симптоми, дані фізикального обстеження, 
гемограма, рентгенологічні прояви, результати 
ендоскопічного обстеження, функція зовнішньо-
го дихання. Біохімічні дослідження включали 

наступні визначення: загального білку, аспар-
татамінотрансферази (АсАТ), аланінамінотранс-
ферази (АлАТ), креатиніну, сечовини, тимолової 
проби, що відображають функціональну актив-
ність печінки.

В основній групі було 39 (78%) чоловіків та 11 
(22%) жінок, в контрольній відповідно – 37 (74%) 
та 13 (26%), що вірогідно не відрізнялось, Р>0,05. 
Вік хворих становив від 18 до 75 років. Викорис-
тано рекомендації щодо вікової градації за класи-
фікацією ВООЗ. Хворі основної групи розподіли-
лися наступним чином – 20–45 років – 30 (60%) 
осіб, 45–59 років – 16 (32,0%), 60–75 років –  
4 (8,0%). В контрольній групі також переважали 
хворі вікової категорії від 20 до 45 років.

У хворих основної групи був наступний про-
філь хіміорезистентності: до ізоніазиду + рифам-
піцину + стрептоміцину (HRS) – у 38 (76,0%) осіб, 
ізоніазиду + рифампіцину + етамбутолу (HRЕ) –  
у 4 (8,0%), ізоніазиду + рифампіцину + етам-
бутолу + стрептоміцину (HRЕS) – у 8 ( 16,0%).  
В контрольній, відповідно, до HRS – у 36 (72,0%), 
HRЕ – у 6 (12,0%), HRЕS – у 8 (16,0%).

При надходженні до стаціонару в більшості 
пацієнтів визначали респіраторні та інтоксика-
ційні симптоми різного ступеню тяжкості.

Рентгенологічна картина характеризувалася 
двобічними полісегментарними процесами та 
верхньодольовою локалізацєю. Деструкції в ле-
геневій тканині виявляли у всіх хворих на тубер-
кульоз. 

Хворим основної та контрольної груп було 
призначено стандартні режими хіміотерапії: пі-
разинамід, канаміцин, левофлоксацин, прота-
мід, циклосерин (Z Km Lfx Pt Cs) у стандартних 
дозах. Хворим основної групи через два тижні 
від початку протитуберкульозної терапії при-
значали аргініну гідрохлорид внутришньовенно 
крапельно 100 мл розчину 1 раз на добу курсом 
10 днів. 

Ефективність лікування оцінювали після 
шестимісячної хіміотерапії по динаміці клініч-
них, лабораторних та рентгенологічних даних. 

В основній групі позитивна клінічна дина-
міка у вигляді припинення інтоксикаційних та 
респіраторних скарг спостерігалась у 36 (72%) 
хворих, була відсутня – у 14 (28%) пацієнтів.  

Таблиця 1
Розподіл хворих за клінічними формами туберкульозу

Клінична форма туберкульозу легень

Групи хворих

1 2

абс. % абс. %

Інфільтративний 32 64,0 30 60,0

Дисемінований 14 28,0 16 32,0

Туберкульома 1 2,0 1 2,0

Фіброзно-кавернозний 2 4,0 1 2,0

Міліарний 1 2,0 2 4,0
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У контрольній групі скарги були усунені у 30 (60%) 
хворих, позитивних змін не було у 20 (40%). 

Позитивна рентгенологічна динаміка у ви-
гляді загоєння деструкцій, розмоктування ін-
фільтрації, ущільнення вогнищ у основній групі 
мала місце у 27 (54,0%) хворих, в контрольній 
групі – у 20 (40%) пацієнтів. 

Припинення бактеріовиділення спостеріга-
лось в основній групі у 32 (64%) хворих, в контр-
ольній групі – у 23 (46%) пацієнтів (p<0,05). 

Протитуберкульозні препарати ІІ ряду викли-
кають побічні реакції у значної кількості хворих. 
Некориговані побічні реакції призводять до по-
рушення основної схеми і режиму хіміотерапії, 
що сприяє розширенню резистентності до проти-
туберкульозних препаратів і, зрештою, приво-
дить до невдачі лікування. 

Протягом лікування у хворих обох груп зу-
стрічались побічні реакції у вигляді диспепсії – 
14 (28,0%) випадків в основній групі та 26 (52%) 
у контрольній (p<0,05); артралгії мали місце у 7 
(14,0%) та 8 (16,0%) хворих відповідно. 

Гепатотоксичні реакції виникли у в 2-х (4,0%) 
пацієнтів основної групи та у 9 (18,0%) хворих 
контрольної групи, вестибулотоксичні реакції –  
у 3 (6,0%) та 4 (8,0%) відповідно, алергічні – 
2 (4,0%) та 5 (10,0%) пацієнтів, порушення з 
боку ЦНС у 2 (4,0%) хворих контрольної гру-
пи, гіпотиреоз – по 1 (2,0%) випадку в обох 

групах (табл. 2).
Таким чином, в основній групі, яка отриму-

вала аргініну гідрохлорид, побічні реакції спо-
стерігались значно менше, ніж в контрольній 
групі.

Висновки

1. Первинна медикаментозна резистентність 
штамів мікобактерій туберкульозу серед хворих 
з вперше діагностованим туберкульозом в Запо-
різькій області до основних протитуберкульоз-
них препаратів виявлена в 30,8% випадках. 

2. В структурі первинної медикаментозної ре-
зистентності штамів мікобактерій туберкульозу 
частка монорезистентних штамів складає 22%, 
полірезистентних – 34%, мультирезистентних – 
44%. Найбільш поширеним профілем серед хво-
рих з мультирезистентністю є стійкість до стреп-
томіцину, ізоніазіду, рифампіцину.

3. Ефективність лікування хворих на вперше 
діагностований туберкульоз легень у хворих з 
чутливим туберкульозом достовірно краща, ніж 
у хворих з мультирезистентністю.

4. Застосування аргініну гідрохлориду у хво-
рих на мультирезистентний туберкульоз в інтен-
сивній фазі стаціонарного лікування прискорює 
абацилювання на 18%, загоєння деструкцій на 
14%, покращує переносимість хіміотерапії та 
зменшує частоту побічних реакцій.

Таблиця 2
Побічні реакції на протитуберкульозні препарати у хворих

Побічна реакція

Групи хворих

основна контрольна

абс. % абс. %

Диспепсичні явища 14 28,0 26 52,0

Артралгії 7 14,0 8 16,0

Гепатотоксичні реакції 2 4,0 9 18,0

Вестибулотоксичні 3 6,0 4 8,0

Алергічні реакції 2 4,0 5 10,0

Порушення з боку ЦНС – – 2 4,0

Гіпотиреоз 1 2,0 1 2,0
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  
ЛЕЧЕНИЯ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА  

В ЗАПОРОЖСКОМ РЕГИОНЕ

Цель исследования. Изучить частоту и характер химиорезистентного туберкулеза легких (ТБЛ) 
среди взрослого населения Запорожского региона, оценить эффективность лечения больных муль-
тирезистентным и чувствительным к ПТП туберкулезом легких, исследовать влияние аргинина ги-
дрохлорида на клиническое течение и эффективность комплексного лечения мультирезистентного 
ТБЛ у взрослых.

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 457 больных ВДТБ легких с бактериовыделени-
ем, которые лечились в течение 2012–2013 годов в Запорожском областном клиническом противоту-
беркулезном диспансере. Больные разделены на две группы – с чувствительным и мультирезистент-
ным ТБЛ. Больным мультирезистентным туберкулезом (МРТБ) основной группы дополнительно к 
стандартной химиотерапии в интенсивную фазу лечения применяли аргинина гидрохлорид, кон-
трольная группа получала только химиотерапию. Оценивали влияние аргинина гидрохлорида на 
клиническое течение и эффективность комплексного лечения мультирезистентного ТБЛ.

Результаты и обсуждение. Первичная медикаментозная резистентность выявлена у 153 (30,8%) 
случаях. Структура первичной медикаментозной резистентности штаммов МБТ следующая: моно-
резистентные штаммы составили 22%, полирезистентные – 34%, мультирезистентные – 44%. 
Наиболее распространенным профилем резистентности у больных с МРТБ является устойчивость 
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к изониазиду, рифампицину, стрептомицину. При чувствительном туберкулезе положительная 
клиническая динамика на фоне химиотерапии определялась у 46 (92%) больных, при МРТБ – у 36 
(72%). Положительная рентгенологическая динамика наблюдалась соответственно у 32 (64,0%) и 
20 (40%) пациентов, прекращение бактериовыделения у 44 (88%) и 23 (46%) больных (p<0,05).

При химиотерапии мультирезистентного туберкулеза легких параллельное применение аргини-
на гидрохлорида на 18% повышает абациллирования мокроты и на 14% закрытие каверн, улучшает 
переносимость химиотерапии и уменьшает частоту побочных реакций.

Выводы. В Запорожской области в структуре первичной медикаментозной резистентности штам-
мов микобактерий туберкулеза, которая имела место в 153 (30,8%) случаях, доля монорезистентных 
штаммов составила 22%, полирезистентных – 34%, мультирезистентных – 44%. Эффективность ле-
чения больных с впервые диагностированным ТБЛ у больных с чувствительным туберкулезом до-
стоверно лучше, чем у больных с мультирезистентностью. Применение аргинина гидрохлорида у 
больных мультирезистентным туберкулезом в интенсивной фазе стационарного лечения ускоряет 
абациллирования на 18%, заживления деструкции на 14%, улучшает переносимость химиотерапии 
и уменьшает частоту побочных реакций.

Ключевые слова: химиорезистентный туберкулез легких, патогенетическая терапия, аргинина 
гидрохлорид.

Yu. V. Prosvetov, N. О. Skorohodova, S. M. Kudilchuck А. Yu. Gusarova, А. I. Achtyrskiy,  
А.V. Levich, P.V. Basov
State Institute “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine”
Zaporizhzhia Regional Antituberculosis Clinical Dispensary

PREVALENCE AND FEATURES OF TREATMENT MULTI-DRUG-
RESISTANT TUBERCULOSIS IN THE ZAPOROZHIA REGION

The aim of research To study frequency and nature of chemoresistant pulmonary tuberculosis among 
adult population in Zaporizhia region, to estimate efficiency of treatment of patients with multi-drug-
resistant tuberculosis and patients with susceptible strains of mycobacterium tuberculosis, to investi-
gate the effect of arginine hydrochloride on the clinical course and efficiency of complex treatment of 
multi-drug-resistant tuberculosis in adults.

Materials and methods. We examined and treated 457 patients with newly diagnosed pulmonary tuber-
culosis (NDTC) with bacterioexcretion, who were treated during 2012–2013 in the Zaporozhye Regional 
Clinical Antituberculosis Dispensary. Patients were divided on two groups – patients with multi-drug-
resistant tuberculosis and patients with susceptible strains of mycobacterium tuberculosis. Patients with 
multi-drug-resistant tuberculosis of main group received arginine hydrochloride in addition to standard 
chemotherapy in the intensive phase of treatment, patients of control group received only chemotherapy. 
There were estimated influence of arginine hydrochloride on clinical course and efficiency of complex 
treatment of multi-drug-resistant tuberculosis.

Results and discussion. Primary drug resistance was detected in 153 (30,8%) cases. The structure of 
primary drug resistance strains of mycobacterium tuberculosis was next: share of monoresistant stains 
was 22%, of polyresistant – 34%, of multiresistant – 44%. The most common profile of resistance in pa-
tients with multi-drug-resistant tuberculosis is resistance to isoniazid, rifampicin, streptomycin. Among 
the patients with susceptible tuberculosis, positive clinical dynamics after treatment were determined in 
46 (92%) patients, with multi-drug-resistant tuberculosis – in 36 (72%) patients. Positive radiographic 
dynamics were observed in 32 (64,0%) and 20 (40%) patients, respectively, termination of bacterioexcre-
tion – in 44 (88%) and 23 (46%) patients (p<0,05).

Parallel use of arginine hydrochloride during chemotherapy of multi-drug-resistant pulmonary tu-
berculosis promotes decreases of bacterioexcretion on 18%, increases of healing of destruction on 14%, 
improves the tolerability of chemotherapy and reduces the incidence of adverse reactions. 

Conclusions. In Zaporozhye region, in the structure of primary drug resistance strains of mycobacte-
rium tuberculosis, which took place in 153 (30,8%) cases, the share of monoresistant strains was 22%, of 
polyresistant – 34%, of multiresistant – 44%. Efficiency of treatment of patients with newly diagnosed 
pulmonary tuberculosis was significantly better in patients with susceptible tuberculosis than in patients 
with multi-drug-resistant tuberculosis. Application of arginine hydrochloride in the intensive phase of 
hospital treatment promotes decrease of bacterioexcretion on 18%, increase of healing of destruction on 
14%, improves the tolerability of chemotherapy and reduces the incidence of adverse reactions.

Keywords: Chemoresistant pulmonary tuberculosis, pathogenetic therapy, arginine hydrochloride.
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ПОКАЗНИКИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО  
ОКИСНЕННЯ КРОВІ ТА БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО 

ЛАВАЖУ ПРИ СИНДРОМІ ГОСТРОГО  
УШКОДЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ

Вивчення показників оксидаційного стресу дає змогу розкрити патогенез патологічних процесів, 
оцінити ступінь ризику їх виникнення, прогнозувати особливості перебігу синдрому гострого ушко-
дження легень, що обґрунтовує актуальність нашого дослідження. 

Метою нашої роботи було дослідити показники пероксидного окиснення ліпідів у крові, бронхо-
альвеолярному лаважі та гомогенаті легень щурів у динаміці розвитку HCl-індукованого гострого 
ушкодження легень.

Матеріал та методи. Досліди були проведені на 60 білих статевозрілих нелінійних щурах-самцях, 
яким моделювали гостре ураження легень шляхом інтратрахеального введення хлоридної кислоти 
при рН 1,2 в дозі 1,0 мл/кг на вдиху. У сироватці крові, гомогенаті легень та бронхоальвеолярному 
лаважі визначали активні форми кисню, показники пероксидного окиснення ліпідів. 

Результати та обговорення. За результатами проведених досліджень виявилось, що як у крові, 
так і в бронхоальвеолярному лаважі вже через 2 год досліду достовірно зростає рівень активних форм 
кисню у нейтрофілах. Порівняльний аналіз між отриманими даними в крові, гомогенаті легень та 
бронхоальвеолярному лаважі показав однонаправленість процесів активації вільнорадикального 
окиснення. 

Висновки. Експериментальний синдром гострого ушкодження легень супроводжується інтенси-
фікацією процесів ліпопероксидації, при цьому найбільш показовим щодо порушень у системі пе-
роксидного окиснення ліпідів у перші години є бронхоальвеолярний лаваж, у пізніші терміни мож-
на використовувати також показники ліпопероксидації у сироватці крові.

Ключові слова: експериментальний синдром гострого ушкодження легень, пероксидне окиснен-
ня ліпідів.

УДК 616/24-022.6-001/1//3-06:612.015.11]-074-092.9

Оригінальні дослідження

Синдром гострого ушкодження легень 
(СГУЛ) гострий респіраторний дистрес-синдром 
характеризується зміною легеневої проникнос-
ті капілярів, що полегшує проходження рідин 
й активованих запальних клітин в інтерстицій-
ні тканини і, в кінцевому підсумку, в альвеоли 
[10]. Під час розвитку СГУЛ активація нейтро-
філів крові відбувається неспецифічно та неза-
лежно від основного патологічного фону. Леге-
ні в умовах нейтрофільної активації є органом 
ураження першої лінії внаслідок розвинутого 
русла мікроциркуляції, де при гіпоксії відбува-
ється секвестрація активованих нейтрофілів. 
Результатом метаболічної активності нейтро-
фільних гранулоцитів крові є респіраторний 
вибух та генерація вільних радикалів, ушко-
джуюча дія яких спрямована на білки та ліпіди 
базальних мембран. 

Порушення процесів вільнорадикального 
окиснення ліпідів відіграє важливу роль в патоге-
незі багатьох захворювань респіраторної системи 
[1]. Дослідженнями останніх років встановлено, 
що у підґрунті патогенезу ушкодження легеневої 

тканини лежить каскад складних патобіохіміч-
них реакцій. Зниження надходження молекул 
кисню стимулює продукцію супероксид-аніону у 
дихальному ланцюзі мітохондрій та подальшим 
утворенням вільних радикалів. Високотоксичні 
сполуки (дієнові кон’югати, малоновий діаль-
дегід, шифові основи та ін.), які утворюються 
при активації пероксидного окиснення ліпідів 
(ПОЛ), призводять до ушкодження мембран та 
клітинних структур і разом з енергодефіцитом 
та метаболічним ацидозом сприяють ураженню 
легеневої тканини [7].

До продуктів ПОЛ зараховують: гідропереки-
си ліпідів, дієнові кон’югати, пероксидні ради-
кали, активні продукти тіобарбітурової кислоти 
(ТБК АП), шифові основи [4]. Вивчення показни-
ків оксидаційного стресу, що виникає внаслідок 
дисбалансу між ПОЛ і антиоксидантним захис-
том, дає змогу розкрити патогенез патологічних 
процесів, оцінити ступінь ризику їх виникнен-
ня, прогнозувати особливості перебігу СГУЛ, що 
обґрунтовує актуальність нашого дослідження. 

Метою нашої роботи було дослідити показни-
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ки пероксидного окиснення ліпідів у крові, брон-
хоальвеолярному лаважі та гомогенаті легень 
щурів у динаміці розвитку HCl-індукованого го-
строго ушкодження легень.

Матеріали та методи

Досліди були проведені на 60 білих статевозрі-
лих нелінійних щурах-самцях масою 200–220 г, 
що утримувались на стандартному раціоні віва-
рію Тернопільського державного медичного уні-
верситету. Утримання тварин та експерименти 
проводилися у відповідності до положень «Євро-
пейської конвенції про захист хребетних тварин, 
які використовуються для експериментальних 
та інших наукових цілей» [5]. Тварин розділили 
на 5 груп: 1-а – контрольна група (n=12), 2-а 
– ураження хлоридною кислотою тривалістю  
2 год. (n=12), 3-я – ураження хлоридною кис-
лотою тривалістю 6 год. (n=12), 4-а – ураження 
хлоридною кислотою тривалістю 12 год. (n=12), 
5-а – ураження хлоридною кислотою тривалістю 
24 год. (n=12).

Щурів анестезували внутрішньоочеревин-
ним введенням тіопенталу натрію в дозі 40 мг/
кг маси тварини. Вентральну сторону шиї об-
робляли хлоргексидином і робили 0,5 см серед-
инний розріз для візуалізації трахеї. Тварин 
розміщували горизонтально під кутом 45°, ін-
суліновим шприцом вводили в трахею НСl, рН 
1,2 в дозі 1,0 мл/кг на вдиху. Тваринам контр-
ольної групи вводили фізіологічний розчин в 
дозі 1,0 мл/кг.

Забір матеріалу проводили через 2, 6, 12 та 
24 год., дотримуючись правил гуманного став-
лення до тварин. З легень отримували бронхо-
альвеолярний змив (БАЗ) за стандартною ме-
тодикою [6]. У сироватці крові, гомогенаті 
легень та бронхо-альвеолярний лаваж (БАЛ) 
визначали показники ПОЛ за загальними ме-
тодиками [2]. 

Активні форми кисню (АФК) досліджували 
в нейтрофілах гепаринізованої цільної крові та 
БАЛ. Популяцію нейтрофілів отримували за до-
помогою центрифугування на подвійному граді-
єнті щільності 1,077 і 1,093 фіколу-верографіну. 
Після 40 хв центрифугування при температурі 
4°С і швидкості 1500 об/хв. утворювалися дві 
інтерфази. Верхня інтерфаза (на межі плазма-
верифікол щільністю 1,077) складалася із моно-
нуклеарних клітин – 80% лімфоцитів, 15–18% 
моноцитів і незначного (2–3%) додатка грану-
лоцитів. Нижня інтерфаза (на межі градієнтів 
розчинів щільністю 1,077–1,092) являла собою 
на 98–100% популяцію нейтрофілів. Життєз-
датність клітин в тесті з трипановим синім скла-
дала 98–99%. Аналіз зразків клітин проводився 
на проточному цитометрі Epics XL («Beckman 
Coulter», США) з допомогою гістограм та відпо-
відних їм вікон статистики, що містили показ-

ники середньої геометричної інтенсивності сві-
тіння мічених клітин. Значення досліджуваного 
параметра виражали у відсотках (інтенсивність 
світіння на клітину) [9].

Статистичну обробку отриманих даних про-
ведено стандартними методами варіаційної ста-
тистики з використанням пакету статистичних 
програм. Результати наведено як (M±m), де  
М – середнє значення показника, m – стандартна 
похибка. Достовірність розбіжностей між дослі-
джуваними показниками визначалася за допо-
могою двовибіркового критерію Стьюдента. 

Результати та обговорення

Розвиток і прогресування СГУЛ певним чином 
залежить від активності нейтрофілів, функція 
яких є фагоцитоз і продукція АФК. У результа-
ті нейтрофіли стають основним джерелом АФК, 
а їх гіперпродукція може призводити до пору-
шення функцій, пошкодження і загибелі кліти-
ни внаслідок розвитку оксидаційного стресу [3, 
8, 11]. За результатами проведених досліджень 
виявилось, що як у крові, так і в БАЛ вже через  
2 год досліду достовірно зростає рівень АФК у 
нейтрофілах (р<0,05) з прогресуючим зростан-
ням впродовж перших 12 годин експерименту 
(рис. 1). У 5-й дослідній групі рівень АФК у ней-
трофільних гранулоцитах коливався у крові в 
межах (88,75±1,19)% та в БАЛ – (94,58±0,86)%, 
що вказує на значиме зростання їх рівня стосов-
но контрольної групи (р<0,001). Потрібно зазна-
чити, що рівень АФК у 4-й і 5-й дослідних групах 
був статистично не значимий. 

Порівнюючи рівень АФК у крові і БАЛ ви-
явлено достовірно вищі показники у змиві у 
2-й, 3-й і 4-й дослідних групах при практично 
однакових даних контрольної групи у дослі-
джуваних біологічних рідинах. Через 24 годи-
ни експерименту рівень АФК у нейтрофільних 
гранулоцитах практично не відрізнявся у крові 
і БАЛ (рис. 1).

Одним із проявів токсичної дії метаболітів 
кисню є інтенсифікація реакцій вільнорадикаль-
ного окиснення, що проявляється зростанням 
рівня первинних і вторинних продуктів ПОЛ.  
Як видно з даних таблиці 1, вже через 2 год екс-
перименту відмічалося підвищення первинних і 
вторинних продуктів ПОЛ, зокрема, гідропереки-
сів ліпідів (ГЛ) – на 17,1%, дієнових кон’югатів 
(ДК) – на 37,5%, трієнових кон’югатів (ТК) – на 
41,3%, продуктів тіобарбітурової кислоти (ТБК-
активних продуктів) ПОЛ – на 15,5% відносно 
контролю.

Потрібно зазначити, що у наступних дослід-
них групах продовжилось зростання показни-
ків ПОЛ, що свідчило про порушення балансу 
між швидкістю процесів утворення АФК і ан-
тиоксидною системою, що сприяло активації 
процесу пероксидного окиснення і призвело до 
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повного розпаду ненасичених ліпідів. Так, у 
5-й експериментальній групі ГЛ підвищились 
на 61,4%, ДК – на 92,9%, ТК – на 73,6% і ТБК-
активні продукти – на 143,2% відносно даних 
першої групи.

Як видно з даних таблиці 2, через 2 год. експе-
рименту відмічалося достовірне підвищення пер-
винних продуктів ПОЛ у гомогенаті легень: ГЛ 
зросли на 25,3%, ДК – на 56,4%, ТК – на 81,7% 
відносно контролю, при цьому ТБК-активні про-
дукти мали лише тенденцію до зростання. Вже 
у 3-й дослідній групі рівень ТБК-активних про-
дуктів ПОЛ достовірно перевищували показни-
ки контролю на 67,4%, а також дані 2-ої групи – 
на 53,1% (р<0,001). Встановлено, що протягом 
всього часу спостереження відбувалося нарос-
тання досліджуваних показників і через 24 год. 
їх рівень був найвищий. Так, у 5-й експери-
ментальній групі рівень ГЛ був вищим за кон-

трольну групу на 73,7%, ДК – на 175,8%, ТК – на 
225,0% і ТБК-активних продуктів – на 104,9%, 
що вказує на важливу роль ініціації ПОЛ за да-
ної патології.

Аналізуючи отримані дані у БАЛ встанов-
лено достовірне зростання через 2 год. ГЛ і ДК 
в середньому на 41,3% (р<0,01), тоді як рівень 
ТК і ТБК-АП мав лише тенденцію до зростання 
(табл. 3). У 3-й дослідній групі через 6 год. мо-
делювання СГУЛ відмічалося достовірне підви-
щення як первинних, так і вторинних продуктів 
ПОЛ у БАЛ: ГЛ зросли на 13,6%, ДК – на 24,5%, 
ТК – на 52,2% і ТБК-АП – на 38,5% стосовно 2-ї 
групи. Встановлено, що у наступних групах спо-
стереження відбувалося наростання досліджува-
них показників і через 24 год. їх рівень був най-
вищий.

Важливим було провести порівняльний ана-
ліз між отриманими даними в крові, гомогенаті 

Рис. 1. Рівень активних форм кисню у нейтрофільних гранулоцитах крові та бронхоальвеолярного лаважу 
щурів при синдромі гострого ушкодження легень (* – р<0,05 порівняно із показником у крові та БАЛ у межах 
одного часового терміну спостереження)

Таблиця 1
Показники пероксидного окиснення ліпідів у сироватці крові  

при експериментальному синдромі гострого ушкодження легень, (М±m)

Дослідна група ГЛ, од.Е/мл ДК, ммоль/л ТК, ммоль/л
ТБК-активні  

продукти, ммоль/л

I (n=12) 3,34±0,12 1,12±0,09 1,21±0,08 3,17±0,10

II (n=12) 3,91±0,05* 1,54±0,06* 1,71±0,11* 3,66±0,11*

р
1

<0,01 <0,001 <0,001 <0,001

III (n=12) 4,42±0,06* 2,32±0,09* 2,29±0,09* 4,90±0,08*

р
2

<0,01 <0,001 <0,05 <0,001

IV (n=12) 4,98±0,05* 2,92±0,07* 2,72±0,11* 6,16±0,14*

р
3

<0,01 <0,01 <0,001 <0,001

V (n=12) 5,39±0,06* 3,28±0,08* 3,31±0,09* 7,71±0,16*

Примітки: * – достовірність відмінностей між контрольною і дослідною групою в даний термін обстеження;
  р

1
 – достовірність відмінностей між дослідними групами II і III;

  р
2
 – достовірність відмінностей між дослідними групами III і IV;

  р
3
 – достовірність відмінностей між дослідними групами IV і V
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Таблиця 3
Показники пероксидного окиснення ліпідів у бронхоальвеолярному лаважі  

при експериментальному синдромі гострому ушкодження легень, (М±m)

Дослідна група ГЛ, од.Е/мл ДК, ммоль/л ТК, ммоль/л
ТБК-активні  

продукти, ммоль/л

I (n=12) 2,50±0,11 1,04±0,12 0,46±0,03 2,25±0,15

II (n=12) 3,53±0,08* 1,47±0,03* 0,53±0,03 2,52±0,13

р
1

<0,05 <0,01 <0,001 <0,01

III (n=12) 4,01±0,07 1,83±0,06* 0,70±0,03* 3,49±0,13*

р
2

<0,001 <0,001 <0,01 <0,001

IV (n=12) 4,60±0,07 2,62±0,09* 0,95±0,05* 4,25±0,19*

р
3

<0,01 <0,001 <0,01 <0,001

V (n=12) 5,02±0,09 3,36±0,09* 1,31±0,11* 6,05±0,11*

Примітки:  * – достовірність відмінностей між контрольною і дослідною групою в даний термін обстеження;
  р

1
 – достовірність відмінностей між дослідними групами II і III;

  р
2
 – достовірність відмінностей між дослідними групами III і IV;

  р
3
 – достовірність відмінностей між дослідними групами IV і V

Таблиця 2
Показники пероксидного окиснення ліпідів у гомогенаті легень  

при експериментальному синдромі гострому ушкодження легень, (М±m)

Дослідна група ГЛ, од.Е/г ДК, ммоль/кг ТК, ммоль/кг
ТБК-активні  

продукти, ммоль/кг

I (n=12) 2,93±0,04 1,24±0,10 1,04±0,09 4,72±0,15

II (n=12) 3,67±0,07* 1,94±0,05* 1,89±0,08* 5,16±0,10

р
1

<0,01 <0,01 <0,01 <0,001

III (n=12) 4,03±0,06* 2,46±0,09* 2,37±0,07* 7,90±0,27*

р
2

<0,001 <0,01 <0,01 <0,001

IV (n=12) 4,77±0,08* 3,03±0,08* 2,90±0,08* 8,86±0,15*

р
3

<0,01 <0,01 <0,01 <0,001

V (n=12) 5,09±0,07* 3,42±0,08* 3,38±0,10* 9,67±0,12*

Примітки:  * – достовірність відмінностей між контрольною і дослідною групою в даний термін обстеження;
 р

1
 – достовірність відмінностей між дослідними групами II і III;

  р
2
 – достовірність відмінностей між дослідними групами III і IV;

  р
3
 – достовірність відмінностей між дослідними групами IV і V

Рис. 2. Рівень гідроперекисів ліпідів у крові, гомогенаті легень та бронхоальвеолярному лаважі щурів за умови СГУЛ

Примітки: * – достовірність відмінностей між показниками у БАЛ та іншими дослідними групами  
  в даний термін обстеження;
  ^ – достовірність відмінностей між показниками у гомогенаті легень та іншими дослідними  
  групами в даний термін обстеження 
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Рис. 3. Рівень ТБК-активних продуктів у сироватці крові, гомогенаті легень та бронхоальвеолярному  
лаважі щурів за умови СГУЛ

Примітки:  * – достовірність відмінностей між показниками у БАЛ та іншими дослідними групами в даний  
   термін обстеження;
  ^ – достовірність відмінностей між показниками у гомогенаті легень та іншими дослідними  
   групами в даний термін обстеження;
  # – достовірність відмінностей між показниками у крові та іншими дослідними групами в  
   даний термін обстеження

легень та БАЛ, який показав однонаправленість 
процесів активації вільнорадикального окиснен-
ня. Встановлено достовірне прогресуюче підви-
щення рівня первинних і вторинних продуктів 
ПОЛ як у сироватці крові, так і в гомогенаті ле-
гень та БАЛ (рис. 2, 3). Проте необхідно зазна-
чити, що рівень ГЛ найшвидше зріс у БАЛ та 
був вірогідно вищий у всі терміни спостережен-
ня стосовно даних у крові та гомогенаті легень, 
вміст даного показника коливався на одному рів-
ні протягом перших 6 годин експерименту. Че-
рез 12 год. досліду рівень ГЛ у гомогенаті легень 
був вищий, ніж у крові, проте не досягав його 
значень у БАЛ (рис. 2).

Рівень ТБК-АП протягом перших 2-х год. 
коливався практично в однакових межах, тоді 
як вже через 6 год. у 3-й дослідній групі вияв-
лено достовірно вищі його показники у гомо-
генаті легень. У 5-й дослідній групі спостері-
галось максимальне значення вмісту ТБК-АП 
у БАЛ та зростання даного показника у сиро-
ватці крові стосовно гомогенату легень, яке, 
проте, не досягало встановленого рівня у змиві 
(рис. 3).

Отримані дані вказують на те, що при СГУЛ, 
незважаючи на однонаправленість змін дослі-
джуваних показників ПОЛ, вільнорадикальні 
процеси активуються, насамперед, безпосеред-
ньо у вогнищі ураження, зокрема в легенях, 
про що свідчать зміни ГЛ і ТБК-АП у гомоге-
наті легень та БАЛ, а далі ці продукти потра-
пляють вторинно у гуморальні середовища ор-
ганізму, такі як кров. 

Відповідно до аналізу отриманих даних мож-
на свідчити про те, що в найбільш показовим 
щодо порушень у системі ПОЛ є бронхоальве-
олярний лаваж. У пізніші терміни легеневого 
пошкодження в якості діагностичного критерія 
дисбалансу про- та антиоксидної системи мож-
на використовувати показники ПОЛ у сироватці 
крові та БАЛ.

Висновки

1. Експериментальний синдром гострого 
ушкодження легень протягом усього періоду до-
слідження супроводжується інтенсифікацією 
процесів ліпопероксидації, що проявляється до-
стовірним підвищенням рівня первинних і вто-
ринних продуктів пероксидного окиснення ліпі-
дів, які особливо виражені на 24-ій годині після 
введення хлоридної кислоти. 

2. Найбільш показовим щодо порушень у сис-
темі пероксидного окиснення ліпідів у перші годи-
ни експериментального синдрому гострого ушко-
дження легень є бронхоальвеолярний лаваж.  
У пізніші терміни легеневого пошкодження (через 
24 год. після моделювання досліджуваної патоло-
гії) в якості діагностичного критерія дисбалансу 
про- антиоксидної системи можна використовува-
ти показники ліпопероксидації як у бронхоальве-
олярному лаважі, так і у сироватці крові.

Перспективи подальших досліджень. У пер-
спективі планується оцінити роль нейтрофілів у 
розвитку легеневих пошкоджень за умови HCl-
індукованого гострого ушкодження легень.
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ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ  
КРОВИ И БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЛАВАЖА  

ПРИ СИНДРОМЕ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ

Изучение показателей окислительного стресса позволяет раскрыть патогенез патологических 
процессов, оценить степень риска их возникновения, прогнозировать особенности течения синдрома 
острого повреждения легких, что обосновывает актуальность нашего исследования.

Целью нашей работы было исследовать показатели перекисного окисления липидов в крови, 
бронхоальвеолярном лаваже и гомогенате легких крыс в динамике развития HCl-индуцированного 
острого повреждения легких.

Материалы и методы. Опыты были проведены на 60 белых половозрелых нелинейных крысах –  
самцах, которым моделировали острое поражение легких путем интратрахеального введения соля-
ной кислоты при рН 1,2 в дозе 1,0 мл/кг на вдохе. В сыворотке крови, гомогенате легких и бронхо-
альвеолярном лаваже определяли активные формы кислорода, показатели перекисного окисления 
липидов.

Результаты и обсуждение. По результатам проведенных исследований оказалось, что как в кро-
ви, так и в бронхоальвеолярном лаваже уже через 2 ч опыта достоверно возрастает уровень активных 
форм кислорода в нейтрофилах. Сравнительный анализ между полученными данными в крови, го-
могенате легких и бронхоальвеолярном лаваже показал однонаправленность процессов активации 
свободнорадикального окисления.

Выводы. Экспериментальный синдром острого повреждения легких сопровождается интенсифи-
кацией процессов липопероксидации, при этом наиболее показательным относительно нарушений 
в системе перекисного окисления липидов в первые часы является бронхоальвеолярный лаваж, в 
более поздние сроки можно использовать также показатели липопероксидации в сыворотке крови.

Ключевые слова: экспериментальный синдром острого повреждения легких, перекисное окисле-
ние липидов.
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INDICES OF OxIDATIVE STRESS IN THE BLOOD  
AND BRONCHOALVEOLAR LAVAGE IN CASE OF ACUTE  

LUNG INJURY SYNDROME

The study of the indices of oxidative stress allows to reveal the pathogenesis of pathological processes, 
to assess the risk of their occurrence, to predict the main features of acute lung injury syndrome, justify-
ing the relevance of our study.

The aim of our study was to investigate indices of lipid peroxidation in blood, bronchoalveolar lavage 
and lung homogenate of rats in the dynamics of HCl-induced acute lung injury.

Materials and methods. Experiments were conducted on 60 white nonlinear male-rats, which modu-
lated acute lung injury by intratracheal administration of hydrochloric acid at pH 1,2 at a dose of 1,0 ml/
kg per breath. In serum, lung homogenate and bronchoalveolar lavage was determined reactive oxygen 
and lipid peroxidation indices.

Results and discussion. It was found that in blood and bronchoalveolar lavage after 2 h of the experi-
ment significantly increased levels of reactive oxygen species in neutrophils. Comparative analysis be-
tween the findings in the blood, lung homogenate and BAL showed the same activation process of lipid 
peroxidation.

Conclusions. Experimental acute lung injury syndrome is accompanied by the intensification of lipid 
peroxidation. The most representative of the disturbances in the system of lipid peroxidation in the early 
hours is bronchoalveolar lavage, in later periods it can be used blood serum.

Keywords: experimental acute lung injury syndrome, lipid peroxidation.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ПРИ 
ІНФІКУВАННІ ШТАМАМИ M. TUBERCULOSIS 

РОДИНИ BEIJING СЕРЕД ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИХ 
ХВОРИХ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мета – аналіз результатів лікування при інфікуванні штамами М.tuberculosis родини Beijing се-

ред вперше виявлених хворих Полтавської області.
Матеріали та методи. Ампліфікація ДНК ізолятів, з метою ідентифікації штамів родини Beijing, 

була проведена на матеріалі 100 культур M.tuberculosis хворих з вперше виявленим туберкульозом 
легень.

Результати та обговорення. У статті проаналізована частота інфікування штамами родини Beijing 
серед вперше діагностованих хворих туберкульозом по Полтавській області України. Проведено ана-
ліз ефективності лікування при інфікуванні даним штамом. Показники частоти та середні строки 
припинення бактеріовиділення, закриття порожнин деструкції були значно гіршими у порівнянні з 
даними показниками серед хворих інфікованих іншими генотипами. 

Висновок. Таким чином, належність штаму М.tuberculosis до родини Beijing є одним з факто-
рів несприятливого перебігу та малоефективного лікування вперше діагностованого туберкульозу  
легень. 

Ключові слова: туберкульоз легень, родина Beijing, генотип.

УДК: 616.24-002.5-08(477.53)

Оригінальні дослідження

Туберкульоз (ТБ) продовжує становити одну із 
основних загроз для людства серед інфекційних 
хвороб. Сьогодні ця хвороба не ліквідована в жод-
ній країні, в т. ч. й в Україні, не зважаючи на те, 
що з 2006 р. ситуація з туберкульозу почала покра-
щуватися, проте залишається низка невирішених 
проблем щодо контролю за туберкульозом [8]. 

Нові методики молекулярно-генетичного ти-
пування мікобактерій значно поглибили нашу 
уяву про трансмісію туберкульозу і дозволили 
диференціювати різні родини Mycobacterium 
tuberculosis. Молекулярна епідеміологія дала 
також нові можливості для встановлення асоці-
ації між генотипом збудника й особливостями 
клінічного перебігу захворювання, вивчення 
чинників ризику трансмісії медикаментозно ре-
зистентних штамів і штамів із підвищеною пато-
генністю [3, 10].

Розповсюдження туберкульозу легень в остан-
ні роки супроводжується неухильним збільшен-
ням показників лікарської стійкості та превалю-
ванням МБТ родини Beijing в популяції МБТ, що 
є біологічною небезпекою для населення, і може 
свідчити про її недавню глобальну дисемінацію 
[2, 3, 4, 5, 6, 8]. 

Генотип Beijing (W) М.tuberculosis був ви-
явлений в багатьох частинах світу. Вперше да-
ний штам був виявлений в Китаї, а подальші 
дослідження продемонстрували широку розпо-
всюдженість даного сімейства в країнах Азії та 
колишнього Радянського Союзу [2, 3, 4, 5]. Та-

кому швидкому розповсюдженню штаму родини 
Beijing сприяє висока вірулентність, здатність 
обходити захисний ефект БЦЖ, підвищена мін-
ливість та асоційованість з лікарняною стійкіс-
тю, що призводить до більш тривалого періоду 
контагіозності та терапії [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

В Україні дослідження розповсюдження 
M.tuberсulosis родини Beijing представлені по-
одинокими науковими роботами, де частота ін-
фікування штамами родини Beijing у досліджу-
ваних групах хворих на туберкульоз в деяких 
областях сягала від 30 до 51,9% (Чеснокова М. М., 
2012; Ляшенко О. О., 2008; Кресюн В. Й., Ан-
тоненко К. О., 2008; Асмолов О. К., 2005; Ніко-
лаєвський В. В., Левицька Н. А., Бажора Ю.І. 
із співавт., 2004). В доступній нам літературі  
публікацій не знайдено щодо частоти інфікуван-
ня штамами М.tuberculosis родини Beijing хво-
рих на туберкульоз Полтавської області. 

Метою дослідження було проаналізувати 
результати лікування при інфікуванні штама-
ми М.tuberculosis родини Beijing серед впер-
ше виявлених хворих Полтавської області. 
Робота є фрагментом науково-дослідної теми 
НДР «Клініко-функціональні та морфологічні  
особливості перебігу захворювань респіратор-
ної системи (туберкульозу, саркоїдозу, дис-
емінованих процесів та ХНЗЛ) та розробити 
методи корекції виявлених порушень на різних 
етапах лікування, реабілітації та профілактики)»,  
№ держ.реєстрації 0110U008151.
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Матеріали і методи

У дослідженні брали участь хворі із вперше 
виявленим туберкульозом легень (n=111) на базі 
Полтавського обласного клінічного протитубер-
кульозного диспансеру протягом травня–жовтня 
2012 року. 

Посів, культивування, ідентифікація та ви-
значення чутливості мікобактерій до протиту-
беркульозних препаратів були проведені у бакте-
ріологічній лабораторії ПОКТД згідно з наказом 
МОЗ України № 45 від 06.02.02 р. Дослідження 
медикаментозної стійкості до препаратів пер-
шого та другого ряду препаратів здійснювалося 
з використанням методу абсолютних концен-
трацій на щільному живильному середовищі 
Левенштейна-Йенсена у відповідності до зазна-
ченого наказу. 

На базі інституту свинарства і агропромисло-
вого виробництва Національної академії аграр-
них наук України проводилося визначення 
належності ізолятів М.tuberculosis до родини 
Beijing за допомогою полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР), яка базується на визначенні IS 
6110 інсерції у міжгенній dnaA–dnaD ділянці. 
Продукт ампліфікації аналізували за допомогою 
електрофорезу в 1%-му агарозному гелі. За на-
явності інсерції розмір апліфікованого продукту 
складав 2000 пар нуклеотидів (п. н.), що відпо-
відало належності збудника до родини Beijing. 
За відсутності інсерції розмір ампліфікованого 
фрагменту дорівнював 537 п. н.

Всього було отримано 111 культур від хво-
рих з вперше виявленим туберкульозом легень. 
Одинадцять культур внаслідок контамінації 
або інших причин були виключені з подальшо-
го аналізу. Таким чином, апліфікація ДНК ізо-
лятів, з метою ідентифікації штамів родини 
Beijing, була проведена на матеріалі 100 культур 
M.tuberculosis хворих з вперше виявленим ту-
беркульозом легень, які раніше ніколи не ліку-
валися з приводу туберкульозу, або лікувалися 
чи лікуються протягом 4-х тижнів і менше.

Результати та обговорення

Частота інфікування штамами родини Beijing 
серед вперше діагностованих хворих туберкульо-
зом по Полтавській області сягала 66%; частіше 
зустрічалося серед чоловіків (79%), та мешканців 
Полтавської області (64%). Інфікування інши-
ми генотипами становило 34% випадків. Серед 
хворих на вперше діагностований туберкульоз 
легень, інфікованих збудником родини Beijing, 
в 2,2 рази частіше спостерігаємо дисеміновану 
форму туберкульозу, переважання частоти де-
структивних змін у легенях та в 2,8 рази більшо-
го двобічного ураження легеневої тканини проти 
показників групи інфікованих іншими геноти-
пами, згідно даних попередніх досліджень [9].  

Середній вік хворих в досліджуваних групах до-
стовірно не відрізнявся і серед інфікованих збуд-
ником родини Beijing становив 42,03±1,67, в ін-
шій групі 46±2,69 [9]. 

Згідно стандартів діагностики та лікування 
туберкульозу, як критерій ефективності ліку-
вання враховували: 

1. стійке припинення бактеріовиділення (мі-
кроскопічним чи культуральним методами);

2. загоєння порожнин деструкції.
Аналіз результатів лікування показав, що 

бактеріовиділення серед хворих інфікованих 
Beijing, за весь період лікування припинилося у 
(65,2±4,6)% випадків (43 із 66 пацієнтів), із них 
після 2 місяців інтенсивної фази лікування –  
у (24,2±5,2)% випадків; тоді як показники при-
пинення бактеріовиділення серед інфікованих 
іншими генотипами були дещо вищими і за весь 
період лікування склали (82,4±6,12)% випадків 
(28 із 34 пацієнтів) (p<0,05), із них на 2-му мі-
сяці лікування – у (35,3±4,9)% випадків (12 із  
34 пацієнтів) (p>0,05) (табл.1).

Середній показник припинення бактеріови-
ділення за весь період лікування в групі інфі-
кованих іншими генотипами склав (3,1±0,18) 
місяців і (4,5±0,2) місяців у хворих з іншими 
генотипами, що на (1,4±0,02) місяця швид-
ше ніж у хворих інфікованих родиною Beijing 
(p<0,01).

Рубцювання деструкції в легенях за весь пе-
ріод лікування частіше спостерігалося у хворих 
інфікованих іншими генотипами (70,0±0,1)% 
випадків (14 із 20 пацієнтів із деструкцією), із 
них після 2-х міс. лікування – у (30±5,1)% ви-
падків (6 із 20 пацієнтів), тоді як серед інфікова-
них Beijing цей показник становив (47,7±4,9)% 
випадків (21 із 44 пацієнтів із деструкцією) 
(p<0,01), із них після інтенсивної фази лікуван-
ня у (18,2±6,2)% випадків (8 із 44 пацієнтів) 
(p>0,05) (табл.2).

Незважаючи на те, що припинення бактеріо-
виділення і загоєння порожнин розпаду на 2-му 
місяці інтенсивної фази лікування між обома 
групами не мало достовірної різниці (p>0,05), в 
групі хворих інфікованих іншими генотипами 
найважливіші бактеріологічні і рентгенологічні 
зрушення наставали значно швидше за весь пе-
ріод основного курсу лікування. Так, середній 
термін закриття порожнин розпаду серед хворих 
даної групи наступив на (1,1±0,1) міс. швидше 
і становив (4,8±0,3) міс., у порівнянні з гру-
пою хворих інфікованих родиною Beijing (5,9± 
0,2) міс. (p<0,001). 

Також проводився аналіз випадків смерті та 
невдалого лікування в обох групах. Так, серед 
хворих, від яких були отримані ізоляти роди-
ни Beijing, відмічено (16,7±2,3)% випадків (11  
із 66 пацієнтів) невдалого лікування, в той час 
в іншій групі лише (8,8±3,1)% випадків (3 із  
34 пацієнтів) (p<0,05). 
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Смерть від туберкульозу реєструвалася в 
2 рази частіше в групі інфікованих родиною 
Beijing і становила (18,0±2,1)% випадків (12 із 
66 пацієнтів) проти (8,8±2,6)% випадків (3 із  
34 пацієнтів) серед інфікованих родинами інших 
генетичних родин (p<0,01).

Висновки:

1. Частота інфікування штамами родини 
Beijing серед вперше діагностованих хворих ту-
беркульозом по Полтавській області сягала 66%; 
частіше зустрічалося серед чоловіків (79%), та 
мешканців Полтавської області (64%).

2. Аналіз результатів лікування серед вперше 
діагностованих хворих туберкульозом по Пол-
тавській області показав, що припинення бак-
теріовиділення відбувалося повільніше на (1,4± 
0,02) міс. серед (65,2±4,6)% випадків інфікова-
них родиною Beijing у порівнянні з абацилюван-

ням (82,4±6,12)% випадків інфікованих іншими 
родинами (p<0,05).

3. Рубцювання деструкції в легенях за весь пе-
ріод лікування частіше спостерігалося у хворих 
інфікованих іншими генотипами (70±0,1)% ви-
падків проти (47,7±4,9)% випадків інфікованих 
родиною Beijing (p<0,01), при цьому середній 
термін закриття порожнин наступив на (1,1±0,1) 
міс. швидше у хворих інфікованих іншими гено-
типами (p<0,001).

4. Серед хворих інфікованих збудником ро-
дини Beijing спостерігаємо в 2 рази частіше ви-
падки смерті та невдалого лікування, порівняно 
з групою хворих інфікованою іншими штамами 
M.tuberсulosis (p<0,01–0,05).

5. Таким чином, належність штаму М.tuber-
culosis до родини Beijing є одним з факторів не-
сприятливого перебігу та малоефективного лі-
кування вперше діагностованого туберкульозу 
легень.

Таблиця 1
Показники припинення бактеріовиділення в процесі лікування хворих  

на ВДТБ легенів, інфікованих збудником родини Beijing та інших родин

Групи хворих

Частота припинення  
бактеріовиділення за весь 

курс лікування

Частота припинення  
бактеріовиділення за перші 

2 місяця лікування

Середні строки  
припинення  

бактеріови ділення

абс. % абс. % міс.

Родина Beijing (n=66) 43 65,2 16 24,2 4,5±0,2

Інші генотипи (n=34) 28 82,4* 12 35,3 3,1±0,18*

Примітка: * – міжгрупові значення показника відрізняються вірогідно, p<0,05–0,001

Таблиця 2
Показники закриття порожнин деструкцій в процесі лікування хворих  

на ВДТБ легенів, інфікованих збудником родини Beijing та інших родин

Групи хворих

Частота закриття порожнин 
за весь курс лікування

Частота закриття порожнин 
за перші 2 місяця лікування

Середні строки  
закриття порожнин

абс. % абс. % міс.

Родина Beijing (n=66) 21 47,7 8 18,2 5,9±0,2

Інші генотипи (n=34) 14 70,0* 6 30,0 4,8±0,3*

Примітка: * – міжгрупові значення показника відрізняються вірогідно, p<0,05–0,001
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Ю. П. Цапенко, Н. Г. Бойко
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия» (г. Полтава)

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ 
ШТАММАМИ M. TUBERCULOSIS СЕМЕЙСТВА BEIJING СРЕДИ 

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ  
ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель – анализ результатов лечения при инфицировании штаммами М.tuberculosis семейства 
Beijing среди впервые выявленных больных Полтавской области. 

Материалы и методы. Амплификация ДНК изолятов, с целью идентификации штаммов семей-
ства Beijing, была проведена на материале 100 культур M.tuberculosis с впервые выявленным тубер-
кулёзом лёгких.

Результаты и обсуждение. В статье проанализирована частота инфицирования штаммами семей-
ства Beijing среди впервые диагностированных больных туберкулёзом по Полтавской области Укра-
ины. Проведён анализ эффективности лечения при инфицировании данным штаммом. Показатели 
частоты и средние сроки прекращения бактериовыдиления, закрытия полостей деструкции были зна-
чительно хуже по сравнению с данными показателей среди инфицированных другими генотипами.

Вывод. Таким образом, отношение штамма М.tuberculosis к семейству Beijing является одним 
из факторов неблагоприятного течения и малоэффективного лечения впервые диагностированного 
туберкулёза лёгких.

Ключевые слова: туберкулёз легких, семейство Beijing, генотип.

Y. P. Tsapenko, M. G. Boyko
Higher state educational establishment of Ukraine “Ukrainian medical stomatological academy” (Poltava )

ETHE TREATMENT RESULTS ANALYSIS IN CASE OF INFECTING  
WITH М. TUBERCULOSIS STRAINS OF BEIJING GENUS AMONG FIRSTLY 

DIAGNOSED PATIENTS OF POLTAVA REGION

The objective of the study is to analyze the treatment results in case of infecting with М.tuberculosis 
strains of Beijing genus among firstly diagnosed patients of Poltava region.

Materials and methods. DNA isolates amplification has been carried out involving 100 cultures of 
M.tuberculosis of patients with firstly diagnosed lungs tuberculosis to identify strains of Beijing genus.

Results and discussion. The frequency of infecting with strains of Beijing genus among firstly diagnosed 
patients with tuberculosis in Poltava region of Ukraine has been analyzed in the present article. The treat-
ment effectiveness analysis in case of the given strain infecting has been carried out. The frequency indices 
and the average terms of the bacterioexcretion cessation as well as the destruction cavities closure have been 
significantly worse compared with these indices among the patients infected with other genotypes.

Conclusion. Thus, the belonging of M.tuberculosis strain of Beijing genus is one of the factors con-
tributing to unfavorable course and unproductive treatment of firstly diagnosed lungs tuberculosis.

Keywords: lungs tuberculosis, Beijing genus, genotype.
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Н. О. Скороходова, В. А. Євса, В. М. Хлистун, М. Г. Жовниренко, А.В. Левіч
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»  
Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ 
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАННЬ ОРГАНІВ 

ДИХАННЯ
Метою даного дослідження було вивчити особливості застосування інструментальних методів у 

хворих в умовах протитуберкульозного диспансера.
Матеріали та методи. У пацієнтів вивчали анамнез захворювання, особливості його перебігу за 

клінічними, рентгенологічними даними, показниками імунологічного, цитологічного, бронхоло-
гічного, бактеріологічного, функціонального досліджень, туберкулінодіагностики та визначали діа-
гностичні можливості інструментальних методів діагностики. Фібробронхоскопія проводилась під 
анестезією за допомогою гнучкого фібробронхоскопу. Трансторакальна/трансбронхіальна біопсія 
легень проводилася з використанням голок Абрама і Коупа. Відеоторакоскопія виконувалась під за-
гальним наркозом з біопсію легень, внутрішньогрудинних лімфатичних вузлів або плеври.

Результати і обговорення. В цитологічних препаратах з однаковою частотою визначають ознаки 
специфічного та неспецифічного запалення – відповідно у 30,6% та 33,3% хворих. Серед підтвер-
джених культуральними дослідженнями випадків туберкульозу в 13,3% осіб в біопсійному матері-
алі визначали ознаки неспецифічного запалення, у 33,3% випадках – був неінформативний матері-
ал. В клініці було проведено 63 біопсії легень з використанням відеоторакоскопії. В усіх випадках 
був чітко верифікований діагноз, що дозволило призначити адекватну терапію. У 30 (47,6%) хворих 
був встановлений діагноз саркоїдозу. Найбільшу кількість відеоторакоскопій виконується у хворих 
при плевральному випоті невідомої етіології. З 142 хворих туберкульозний плеврит було діагносто-
вано у 88, що склало 62,0%, неспецифічна етіологія у 25 (17,6%), онкологічні захворювання – 29 
(20,4%).

Висновки. Загальна інформативність цитологічного методу діагностики інфільтративних проце-
сів в легенях при виконанні закритої трансторакальної та трансбронхіальної біопсії легень складала 
63,9%. Метою операції у хворих з плевритами є не тільки уточнення діагнозу, а також дренування 
плевральної порожнини, проведення інтраплевральних хірургічних маніпуляцій, направлених на 
зменшення плевральної ексудації. 

Ключові слова: фібробронхоскопія, відеоторакоскопія, діагностика.

УДК 616.25- 002.53-072.1

Оригінальні дослідження

Туберкульоз відрізняється великим по-
ліморфізмом патоморфологічних, патофізіо-
логічних і клінічних проявів. Змін у легенях 
різних з етіопатогенезу, але східних по клініко-
рентгенологічній картині з туберкульозом до-
статньо багато: інфекційно-запальні, вірусні та 
грибкові процеси, пневмоконіози, ретікульози, 
системні захворювання сполучної тканини, пух-
лини, серцево-судинна патологія, інші захворю-
вання [2].

У комплексі обстеження хворих важливе 
місце займає застосування ендоскопічних дослі-
джень [7]. Фібробронхоскопія є одним з інфор-
мативних методів дослідження пульмонологіч-
них хворих. Цей метод дозволяє об’єктивізувати 
картину ураження слизової оболонки бронхів, 
своєчасно діагностувати туберкульозну або он-
кологічну патологію, виявити непрямі ознаки 
гіпоплазії бронхів, провести ендобронхіальну 
санацію та біопсію, а також оцінити ефектив-
ність протизапальної терапії. Ендобронхіальні 

дослідження є провідним методом отримання 
об’єктивної інформації при патології бронхів, 
легень та внутрішньогрудинних лімфатичних 
вузлів, дозволяє суттєво скоротити терміни ве-
рифікації діагнозу та додатково виділити міко-
бактерії туберкульозу з бронхоальвеолярного 
змиву [8, 9].

Але треба зазначити, що розходження в діа-
гнозі при внутрішньогрудинній лімфаденопатії 
до і після відеоторакоскопії (ВТС) – біопсії лімфа-
тичних вузлів складає за даними клініки 54,5%, 
а кожен третій (33,3%) пацієнт до операції отри-
мував тривалу невідповідну захворюванню тера-
пію. Роль ВТС в діагностиці плевральних випотів, 
дисемінації неясного ґенеза в Україні поки недо-
оцінена. Застосування ВТС розширює можливос-
ті впровадження доказової медицини (біопсія з 
гістологічним дослідженням) при захворюваннях 
грудної порожнини. Відеоторакоскопічні операції 
є малотравматичними та перспективними метода-
ми хірургічного лікування захворювань органів 
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дихання [1, 10]. На сьогодні застосовують наступ-
ні види пункційної біопсії: трансбронхіальна біо-
псія легень, трансторакальна, торакоскопічна та 
відеоторакоскопічна [3, 4, 5, 6]. 

Метою даного дослідження була оптимізація 
застосування інструментальних методів дослі-
дження у хворих в умовах протитуберкульозно-
го диспансеру.

Матеріали та методи

У пацієнтів вивчали анамнез захворювання, 
особливості його перебігу за клінічними, рент-
генологічними даними, показниками імуноло-
гічного, цитологічного, бронхологічного, бак-
теріологічного, функціонального досліджень, 
туберкулінодіагностики та визначали діагнос-
тичні можливості інструментальних методів діа-
гностики. Фібробронхоскопія проводилась під 
анестезією за допомогою гнучкого фібробронхос-
копу. Трансторакальна/трансбронхіальна біо-
псія легень (ЗТПБЛ) проводилася з використан-
ням голок Абрама і Коупа, при цьому проводився 
забір не менш ніж 2–4 біоптатів. ВТС виконува-
лась під загальним наркозом з біопсією легень, 
внутрішньогрудиних лімфатичних вузлів або 
плеври. Цитологічні мазки при їхньому дослі-
дженні фарбувалися за методами Романовського-
Гімза або Папаніколау; гістологічне досліджен-
ня включало фарбування гематоксілін-еозіном, 
за Ціль-Нільсеном та за ван Гізоном. 

Матеріалом дослідження були 36 випадків 
виконання закритої тонкогольної транстора-
кальної або трансбронхіаільної біопсії легень 
у пацієнтів з наявністю інфільтрату в легенях, 
який не розсмоктувався під дією антибіотиків 
широкого спектра дії та протитуберкульозного 
лікування протягом 1–2 місяців. Отриманий біо-
псійний матеріал направлявся на цитологічне і 
патогістологічне дослідження. Серед них було 14 
жінок і 22 чоловіка. Віковий діапазон пацієнтів 

становив від 36 до 82 років (в середньому 46,2 
років). Місце для забору біопсійного матеріалу 
визначалося за результатами комп’ютерної то-
мографії. З позицій цитологічного дослідження, 
неінформативним вважається матеріал, у якому 
в одному полі зору перебуває по 1–5 клітин типу 
лімфоцитів, еозинофілів, сегментоядерних лей-
коцитів, альвеолярних макрофагів. Тобто, той 
клітинний склад і в такій кількості, які можуть 
мати місце в нормальних умовах. До ознак пато-
логічного процесу відносили: значну кількість в 
одному полі зору лімфоцитів, моноцитів, лейко-
цитів, еозинофілів, епітеліоїдних клітин, багато-
ядерних клітин Пирогова-Лангханса, макрофа-
гів, фібробластів, сполучної тканини.

Перевага клітин одного типу та/або їхнє пев-
не сполучення були підозрілими у відношенні 
специфічної або неспецифічної природи патоло-
гії. До ознак специфічного запалення відносили 
наявність у препараті некротичних мас та гра-
нуляційного шару із епітеліоїдних клітин та гі-
гантських багатоядерних макрофагів. До ознак 
неспецифічного запалення відносили наявність 
у препараті лімфоцитів, моноцитів, лейкоцитів, 
еозинофілів без ділянок некрозу легеневої тка-
нини.

Результати і обговорення

Результати цитологічних досліджень біопта-
тів легень у пацієнтів з інфільтративними проце-
сами в легенях наведено в таблиці 1.

Як свідчать дані результатів проведеної за-
критої трансторакальної або трансбронхіальної 
біопсії легень неінформативний матеріал був 
отриманий у 36,1% хворих. Інформативний, 
який свідчив про специфічний або неспецифіч-
ний характер ураження легень – у 63,9% хво-
рих. Серед обстежених пацієнтів з однаковою 
частотою визначали неспецифічний та специфіч-
ний характер ураження легень. 

Таблиця 1
Результати цитологічних досліджень біоптатів легень у пацієнтів  

з інфільтративними процесами в легенях при закритій  
трансторакальній/трансбронхіальній пункційній біопсії легень

Вид інфільтрату Усього

Ознаки патологічного процесу

Ознаки  
специфічного  

патологічного процесу

Ознаки  
неспецифічного  

патологічного процесу

Матеріал  
не інформативний

Абс. 
число

%
Абс. 

число
%

Абс. 
число

%

Інфільтрат нез’ясованої 
етіології 21 3 14,3 10 47,6 8 38,1

Туберкульозний інфільтрат  
(діагноз підтвердився при  

культуральному дослідженні 
мокротиння або біоптату)

15 8 53,3 2 13,3 5 33,4

Усього 36 11 30,6 12 33,3 13 36,1
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Серед пацієнтів, у яких згодом підтвердився 
діагноз туберкульозу при культуральному дослі-
дженні мокротиння або біоптату легень специ-
фічний характер ураження визначали в 53,3% 
випадках, неспецифічний – в 13,3%, неінформа-
тивний матеріал був отриманий у 33,4% хворих. 
Отже, навіть у випадках підтвердженого культу-
ральними дослідженнями туберкульозу, цитоло-
гічно діагноз підтверджували лише у половини 
хворих. У випадках не підтвердженого культу-
ральним дослідженням мокротиння або біоптату 
легень цитологічне підтвердження туберкульозу 
було досить рідким – у 14,3% випадків, що ві-
рогідно відрізнялось від підтверджених культу-
ральним дослідженням випадків туберкульозу.

Загальна інформативність цитологічного ме-
тоду діагностики інфільтративних процесів в 
легенях при виконанні закритої трансторакаль-
ної та тансбронхіальної біопсії легень складала 
63,9%. В цитологічних препаратах з однаковою 
частотою визначають ознаки специфічного та не-
специфічного запалення – відповідно у 30,6% 
та 33,3% хворих. Серед підтверджених культу-
ральними дослідженнями випадків туберкульо-
зу в 13,3% осіб в біопсійному матеріалі визнача-
ли ознаки неспецифічного запалення, у 33,3% 
випадках – був неінформативний матеріал.

Дуже складними для верифікації є легене-
ві дисемінації. В клініці було проведено 63 біо-
псій легень з використанням ВТС. Хворі були у 

віці від 19 до 65 років, серед них було 26 жінок 
і 37 чоловіків. В усіх випадках був чітко вери-
фікований діагноз, що дозволило призначити 
адекватну терапію. Дані етіологічної структу-
ри легеневих дисемінацій наведені у таблиці 2.  
У 30 (47,6%) хворих був встановлений діагноз 
саркоїдозу. Саркоїдоз органів дихання серед 
дифузних уражень легень займає одно з веду-
чих міст. Однак системність ураження, від-
сутність чітких патогномонічних симптомів та 
диференційно-діагностичних критеріїв приво-
дить до великої кількості діагностичних поми-
лок, тривалим термінам встановлення діагнозу. 

При ВТС картина саркоїдозу характерна. 
Плевро-легеневих спайок немає. Вісцераль-
на плевра не змінена. В легеневій тканині в за-
лежності від об’єму ураження, візуалізуються 
білісовато-сірі гранулеми різних розмірів, від 
2–3 мм до більш крупних з тенденцією к злиття. 
Аналогічного характеру патологічні елементи, 
але меншого розміру зустрічаються на паріє-
тальній плеврі.

У 19 (25,4%) пацієнтів з туберкульозом був 
не тільки підтверджений діагноз, а також про-
ведено бактеріологічне дослідження, що дозво-
лило діагностувати резистентні форми хвороби. 
Рівень ідіопатичного легеневого фіброзу в струк-
турі бронхолегеневих захворювань складає 3%, 
але кількість хворих в останні роки зростає. За-
лишається актуальними проблеми професійних 

Таблиця 2
Етіологічна структура легеневих дисемінацій

Етіологія дисемінації
Кількість випадків

абс. %

Саркоїдоз 30 47,6

Туберкульоз легень 16 25,4

Ідіопатичний легеневий фіброз 10 15,9

Пневмоконіоз 5 7,9

Канцероматоз 2 3,2

Всього 63 100

Рис. 1. Туберкульоз плеври Рис. 2. Злоякісна мезотеліома
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Таблиця 3
Торакоскопія с біопсією плеври

Рік

Нозологія

туберкульоз 
неспецифічна  

патологія
онкопатологія Всього 

абс % абс % абс % абс %

2007 27 79,4 3 8,8 4 11,8 34 100

2008 10 58,8 2 11,8 5 29,4 17 100

2009 18 69,2 4 15,4 4 15,4 26 100

2010 6 46,1 4 30,8 3 23,1 13 100

2011 10 55,5 3 16,7 5 27,8 18 100

2012 12 66,6 3 16,7 3 16,7 18 100

2013 5 31,25 6 37,5 5 31,25 16 100

захворювань, а також онкопатології.
Найбільшу кількість відеоторакоскопій ви-

конується у хворих при плевральному випоті 
невідомої етіології. Серед них було 103 чоловіка 
та 39 жінок. Хворі були у віці від 18 до 67 років. 
За час оперативного втручання під контролем 
зору проводилась: прицільна біопсія з вражених 
часток парієнтальної плеври, роз’єднання рих-
лих та плитних спайок, так званий адгезиоліз, 
видалення фібрину, проведення часткової плев-
ректомії, прицільне дренування плевральної по-
рожнини. Все це дозволяє припинити ексудацію, 
розправити легеню, знизити симптоми інтокси-
кації (рис. 1).

При метастатичному плевриті проводився 
хімічний або електрокоагуляційний плевродез, 
що дозволяє припинити накопичення ексудату. 
Відеоторакоскопія інформативна при злоякісній 
мезотеліомі, що дозволяє встановити ступень 
ураження плеври пухлиною, визначитись з так-
тикою лікування (рис. 2).

Із 142 хворих з плевритом туберкульозна етіо-
логія процесу була діагностовано у 88, що склало 
62,0%, неспецифічна – у 25 (17,6%), онкологіч-
ні – у 29 (20,4%) (табл. 3).

Було проведено 11 відеоторакоскопій з біопсі-
єю внутрішньогрудинних лімфатичних вузлів. 
Серед лімфоаденопатій основною патологією є 

саркоїдоз – 5 (45,5%), туберкульоз – 3 (27,3%), 
онкопатологія – 2 (18,2%), неспецифічне ура-
ження – 1 (9,0%).

Висновки

1. Загальна інформативність цитологічного 
методу діагностики інфільтративних процесів в 
легенях при виконанні закритої трансторакаль-
ної та тансбронхіальної біопсії легень складала 
63,9%. В цитологічних препаратах з однаковою 
частотою визначають ознаки специфічного та не-
специфічного запалення – відповідно у 30,6% 
та 33,3% хворих. Серед підтверджених культу-
ральними дослідженнями випадків туберкульо-
зу в 13,3% осіб в біопсійному матеріалі визнача-
ли ознаки неспецифічного запалення, у 33,3% 
випадках – був неінформативний матеріал. 

2. Своєчасна діагностика саркоїдозу приво-
дить до підвищення результатів лікування, запо-
біганню розвитку фіброзу а також функціональ-
ній та соціальній реабілітації хворих.

3. Застосування відеоторакоскопіі при плев-
ритах дозволяє не тільки встановити правильний 
діагноз, а також провести дренування плевраль-
ної порожнини, інтраплевральні хірургічні ма-
ніпуляції, направлені на зменшення плевраль-
ної ексудації.

1. Дворічний досвід застосування відеоторакоскопії 
для діагностики та лікування захворювань орга-
нів грудної порожнини [Текст] / М. С. Опанасенко,  
Б. М. Конік, В. І. Клименко та ін. // Укр. пульмонол. 
журн. –2010. – № 1. С. 68–72.

2. Дифференциальная диагностика туберкулеза лег-
ких с нетуберкулезными заболеваниями. / Под ред. 
Ю. В. Просветов, А. К. Герман – Запорожье: 2013. 
– 132 c. 

3. Диффузные паренхиматозные заболевания лег-
ких: возможности биопсии легких в верификации 
диагноза. Определения тактики лечения [Текст] /  
И. В. Лискина [и др.] // Укр. пульмонол. журн. – 

Список літератури

2008. – № 4. – С. 43–46.
4. Жолкевський, С. І. Діагностика захворювань ле-

гень за допомогою трансторакальної біопсії [Текст] /  
С. І. Жолкевський, В. Л. Босак, І. М. Булеза. // 
Український пульмонологічний журнал. – 2013. – 
№ 3. С. 122.

5. Карасьова О. В. Можливості об’єктивізації стану 
хворих на ІФА. О. В. Карасьова, В. В. Радіонова,  
А. І. Щевцова [Текст] // Укр. пульмонол. журн. – 
2013. – № 3. С. 133.

6. Применение искусственного пневмоторакса при 
проведении диагностических видеоторакоско-
пий [Текст] / И. А. Калабуха, В. Е. Иващенко,  



63

ISSN 2072-9367. СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2014

О. В. Хмель и др. // Укр. пульмонол. журн. – 2013. –  
№ 3. С. 131–132.

7. Мишанов, Р. Ф. Эндобронхиальные исследования 
в дифференциальной диагностике туберкулеза и 
других заболеваний легких [Текст] / Р. Ф. Миша-
нов, Г. М. Азина, А. С. Шпрыков // Материалы VIII 
Российского съезда фтизиатров: тезисы докладов. –  
Москва, 2007. – С. 200.

8. Тамашкина, Г. Н. Частота и характер поражения 
бронхиальной системы у больных туберкулезом ор-

ганов дыхания в современных условиях [Текст] /  
Г. Н. Тамашкина // Пробл. туберкулеза. – 2007. – 
 № 7. – С. 3–6.

9. Ensminger, S. A. Is bronchoscopic lung biopsy helpful 
in the management of patients with doffuse lung 
diseases [Text] / S. A. Ensminger, U. B. Prakash // 
Eur. Respir. J. – 2006. – V., № 6. – Р. 1081–1084.

10. Wells, A. U. Histopatohlogical diagnosis in diffuse 
lung diseases. An ailing gold standard [Text] // Am. 
J. Respir. Crit. Med. – 2004. – V. 170. – P. 828–829.

Стаття надійшла до редакції 18.04.2014 р.

Н. О. Скороходова, В. А. Евса, В. М. Хлыстун, М. Г. Жовниренко, А. В. Левич 
Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Целью данного исследования было изучение особенностей использования инструментальных ме-
тодов у больных в условиях противотуберкулезного диспансера.

Материалы и методы. У пациентов изучали анамнез заболевания, особенности его течения по кли-
ническим, рентгенологическим данным, показателями иммунологического, цитологического, брон-
хологического, бактериологического, функционального исследований, туберкулинодиагностики и 
определяли диагностические возможности инструментальных методов исследования. Фиброброн-
хоскопия проводилась под анестезией при помощи гибкого фибробронхоскопа. Tрансторакaльно / 
трансбронхиальная биопсия легких проводилась с использованием иголок Абрама и Коупа. Видео-
торакоскопия выполнялась под общим наркозом с биопсией легких, внутригрудных лимфатических 
узлов или плевры.

Результаты и обсуждение. В цитологических препаратах с одинаковой частотой определяют при-
знаки специфического и неспецифического воспаления – соответственно у 30,6% и 33,3% больных. 
Среди подтвержденных культуральными исследованиями случаев туберкулеза у 13,3% особ в биоп-
сийном материале определяли признаки неспецифического воспаления, в 33,3% случаях – матери-
ал был неинформативен. В клинике было проведено 63 биопсии легких с использованием видеотора-
коскопии. Во всех случаях был четко верифицирован диагноз, что позволило назначить адекватную 
терапию. У 30 (47,6%) больных был установлен диагноз саркоидоз. Наибольшее количество видеото-
ракоскопий выполняется у больных при плевральном выпоте неизвестной этиологии. З 142 больных 
туберкулезный плеврит был диагностирован у 88, что составило 62,0%, неспецифическая этиология 
у 25 (17,6%), онкологические заболевания – 29 (20,4%).

Выводы. Общая информативность цитологического метода диагностики инфильтративных про-
цессов в легких при выполнении закрытой трансторакальной и трансбронхиальной биопсии легких 
составила 63,9%. Целью операций у больных с плевритами является не только уточнение диагноза, 
но и дренирование плевральной полости, проведение интраплевральных хирургических манипуля-
ций, направленных на уменьшение плевральной экссудации. 

Ключевые слова: фибробронхоскопия, видеоторакоскопия, диагностика.

N. О. Skorohodova, V. A. Yevsa, V. A. Hlystun, V. M. Jovnirenko, А.V. Levich
Zaporizhzhia Regional Antituberculosis Clinical Dispensary
State Institute “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine”

USAGE OF INSTRUMENTAL METHODS  
FOR DIAGNOSTICS OF LUNG DESEASES

The aim of this research was to study specific use of instrumental methods in patients under tubercu-
losis dispensary.

Мaterials and methods. We studied the case histories of patients, features of desease course by clinical 
and radiographic data, by parameters of immunological, cytological, bronchoscopy, bacteriological and 
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functional studies, tuberculin diagnostics and determined the diagnostic capabilities of instrumental 
methods. Fibrobronchoscopy was performed under anesthesia using a flexible fiberoptic. Transthoracic /  
transbronchial biopsy of lung was performed by using needles Abram and Cope. Videothoracoscopy was 
performed under general anesthesia with biopsy of the lung, hilar lymph nodes or pleura.

Results and discussion. Specific and nonspecific signs of inflammation were defined In cytological 
preparations with the same frequency – in 30,6% and 33,3% of patients respectively. In 13,3% of pa-
tients with tuberculosis, confirmed by bacteriological methods, in the biopsy were defined the signs of 
nonspecific inflammation and in 33,3% of cases – the material was not informative. In clinic 63 biopsy of 
lung were made by using of videothoracoscopy. In all cases the diagnosis was clearly verified that allowed 
to assign adequate therapy. Sarcoidosis was diagnosed In 30 (47,6%) patients. The greatest number of 
videothoracoscopy was performed in patients with pleural effusion of unknown etiology. Tuberculous 
pleurisy were diagnosed in 88 patients from 142, which amounted 62,0%, nonspecific etiology were de-
fined in 25 cases (17,6%), cancer – in 29 (20,4%).

Conclusions. General informativeness of cytological studying of materials obtained by the closed tr-
ansthoracic and transbronchial lung biopsy in patients with infiltrative process was 63,9%. Surgical 
operation of patients with pleurisy is not only allow to clarify the diagnosis, but also to drain the pleural 
cavity, to conduct intrapleural surgical manipulations, aimed on reducing the pleural exudation.

Keywords: fibrobronchoscopy, videothoracoscopy, diagnostic.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ ДЕТОКСИКАЦИИ И 

МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ 
ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
В среднем частота возникновения побочных реакций при применении противотуберкулезных 

препаратов составляет 10–15% зарегистрированных случаев, в 4% из них приходилось существенно 
менять схему лечения туберкулеза со снижением дозы ПТП и/или сокращением их количества. 

Цель работы. Определить значение микроальбуминурии и роли полиморфизма генов ферментов 
детоксикации в ранней диагностике функциональных нарушений почек у больных с впервые выяв-
ленным туберкулезом легких.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 84 больных с впервые выявленным туберку-
лезом легких (ВДТБ). Оценивался уровень общеклинических показателей, определение уровня ми-
кроальбуминурии, проводилось исследование полиморфных участков гена глутатион-S-трансферазы 
(GST) и гена N-ацетилтрансферазы (NAT2). 

Результаты и обсуждения. При поступлении повышенное содержание МАУ у больных с ВДТБ 
легких отмечалось в 63,1% (n=53) случаев и увеличилось до 97,6% (n=82) через месяц после начала 
лечения. Повышенный уровень МАУ у 51 больного с ВДТБ легких и наличием генной предрасполо-
женности составил 72,5% (n=37) и 100% (n=51) через 1 месяц. У 33 больных с ВДТБ легких без 
генной предрасположенности повышенный уровень МАУ отмечался у 48,5% случаев до лечения и у 
93,9% больных – к концу 1-го месяца. 

Выводы. Выявление до лечения у 72,5% больных повышенного уровня микроальбуминурии, 
имевших гены предрасположенности к заболеваниям почек, и увеличение числа случаев повышен-
ного уровня микроальбуминурии через 1 месяц от начала химиотерапии до 100%, свидетельствует 
о важности определения генетической склонности к данным нарушениям для ранней диагностики 
функционального состояния почек у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких.

Выявление до лечения у 48,5% больных повышенного уровня микроальбуминурии, не имевших 
гены предрасположенности к заболеваниям почек свидетельствует о важности этого показателя 
для ранней диагностики и оценки динамики функционального состояния почек в процессе лечения 
впервые диагностированного туберкулеза легких.

Применение диагностических маркеров, включающих генную предрасположенность к функцио-
нальным нарушениям почек и уровень МАУ, позволяет провести раннюю диагностику нарушений 
функционального состояния мочевыделительной системы и своевременно назначить нефропротек-
торную терапию, которая позволит провести адекватный полный курс специфической противоту-
беркулезной химиотерапии. 

Ключевые слова: туберкулез, токсическое действие, почки, полиморфизм генов, микроальбуминурия.

УДК 616-002.51-07-08

Оригінальні дослідження

Туберкулез в Украине является общегосудар-
ственной проблемой. Одним из основных путей 
решения проблем контроля за туберкулезом яв-
ляется применение стандартизированной анти-
бактериальной противотуберкулезной терапии, 
что соответствует действующим протоколам [8]. 
Стандартные схемы лечения предполагают при-
менение в интенсивной фазе до четырех проти-
вотуберкулезных препаратов (ПТП). Одной из 
возможных причин нарушения принятой схемы 
лечения может быть возникновение побочных 
или токсических эффектов назначаемых пре-
паратов [1, 3]. Как отмечается Центром монито-
ринга Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), частые возникновения побочных реакций 

препаратов для лечения туберкулеза составляют 
при применении изониазида 29,2%, рифампи-
цина 26,7%, этамбутола 10,2%, пиразинамида 
9,8% [6,7].

В Украине побочные реакции противотубер-
кулезных препаратов отмечались в 2,5% всех 
зарегистрированных случаев в Государственном 
фармакологическом центре МОЗ. В том числе 
при применении пиразинамида – в 33,1%, ри-
фампицина – в 24,9%, изониазида – в 13,5%, 
этамбутола – в 5,8% случаев [6]. В среднем часто-
та возникновения побочных реакций составляет 
10–15%, в 4% из них приходилось существенно 
менять схему лечения со снижением дозы ПТП 
и/или сокращением их количества, что в даль-
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нейшем могло являться причиной формирова-
ния мультирезистентных форм (МРТБ) [1, 6]. 

Токсическое воздействие противотуберку-
лезных препаратов касается, в первую очередь, 
органов детоксикации и выведения, т. е. гепато-
ренальной системы [1, 3, 7]. Определение групп 
больных, обладающих предрасположенностью 
к заболеваниям почек, наличием ранних (функ-
циональных) нарушений мочевыделительной 
системы является важным фактором своевре-
менной предупредительной нефропротекторной 
терапии, применение которой позволит провести 
полный, необходимый курс этиотропной тера-
пии туберкулеза [1, 8]. 

Цель работы. Определить значение микроаль-
буминурии и роли полиморфизма генов фермен-
тов детоксикации в ранней диагностике функци-
ональных нарушений почек у больных с впервые 
выявленным туберкулезом легких.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 84 больных 
с впервые выявленным туберкулезом легких 
(ВДТБ), проходивших интенсивную фазу лече-
ния в Одесской областной туберкулезной клини-
ческой больнице. Мужчин было 67 (79,8%), жен-
щин 17 (20,2%), в возрастной категории от 23 до 
54 лет. У исследуемых больных был установлен 
диагноз инфильтративного – 57 (67,9%) и диссе-
минированного 27 (32,1%) туберкулеза легких.

Оценивался уровень общеклинических по-
казателей: симптомы интоксикации (утомляе-
мость, слабость, отсутствие аппетита и др.); вы-
деление мокроты; кашель; данные физикального 
обследования (сухие хрипы при аускультации 
легких); лабораторных исследований, в част-
ности определение уровня микроальбуминурии 
(МАУ) с помощью тест-полосок «Micral–Test», 
Швейцария.

Важную роль в метаболизме лекарствен-
ных препаратов играют ферменты суперсемей-
ства глутатион-S-трансферазы и ариламин-N-
ацетилтрансферазы 2 со свойственным данным 
ферментам генетическим полиморфизмом [9, 
10]. Поэтому обследование больных проводилось 
с учетом генетической предрасположенности к 
функциональным нарушениям почек и опреде-
лением уровня микроальбуминурии как раннего 
предиктора этих нарушений. 

Полиморфный участок гена глутатион-S-
трансферазы (GST) амплифицировали с помощью 
мультиплексной полимеразной цепной реакци-
ей (ПЦР) на амплификаторе «Терцик» с исполь-
зованием специфических праймеров согласно 
протоколу ПЦР для одномоментного анализа по-
лиморфизма GSTM1 и GSTT1 по Arand M. et al. 
(1996). Полиморфизм гена N-ацетилтрансферазы 
(NAT2) с помощью ПЦР и дальнейшей рестрик-
цией амплифицированных фрагментов фермен-
тами согласно протоколу для одномоментного 
анализа полиморфизма NAT2 по Spurr N. et al. 
(1995). Анализ продуктов реакции проводили 
путем электрофореза с окрашиванием этиди-
умбромидом и визуализацией в ультрафиолето-
вом свете, в 1- и 2% агарозном геле для GSTT1, 
GSTM1 и NAT2 соответственно. Статистический 
анализ проводился с использованием критерия 
Стьюдента (коэффициента вероятности) и крите-
рия Пирсона (критерий соответствия).

Результаты и обсуждения

Исходные данные о состоянии больных по 
разработанным критериям регистрировались 
при поступлении в стационар и через 1 месяц 
этиотропной терапии в интенсивной фазе, со-
гласно действующему в Украине протоколу. 
При поступлении симптомы интоксикации (по-
вышенная утомляемость, слабость, сниженный 
аппетит и др.) отмечались у 96,4% (81 больной) 
обследованных, а через 1 месяц они присутство-
вали, но были менее выраженными, чем изна-
чально, у 10,7% обследованных. Значительно 
уменьшались и другие клинические проявления 
впервые выявленного туберкулеза легких: вы-
деление мокроты – с 84,5% до 19,0%; кашель –  
с 79,8% до 9,5%; физикальные данные – с 72,6% 
до 14,3% через 1 месяц от начала специфической 
этиотропной терапии (табл. 1).

Исследование микроальбуминурии как ран-
него маркера нарушения функционального со-
стояния почек у больных с ВДТБ легких при 
поступлении в стационар использовалось для ха-
рактеристики влияния туберкулезной интокси-
кации на систему мочевыделения. Следующий 
диагностический этап проводился через 1 месяц 
от начала специфической этиотропной химио-
терапии, когда, на фоне снижения негативного 
влияния на почки тубинтоксикации, повторно 

Таблица 1
Динамика клинических проявлений ВДТБ легких в течении месяца  

до начала лечения и через 1 месяц после поступления больных в стационар

Показатель При поступлении n=84 Через 1 мес. лечения ПТП, n=84

Симптомы интоксикации 96,4% (n=81) 10,7% (n=9)

Выделение мокроты 84,5% (n=71) 19,0% (n=16)

Сухие хрипы 72,6% (n=61) 14,3% (n=12)

Кашель 79,8% (n=67) 9,5% (n=8)
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определялась частота регистрации повышенного 
уровня микроальбуминурии.

При поступлении повышенное содержание 
МАУ у больных с впервые выявленным туберку-
лезом легких отмечалось в 63,1% (n=53) случаев 
и увеличилось до 97,6% (n=82) через месяц по-
сле начала лечения. 

Повышенный уровень МАУ у 51 больного с 
ВДТБ легких и наличием генной предрасполо-
женности (на основании исследования поли-
морфизма генов детоксикации) составил 72,5% 
(n=37) и 100% (n=51) через 1 месяц.

У 33 больных с ВДТБ легких без генной пред-
расположенности повышенный уровень МАУ от-
мечался у 48,5% случаев до лечения и у 93,9% 
больных – к концу 1-го месяца специфической 
химиотерапии. 

Даже при отсутствии генной предрасположен-
ности к функциональным нарушениям почек, 
туберкулезная интоксикация способна приво-
дить к нарушению функции почек, т. е. оказы-
вать нефротоксическое действие что подтверди-
ли исследования микроальбуминурии у больных 
с впервые выявленным туберкулезом легких 
(табл. 2).

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют, с одной стороны, о токсическом 
(интоксикационном) влиянии впервые выявлен-
ного туберкулеза легких на функциональное со-
стояние почек, а с другой – значительное сниже-
ние туберкулезной интоксикации к концу 1-го 
месяца комплексного лечения сопровождалось 
прогрессирующим увеличением МАУ, что сви-
детельствовало о прогрессирующим негативном 
влиянии противотуберкулезных препаратов на 
функциональное состояние почек у большинства 

обследованных и обуславливает необходимость 
и целесообразность включения нефропротектор-
ных препаратов в лечебный комплекс изучаемо-
го контингента больных с ВДТБ.

Выводы

1. Выявление до лечения у 48,5% больных по-
вышенного уровня микроальбуминурии, не имев-
ших гены предрасположенности к заболеваниям 
почек, и увеличение числа случаев повышенного 
уровня микроальбуминурии через 1 месяц от на-
чала химиотерапии до 93,9%, свидетельствует о 
важности этого показателя для ранней диагно-
стики и оценки динамики функционального со-
стояния почек в процессе лечения впервые диа-
гностированного туберкулеза легких.

2. Выявление до лечения у 72,5% больных по-
вышенного уровня микроальбуминурии, имевших 
гены предрасположенности к заболеваниям почек, 
и увеличение числа случаев повышенного уровня 
микроальбуминурии через 1 месяц от начала хи-
миотерапии до 100%, свидетельствует о важности 
определения генетической склонности к данным 
нарушениям для ранней диагностики функцио-
нального состояния почек у больных с впервые 
диагностированным туберкулезом легких.

3. Применение диагностических маркеров, 
включающих генную предрасположенность к 
функциональным нарушениям почек и уровень 
МАУ, позволяет провести раннюю диагностику 
нарушений функционального состояния мочевы-
делительной системы и своевременно назначить 
нефропротекторную терапию, которая позволит 
провести адекватный полный курс специфиче-
ской противотуберкулезной химиотерапии. 

Таблица 2
Сравнительный уровень больных с ВДТБ легких и повышенной  

микроальбуминурии при наличии генетической предрасположенности

Показатель
Повышенный уровень МАУ  

у больных с ВДТБ легких  
при поступлении

Повышенный уровень МАУ  
у больных с ВДТБ  

через 1 мес. лечения ПТП

Повышенный уровень МАУ,  
всего (n=84)

63,1% (n=53) 97,6% (n=82)

Повышенный уровень МАУ  
у больных с генной  

предрасположенностью (n=51)
72,5% (n=37) 100% (n=51)

Повышенный уровень МАУ  
у больных без генной  

предрасположенности (n=33)
48,5% (n=16) 93,9% (n=31)

Кашель 79,8% (n=67) 9,5% (n=8)
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ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕНІВ ФЕРМЕНТІВ 
ДЕТОКСИКАЦІЇ І МІКРОАЛЬБУМІНУРІЇ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ 

ДИАГНОСТОВАНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ

У середньому частота виникнення побічних реакцій при застосуванні протитуберкульозних пре-
паратів становить 10–15% зареєстрованих випадків, в 4% з них доводилося суттєво міняти схему 
лікування туберкульозу зі зниженням дози ПТП і/або скороченням їх кількості. 

Мета роботи. Визначити значення мікроальбумінурії й ролі поліморфізму генів ферментів деток-
сикації в ранній діагностиці функціональних порушень нирок у хворих на вперше диагностованим 
туберкульозом легень.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 84 хворих на вперше диагностованим ту-
беркульозом (ВДТБ) легень. Оцінювався рівень загальноклінічних показників, визначення рівня 
мікроальбумінурії, проводилось дослідження поліморфних ділянок гена глутатіон-s-трансферази 
(GST) і гена N-ацетілтрансферази (NAT2). 

Результати й обговорення. При вступі підвищений вміст МАУ у хворих на ВДТБ легень відзнача-
лося в 63,1% (n=53) випадків і збільшилося до 97,6% (n=82) через місяць після початку лікування. 
Підвищений рівень МАУ у 51 хворого на ВДТБ легень і наявністю генної схильності склав 72,5% 
(n=37) і 100% (n=51) через 1 місяць. У 33 хворих на ВДТБ легень без генної схильності підвищений 
рівень МАУ відзначався в 48,5% випадків до лікування та у 93,9% хворих – до кінця 1-го місяця. 

Висновки. Виявлення до лікування в 72,5% хворих підвищеного рівня мікроальбумінурії, що 
мали гени схильності до захворювань нирок, і збільшення числа випадків підвищеного рівня мікро-
альбумінурії через 1 місяць від початку хіміотерапії до 100%, свідчить про важливість визначення 
генетичної схильності до даних порушень для ранньої діагностики функціонального стану нирок у 
хворих на вперше диагностованим туберкульозом легень.

Виявлення до лікування в 48,5% хворих підвищеного рівня мікроальбумінурії, що не мали гени 
схильності до захворювань нирок свідчить про важливість цього показника для ранньої діагности-
ки та оцінки динаміки функціонального стану нирок у процесі лікування вперше диагностованого 
туберкульозу легень.

Застосування діагностичних маркерів, що включають генну схильність до функціональних по-
рушень нирок і рівень МАУ, дозволяє провести ранню діагностику порушень функціонального ста-
ну сечовидільної системи та вчасно призначити нефропротекторну терапію, яка дозволить провести 
адекватний повний курс специфічної протитуберкульозної хіміотерапії. 

Ключові слова: туберкульоз, токсична дія, нирки, поліморфізм генів, мікроальбумінурія.
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THE DIAGNOSTIC VALUE OF GENES RESEARCHES OF ENZYMES 
DETOxICATION AND MICROALBUMINURIA IN PATIENTS WITH 

NEWLY DIAGNOSED TUBERCULOSIS OF LUNGS

Background. Average frequency of side effects as 10–15% among documented cases when we used 
antituberculous drugs. We had to substantially change our tuberculosis scheme of treatment in 4% cases 
with dose reduction of antituberculous drug and/or reduction of their quantity. 

The purpose of the work. We have to define the value of microalbuminuria and roles of genes polymor-
phism of enzymes detoxication in early diagnostics of functional infringements of kidneys in patients 
with newly diagnosed tuberculosis of lungs.

Materials and methods. There were 84 patients with newly diagnosed tuberculosis of lungs (NDTB) 
under supervision. We evaluated the level of general clinical indicators, we defined the level of mi-
croalbuminuria. We researched of polymorphic pieces of a gene glutation-S-transferazy (GST) and gene  
N-atsetiltransferazy (NAT2). 

Results and discussions. High microalbuminuria content was in 63,1% (n=53) cases in patients with 
newly diagnosed tuberculosis of lungs and increased to 97,6% (n=82) a month later after an initiation of 
treatment. High microalbuminuria content in 51 in patients with newly diagnosed tuberculosis of lungs 
and presence of gene predisposition has made 72,5% (n=37) and 100% (n=51) in 1 month. High microal-
buminuria content was at 48,5% of cases before treatment and at 93,9% by the end of 1st month.

Conclusions. High microalbuminuria content in 72,5% of patients who have genes of predisposition 
to diseases of kidneys and high microalbuminuria content a month later indicate of importance of defini-
tion of genetic propensity to the given infringements for early diagnostics of a functional condition of 
kidneys in patients with newly diagnosed tuberculosis of lungs. 

High microalbuminuria content indicates the importance of this indicator for early diagnostics and 
estimation of dynamics of a functional condition of kidneys in the course of treatment for the newly diag-
nosed tuberculosis of lungs before treatment in 48,5% of patients who don’t have genes of predisposition 
to diseases of kidneys, and increase in number of cases of the raised level microalbuminuria in 1 month 
from the beginning of chemotherapy to 93,9%.

We used the diagnostic markers including gene predisposition to functional infringements of kidneys 
and level of microalbuminuria that allows to do early diagnostics of infringements of a functional con-
dition of urinary system and timely prescribe nephroprotective treatment which will allow to spend an 
adequate complete course of specific antituberculous chemotherapy. 

Keywords: a tuberculosis, toxic action, kidneys, polymorphism of genes, mikroalbuminuria.
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СВОЄЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ 
МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДУ
Мета. Встановити за декілька годин до якого з протитуберкульозних препаратів (ізоніазиду чи/

та рифампіцину) відмічається стійкість та одразу призначити адекватне лікування. Підвищити та 
проаналізувати якість лікування вперше діагностованого деструктивного хіміорезистентного тубер-
кульозу легень за допомогою молекулярно-генетичного методу виділення ДНК. 

Матеріали та методи. Проаналізовано результати виділення ДНК із харкотиння на стійкість до 
ізоніазиду та рифампіцину у 100 хворих з вперше виявленим деструктивним хіміорезистентним ту-
беркульозом легень. 

Результати та обговорення. Визначена частота стійкості до ізоніазиду та рифампіцину за допомо-
гою молекулярно-генетичного виділення ДНК з харкотиння хворого. Проаналізовано ефективність 
лікування хворих, яким вже на початку лікування корегували протитуберкульозні препарати. 

Висновок: Застосування молекулярно-генетичного методу виділення ДНК із харкотиння хворого 
перед призначенням лікування дозволить не призначати ті препарати, до яких можливо буде ви-
значатися стійкість. Правильно підібрані препарати дозволять підвищити ефективність лікування 
вперше діагностованого хіміорезистентного туберкульозу легень.

Ключові слова: генетика, туберкульоз, лікування, резистентність.

УДК 616-002.5-07

Оригінальні дослідження

Проблема резистентності збудника туберку-
льозу набула останнім часом важливе значення. 
Пізня діагностика лікарської стійкості мікобак-
терій туберкульозу до ізоніазиду та рифампі-
цину може привести до прискореного розвитку 
стійкості до інших раніше дієвих лікарських 
препаратів. Зараження людини такими штама-
ми призводить до швидкого прогресування спе-
цифічного процесу [1, 3]. Бактеріологічні мето-
ди виявлення лікарської стійкості вимагають 
тривалого часу (до трьох місяців) і лікар отримує 
результати про лікарську стійкість МБТ прак-
тично до моменту завершення інтенсивної фази 
лікування. Туберкульоз – інфекційна хвороба, 
що викликається мікобактеріями туберкульозу 
(M. Tuberculosis), перебігає з періодичними заго-
стреннями, рецидивами та ремісіями, спричиняє 
високу тимчасову та стійку втрату працездатнос-
ті, вимагає тривалого комплексного лікування 
та реабілітації хворих. Негативні соціально-
економічні наслідки, що спричиняються тубер-
кульозом, дали підстави віднести цю хворобу до 
групи соціально-небезпечних [2, 4]. Туберкульоз 
відомий із давнини і до теперішнього часу зали-
шається однією з найпоширеніших хвороб світу, 
що має тенденцію до зростання, особливо в краї-
нах із слабко розвиненою економікою. Вивчення 
проблеми захворюваності на хіміорезистентний 
туберкульоз визначається в Україні та світі по-
стійним збільшенням хворих, які виділяють 
стійкі до протитуберкульозних препаратів міко-

бактерії туберкульозу, обумовлюючи все більшу 
частоту виникнення туберкульозу з первинною 
резистентність збудника. Поширення резис-
тентних форм штамів мікобактерій призводить 
до зниження клінічної ефективності лікування 
хворих, подовження термінів хіміотерапії та 
збільшення фінансових витрат. Поштовхом до 
погіршення епідемічної ситуації з туберкульозу 
є зниження життєвого рівня населення та труд-
нощів у наданні послуг із лікування хворих на 
туберкульоз. Виявлення випадків туберкульозу 
в активній стадії захворювання, неправильне 
лікування, порушення режиму хворими, незадо-
вільне постачання медикаментів, недостатнє фі-
нансування та відсутність контролю за процесом 
лікування сприяли зростанню випадків резис-
тентності МБТ до протитуберкульозних препа-
ратів, що вважається однією з важливих причин 
зростання епідемії туберкульозу [5]. 

Молекулярно-генетична технологія виявлен-
ня стійкості MБT до рифампіцину і ізоніазиду 
дозволяє визначати ДНК мікобактерій туберку-
льозу і ідентифікувати мутації в генах, відпові-
дальні за стійкість збудника туберкульозу до ізо-
ніазиду та рифампіцину [6, 7, 8].

Метою дослідження було встановити за міні-
мальні строки до якого з протитуберкульозних 
препаратів (ізоніазиду чи/та рифампіцину) відмі-
чається стійкість та одразу призначити адекватне 
лікування. Підвищити та проаналізувати якість 
лікування вперше діагностованого деструктив-
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ного хіміорезистентного туберкульозу легень за 
допомогою молекулярно-генетичного методу ви-
ділення ДНК. 

Стаття є фрагментом науково-дослідної ро-
боти Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна 
академія» «Вивчити ефективність організації 
лікування хворих на туберкульоз легень і вдо-
сконалити заходи щодо її поліпшення» (номер 
держреєстрації 0108U000216).

Матеріали та методи

Проаналізовано результати виділення ДНК 
із харкотиння на стійкість до ізоніазиду та ри-
фампіцину у 100 хворих з вперше виявленим 
хіміорезистентним туберкульозом легень на базі 
Полтавського обласного клінічного протитубер-
кульозного диспансеру за період 2012–2013 рр. 
Діагностична програма складалася з: виділення 
ДНК із харкотиння молекулярно-генетичним 
методом, оглядової рентгенограмми органів 
грудної клітини, загального аналізу крові.

Результати та обговорення

Досліджено 100 хворих – 50 з дисемінованим 
та 50 з інфільтративним туберкульозом легень. 
Захворіли вперше, у всіх була деструкція та бак-
теріовиділення. Всі хворі були з Полтави та Пол-
тавської області. Серед пацієнтів домінували чо-
ловіки – 74 (74%), жінок було 26 (26%). 

Якщо мутація в генах rpoB (рифампіцин), 
katG (ізоніазид), була відсутня то пацієнтам при-
значали чотири п’ять препаратів першого ряду 
(ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, етамбу-
тол, стрептоміцин). При виявленні мутацій в 
генах мікобактерій туберкульозу, що відповіда-
ють за стійкість до ізоніазиду (katG), і відсутнос-
ті мутацій в гені rpoB відповідальні за стійкість 
до рифампіцину, хворим призначалася наступна 
комбінація препаратів: рифампіцин, етамбутол, 
піразинамід, етіонамід, левофлоксацин. 

Результати встановлення стійкості до рифам-
піцину і ізоніазиду за методом абсолютних кон-
центрацій, показали, що у осіб з інфільтративним 
туберкульозом стійкість до R складає 23%, до Н –  
35%, у хворих з дисемінованим, стійкість до R 
була у 21,4%, до Н у 36,7%, до Н і R з інфіль-
тративною формою 74,5%, з дисемінованою –  
86% відповідно. Молекулярно-генетичний аналіз  
М. tuberculosis показав, що у 85% пацієнтів була 
резистентність до ізоніазиду та рифампіцину. 

Знаючи резистентність МБТ з самого початку 
лікування, ми підвищили дозування етіонамі-
ду до 1,5 г, левофлоксацину до 750 мг з ураху-
ванням часу прийому пероральних препаратів. 
Через 4 години після прийому протитуберку-
льозних препаратів, коли бактеріостатична ак-
тивність у крові досягає максимального ефекту, 

ми вводили левофлоксацин внутрішньовенно, а 
етіонамід перорально, тим самим підвищуючи 
їх протитуберкульозні властивості. В кінці ста-
ціонарного лікування було з інфільтративною 
формою туберкульозу скарг на загальний стан 
ніхто з пацієнтів не виявляв, з дисемінованою 
скаржився на невелику слабкість тільки 1 (1%) 
хворий. ШОЄ від 30 до 60 мм/год і вище не ви-
значалося. Прискорення ШОЄ (до 15 мм/год) з 
інфільтративним – у 35 (35%), з дисемінованим 
47 – (47%) (р<0,05). Незначний лейкоцитоз був 
у 1 (1%) хворого на дисемінований туберкульоз 
В групі з інфільтративним туберкульозом мікро-
скопічно вдалося досягти абацилювання через  
6 місяців лікування у 45 (45%), з дисемінованим 
у 41 (41%) (р<0,05) хворих. На 9–12 місяць ліку-
вання абацилювання припинилося у всіх хворих. 
Культурально абацилювання припинилося через 
6 місяців лікування з інфільтративним туберку-
льозом у 46 (46%), з дисеміцнованим у 44 (52%) 
(р<0,05). На 9–12 місяці лікування вдалося до-
сягти абацілювання у всіх хворих в обох групах. 
В першій та другій групі через 4–6 місяців ліку-
вання патологічні тіні розсмоктались у 48 (48%) 
та у 36 (36%) (р<0,05) відповідно. Через 10– 
12 місяців загоєння деструкції відмічалось у всіх 
пацієнтів.

Висновки

1. В групі з інфільтративним туберкульозом 
мікроскопічно вдалося досягти абацилювання 
через 6 місяців лікування у 45 (45%), з дисеміно-
ваним у 41 (41%) (р<0,05) хворих. 

2. На 9–12 місяць лікування абацилювання 
припинилося у всіх хворих. Культурально абаци-
лювання припинилося через 6 місяців лікування 
з інфільтративним туберкульозом у 46 (46%), з 
дисеміцнованим у 44 (44%) (р<0,05). 

3. На 9–12 місяці лікування вдалося досяг-
ти абацилювання у всіх хворих в обох групах.  
В першій та другій групі через 4–6 місяців ліку-
вання патологічні тіні розсмоктались у 48 (48%) 
та у 36 (36%) (р<0,05) відповідно. Через 10– 
12 місяців загоєння деструкції відмічалось у всіх 
пацієнтів.

4. Проведені дослідження підтверджують ак-
туальність проблеми раннього виявлення стій-
кості мікобактерій туберкульозу до протитубер-
кульозних препаратів, особливо до ізоніазиду та 
рифампіцину. 

5. Застосування молекулярно-генетичного 
методу виділення ДНК із харкотиння хворого 
перед призначенням лікування дозволить не 
призначати ті препарати, до яких можливо буде 
визначатися стійкість. 

6. Правильно підібрані препарати дозволять 
підвищити ефективність лікування вперше діа-
гностованого хіміорезистентного туберкульозу 
легень.
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Е. В. Филатова, Н. Г. Бойко
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия» г. Полтава

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗА С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Цель. Установить за несколько часов, к какому из противотуберкулезных препаратов (изониа-
зиду и/или рифампицину) отмечается устойчивость, и сразу назначить адекватное лечение. Повы-
сить и проанализировать качество лечения впервые диагностированного деструктивного химиоре-
зистентного туберкулеза легких с помощью молекулярно-генетического метода выделения ДНК.

Материалы и методы. Проанализированы результаты выделения ДНК из мокроты на устойчи-
вость к изониазиду и рифампицину у 100 больных с впервые выявленным деструктивным химиоре-
зистентным туберкулезом легких.

Результаты и обсуждение. Определена частота устойчивости к изониазиду и рифампицину с помощью 
молекулярно-генетического выделения ДНК из мокроты больного. Проанализирована эффективность 
лечения больных, которым уже в начале лечения корректировали противотуберкулезные препараты. 

Вывод: Применение молекулярно-генетического метода выделения ДНК из мокроты больного 
перед назначением лечения позволит не назначать те препараты, к которым возможно будет опреде-
ляться устойчивость. Правильно подобранные препараты позволят повысить эффективность лече-
ния впервые диагоностованого химиорезистентного туберкулеза легких.

Ключевые слова: генетика, туберкулез, лечение, резистентность.

O. V. Filatova, M. G. Boyko
Ukrainian Medical Dental Academy, Poltava

EARLY IDENTIFICATION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
RESISTANCE BY MOLECULAR GENETIC METHODS

Purpose. Set for several hours some kind protyvotuberkulesis drugs (isoniazidi and rifampicini) will stability 
and at once appoint correct treatment. The quality and above taken on analysis. Treatment dyahnostik first time 
been destructive lung tuberculosis hymyorezystentny with aid molecular-henetyk method is selected DNA.

Materials and methods. Results of sputum DNA is selected on the stability of isoniazidi and rifampicini 
100 of patients with first time been hymyorezystenty tuberculosis of the lungs.

Results and discussion. In article frequency stability of isoniazidi and rifampicini aid molecular-hene-
tyk is selected sputum DNA of the patient. Fnalysis holding efficiency treatment of patients, already in 
early some kind of treatment korrekting antinuberculosis preparations.

Conclusion: Application of molecular-henetyk method is selected sputum DNA of the patient before the ap-
pointment Treatment ability not assign something preparations, perhaps will there stability. Right appointment 
preparations more efficient treatment efficiency first time been hymyorezystentny tuberculosis of the lungs.

Keywords: genetics, tuberculosis, treatment resistance.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ  
ТА ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВІВ  

ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
Лікування хворих на рецидиви туберкульозу легень представляє значні труднощі, пов’язані з ве-

ликим відсотком випадків стійкості мікобактерій туберкульозу до ліків, непереносимістю протиту-
беркульозних препаратів, наявністю ускладнень і соматичних захворювань. У статті наведені при-
чини низької ефективності лікування рецидивів туберкульозу легень, які пов’язані з поширеністю 
процесу, значним збільшенням випадків стійкості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульоз-
них препаратів та їх непереносимістю, наявністю ускладнень і супутніх захворювань, сформульова-
ні основні принципи підвищення ефективності їх лікування. Для профілактики рецидивів туберку-
льозу легень пропонується реалізовувати комплекс заходів спрямованих на їх ранню діагностику, 
диспансеризацію і медико-соціальну реабілітацію.

Ключові слова: туберкульоз легень, рецидиви, лікування, профілактика.

УДК 616-002.5-085-084

Огляд

Клінічний перебіг рецидиву туберкульозу 
легень у значній мірі залежить від своєчасного 
його виявлення. У хворих з повторним захворю-
ванням туберкульозу легень, виявлених під час 
профілактичних оглядів, бактеріовиділення мі-
зерне (1–5 колоній мікобактерій туберкульозу), 
у виявлених при зверненні до лікаря, навпаки, 
значне [1, 2].

Рецидиви туберкульозу легень, виявле-
ні під час профілактичних оглядів, часто ма-
ють малосимптомний перебіг. Нерідко єдиним 
об’єктивним критерієм повторного захворюван-
ня являється бактеріовиділення, виявлене мето-
дом посіву, у тому числі й у хворих без бактері-
овиділення у період першого захворювання [3]. 
Клінічний перебіг рецидиву, виявленого при 
зверненні до лікаря, у більшості випадків зна-
чно важчий за первинну форму захворювання. 
Це відбувається за рахунок збільшення питомої 
ваги фіброзно-кавернозної і дисемінованої форм 
туберкульозу (від 28,4 до 44,6%), збільшення 
кількості деструктивних форм від 44% до 75,2% 
і кількості осіб з бактеріовиділенням до 98% [4]. 
На думку багатьох авторів, хворі з рецидивами –  
основне джерело контингентів із занедбаними 
формами туберкульозу. Клінічний перебіг по-
вторного захворювання у них менш сприятли-
вий, аніж первинний [5, 6, 7].

Певна кількість науковців вказували на висо-
ку питому вагу бактеріовиділювачів серед тих, 
які повторно захворіли [8, 9]. Це пов’язане з по-
ширеністю процесу, так як повторне захворюван-
ня розвивається на фоні існуючих змін. Велика 
кількість авторів відмічають, що у більшості осіб 
повторне захворювання виникає у зоні залишко-
вих змін після пролікованого первинного тубер-

кульозу легень і тільки у поодиноких випадках –  
в інтактних ділянках легені [10, 11].

Ряд авторів вказували на більш високу пи-
тому вагу серед хворих з рецидивом осіб зі стій-
кістю мікобактерій туберкульозу до антибак-
теріальних препаратів (62,8%) у порівнянні з 
хворими з вперше виявленим туберкульозом ле-
гень (20%), а також на погану переносимість ан-
тибактеріальних препаратів (відповідно 51,9% 
проти 32%) [12].

Лікування хворих з рецидивом туберкульозу 
легень представляє значні труднощі, пов’язані з 
поширеністю процесу, великим відсотком випад-
ків стійкості мікобактерій туберкульозу до ліків, 
непереносимістю антибактеріальних препаратів, 
наявністю ускладнень і соматичних захворю-
вань, у зв’язку з цим даній категорії хворих при-
значається комплексна терапія [13]. Основним 
методом лікування залишається хіміотерапія у 
різних комбінаціях. Поряд із застосуванням спе-
цифічної терапії проводиться лікування з приво-
ду ускладнень і супутніх захворювань [14, 15].

У деяких роботах відмічається, що не усім 
хворим з рецидивом можна було призначити ви-
сокоефективні препарати через наявність стій-
кості до ліків, поганої їхньої переносимості, а 
це, звичайно, негативно впливало на ефектив-
ність лікування [16]. Деякі автори відмічали, що 
призначення рифампіцину хворим з рецидивом 
дозволило підвисити ефективність лікування 
(загоєння порожнин розпаду спостерігалось у  
85,8 % пацієнтів, припинення бактеріовиділення –  
у 86,7%) [17]. Однак період стаціонарного ліку-
вання хворих з рецидивом досить тривалий. Так, 
за даними деяких досліджень, четверта частина 
з 404 хворих з рецидивом отримували хіміотера-



74

ISSN 2072-9367. СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2 2014

пію від 4 до 6 місяців, половина хворих – від 6 до 
10 місяців і решта – від 10 до 16 місяців [18].

На труднощі в лікуванні хворих з повторним 
захворюванням вказують і деякі автори. За дани-
ми їхніх спостережень, тільки 1/3 хворих лікува-
лась у стаціонарі менше 6 місяців [19, 20]. На дум-
ку багатьох авторів, наслідки як рецидиву, так і 
уперше виявленого захворювання на туберкульоз 
легень залежать переважно від клінічної форми, 
вираженості і поширеності процесу [21, 22].

Виникнення повторного захворювання на 
туберкульоз легень у тій самій ділянці, де було 
локалізоване первинне захворювання, наявність 
супутніх захворювань, незадовільна переноси-
мість антибактеріальних препаратів, стійкість 
мікобактерій туберкульозу до ліків у більшості 
випадків зумовлюють менш сприятливий пере-
біг рецидиву і його наслідки. У зв’язку з цим, 
багато авторів вважають, що лікування хворих з 
рецидивом пов’язане зі значними труднощами і 
менш ефективне, ніж терапія уперше виявлених 
хворих на туберкульоз легень. В їхніх роботах 
повідомляється, що загоєння порожнин розпаду 
у хворих з рецидивом досягається тільки при у 
40,0–59,8% випадків, припинення бактеріови-
ділення – у 50,0–72,0% [23]. У той же час деякі 
автори відмічають, що своєчасне виявлення, за-
стосування сучасного комплексного лікування, 
включаючи хірургічне втручання, дозволяють 
при рецидивах досягнути рівня ефективності лі-
кування уперше виявлених хворих [24].

Найінтенсивніша та правильно комбінована 
протитуберкульозна хіміотерапія повністю не са-
нує організм від інфекції. На сьогоднішній день 
продовжується пошук найбільш раціональних 
методів спостереження за контингентами неак-
тивних груп диспансерного обліку. На думку ба-
гатьох авторів, найбільш ефективнішою мірою 
профілактики повторних захворювань у контин-
гентів, вилікуваних від туберкульозу легень, є 
курси хіміотерапії [25]. Так, у тих, які отриму-
вали профілактичне лікування рецидив виникав 
у 2–2,5 разів рідше, ніж у тих, які його не отри-
мували [26]. Враховуючи зниження охоплення 
профілактичним лікуванням осіб категорії 5.1 з 
21,9 до 17,6%, деякі автори рекомендують роз-
ширити об’єм хіміопрофілактики, особливо осо-
бам із залишковими змінами. В осіб із великими 
залишковими змінами хіміопрофілактика спри-
яла зниженню рівня повторних захворювань у 
3,9 разів, а серед осіб з малими змінами повністю 
попереджала їх [13].

Деякі автори суттєвої залежності між про-
веденням профілактичної хіміотерапії і виник-

ненням рецидивів не виявили. Багато авторів 
вказують на доцільність вивчення питання про 
широке використання таких курсів, а також 
на необхідність розробки диференційованих 
показань до її проведення в групах підвище-
ного ризику. Хіміопрофілактика показана не 
більше 30% від усіх контингентів категорії 5.1 
– особам з найбільшим ризиком рецидиву – ве-
ликими залишковими змінами і соматичними 
захворюваннями (виразкова хвороба шлунку 
і дванадцятипалої кишки, цукровий діабет, 
психічні захворювання, важкі форми вірусно-
го гепатиту, інші інфекційні захворювання, а 
також особи, які перенесли важкі хірургічні 
втручання) [27, 28].

Деякі автори відмічали, що застосування ін-
термітуючим методом ізоніазиду у подвійній дозі 
(0,6) під контролем медичного персоналу дозво-
лило знизити повторні захворювання на туберку-
льоз легень у 5 разів [22]. Поєднання хіміопрофі-
лактики з патогенетичними й симптоматичними 
засобами лікування супутніх захворювань як в 
амбулаторних, так і в санаторних умовах є опти-
мальним для попередження рецидивів туберку-
льозу легень [29].

Суттєву роль у профілактиці рецидивів віді-
грає правильно організоване диспансерне спосте-
реження за контингентами категорії 5.1 диспан-
серного обліку. Багато дослідників вказували на 
значні недоліки у цій роботі. Одну з причин піз-
нього виявлення повторних захворювань на ту-
беркульоз легень автори бачать у незадовільній 
якості диспансерного спостереження. За їхніми 
даними, із контингентів категорії 5.1 тільки 
58,4% обстежуються регулярно. Якісне обсте-
ження констатовано тільки у 46,1% випадків. 
Що стосується хворих з рецидивом туберкульозу 
легень, то до виявлення повторного захворюван-
ня якісно і регулярно обстежились всього тільки 
16,2%. У зв’язку з цим, на думку авторів, кон-
тингентам категорії 5.1 диспансерного обліку 
необхідний частіший рентгенологічний контр-
оль – не рідше 2 разів на рік [6, 10, 30]. 

Однак, оскільки це не виключає звернення їх 
у випадку виникнення симптомів захворюван-
ня в поліклініку, в останній доцільно створити 
дубль-картотеку на осіб категорії 5.1 диспансер-
ного обліку. Це буде сприяти покращенню обміну 
інформацією між лікарями терапевтами і фтизіа-
трами з метою підвищення якості цілеспрямова-
ного обстеження в поліклініці осіб категорії 5.1 і 
в кінцевому рахунку вдосконалення диспансери-
зації контингентів з найбільш високим ризиком 
захворювання на туберкульоз легень.

1. Мишин В. Ю. Особенности диагностики рецидивов 
туберкулеза органов дыхания [Текст] / В. Ю. Ми-
шин, С. Н. Жестовских // Пробл. туберкулеза и бо-
лезней легких. – 2005. – № 5. – С. 39–43.

Список літератури

2. Rate of reinfection tuberculosis after successful 
treatment is higher than rate of new tuberculosis. 
[Text] / S. Verve [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care 
Med. – 2005. – Vol. 171. – P. 1430–1435.



75

ISSN 2072-9367. СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2014

3. Алексеева Т. В. Новые подходы к своевpеменному 
выявлению pецидивов тубеpкулеза оpганов дыхания 
[Текст] / Т. В. Алексеева, Л. П. Биpюкова // Пробл. 
туберкулеза и болезней легких. – 2002. – № 2. –  
С. 14–17.

4. Распространенность рецидивов туберкулеза органов 
дыхания при напряженной эпидемической ситуа-
ции [Текст] / Ильина Т. Я. [и др.] // Пробл. туберку-
леза и болезней легких. – 2005. – № 5. – С. 15–17.

5. Predictors of relapse among pulmonary tuberculosis 
patients treated in a DOTS programme in South India 
[Text] / Thomas A. [et al.] // Int. J. Tuberc. Lung Dis. 
– 2005. – Vol. 9. – P. 556–561. 

6. Риекстиня В. Факторы риска ранних рецидивов ту-
беркулеза в Латвии [Текст] / В. Риекстиня, Л. Торп, 
В. Леймане // Пробл. туберкулеза и болезней лег-
ких. – 2005. – № 1. – С. 43–47.

7. Бялик Й. Б. Результати застосування ПАСК в 
комплексній хіміотерапії хворим деструктивним, 
раніш неефективно лікованим хіміорезистент-
ним туберкульозом легень [Текст] / Й. Б. Бялик,  
Л. М. Циганкова, В. В. Давиденко, І. В. Случ // Укр. 
пульмонологічний журнал. – 2006.– № 1.– C. 56–60.

8. Причины рецидивов туберкулеза легких, ближай-
шие и отдаленные результаты лечения [Текст] /  
Л. В. Бурухина [и др.] // Пробл. туберкулеза и болез-
ней легких. – 1995. – № 3. – С. 29–32.

9. Recurrent tuberculosis in Houston, Texas: a 
population–based study [Text] / E. Sahly [et al.] // Int. 
J. Tuberc. Lung Dis. – 2004. – Vol. 8. – P. 333–340.

10. Мельник В. М. Рецидиви туберкульозу легенів: при-
чини і профілактика [Текст] / В. М. Мельник, К. 
М. Драч // Український пульмон. журн. – 2003. –  
№ 2. – С. 257.

11. Особливості перебігу, виявлення і профілактики 
рецидивів туберкульозу легень. [Текст] / Олиферов-
ська Р. П. [та ін.] // Вісник гігієни та епідеміології. 
– 2001. – Т. 5, № 1. – С. 73–75.

12. Степень выраженности риска возникновения реци-
дива туберкулёза органов дыхания у лиц, наблюда-
ющихся по III группе диспансерного учёта [Текст] / 
Н. Н. Вязкова [и др.] // Пробл. туберкулёза и болез-
ней лёгких. – 2007. – № 11. – С. 11–14.

13. Проблеми рецидивів туберкульозу легень [Текст] / 
Петренко В. М. [та ін.] // Укр. пульмонол. журн. – 
2008. – № 2. – С. 60–64.

14. Мишин В. Ю. Рецидивы туберкулеза органов 
дыхания [Текст] / В. Ю. Мишин, С. Н. Жестовских 
// Пробл. туберкулеза и болезней легких. – 2004. – 
№ 2. – С. 11–13.

15. Рогожина Н. А. Социально-клинические аспекты 
рецидивов туберкулеза легких [Текст] / Н. А. Рого-
жина, В. Н. Гурьянов, М. М. Бабин // Пробл. тубер-
кулеза. – 1993. – № 1. – С. 54–55.

16. Еволюція й ефективність антимікобактеріальної 

терапії хворих із рецидивом туберкульозу легень 
[Текст] / Петренко В. М. [та ін.] // Укр. пульмонол. 
журн. – 2009. – № 3. – С. 14–19.

17. Rate of reinfection tuberculosis after successful 
treatment is higher than rate of new tuberculosis 
[Text] / S. Verver [et al.] // Am. J. Respir. and Crit. 
Care Med. – 2005. – Vol. 171. – P. 1430–1435.

18. Клиническое течение и исходы рецидива туберкуле-
за легких [Текст] / Краснов В. А. [и др.] // Проблемы. 
туберкулеза. – 1993. – № 5. – С.14–16.

19. Анализ рецидивов туберкулеза органов дыхания в 
Республике Татарстан [Текст] / Коновалова И. М. 
[и др.] // Казанский мед. журнал. – 1996. – Т.77,  
№ 2. – С. 84–85.

20. Рецидивы туберкулеза легких у взрослых в улусах 
республики Саха (Якутия) [Текст] // Иванов Е. А. 
[и др.] // Проблемы туберкулеза. – 1997. – № 2. –  
С. 5–7.

21. О причинах рецидивов туберкулеза легких [Текст] 
/ Закопайло Г. Г. [и др.] // Проблемы туберкулеза. – 
1991. – № 8. – С. 74–76.

22. Рецидивы туберкулеза легких по клинико- 
диспансерным данным [Текст] / Рудой Н. М. [и др.] 
// Проблемы туберкулеза. – 1997. – № 1. – С. 6–7.

23. Погребная М. В. Частота и структура рецидивов 
туберкулеза органов дыхания [Текст] // Укр. пуль-
монолічний журнал. – 1998. – № 1. – С. 23–26.

24. Урсов И. Г. Рецидивы деструктивного туберкуле-
за легких [Текст] / Урсов И. Г., Краснов В. А. // 
Проблемы туберкулеза. – 1991. – № 11. – С. 58–60.

25. Эффективность нового стандартного режима хими-
отерапии при лечении больных с рецидивами ту-
беркулеза легких [Текст] / Чуканов В. И. [и др.] // 
Проблемы туберкулеза. – 2006. – № 8. – С. 9–13.

26. Роль комплексного генетического прогноза в лече-
нии и профилактике туберкулеза органов дыхания 
у подростков [Текст] / М. В. Павлова [и др.] // Пробл. 
туберкулеза и болезней легких. – 2005. – № 11. –  
С. 30–34.

27. Фещенко Ю. І. Перспективи контролю за тубер-
кульозом в Україні [Текст] / Ю. І. Фещенко, Л. В. 
Турченко, В. М. Мельник // Укр. пульмонол. журн. 
– 2005. – № 3. – С. 5–10. 

28. Risk of relapse and failure after retreatment with the 
Category II regimen in Nepal [Text] / Yoshiyama T. 
[et al.] // Int. J. Tuberc. Lung Dis. – 2010. – № 11. –  
Р. 1418–1423.

29. Recurrent tuberculosis from 1992 to 2004 in a 
metropolitan area [Text] / J. Cacho [et al.] // Eur. 
Respir. J. – 2007. – Vol. 30. – P. 333–337.

30. Tuberculosis recurrences: reinfection plays a role 
in a population whose clinical/epidemiological 
characteristics do not favor reinfection [Text] / Garcıa 
de Viedma [et al.] // Arch. Intern. Med. – 2002. –  
Vol. 162. – P. 1873–1879.

Стаття надійшла до редакції 08.05.2014 р.

М. М. Кужко, Е. М. Старкова, Л. М. Процик 
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины », г. Киев

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  
РЕЦИДИВОВ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ

Лечение больных туберкулёзом лёгких представляет значительные трудности, связанные с рас-
пространенностью процесса, большим процентом случав устойчивости микобактерий туберкулёза к 
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препаратам, непереносимостью противотуберкулёзных препаратов, наличием осложнений и сома-
тических заболеваний. В статье приведены причины низкой эффективности лечения рецидивов ту-
беркулеза легких, связанные с распространенностью процесса, значительным увеличением случав 
устойчивости микобактерий туберкулеза к противотуберкулёзным препаратам и их непереносимо-
стью, наличием осложнений и сопутствующих заболеваний, сформулированы основные принципы 
повышения эффективности их лечения. Для профилактики рецидивов туберкулеза легких предла-
гается реализовывать комплекс мер направленных на их раннюю диагностику, диспансеризацию и 
медико-социальную реабилитацию.

Ключевые слова: туберкулёз лёгких, рецидивы, лечение, профилактика.
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BASIC PRINCIPLES OF TREATMENT AND PREVENTION  
OF RECURRENT PULMONARY TUBERCULOSIS

Treatment of patients with pulmonary tuberculosis presents considerable difficulties associated with 
the prevalence of the process , a large percentage of cases were resistant Mycobacterium tuberculosis to 
drugs , intolerant anti-tuberculosis drugs, the presence of complications and systemic diseases. In the 
article presents the reasons for the low efficiency of treatment of recurrences of pulmonary tuberculo-
sis associated with the prevalence of the process, a significant increase in cases of resistance of Myco-
bacterium tuberculosis to antibacterial drugs and their intolerance, the presence of complications and 
comorbidities, are the basic principles for improving the effectiveness of their treatment. To prevent 
a recurrence of pulmonary tuberculosis is proposed to implement a package of measures aimed at their 
early diagnosis, prophylactic medical examination and medico-social rehabilitation.

Keywords: pulmonary tuberculosis, relapse, treatment, prevention.
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ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВАГІТНИХ – 
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНО-КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ

В огляді літератури наведений аналіз доступних джерел літератури, який показав, що максимум 
захворюваності на ТБ у жінок припадає на репродуктивний вік (18–44 роки). Високий рівень захво-
рюваності на ТБ у жінок репродуктивного віку в регіонах з несприятливим соціально-екологічним 
середовищем проживання характеризується переважанням деструктивних і поширених клінічних 
форм, питома вага яких сягає 80%, особливо за рахунок сімейно-родинних вогнищ інфекції. Серед 
жінок, що захворіли на ТБ, переважають соціально адаптовані з достатньо високим освітнім рівнем 
(середню і середньо-спеціальну освіту мали більшість жінок). Прогностично з 2012 р. можливим є 
зростання захворюваності серед даної категорії населення. Проблема туберкульозу і материнства є 
складною і охоплює такі аспекти: діагностика туберкульозу у вагітних і породіль, його ефективне 
лікування, вплив туберкульозу і хіміотерапії на перебіг вагітності і пологів, здоров’я новонародже-
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Статистичний аналіз показав, що жінки хво-
ріють на туберкульоз (ТБ) легень у 2,2 рази рід-
ше за чоловіків, однак, у віковій категорії від 
20 до 49 років, що становить суттєву соціально-
економічну проблему [ВООЗ, 2011]. За даними 
ВООЗ (2012) туберкульоз (ТБ) є третьою причи-
ною по частоті смертності жінок у всьому світі. 
У 2010 році 3,6 млн. жінок хворіли на ТБ і більш 
ніж 0,5 млн. померли від цієї недуги, в основному 
у репродуктивному віці (від 15 до 44 років). Слід 
відмітити, що 70% жінок світу, які страждають 
на ТБ, мешкають у країнах, що розвиваються, з 
низьким рівнем доходів, і майже 98% з усіх ви-
падків смерті жінок від ТБ щорічно реєструється 
у цих регіонах. Висловлюється думка, що бід-
ність є головним фактором, який сприяє розви-
тку ТБ у жінок [Rider H.L., 1995; Long, N. et al., 
2001; Getahun H. et. al., 2007]. Підтвердженням 
вищенаведеному є дослідження, що проведені 
за останні роки в Бразилії [29], Іспанії [7], Росії 
[12], США [27], Туреччині [33], Україні [1, 10].

На сьогодні, як показав аналіз літературних 
джерел [6, 28, 36], недостатньо розкриті питання 
захворюваності, хворобливості та смертності від 
ТБ у жінок репродуктивного віку, не виявлена 
структура хвороби за віком, клінічною формою, 
частотою бактеріовиділення та деструкцією в 
легенях, не з’ясовані особливості клініки та діа-
гностики. Без таких даних неможливо виділити 
найбільш уразливі контингенти до захворюван-
ня на ТБ серед жінок, розробити ефективні ме-
тоди його виявлення та діагностики, визначити 
групи ризику для проведення профілактичних 
заходів. Наразі, питання гендерних особливос-
тей патоморфозу ТБ легень до сьогодні залиша-
ється актуальним і не до кінця дослідженим.

Аналіз вітчизняних джерел літератури пока-
зав, що максимум захворюваності на ТБ у жінок 
припадає на репродуктивний вік (18–44 роки), 
і у цій віковій категорії намітилася тенденція до 
зменшення показника захворюваності на 3,3% 
(6117 осіб у 2010 році проти 5917 у 2012 році) [4]. 
Однак, у віковому діапазоні 25–44 зберігається 
тенденція до приросту захворюваності на ТБ на 
1,2% (4700 у 2010 осіб проти 4758 у 2012 році). 
Отже, зменшення захворюваності у жінок на ТБ 
легень відбувається за рахунок зменшення цього 
показника у віковому діапазоні від 18 до 24 років. 

Цілий ряд досліджень [4, 6, 19, 36] засвідчу-
ють, що високий рівень захворюваності на ТБ у 
жінок репродуктивного віку в регіонах з неспри-
ятливим соціально-екологічним середовищем 
проживання характеризується переважанням 
деструктивних і поширених клінічних форм, пи-
тома вага яких сягає 80%, особливо за рахунок 
сімейно-родинних вогнищ інфекції. Серед жі-
нок, що захворіли на ТБ, здебільше були соціаль-
но адаптовані з достатньо високим освітнім рів-
нем (середню і середньо-спеціальну освіту мали 
більшість жінок). Безсимптомно ТБ перебігав у 
кожної третьої жінки, бактеріовиділення визна-
чалося у половини захворілих, деструкція леге-
невої тканини констатована у 66 жінок зі 100. 
Прогностично з 2012 р. можливим є зростання 
захворюваності серед даної категорії населення.

Останнім часом частіше з’являються повідо-
млення про випадки хіміорезистентного туберку-
льозу у вагітних жінок [32], що значно утруднює 
лікування у зв’язку з ембріотоксичністю бага-
тьох хіміопрепаратів [6, 22]. Описують випадки 
вродженого ТБ [9, 16], генералізованого тубер-
кульозу у вагітних жінок після запліднення in 
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vitro і пересадки ембріону [30]. Туберкульоз, 
який розвинувся під час вагітності, часто перебі-
гає малосимптомно, тому у сучасній епідеміоло-
гічній ситуації необхідно зберегти профілактич-
ну флюорографію в пологовому будинку. Після 
пологів ТБ частіше розвивається з вираженими 
клінічними симптомами і має схильність до фор-
мування деструкцій. 

У доантибактеріальний період панувала дум-
ка про негативний вплив вагітності на перебіг 
ТБ, започаткована публікаціями Grisolle (1850) 
і Maragliano (1899), які спостерігали бурхливе 
прогресування захворювання і високу смертність 
у вагітних жінок [6]. Це пов’язували з ендокрин-
ною перебудовою організму, збільшенням наван-
таження на серцево-судинну, дихальну і виділь-
ну системи материнського організму. Подальші 
спостереження дозволили намітити диферен-
ційований підхід до оцінки можливого впливу 
вагітності на перебіг ТБ. Відмічено, що нега-
тивний вплив вагітності є вираженим лише при 
активних і, особливо, занедбаних його формах 
[5, 14, 23]. Небезпека виникнення або рецидиву 
ТБ є більшою на початку вагітності, усередині її  
(V місяць) і в останні тижні перед пологами, що 
пов’язують з гормональними «зламами» [13]. 
Ціла низка дослідників вважає, що найбільша 
частота виникнення або загострення ТБ припа-
дає на першу половину вагітності і останні тиж-
ні перед пологами [18]. Критичними для жінки 
з активним туберкульозним процесом є також 
пологи і післяпологовий період, коли відбува-
ється раптова зміна в діяльності організму, що 
пов’язана з гормональним балансом [11, 15, 35]. 
Цьому сприяє транзиторний імунодефіцит [15, 
34], лактація, коли мати щоденно втрачає зна-
чну кількість жирів, білків та вуглеводів. Має 
значення анемізація організму, яку часто спо-
стерігають у вагітних і в наш час. 

Особливості клінічного перебігу ТБ в різні 
періоди вагітності добре описані в літературі до-
антибактеріального періоду або ж на прикладі 
хворих жінок, які пізно звернулися по медич-
ну допомогу [10, 37]. У перші місяці вагітності 
ТБ має такі самі клінічні прояви, як і у невагіт-
них, але часто нашаровується на схожі прояви 
раннього гестозу (слабкість, знижений апетит, 
пітливість й інші), що може бути причиною за-
пізнілої діагностики [37, 45]. У другій половині 
вагітності, коли організм пристосовується до 
нових умов, спалахи ТБ у більшості випадків 
перебігають малосимптомно. Навіть при поши-
рених інфільтративних і деструктивних змінах 
рідко виникає та утримується субфебрилітет [2, 
41]. Тому важливим для лікаря є вдумливий 
аналіз загального стану жінки, бактеріологіч-
не дослідження харкотиння, за необхідності – 
рентгенографія органів грудної клітки з екрані-
зацією живота.

Доведено, що ТБ негативно впливає на перебіг 

вагітності і пологів. Більшість науковців високу 
чутливість до ТБ пов’язують зі змінами в організ-
мі вагітної жінки, що спрямовані на захист пло-
да. Вже з перших днів вагітності зигота продукує 
первинний білок вагітності, який пригнічує меха-
нізми клітинного імунітету. Альфа-фетопротеїн, 
який виділяє система «зародок-плацента», і ен-
докринні зрушення мають подібну дію [31]. По-
рушення імунної системи ще більше виражені у 
вагітних, які хворі на ТБ [15]. Усі ці чинники, 
а також туберкульозна інтоксикація, впливають 
на функціонування фето-плацентарного комп-
лексу, перебіг вагітності і пологів, здоров’я ново-
народжених [7, 38]. 

Результати останніх досліджень показали, 
що умови для зниження проникності плацентар-
ного бар’єру та розвитку недостатності функції 
плаценти формуються у вагітних, хворих на ТБ 
легень, у другому триместрі вагітності. Морфо-
логічним проявом хронічної плацентарної недо-
статності була патологічна незрілість плаценти 
з порушенням ангіоґенезу ворсинок і слабко ви-
раженими проявами хронічної плацентарної не-
достатності [8]. 

При активному ТБ процесі, частіше ніж при 
неактивному, спостерігали передчасні пологи, 
слабкість пологової діяльності, прееклампсію [2, 
44]. У новонароджених від матерів, що хворіють 
на активний ТБ, маса тіла нижча, частіше спо-
стерігаються ознаки асфіксії, гіпотрофії. У дітей, 
народжених від матерів з активним ТБ легень, 
існує серйозна загроза інфікування в ранньому 
віці, що вимагає проведення ретельної профілак-
тичної роботи в таких епідемічних осередках.

Має місце твердження, що вагітність не впли-
ває на перебіг легеневого або позалегеневого ту-
беркульозу [10]. Однак, окремі дослідники ствер-
джують про більш тяжкий перебіг ТБ або його 
рецидиву під час вагітності [6, 43]. У розвинених 
країнах, де туберкульоз рано діагностується і сво-
єчасно лікується, це захворювання рідко впливає 
на результат вагітності [17, 25]. Однак, те ж саме 
не можна сказати для переважної більшості кра-
їн, де спостерігається високий рівень захворю-
ваності на ТБ, і вагітна жінка з туберкульозним 
процесом часто пізно звертається до фахівців 
для корекції такого стану. Більше того, у деяких 
країнах, мультирезистентний туберкульоз і ту-
беркульоз з розширеною резистентністю (MDR-/
XDR-TB) все більше зустрічається у вагітних жі-
нок і ця хвороба з/або без супутньої ВІЛ-інфекції 
дуже ускладнює курацію таких пацієнток. У та-
ких країнах поширеність ТБ у жінок паралельно 
з його високим рівнем у загальній популяції вби-
ває більше жінок репродуктивного віку, ніж усі 
разом узяті причини материнської смертності 
[29, 32]. Збільшення MDR-/XDR-TB, як описано 
на початку цієї дискусії, впливає на вагітність і 
її результат негативно, зокрема, через саму при-
роду захворювання та прийом великої кількості 
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протитуберкульозних препаратів (ПТП). По-
казано, що ефективність лікування у таких ви-
падках є низькою, а значна кількість пацієнтів 
відмовляється від терапії через її токсичність або 
відсутність ефекту. Так, спостереження, що про-
ведене за 38 вагітними жінками, які отримували 
лікування від MDR-ТВ, показало, що 61% паці-
єнтів вилікувались, 13% померли, у 13% спосте-
рігалося прогресування захворювання і у 10% 
мало місце неефективне лікування. П’ять ва-
гітностей закінчилися спонтанним абортом [16, 
18]. Інше дослідження з меншим числом паці-
єнтів продемонструвало дещо кращі результати: 
72% вилікуваних і без загибелі плоду або аборту. 
Довгостроковий ефект на дітей при застосуванні 
протитуберкульозних препаратів другої лінії був 
незначним [28]. Проте, обмежена кількість до-
сліджень з MDR-/XDR-TB у вагітних показують, 
що ці результати ще далекі від прийнятних і по-
требують подальшого вдосконалення. 

Як показали окремі дослідження, захворюва-
ність на ТБ у жінок з вагітністю в деяких етніч-
них групах у Лондоні наближується до 1% [33]. 
Туберкульоз під час вагітності може проявитися 
у вигляді його легеневої або позалегеневої форм. 
За результатами двох британських досліджень 
[33, 34] 53% і 77% вагітних жінок мають позале-
геневий туберкульоз. Про аналогічну тенденцію 
засвідчили результати мексиканського дослі-
дження [28], хоча аналіз даних випадок-контроль 
в Індії та США повідомляють про більш низькі 
(9% і 13%, відповідно) темпи поширення позале-
геневого ТБ [38]. Слід пам’ятати також про те, що 
кістково-суглобовий ТБ, зокрема, активний ту-
беркульоз хребта, може призвести до деформації 
таза або ускладнень при пологах [18], викликати 
параліч і стійку втрату працездатності [25]. Ва-
гінальні пологи не протипоказані у таких випад-
ках, але ураження хребта при збільшенні матки і 
перейми можуть створити проблему [1, 7, 24].

Рання діагностика ТБ є утрудненою, оскіль-
ки вона пов’язана з вагітністю, і може імітувати 
деякі фізіологічні зміни, які відбуваються під 
час вагітності, зокрема: підвищена стомлюва-
ність (87%), зростання частоти дихання (30%), 
кашель (74%), втрата ваги (41%), лихоманка 
(30%). У цьому можна легко пересвідчитися, 
оскільки крім зниження ваги (що певною мі-
рою може бути компенсовано збільшенням ваги 
під час вагітності), жоден з інших симптомів не 
може попередити лікаря, що він має справу з асо-
ційованим ТБ. Одним з важливих діагностичних 
інструментів є рентгенографія грудної клітини, і 
цього, як правило, уникають під час вагітності. 

Материнська частота ускладнень як з легене-
вим, так і позалегеневим ТБ збільшується і може 
супроводжуватись гіпертензією (8,6%), пору-
шенням дихання (5,8%) і маловоддям (2,9%). За 
результатами окремих досліджень відносний ри-
зик загальних материнських ускладнень склав 

3,1% і частота передчасних пологів була збіль-
шена у вісім разів [17]. Середня різниця у вазі 
при народженні дітей матір’ю з туберкульозом 
легень і практично здоровими породіллями ста-
новила 215 г і для позалегеневого туберкульозу –  
251 г [9].

У роботах окремих авторів показано, що 
у більшості вагітних жінок у третьому три-
местрі спостерігається порушення матково-
плацентарно-плодового кровотоку. Також було 
показано, що у вагітних жінок із ТБ легень, які 
не отримували ПТП під час вагітності, частота 
передчасних пологів була вищою, ніж у тих, що 
отримували антимікобактеріальні препарати. 
Ці нові дані свідчать про те, що у хворих на ТБ 
вагітних жінок, які відмовилися від лікування, 
реєструвалося збільшення лейкоцитарного ін-
дексу інтоксикації, індексу зсуву лейкоцитів та 
співвідношення нейтрофілів і моноцитів, що є 
ознакою ендогенної інтоксикації у вагітних з ТБ, 
а також зниження індексу співвідношення лім-
фоцитів і гранулоцитів, що є ознакою зниження 
неспецифічної резистентності у вагітних з ТБ ле-
гень; було показано зниження імунорегулятор-
ного і фагоцитарного індексів [3, 8, 24, 42].

Отримані також дані про те, що відсутність 
протитуберкульозної терапії у вагітних хворих 
на ТБ підвищує ризик асфіксії у новонародже-
них [2, 25].

Перелічені вище факти засвідчують, що не-
хтувати проблемою ТБ у вагітних не варто.  
У той же час дослідження, проведені в розвине-
них країнах, показали, що якщо діагноз постав-
лений рано і призначене адекватне лікування, 
то немає великої різниці в результатах перебігу 
вагітності з і без ТБ [17, 20, 41 ]. 

До сьогодні складною проблемою залишаєть-
ся питання своєчасної діагностики ТБ у вагітних 
жінок. Так, зміни гемограми у хворих на ТБ ва-
гітних жінок нашаровуються на відхилення, які 
притаманні на тлі вагітності (анемія, прискорен-
ня ШЗЕ, невеликий лейкоцитоз) [11, 46], а тому 
їх оцінка у більшості випадків є утрудненою і не 
завжди інформативною. Ціла низка досліджень 
показує, що збільшення відсотка паличкоядер-
них нейтрофілів, поява їх юних форм, еозинопе-
нія, моноцитоз, лімфоцитоз більш притаманні 
ТБ, ніж фізіологічному перебігу вагітності [23], 
а зміни гемограми у вагітних жінок аналогіч-
ні, як і при відповідних формах ТБ легень у не-
вагітних. Доведено, що при початкових формах 
ТБ гемограма може бути незміненою [24], при 
деструктивних процесах збільшений лейкоци-
тарний індекс інтоксикації, розвивається гіпо-
протеїнемія, яка поглиблюється на фоні пізніх 
гестозів [17, 26, 34, 40, 45]. 

Не втрачають своєї значимості та інформа-
тивності і не протипоказані при вагітності шкір-
ні туберкулінові проби, зокрема й застосування 
алергену туберкульозного рекомбінантного, що 
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використовуються як допоміжні діагностичні 
тести [27, 37]. Відмічено навіть більш виражену 
чутливість до туберкуліну на фоні вагітності [4, 
21]. У ВІЛ-інфікованих жінок можна сподівати-
ся на туберкулінову анергію лише при зменшен-
ні вмісту СД4+Т-лімфоцитів нижче 500 кл/мл. 
Відмічено, що у вагітних жінок з низьким вміс-
том СД4+Т-лімфоцитів шкірний тест негативний 
рідше, ніж у невагітних [29, 39, 46]. 

Надзвичайно складною під час вагітності є ді-
агностика туберкульозу нирок, який, у більшос-
ті випадків, розцінюють як прояв пієлонефриту 
[12]. У свою чергу, уродизурічні розлади під час 
вагітності сприяють розвиткові і прогресуванню 
туберкульозу нирок і сечовивідних шляхів. Тому 
вкрай важливим залишається питання ретельно-
го урологічно-нефрологічного та бактеріологіч-
ного обстеження таких пацієнтів і, власне, ана-
ліз сечі на наявність кислотостійких бактерій.

Небезпечними для вагітних і породіль є ге-
нералізовані форми ТБ, зокрема, з ураженням 
центральної нервової системи [28]. Клінічні про-
яви туберкульозного менінгіту у вагітних і склад 
ліквору відповідають класичним проявам цього 
захворювання, але початкові симптоми (нудота, 
блювання, головний біль) інколи розцінюють, 
знову ж таки, як прояв гестозу. Міліарний ту-
беркульоз і туберкульозний менінгіт частіше 
(76,6%) розвиваються в другій половині вагіт-
ності, або в післяпологовому періоді і частіше у 
ВІЛ-позитивних жінок, із серйозним наступним 
прогнозом.

Віддалені спостереження показали, що ре-
зультати лікування ТБ, пов’язаного з вагітністю і 
пологами, не гірші, ніж результати лікування ТБ 
взагалі за умови повноцінної хіміотерапії з ура-

хуванням ембріотоксичності деяких препаратів, 
чутливості мікобактерій туберкульозу (МБТ).

Таким чином, аналіз наукових джерел пока-
зав, що проблема туберкульозу і материнства є 
складною і охоплює такі аспекти: діагностика 
туберкульозу у вагітних і породіль, його ефек-
тивне лікування, вплив туберкульозу і хіміо-
терапії на перебіг вагітності і пологів, здоров’я 
новонароджених, профілактика туберкульозу у 
вагітних і новонароджених. Вплив туберкульоз-
ної інфекції на виникнення патології у вагітних 
проявляється підвищенням частоти таких її 
ускладнень як пізній гестоз і недоношеність. Ви-
явлений взаємозв’язок із внутрішньоутробною 
гіпоксією плода, мертвонародженістю і вродже-
ними вадами розвитку. Туберкульоз легень у 
вагітних жінок обтяжує перебіг вагітності, під-
вищуючи ризик дострокового її переривання, 
характеризується зниженими показниками клі-
тинного і гуморального імунітету, запаленням з 
аутоімунним компонентом, розвитком хронічної 
плацентарної недостатності, підвищує частоту 
аномалій родової діяльності, погіршує перина-
тальні прогнози, що проявляється затримкою 
внутрішньоутробного розвиту плода, ішемічно-
гіпоксичними ускладненнями у новонародже-
них, що обумовлено, у більшій мірі, впливом 
хронічної плацентарної недостатності, аніж 
прямою дією МБТ або лікарської терапії. Про-
ведення протитуберкульозної терапії вагітним 
жінкам, хворим на ТБ легень, і в експерименті – 
тваринам, дозволяє зменшити прояви наслідків 
хронічної плацентарної недостатності для плодів 
і новонароджених, зменшити частоту і вираже-
ність ускладнень гестаційного процесу, покра-
щити перинатальні виходи.
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ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ –  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ-КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В обзоре литературы приведен анализ доступных источников литературы, который показал, что 
максимум заболеваемости ТБ у женщин приходится на репродуктивный возраст (18–44 года). Высо-
кий уровень заболеваемости ТБ у женщин репродуктивного возраста в регионах с неблагоприятной 
социально-экологической средой обитания характеризуется преобладанием деструктивных и рас-
пространенных клинических форм, удельный вес которых достигает 80%, особенно за счет семейно-
родственных очагов инфекции. Среди женщин, заболевших ТБ, преобладают социально адаптиро-
ванные с достаточно высоким образовательным уровнем (среднее и средне-специальное образование 
имели большинство женщин). Прогностически с 2012 г. есть возможность роста заболеваемости сре-
ди данной категории населения. Проблема туберкулеза и материнства является сложной и охваты-
вает такие аспекты: диагностика туберкулеза у беременных и рожениц, его эффективное лечение, 
влияние туберкулеза и химиотерапии на течение беременности и родов, здоровье новорожденных, 
профилактика туберкулеза у беременных и новорожденных.

Ключевые слова: туберкулез, гендерные особенности, женщины, беременность.

L. D. Todoriko
Bukovinian State Medical University

TB IN PREGNANT–  
EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL ANALYSIS

The analysis of available literature sources is presented іn literature review showed that the maxi-
mum incidence of TB in women is occurs at reproductive age (18–44 years). 

The high incidence of TB in women of reproductive age in areas with poor socio-ecological habitat is 
characterized by a predominance of destructive and widespread clinical forms, their share is 80%, es-
pecially due to family-related foci of infection. Among women sick with TB, dominated socially adapted 
ones with sufficiently high level of education (secondary and medium vocational education had a major-
ity of women). 

Since 2012 prognostic is possible to increase the incidence among this population. TB and motherhood 
is complex and covers the following aspects: diagnosis of TB in pregnancy and childbirth and its effective 
treatment of TB and the impact of chemotherapy on pregnancy and childbirth, newborn care, prevention 
of tuberculosis in pregnant women and newborns. 

Keywords: tuberculosis, gender sensitive women, pregnancy.
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РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ТА КЛІТИН 
ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ ФОРМУЛИ КРОВІ У ФОРМУВАННІ 

ІМУННИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОМУ 
ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ

У статті проведено огляд літературних джерел. При хіміорезистентному туберкульозі легень осно-
вними прозапальними цитокінами, які визначають імунні реакції є TNF-α, IL-2, IL-6. Між цими ци-
токінами та клітинами лейкоцитарної формули існує тісний у взаємозв’язок, який відіграє важливу 
роль у формуванні імунних реакцій у протитуберкульозному захисті у хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз легень. Рівень TNF-α, IL-2, IL-6 та показники лейкоцитарної формули відображають 
специфічні імунні реакції, що може бути використано із діагностичною та прогностичною метою у 
хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень.

Ключові слова: прозапальні цитокіни, клітини лейкоцитарної формули крові, імунні реакції, хі-
міорезистентний туберкульоз легень.

УДК:616-097-018.1:616.24-002.5-085.28.015.8

Огляд

Туберкульоз на сьогодні в світі є однією з голо-
вних загроз для здоров’я людства серед інфекцій-
них хвороб, та є другою за значимістю причиною 
смерті від них [1, 2]. Хіміорезистентний туберку-
льоз легень (ТБЛ) є важким і дуже небезпечним 
інфекційним захворюванням з високим ризиком 
летального наслідку, високим рівнем епідемічної 
небезпеки [3]. Хворі на цю форму туберкульозу 
мають більш несприятливий прогноз, лікування 
викликає великі труднощі, що пов’язано зі зна-
чними економічними витратами [4,5].

Імунітет – це комплекс реакцій, спрямованих 
на підтримку гомеостазу, коли організм зустрі-
чається з агентами, які розцінюються як чужо-
рідні, незалежно від того, чи утворюються вони 
в самому організмі, чи надходять ззовні [6–8]. 
Розрізняють специфічний захист і неспецифічну 
резистентність організму. Остання спрямована на 
знищення будь-якого чужорідного агента. До не-
специфічної резистентності відносяться: фагоци-
тоз і піноцитоз, система комплементу, природня 
цитотоксичність, інтерферони і інші гуморальні 
фактори захисту. Від стану неспецифічної резис-
тентності організму залежить результат початко-
вої стадії інфекційно-запального процесу. Тому, 
різке і тривале її пригнічення є несприятливою 
прогностичною ознакою.

На сьогодні добре вивчені особливості систем-
ного імунітету у хворих на туберкульоз [6–10], 
але питання регуляції цитокінів Т-лімфоцитами 
периферичної крові у хворих на хіміорезистент-
ний ТБЛ висвітлені недостатньо [11, 12].

Мета роботи: провести огляд літературних дже-
рел про взаємозв’язок прозапальних цитокінів та 
показників лейкоцитарної формули крові, встано-
вити їх роль у формуванні імунних реакцій при хі-

міорезистентному ТБЛ. Встановити діагностичну 
цінність цих показників при даній патології.

Результати та обговорення 

Відомо, що у визначенні характеру перебігу 
туберкульозу ключову роль відіграють мікобак-
терії туберкульозу (МБТ), їх біологічні власти-
вості та масивність інвазії [13, 44]. Проте, одним 
з важливих факторів у розвитку специфічного 
процесу мають механізми імунологічної дисрегу-
ляції [6–12]. Доведено, що ступінь порушень іму-
нологічної реактивності тісно корелює з клініко-
рентгенологічними проявами туберкульозу та 
відображає тяжкість перебігу [10, 14, 15]. 

За даними літератури, зміни в імунологічно-
му статусі хворих на туберкульоз асоційовані зі 
зниженням ефективності терапевтичних заходів  
[8, 16]. Тому не виключено, що поява і розмно-
ження хіміорезистентних форм МБТ у процесі 
стандартної хіміотерапії, є наслідком ослаблення 
імунного статусу організму.

Встановлено, що у хворих на ТБЛ на стан 
імунітету впливає тривала специфічна поліхімі-
отерапія [8, 16]. Так, коли протитуберкульозна 
хіміотерапія неефективна, то, як правило, не від-
бувається нормалізації імунних показників, а у 
хворих із прогресуючим перебігом туберкульозу, 
стан значно погіршується. І навпаки, прогресую-
чий перебіг туберкульозного процесу з утворен-
ням множинних порожнин розпаду, що погано 
піддаються терапії протитуберкульозними препа-
ратами (ПТП), значною мірою обумовлено станом 
імунної системи, що визначає розвиток і перебіг 
захворювання [10, 11, 15].

Таким чином, розвиток порушення імунної сис-
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теми у хворих на ТБЛ може бути зумовлене з одно-
го боку токсичною дією МБТ на імунокомпетентні 
клітки та імунодепресивною дією ПТП, з другого.

Встановлено [7, 8, 17, 18], що бурхливе про-
гресування туберкульозу часто супроводжує екс-
удативний характер запалення, який характе-
ризується гіперпродукцією антитіл і зниженням 
показників клітинної відповіді, а при переважан-
ні продуктивного – негативною гуморальною від-
повіддю.

На сьогодні доведено, що патологічні відхи-
лення в реакціях імунітету та, у зв’язку з цим, 
особливості патогенезу багатьох захворювань мо-
жуть бути пов’язані значною мірою з порушенням 
продукції цитокінів [19–22].

Цитокіни – це ендогенні медіатори, які регу-
люють інтенсивність і тривалість імунозапальної 
відповіді [23–27]. У нормі цитокіни здійснюють 
взаємозв’язок між неспецифічною резистентніс-
тю організму та специфічним захистом [25–27]. Їх 
нормальний рівень підсилює резистентність орга-
нізму до інфекцій. Цитокіни забезпечують тісний 
зв’язок між різними групами клітин. Стимулято-
рами їх утворення можуть бути різні подразники, 
а дія самих цитокінів неспецифічна. 

На сьогодні описано більше 300 різноманіт-
них цитокінів, які утворюють самостійну систему 
регуляції імунної системи [27]. Встановлено, що 
вони забезпечують послідовність та завершеність 
імунної відповіді. Кожний цитокін має певну 
спрямованість дії; дефект одного компенсується 
наявністю інших, які виконують подібну функ-
цію, чим визначається збалансованість цитокіно-
вого спектру.

Доведено, що дефіцит цитокінів сприяє роз-
витку ряду захворювань [19–27]. Важливим є 
той факт, що більшість цитокінів є не лише ен-
догенними регуляторами імунних реакцій, але і 
ключовими факторами, що індукують запальну 
реакцію та гострофазну відповідь організму, мо-
жуть чинити імунопатологічну дію на клітини та 
тканини.

При цьому, особливістю цитокінів є те, що 
вони самі не можуть проявляти вплив на чужо-
рідні антигени і служать винятково для передачі 
інформації від однієї імунної клітки іншим. Тому 
без участі цитокінів неможливий розвиток нор-
мальної імунної відповіді [7–8].

Таким чином, цитокіни є тією системою, яка 
регулює весь комплекс захисних реакцій організ-
му при проникненні патогенів.

Спеціальних клітин, функціями яких було 
б лише пригнічення імунної відповіді, не існує. 
При цьому через продукцію цитокінів з проти-
лежним характером дії Т-хелперів 1-го типу (Th1) 
пригнічують функції Т-хелперів 2-го типу (Th2) і 
стримують розвиток гуморальної відповіді, а Th2 
пригнічують прояв функції Th1 і підтримку ре-
акцій хронічного запалення [28, 29]. Тобто, Th1 
є супресорами для Th2 і навпаки. Така динаміч-

на рівновага функцій Th1 і Th2 забезпечує зна-
чну гнучкість і пластичність імунної відповіді.  
З іншого боку, одночасне включення функцій Th1 
і Th2 гальмує розвиток будь-якої форми імунної 
відповіді і приводить до зовнішніх ознак імуно-
логічної недостатності. Імунітет типів 1 і 2 не су-
воро відповідає клітинно-опосередкованому та 
гуморальному імунітету, оскільки функцій Th1 
стимулюють помірний рівень антитілоутворення, 
а функцій Th2 – активно пригнічують фагоцитоз. 
Встановлено [29], що хронізація захворювання 
супроводжується активацією Th2 типу, яка спо-
лучається із синтезом антитіл і формуванням іму-
нопатологічних проявів.

Доведено, що переважно Th1 тип клітинної 
відповіді асоціюється із захистом та контролем за 
туберкульозною інфекцією, в той же час Th2 від-
повідь переважає у хворих, які неспроможні на-
лежним чином відповісти на інфекцію і захворю-
ють на активну його форму [30, 31, 34, 53, 54]. 

Туберкульоз відносять до інтерлейкін-
залежних імунодефіцитів з вираженими змінами 
в цитокіновій мережі, у результаті чого порушу-
ється кількісний баланс регуляторних субпопу-
ляцій Т-лімфоцитів [7, 8, 21, 22, 51, 52, 54]. Вста-
новлено, що основна протективна роль в імунній 
відповіді, спрямованій проти внутрішньоклітин-
них паразитів (у тому числі й МБТ), належить клі-
тинним механізмам [34, 35]. Тому на цьому етапі 
від цитокінів залежить за яким шляхом імунна 
система людини реагуватиме на проникнення 
МБТ [21, 22, 33, 36]: з перевагою антитіл (гумо-
ральної) або з перевагою клітинних реакцій.

За даними літератури, різні форми розповсю-
дженого деструктивного туберкульозу легенів є 
самостійними процесами, які розвиваються на тлі 
початкововираженої імунної недостатності, що 
створює передумови для швидкого формування 
великих казеозно-деструктивних змін і бурхливо-
го розмноження високовірулентної бактеріальної 
популяції [8–10, 12]. У цей час одним із ключових 
факторів схильності до розвитку туберкульоз-
ної інфекції вважається зниження ефективності 
імунного нагляду організму. При цьому, провідна 
роль у формуванні специфічних і неспецифічних 
реакцій організму, визначенні його резистентнос-
ті й реактивності належить системі крові.

При туберкульозні головна роль належить у 
першу чергу макрофагам та лімфоцитам [32, 38, 
39, 43, 49, 51, 52, 55]. Макрофагам властива по-
ліфункціональність у регуляції багатьох систем 
організму. Імунорегуляторні можливості макро-
фагів реалізуються шляхом продукції і секреції 
цитокінів, та за допомогою експресії на клітинній 
мембрані рецепторів для цитокінів. Тому цитокіни 
модулюють властивості і активність макрофагів, а 
макрофаги контролюють роботу цитокінової мере-
жі. Основними цитокінзалежними функціями ма-
крофагів є імуностимулююча, прозапальна, гемо-
поетична, імуносупресивна та протизапальна [27].
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До макрофагальних цитокінів відносяться 
клітини субпопуляції Тh1, які продукують про-
запальні цитокіни – IL-2, IL-6, TNF-α та беруть 
участь в неспецифічному ланцюгу протитуберку-
льозного захисту організму. Ці цитокіни є медіа-
торами запалення та деструкції тканин, посилю-
ють клітинний та інгібують гуморальний імунітет 
[26, 27, 40, 41]: 

– сприяють хемотаксису клітин запалення, 
збільшують їх адгезивність до ендотелію капіля-
рів, які оточують місце проникнення патогенов, 

– активують мікробоцидність і цитотоксич-
ність макрофагів і лейкоцитів, 

– перешкоджають поширенню збудника інфек-
цій в організмі шляхом тромбування капілярів, 

– підвищують температуру тіла, 
– зменшують поріг реактивності ЦНС, 
– викликають продукцію гострофазних білків, 
– активують гормони гіпоталамо-гіпофізарної 

системи, 
– сприяють неоваскуляризації та утворенню 

рубцевої тканини.
Встановлено, що однієї з головних причин не-

сприятливого перебігу туберкульозу легенів є не-
контрольована, висока продукція прозапальних 
цитокінів, з дією яких позв’язують прогресуван-
ня специфічного процесу, розвиток бактеріально-
токсичного шоку [42, 48, 59, 64, 67].

Виявлено, що IL-6 та TNF-α здатні підсилю-
вати експресію тканинних факторів, знижувати 
експресію тромбомодуліна, стимулювати синтез 
плазміногена, що на тлі вазоконстрикції артеріол 
призводить до порушення мікроциркуляції, роз-
витку гіпоксії та недостатності енергозабезпечен-
ня тканин, некротичним і апоптичним процесам у 
вогнищі запалення [45–49, 59–64]. Так цитокіни 
втягуються у інфекційно-запальний процес на рів-
ні імунних механізмів і ефекторної ланки, запус-
каючи послідовний ланцюг реакцій, що проявля-
ється у порушенні мікроциркуляції, виникненні 
гіпоксії, альвеолярного та інтерстиціального на-
бряку, ушкодженні метаболічної функції органів. 
Вказані порушення визначають перебіг, тяжкість 
і результат патологічного процесу. 

Прозапальні цитокіни здійснюють активую-
чий вплив на нові популяції клітин (моноцити, 
нейтрофіли, природні кілери), залучаючи їх у 
вогнище запалення [55]. 

Встановлено, що при туберкульозі з одного 
боку спостерігається активація моноцитів пери-
феричної крові, з іншого виражене порушення 
їх регуляторної активності, що розглядається у 
якості однієї з причин дефекту антиген специфіч-
ної Т-клітинної відповіді.

У протитуберкульозному захисті IL-2 приймає 
участь у реакціях гіперчутливості вповільненого 
типу, індукує проліферацію В-лімфоцитів, активує 
цитотоксичні Т-клітини, моноцити, макрофаги, 
які підвищують синтез і секрецію IL-6, TNF-α [65–
67]. Основним результатом дії IL-2 на стимульова-

ні антигеном клітини є забезпечення їх проліфера-
ції, що визначає даний цитокін в якості типового 
ростового фактора кліток лімфо-мієлоїдного комп-
лексу. Встановлена пряма залежність між рівнем 
антитіл до IL-2 і активацією Т-клітин в сироватці 
хворих на туберкульоз [20, 78].

За даними дослідження Хасанова Р. Р. с со-
авт. (2009) [37], встановлено, що у хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз легень рівень 
стимульованої продукції IL-2 нижчий, а резерв 
IL-2-секретуючої реактивності лімфоцитів кро-
ві вищий, ніж у хворих на туберкульоз легень зі 
збереженою чутливістю МБТ. Також, ними вияв-
лено, що стимуляція продукції ендогенного IL-2 
лімфоцитами крові досягається лише при хіміо-
резистентному туберкульозі легень.

Дані Сахаровой И. А. с соавт. (2006) [12], та-
кож свідчать про те, що у хворих на хіміорезис-
тентний туберкульоз легень визначається зни-
ження продукції IL-2, що вказує на пригнічення 
у цих хворих клітинної імунної відповіді. При 
цьому, такі зміни в більшій мірі спостерігають-
ся при дисемінованому туберкульозі легень, що є 
імунологічним обґрунтуванням частої реактива-
ції специфічного процесу і відповідає відсутності 
клініко-рентгенологічної динаміки в умовах ін-
тенсивної хіміотерапії у 40,9% хворих на дисемі-
нований туберкульоз легень.

За даними, інших авторів, при розповсюдже-
них легеневих процесах з вираженими симпто-
мами туберкульозної інтоксикації визначається 
супресія продукції IL-2 і підвищення IL-6 [12, 17, 
18, 21].

По різноманіттю клітинних джерел продукції 
та мішеней біологічної дії IL-6 є одним з найбільш 
активних цитокінів, що бере участь у реалізації 
імунної відповіді й запальної реакції (IL-6 від-
повідає за синтез таких гострофазних білків, як 
С-реактивний білок та фібриноген, що створює 
умови для активації фагоцитозу). При цьому ак-
тивний синтез IL-6 починається відразу після 
впливу на клітки бактерії та різних медіаторів 
вказуючи на те, що даний цитокін належить до 
категорії ранніх медіаторів. Така властивість має 
особливе значення у швидкому формуванні реак-
ції організму на впровадження бактерії або при 
ушкодження тканини.

IL-6 продукується активованими макро-
фагами, ендотеліальними клітинами, активо-
ваними Т-клітинами та рядом клітин, які не є 
імуноцитами. Він є багатофункціональним ци-
токіном та впливає на різні органи і системи: 
кров, печінку, імунну систему, має пірогенний 
ефект та ін. Підвищення рівня IL-6 в крові спо-
стерігається при багатьох патологічних станах, 
тяжких запальних процесах [19]. Його вико-
ристовують в якості маркера для ранньої оцін-
ки тяжкості багатьох захворювань.

IL-6 інгібує продукцію TNF-α та завершує роз-
виток запального процесу. За даними літератури, 
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спонтанна секреція IL-6 підвищується уже на ран-
ніх етапах розвитку туберкульозу та зберігається 
на протязі всього його розвитку [49, 64]. Доведе-
но, що однією з причин при туберкульозі легень 
переважання гуморальної відповіді є підвищена 
секреція IL-6.

TNF-α проявляє подібну активність як і IL-2 
стосовно запальної реакції, імунних і пухлинних 
процесів. TNF-α – це піроген. Під його впливом 
різко збільшується синтез макрофагами та ней-
трофілами перекиси водню та інших вільних ра-
дикалів. TNF-α, являючись хемоатрактантом для 
гранулоцитів, забезпечує їх міграцію у вогнище 
запалення з активацією функцій нейтрофільних 
гранулоцитів: фагоцитоз, окислювальний вибух, 
де грануляцію лізосомальних ферментів і бакте-
рицидних факторів. При хронічному запаленні 
TNF-α активує катаболічні процеси, чим і спри-
яє розвитку кахексії [62]. Тому, нейтралізація 
TNF-α призводить до втрати контролю за розви-
тком хронічної інфекції. Цей цитокін є основним 
у контролі за внутрішньоклітинно розташовани-
ми збудниками. 

Секретується TNF-α активованими макрофага-
ми і моноцитами, Т-лімфоцитами, нейтрофілами. 
Активація макрофагів лімфоцитами може сприя-
ти обмеженню інфекції [28, 57]. За даними літера-
тури [45, 46] TNF-α зв’язується зі специфічними 
рецепторами (рецепторами клітинної загибелі), 
що ініціює апоптоз.

З TNF-α пов’язують розвиток механізмів захис-
ту при туберкульозному процесі [47, 48, 59–63]. 
Він стимулює міграцію клітин запалення у місце 
інфекції, формування специфічної гранульоми. 

За даними Lin P.L. et al. (2007) [62], при зни-
женому рівні TNF-α у людини підвищується чут-
ливість до туберкульозу. Експериментально до-
ведено, що у мишей з генетично відсутнім TNF-α 
не відбувається міграція запальних клітин у зону 
інфекції та не утворюється гранульома, а розви-
вається генералізований туберкульоз, який при-
зводить до швидкої смерті. Також він безпосе-
редньо стимулює макрофаги, які поглинають та 
вбивають МБТ шляхом продукції оксиду азоту та 
інших факторів. 

Тому, TNF-α є критичним цитокіном для 
контролю за мікобактеріальною інфекцією і його 
роль не може виконуватися іншими цитокінами. 
Збільшений його синтез може викликати імуно-
патологію, але його нейтралізація реактивує ла-
тентні та хронічні інфекції.

За даними літератури, високі концентрації 
TNF-α з одного боку є проявом захисної реакції 
імунної системи, а з іншого – мають негативну дію, 
що проявляється лихоманкою, тканинними ушко-
дженнями, лейкоцитозом у хворих на туберкульоз. 
Також, за даними Jacobs M. [et al.] (2007) [61], висо-
кі концентрації TNF-α часто викликає мікросудин-
ну гіперкоагуляцію та гемодинамічні порушення.

Існують дані, що TNF-α може бути маркером 

прогресування активного туберкульозного про-
цесу [63]. Деякі дослідники отримали дані, що 
рівень продукції TNF-α корелює з наявністю де-
структивного процесу в легенях та асоціюється з 
переважанням клітинного типу імунної відпові-
ді. Деякі автори вважають [47], що недостатність 
TNF-α призводить до розвитку дисемінації. На 
думку багатьох авторів, IL-6 і TNF-α накопичу-
ються в крові при інтенсивних запальних проце-
сах і адекватно відображають їх перебіг. 

За даними досліджень Сахаровой И. А. с со-
авт. (2006) [12], при зростанні хіміорезистентнос-
ті МБТ імунна відповідь розвивається переважно 
за гуморальним типом, тоді як клітинна імунна 
відповідь пригнічується. При цьому, вони вста-
новили, що максимальне пригнічення клітин-
ної імунної відповіді спостерігається у хворих з 
мультирезистентними штамами МБТ. Такі зміни 
імунної відповіді і зміни цитокінового профілю 
при зростанні хіміорезистентності МБТ відобра-
жують тяжкість специфічного процесу.

Доведено, що у протитуберкульозному захисті 
важливу роль відіграють і нейтрофільні грану-
лоцити [50, 56, 58], які захищають організм від 
проникнення в нього МБТ. Зараження нейтрофі-
лів МБТ викликає їх швидку загибель внаслідок 
апоптозу, який є важливим захисним механіз-
мом і призводить до видалення заражених клі-
тин з вогнища запалення та посилює активність 
тканинних макрофагів. Активовані нейтрофільні 
гранулоцити здатні синтезувати широкий спектр 
цитокінів, які беруть участь у взаємодії клітин 
імунної системи, проявляючи паракринну та ау-
токринну дію. Встановлено, що вони, під каскад-
ним впливом цитокінів, здатні змінювати свій 
кількісний і субпопуляційний склад, перебудо-
вувати свою функціональну активність, проду-
кувати численні медіатори запальних реакцій, за 
допомогою яких вони чинять імунорегуляторний 
вплив на компетентні імуноцити. Активно втру-
чаючись в роботу системного та місцевого імуніте-
ту. В літературі описані синтез і продукція акти-
вованими нейтрофілами TNF-α та IL-6 [50]. 

Оскільки кінетика та кількість продукції ци-
токінів різні в залежності від мікросередовища, то 
диференціація їх може впливати на шлях, яким 
клітини відповідають на проникнення МБТ.

Підсумовуючи вище сказане, можна ствер-
джувати, що у хворих на туберкульоз легень про-
дукція цитокінів тісно пов’язана з особливостями 
перебігу специфічного процесу. Так, у хворих з 
найбільш тяжким перебігом туберкульозу відбу-
ваються глибокі цитоморфологічні і функціональ-
ні порушення клітинної та гуморальної ланок 
імунної системи, наслідком чого є значне уповіль-
нення процесів регресії патологічних змін у леге-
нях. Прозапальний макрофагальний цитокін IL-6 
забезпечує формування гранульоми та елімінації 
МБТ [64]. IL-2 – є важливим прозапальним цито-
кіном, який стимулює проліферацію та диферен-
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ціювання активованих Т-лімфоцитів у цитоток-
сичні клітини, стимулює природні кілери [65–67]. 
Гіперпродукція цитокінів є причиною розвитку 
ряду патологічних станів, що супроводжуються 
розвитком масивної деструкції тканин.

Висновки

Враховуючи дані літератури, можна зробити 
висновок, що на сьогодні багато дослідників ви-
вчали цитокінову регуляцію імунної відповіді 
при туберкульозі легень. При цьому при інфек-
ційних ураженнях легень, в тому числі і тубер-

кульозі, основними прозапальними цитокінами, 
які визначають імунні реакції є TNF-α, IL-2, IL-6. 
Між цими цитокінами та клітинами лейкоцитар-
ної формули існує тісний взаємозв’язок, який 
відіграє важливу роль у формуванні імунних ре-
акцій при протитуберкульозному захисті у хво-
рих на хіміорезистентний туберкульоз легень. 
Рівень TNF-α, IL-2, IL-6 та показники лейкоци-
тарної формули відображають специфічні імунні 
реакції, що може бути використано із діагностич-
ною (оцінка ступеня тяжкості) та прогностичною 
(прогресування захворювання) метою у хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз легень.
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РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И КЛЕТОК 
ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ КРОВИ В ФОРМИРОВАНИИ ИММУННЫХ 

РЕАКЦИЙ ПРИ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

В статье проведен обзор литературных источников. При химиорезистентном туберкулезе легких 
основными провоспалительными цитокинами, которые определяют иммунные реакции, являются 
TNF-α, IL-2, IL-6. Между этими цитокинами и клетками лейкоцитарной формулы существует тесная 
взаимосвязь, которая играет важную роль в формировании иммунных реакций в противотуберкулезной 
защите у больных химиорезистентным туберкулезом легких. Уровень TNF-α, IL-2, IL-6 и показатели 
лейкоцитарной формулы отражают специфические иммунные реакции, которые можно использовать 
с диагностической и прогностической целью у больных химиорезистентным туберкулезом легких.

Ключевые слова: провоспалительные цитокины, клетки лейкоцитарной формулы крови, иммун-
ные реакции, химиорезистентный туберкулез легких.

A. S. Shalmin, E. N. Raznatovskaya
Zaporizhzhia State Medical University

THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES AND LEUKOCYTE 
BLOOD CELLS IN THE FORMATION OF IMMUNE REACTIONS  

IN DRUG-RESISTANT OF PULMONARY TUBERCULOSIS

The article provides a review of the literature. When drug-resistant pulmonary tuberculosis major pro-
inflammatory cytokines, that can influence the immune response, are TNF-α, IL-2, IL-6. Between these cy-
tokines and leukocyte cells, there is a close relationship, which plays an important role in the formation of 
immune responses in TB patients with drug-resistant of pulmonary tuberculosis. The level of TNF-α, IL-2, 
IL-6 and figures leukocyte reflect specific immune responses. These indicators can be used with the purpose 
of the diagnostic and prognostic in patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis.

Keywords: pro-inflammatory cytokines, leukocyte cell blood, immune responses, drug-resistant pul-
monary tuberculosis.
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PREDICTORS OF MORTALITY  
IN HIV/TB-INFECTED PATIENTS INITIATING  
HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY

Background: There is little information from Ukraine about the effect of Highly active antiretroviral 
therapy (HAART) on survival of HIV/TB-infected patients. Our objective was to identify predictors of 
mortality in HIV/TB-infected patients initiating HAART at the Zaporizhzhya AIDS Center, Ukraine.

Materials and methods: Prospective cohort study of HIV/TB-infected patients from January 2005 to 
December 2006 in a Zaporizhzhya AIDS Center, and were tracked for 60 months after start HAART. uni-
variate and multivariate analysis and constructed Kaplan-Meier curves to assess predictors. To identify 
predictors of mortality were used to build a regression Cox proportional hazards model.

Results: Ninty four patients were studied (mean age 34 years, 20% female, median CD4 count 80 cell/
µL). In 60 months of HAART 18 patients died. The probability of survival was 81%. Univariate analysis 
revealed that a baseline CD4 cell count <100/µL was a significant predictor of mortality (HR 5,6;95% 
CI 1,6–20,1, p=0,02). Patients who died had a mean pre-ART CD4 cell count of 77 (43–95) µL compared 
with 130 (65–213) µL for those who were alive at the conclusion of the study. Also, in univariate analysis, 
patients with extrapulmonary tuberculosis had an increased mortality risk (HR 2,4; 95% CI 1,2–10,4, 
p=0,032). In multivariate analysis, patients with a CD4 cell count <100 µL had a 5-fold higher risk of 
mortality (HR 5,2;95% CI 1,4–19,4) and those with extrapulmonary tuberculosis a 2,2-fold increased 
risk (HR 2,2, 95% CI 1,1–8,3). 

Conclusions: HAART significantly increased probability of survival and reduced the risk of death for 
HIV/TB-infected patients in Ukraine. Simple clinical and laboratory data independently predict mortal-
ity and allow for risk stratification in HIV/TB-infected patients in Ukraine. 

Keywords: TB, HIV, AIDS, HAART, predictors of mortality.
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Original Research

The HIV and tuberculosis (TB) epidemics over-
lap to a great degree in Eastern Europe countries, 
including Ukraine. The risk of TB is dramatically 
increased in HIV-infected patients as a result of a 
higher probability of either primary progression or 
reactivation of latent infection. [1–3] In Ukraine 
tuberculosis is the most frequent major opportu-
nistic infection (OI) and the leading cause of mor-
tality among HIV-infected patients. In developed 
countries, prior to the introduction of highly active 
antiretroviral therapy (HAART), a wide range of 
survival times in people with TB-HIV was reported 
[4, 5]. In the HAART era morbidity and mortal-
ity of people living with HIV and AIDS has been 
reduced significantly, in both industrialized and 
less developed regions [6, 7]. Further, in settings 
of widespread use, HAART appears to have been 
responsible for a significant reduction in the inci-
dence of TB, even in places with high prevalence of 
this disease [8, 9]. There is also increasing evidence 
about the efficacy or effectiveness of HAART when 
used together with anti-TB therapy [10]. 

To date, there have been limited clinical data 
regarding survival rates among HIV/TB-infected 
patients and the impact of HAART on clinical out-
comes in Ukraine. Previous studies showed asso-

ciations between immunosuppression, history of 
AIDS and TB location with risk of death. Also the 
factors that have predicted mortality in studies 
evaluating patients prior to initiation of ART in-
clude high HIV RNA, mild to severe anaemia, low 
body mass index, elevated aspartate aminotrans-
ferase (AST), a history of opportunistic infections, 
and depression [5, 6]. 

Zaporizhzhya AIDS Center (The Clinic of Infec-
tion Diseases Department of Zaporizhzhya Medical 
Academy of Postgraduate Education) has offered 
HAART to patients since 2005. Since then, rapid 
scale-up has occurred and over 1500 patients are 
receiving HAART at that site. As more patients 
begin treatment, it is important to identify factors 
that predict a higher risk of mortality so that they 
can be more closely monitored.

Our objective was to identify predictors of 
mortality in HIV/TB-infected patients initiat-
ing HAART at the Zaporizhzhya AIDS Center, 
Ukraine. 

Materials and methods

We conducted a prospective cohort study of 
HIV/TB-infected patients who started HAART at 
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Zaporizhzhya AIDS Center from January 2005 to 
December 2008. 

In study we included HIV-infected patients old-
er than 18 years. A total of 94 patients who met the 
inclusion criteria were identified. Time of follow-
up was 60 months. Mean age at initial presenta-
tion was 34 years (range 23–54 years). Nineteen 
patients (20%) were female. The median (IQR) CD4 
cell count was 80 µL (47–172). Fifty-four patients 
(57%) had an initial CD4 cell count <100/ µL, 24 
(26%) a count of 100–200/µL, 16 (17%) a count of 
>200/µL. 

The median initial HIV RNA was 5,2 log
10

 cop-
ies/ ml (4,6–5,5 log

10
 copies/ml) or 90 572 copies/

ml, although these results were only available for 
31 patients (26%). Injection drug use was the most 
common route (65%) of HIV transmission. The 
number of patients co-infected with the hepatitis 
C virus (HCV) was 69 (73%). The baseline demo-
graphic and clinical characteristics are provided in 
Table 1.

TB diagnosis was confirmed by direct (positive 
Ziehl-Nielsen in sputum smear) or pathological 
(typical granuloma in biopsy) examination. 

Pulmonary TB was the one with positive sputum 
or positive culture of sputum or bronchial aspirate, 
without clinical or radiological evidence of extra-
pulmonary extension. Extra-pulmonary TB was 
considered when there was clinical evidence and 
positive Ziehl-Nielsen in biopsy from at least one 
extra-pulmonary location, with or without pulmo-
nary TB. 

In general anti-TB therapy was standard accord-
ing to the World Health Organization (WHO). All 
patients included in the study received antituber-
culosis medications as directly observed therapy 

and in accordance with standard regimens. 
All patients initiating HAART met WHO cri-

teria for the use of antiretrovirals in resource-
limited settings. The HAART regimens pre-
scribed at Zaporizhzhya AIDS Center consisted of 
three-drug therapy using combinations listed by 
the WHO as approved first-line regimens. Most 
patients were prescribed nonnucleoside reverse 
transcriptase inhibitors (NNRTIs) in combina-
tion with two nucleoside reverse transcriptase in-
hibitors (NRTIs). Prophylactic regimens against 
opportunistic infections were provided in accor-
dance with national Ukrainian guidelines during 
all time of the study. 

Data from paper medical records were reviewed 
using a standardised data collection instrument. 
Records were reviewed for variables at initial pre-
sentation, follow-up and death (if applicable). We 
collected data in the following domains: demo-
graphics, opportunistic infection history, clinical, 
and laboratory. For patients who died while tak-
ing ART, date of death and time from diagnosis to 
death were recorded.

Statistical analysis were performed using STA-
TISTICA 6.0. Median (interquartile range, IQR), 
and frequencies (%) were used to describe patients’ 
characteristics in each group. The Kaplan-Meier 
test was used to estimate the probability of death 
and the median time to death. To compare surviv-
al by baseline immunological status, the Kaplan-
Meier analysis was further stratified by baseline 
CD4 count (<100, 100–200, and >200 cells/µL) The 
hazard ratio (HR) and its 95% confidence interval 
(CI) derived from univariate and multivariate Cox 
proportional hazards models. A P value less than 
0,05 was considered statistically significant. 

Table 1
Baseline characteristics of patients with HIV/TB-infection who initiated HAART

No. of patients 94

Mortality rate (N(%)) 18 (19)

Mean age (min-max) 34 (23–54)

Gender (N (%))

Male 75 (80)

Female 19 (20)

Route of HIV transmission (N (%))

IDU 61 (65)

Heterosexual 33 (35)

Pulmonary TB location (N (%)) 33 (35)

HIV RNA (median (IQR)) (log
10

 copies/ml) 5,2 (4,6–5,5)

CD4 T-lymphocyte count (cells/µL)

(median (IQR)) 80 (47–172)

<100 cells/µL (N(%)) 54 (57)

100–200 cells/µL (N(%)) 24 (26)

>200 cells/µL (N(%)) 16 (17)
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Results and discussion

The probability of survival after start HAART 
estimated by the Kaplan-Meier method at 1, 2, 3, 4 
and 5 years were 94%, 91%, 85%, 84%, and 81%. 
Among 18 patients who died, 14 patients (77%) 
died during the first 36 months of HAART. Five of 
the 14 patients who died had CD4 counts less than 
50 cells/µL. The causes of death were TB (12 cases), 
primary CNS lymphoma and cryptococal meningi-
tis (one case for each). Among the 5 patients with 
HIV-related deaths that occurred during the first 
12 months of HAART, we identified 4 in whom 
death could be attributed to IRIS (3 case of tuber-
culosis meningitis).

Univariate analysis revealed that a baseline 
CD4 cell count <100/µL was a significant predictor 
of mortality (HR 5,6; 95% CI 1,6–20,1, p=0,02) 
(Table 2). Patients who died had a mean pre-ART 
CD4 cell count of 77 (43–95) µL compared with 130 
(65–213) µL for those who were alive at the conclu-
sion of the study. Also, in univariate analysis, pa-
tients with extrapulmonary tuberculosis had an in-
creased mortality risk (HR 2,4; 95% CI 1,2–10,4, 
p=0,032).

In multivariate analysis, patients with a CD4 cell 
count <100 µL had a 5-fold higher risk of mortality 
(HR 5,2; 95% CI 1,4–19,4,p<0,05) and those with 
extrapulmonary tuberculosis a 2,2-fold increased 
risk (HR 2,2, 95% CI 1,1–8,3, p<0,05) (Table 2). 
Age, gender, route of HIV transmission were not 
predictive of mortality.

To date, HAART has been widely used for the 
treatment for HIV/TB-infected patients in the 
world. A plenty of studies precisely demonstrate 
the impact of ART on the survival outcomes among 
HIV-infected patients with successful immune res-
toration and reductions in morbidity and mortal-

Table 2
Cox proportional hazards for baseline predictors of HIV/TB- patients

Variable Category Unadjusted HR (95% CI) Adjusted HR (95% CI)

Age >34 1,8 (0,6–5,2) 1,4 (0,4–4,4)

<34 1 1

Gender Female 0,5 (0,16–1,6) 0,4 (0,13–1,4)

Male 1 1

TB location Extrapulmonary 2,4 (1,2–10,4) 2,2 (1,1–8,3)

Pulmonary 1 1

Route of HIV transmission IDU 1,2 (0,3–3,2) 1,1 (0,4–3,1)

non IDU 1 1

CD4 count < 100 cells/uL 5,6 (1,6–20,1) 5,2 (1,4–19,4)

> 100 cells/uL 1 1

HR-Cox proportional hazards ratio: 95% CI=95% confidence interval.
Unadjusted-Cox proportional hazards ratio comparing group 1 v. group 2 in a univariate model with only one risk 
factor included.
Adjusted-Cox proportional hazards ratio estimated in a multivariate model including age. gender, TB location, route 
of HIV transmission, CD4 cell count

ity [11–12]. However, the data regarding survival 
rates among HIV/TB-coinfected patients and the 
impact of HAART on clinical outcomes in Ukraine 
are still limited. 

For HIV/TB-infected patients who did not re-
ceive ART, approximately half of them died within 
1 year after TB diagnosis. As known, the simulta-
neous use of HAART with anti-TB therapy in pa-
tients with TB-HIV significantly reduces the risk 
of death in the short and long term compared with 
the risk of death for those receiving only anti-TB 
therapy [13–14]. 

We determine the factors prior to HAART initia-
tion that were most predictive of mortality in HIV/
TB-infected patients after they started HAART. Two 
factors were found to be the strongest predictors of 
mortality in these patients: a CD4 cell count <100 µL 
and a extrapulmonary form of tuberculosis.

Mortality differences based on initial CD4 cell 
count have been documented in previous studies in 
sub-Saharan Africa [8]. This study was consistent 
with those findings. Badri et al. [9] have shown 
that survival time was shorter in HIV-infected 
patients with extrapulmonary TB. This finding 
may be explained by the fact that patients with ex-
trapulmonary TB have a higher bacterial load of 
M.tuberculosis and much more severe immunode-
ficiency status.

Most patients in the present study died of TB-re-
lated conditions. The previous studies have demon-
strated that death within the first few months of TB 
treatment may be related to TB, whereas late deaths 
are attributable to HIV disease progression.

Initiation of HAART and immunological resti-
tution may “unmask” extrapulmonary sites of TB 
explains the high mortality in first 6 months of 
HAART. We observed 4 deaths that could be attrib-
uted to IRIS, of which 3 were attributable to cen-
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tral nervous system syndromes. The IRIS deaths 
primarily involved the central nervous system, 
suggesting that central nervous system manifesta-
tions may not be as well tolerated as manifestations 
in other body compartments and may require more-
urgent attention. 

This study demonstrates that simple labora-
tory and clinical data, available to health care 
providers prior to HAART initiation, can pre-
dict which patients are at increased risk of death 
when they start therapy. Interventions enabling 
more patients to be identified before they devel-
op these clinical markers and earlier initiation of 
HAART will help ensure maximum benefits of 
therapy.

Conclusions

1. The probability of survival HIV/TB-infected 
after 60 months of HAART was 81% in Zaporizh-
zhya AIDS Center, Ukraine. 

2. The baseline CD4 cell count <100/ µL in HIV/
TB-infected patients was a significant predictor 
of mortality in univariate analysis (HR 5,6; 95%  
CI 1,6–20,1, p=0,02) and multivariate analysis 
(HR 5,2; 95% CI 1,4–19,4, p<0,05).

3. In HIV/TB-infected patients who start 
HAART extrapulmonary tuberculosis had an in-
creased mortality risk in univariate analysis (HR 
2,4; 95% CI 1,2–10,4, p=0,032) and multivariate 
analysis (HR 2,2, 95% CI 1,1–8,3, p<0,05).
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ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

ПРЕДИКТОРИ СМЕРТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ  
З ВІЛ/ТБ-ІНФЕКЦІЄЮ НА ФОНІ ВИСОКОАКТИВНОЇ 

АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ

В наш час відносно мало інформації про вплив високоактивної антиретровирусной терапії (ВА-
АРТ) на виживання ВІЛ/ТБ-інфікованих хворих в Україні. Мета нашого дослідження полягала у 
виявленні предикторів смертності у пацієнтів з ВІЛ/ТБ, що почали ВААРТ у Запорізькому Центрі 
СНІДу, Україна.

Методи: У проспективне когортне дослідження були включені пацієнти з ВІЛ/ ТБ інфекцією, які 
почали ВААРТ із січня 2005 року по грудень 2006 року в Запорізькому Центрі СНІДу. Тривалість 
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спостереження склала 60 місяців після початку ВААРТ. Для виявлення предикторів смертності ви-
користовувалася побудова регресійної моделі пропорційних ризиків Коксу.

Результати: У дослідження були включені 94 пацієнта (середній вік 34 роки, 20% жінки, середній 
рівень CD4 80 мкл-1). Через 60 місяців ВААРТ 18 пацієнтів померли. Імовірність виживання склала 
81%. Одномірний аналіз показав, що рівень CD4<100 мкл-1 був значимим предиктором смертності 
(ВР 5,6; 95% ДІ 1,6–20,1; р=0,02). Пацієнти, які померли, мали середній рівень СD4 до початку ВА-
АРТ 77 (43–95) мкл-1, у порівнянні з 130 (65–213) мкл-1 у тих, хто був живий у момент завершення 
дослідження. Крім того, в одномірному аналізі, пацієнти із позалегеневим туберкульозом, мали під-
вищений ризик смертності (ВР 2,4; 95% ДІ 1,2–10,4; р=0032). При багатофакторному аналізі, паці-
єнти із числом лімфоцитів CD4<100 мкл мали в 5 разів вище ризик смерті (ВР 5,2; 95% ДІ 1,4–19,4), 
а із позалегеневим туберкульозом в 2,2 рази вище (ВР 2,2; 95% ДІ 1,1–8,3).

Висновки: ВААРТ значно збільшує ймовірність виживання і знижує ризик смерті для ВІЛ/ТБ-
інфікованих пацієнтів в Україні. Прості клінічні і лабораторні дані можуть прогнозувати результат 
і дозволяють стратифікувати ризик смерті у хворих з ВІЛ/ТБ-інфекцією.

Ключові слова: туберкульоз, ВІЛ, СНІД, ВААРТ, предиктори смертності.

Д. Г. Живица
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»

ПРЕДИКТОРЫ СМЕРТНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ВИЧ/ТБ-ИНФЕКЦИЕЙ НА ФОНЕ ВЫСОКОАКТИВНОЙ 

АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

В настоящее время относительно мало информации о влиянии высокоактивной антиретровирус-
ной терапии (ВААРТ) на выживание ВИЧ/ТБ-инфицированных больных в Украине. Цель нашего 
исследования заключалась в выявлении предикторов смертности у пациентов с ВИЧ/ТБ, начавших 
ВААРТ в Запорожском Центре СПИДа, Украина.

Методы: В проспективное когортное исследование были включены пациенты с ВИЧ/ ТБ инфекци-
ей, которые начали ВААРТ с января 2005 года по декабрь 2006 года в Запорожском Центре СПИДа. 
Длительность наблюдения составила 60 месяцев после начала ВААРТ. Для выявления предикторов 
смертности использовалось построение регрессионной модели пропорциональных рисков Кокса.

Результаты: В исследование были включены 94 пациента (средний возраст 34 года, 20% женщи-
ны, средний уровень CD4 80 мкл-1). Через 60 месяцев ВААРТ 18 пациентов умерли. Вероятность 
выживания составила 81%. Одномерный анализ показал, что уровень CD4<100 мкл-1 был значимым 
предиктором смертности (ОР 5,6; 95% ДИ 1,6–20,1; р=0,02). Пациенты, которые умерли, имели 
средний уровень СD4 до начала ВААРТ 77 (43–95) мкл-1, по сравнению с 130 (65–213) мкл-1 у тех, кто 
был жив в момент завершения исследования. Кроме того, в одномерном анализе, пациенты с вне-
легочным туберкулезом, имели повышенный риск смертности (ОР 2,4; 95% ДИ 1,2–10,4; р=0032). 
При многофакторном анализе , пациенты с числом лимфоцитов CD4<100 мкл имели в 5 раз выше 
риск смерти (ОР 5,2; 95% ДИ 1,4–19,4) и с внелегочным туберкулезом в 2,2 раза выше (ОР 2,2; 95% 
ДИ 1,1–8,3).

Выводы: ВААРТ значительно увеличивает вероятность выживания и снижает риск смерти для 
ВИЧ/ТБ-инфицированных пациентов в Украине. Простые клинические и лабораторные данные 
могут прогнозировать исход и позволяют стратифицировать риск смерти у больных с ВИЧ/ТБ-
инфекцией.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ, СПИД, ВААРТ, предикторы смертности.
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ВПЛИВ ІМУНОСУПРЕСІЇ НА СИРОВАТКОВИЙ  
РІВЕНЬ ГОРМОНІВ ТА ЗМІНИ У ГЕМОГРАМІ  

ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
ВІЛ-інфекція – тривала інфекційна хвороба, яка розвивається внаслідок інфікування вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ) та характеризується прогресуючим ураженням імунної системи. Крім 
безпосереднього ураження імунної системи, при ВІЛ-інфекції спостерігається порушення багатьох 
інших систем організму, в тому числі ендокринної та гемопоезу. 

Метою нашого дослідження було оцінка змін сироваткового рівня тиреотропного гормону, гор-
монів щитоподібної залози та наднирників, а також порушень у гемограмі хворих на ВІЛ-інфекцію 
залежно від ступеня імуносупресії.

Матеріал та методи. В дослідження було включено і обстежено 64 хворих з ВІЛ-інфекцією. Контр-
ольну групу склали 15 ВІЛ-негативних практично здорових осіб. Імунологічне обстеження включа-
ло визначення абсолютного і відносного рівнів Т-лімфоцитів (CD3+), Т-хелперів (CD4+), Т-кілерів 
(CD8+), індексу імунореактивності (CD4+/CD8+) за допомогою моноклональних антитіл на проточ-
ному цитофлуориметрі. Визначення вмісту гормонів наднирників (кортизолу, дегідроепіандостерон 
сульфату – ДГЕА), тіреотропіну (ТТГ), гормонів щитоподібної залози (вільного тироксину – Т

4
, віль-

ного трийодтироніну – Т
3
) в сироватці крові проводилося за допомогою імуноферментного аналізу. 

Загальний аналіз крові визначався за допомогою автоматичного гематологічного аналізаторі з під-
рахунком 20 показників.

Результати та обговорення. Проаналізовані зміни рівнів гормонів кори наднирників і гормонів 
щитовидної залози, а також імунологічний статус у 64 хворих з ВІЛ – інфекцією та данні гемограми. 
При порівнянні вмісту гормонів наднирників у хворих з ВІЛ-інфекцією і контрольною групою неза-
лежно від рівня імунодефіциту виявлено значиме (P<0,05) зниження рівня дегідроепіандостерона. 
При тяжкому імунодефіциті рівень сироваткового кортизолу мав тенденцію до знижування. При 
тяжкому рівні (CD4-лімфоцити менше 200 мкл-1) імунодефіциту відмічалось зниження вільного Т

4
 

у 1,5 рази (12 (9,6–17)) відносно контрольної групи (17 (16–19)). Рівень Т
3
 був знижений незалежно 

від тяжкості імунодефіциту. Прогресування ВІЛ-інфекції супроводжується зменшенням абсолют-
ного числа CD3-лімфоцитів, абсолютного і відносного числа CD4-лімфоцитів. При імунологічному 
дослідженні виявлено у групі з тяжким імунодефіцитом відмічається виражене зниження, як від-
носного так абсолютного рівня СD8-лімфоцитів, а у групі з рівнем CD4-лімфоцитів більше 200 мкл-1 
на фоні зниження абсолютної кількості CD8-лімфоцитів, відмічається підвищення відносного рівня 
CD8-лімфоцитів. У хворих з вираженим імунодефіцитом відмічається зниження рівня гемоглобіну, 
а також відмічається зниження середнього об’єму еритроцитів та гематокриту. Рівень лейкоцитів не 
змінний, але зі схильністю до нейтропенії

Висновки. 1. Прогресування ВІЛ-інфекції супроводжується зменшенням абсолютного числа CD3-
лімфоцитів, абсолютного і відносного числа CD4-лімфоцитів. 2. У хворих на ВІЛ-інфекцію спостері-
гається зниження сироваткового рівня дегідроепіандостерона. 3. Також спостерігається зниження 
сироваткового рівня трийодтироніну і тироксину, при збереженому рівні тиреотропного гормону.  
4. У хворих з вираженим імунодефіцитом відмічається зниження рівня гемоглобіну, а також від-
мічається зниження середнього об’єму еритроцитів та гематокриту. Рівень лейкоцитів не змінний, 
але зі схильністю до нейтропенії.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, дегідроепіандостерон, тироксин, трийодтиронін, тиреотропін, 
CD4-лімфоцит, гемоглобін, середній об’єм еритроциту, гематокрит.

УДК 796.012.1:[615.015.4+661.63]

Оригінальні дослідження

ВІЛ-інфекція – тривала інфекційна хвороба, 
яка розвивається внаслідок інфікування вірусом 
імунодефіциту людини (ВІЛ) та характеризується 
прогресуючим ураженням імунної системи [1].

Характерна ознака ВІЛ-інфекції – важкий 
імунодефіцит, обумовлений прогресуючим зни-
женням числа CD4-лімфоцитів і їх функціональ-

ною недостатністю. Опортуністичні інфекції –  
пізні ускладнення ВІЛ-інфекції – у більшості 
випадків розвиваються при тяжкій імуносупре-
сії (кількість CD4-лімфоцитів менше 200 мкл-1). 
Вони являються головною причиною клінічних 
проявів і смерті при ВІЛ-інфекції на IV клінічній 
стадії.
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Крім безпосереднього ураження імунної сис-
теми, при ВІЛ-інфекції спостерігається пору-
шення багатьох інших систем організму, в тому 
числі ендокринної та гемопоезу. У багатьох ВІЛ-
інфікованих виявляється анемія, тромбоцито-
пенія і лейкопенія. За різними літературними 
джерелами у 70–80% хворих на ВІЛ-інфекцію 
розвивається анемія, у 50% хворих нейтропенія, 
у 40% хворих тромбоцитопенія [8, 9].

Порушення ендокринного статусу при ВІЛ-
інфекції частіше фіксується у змінах функціо-
нування щитоподібної залози та наднирників. 
Окремі дослідники спостерігали зниження сиро-
ваткової концентрації трийодтироніну (Т

3
) і ти-

роксину (Т
4
), а також підвищення сироваткового 

вмісту кортизолу [2,3]. Зниження рівня Т3 мало 
кореляцію з тяжкістю стану хворих, що харак-
терно для синдрому еутиреоїдної патології [3, 4].

Метою нашого дослідження було оцінка змін 
сироваткового рівня тиреотропного гормону, 
гормонів щитоподібної залози та наднирників, 
а також порушень у гемограмі хворих на ВІЛ-
інфекцію залежно від ступеня імуносупресії.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження було проведене на кафедрі ін-
фекційних хвороб ДЗ «Запорізька медична ака-
демія післядипломної освіти МОЗ України». За 
дизайном дослідження попереднє.

В дослідження було включено 64 хворих з 
ВІЛ-інфекцією, які перебували на обліку в За-
порізькому обласному центрі профілактики і 
боротьби зі СНІДом. Всі хворі до включення в 
дослідження не отримували високоактивну ан-
тиретровірусну терапію.

Після включення в дослідження всіх хворих 
було розподілено на дві групи відповідно ступе-
ня імуносупресії (за кількістю CD4-лімфоцитів). 
Перша група – це хворі з кількістю CD4-
лімфоцитів більше 200 мкл-1 , друга група – хво-
рі з кількістю CD4-лімфоцитів менше 200 мкл-1. 
Середній вік хворих склав 36 років (від 26 до 47). 
Жінок було – 29 (45,4%), чоловіків – 35 (54,6%). 
Діагноз ВІЛ-інфекції встановлювався відповідно 
до класифікації ВООЗ 2006 року. Серед обстеже-
них хворих 14 (21,9%) пацієнтів були з І клініч-
ною стадією ВІЛ-інфекції, 7 (10,9%) хворих – з 
ІІ клінічною стадією, 13 (20,3%) хворих – з ІІІ 
клінічною стадією і 30 (46,8%) хворих з IV клі-
нічною стадією [1, 2] 

У IV клінічній стадії найбільш поширеною 
опортуністичною інфекцією був туберкульоз – 
17 (56,7%) пацієнтів, у 3 (10%) хворих виявлена 
була пневмоцистна пневмонія, в 3 (10%) осіб –  
ураження печінки, як вірусного ґенезу, так і 
токсичного, пневмонії та інших бактеріальних 
та опортуністичних інфекцій – 7 (23,3%).

Імунологічне обстеження включало визначен-
ня абсолютного і відносного рівнів Т-лімфоцитів 

(CD3+), Т-хелперів (CD4+), Т-кілерів (CD8+), 
індексу імунореактивності (CD4+/CD8+) за до-
помогою моноклональних антитіл на проточ-
ному цитофлуориметрі COULTER® EPIСS® XL 
(BeckmonCoulter, Франція).

Загальний аналіз крові визначався за допомо-
гою автоматичного гематологічного аналізаторі 
ABX PENTRA 60 C+ (Horiba ABX, Франція) з 
підрахунком наступних показників: лейкоцити 
(WBC), нейтрофіли (NEUT), моноцити (MONO), 
базофіли (BASO), еозинофіли (EO), еритроци-
ти (RBC), гемоглобін (HGB), тромбоцити (PLT), 
гематокрит(HCT), тромбокрит, середній об’єм 
еритроцитів (MCV) і тромбоцитів (MPV), серед-
ній вміст гемоглобіну в еритроцитах (MCH), 
середня концентрація гемоглобіну в еритроци-
тах (MCHC), ширина розподілу еритроцитів за 
об’ємом (RDW-CV). 

Визначення вмісту гормонів наднирників 
(кортизолу, ДГЕА – дегідроепіандостерон суль-
фату), тіреотропіну (ТТГ), гормонів щитоподіб-
ної залози (вільного тироксину – Т4, вільного 
трийодтироніну – Т3) в сироватці крові прово-
дилося за допомогою імуноферментного аналі-
зу з використанням тест-систем ООО «Компанії 
АлкорБіо» (Росія). Кров отримували вранці, на-
тщесерце. Одразу проводилося центрифугуван-
ня, сироватка заморожувалася при –40° С і збері-
галася до проведення аналізу. Кожна сироватка 
заморожувалася і розморожувалася тільки один 
раз. Термін зберігання не перевищував 2 місяці.

Статистична обробка отриманих даних про-
водилася з використанням комп’ютерної про-
грами STATISTICA 6.0. Для перевірки відпо-
відності досліджуваних ознак нормальному 
розподілу використовувався критерій Shapiro-
Wilk и Колгмогорова-Смірнова. Більшість ознак 
не мали нормального розподілу, тому дані пред-
ставлені у вигляді Мe (IQR), де Me – медіана, IQR –  
інтерквартільний розмах (нижній квартіль – 
верхній квартіль). Для порівняння незалежних 
груп використовувалися непараметричні методи 
аналізу – U критерій Мана-Уітни, для порівнян-
ня залежних груп – критерій Вілкоксона. Розхо-
дження вважалися статистично значимими при 
Р<0,05. Кореляційний аналіз виконувався мето-
дою находження рангової кореляції Спірмена R.

Контрольну групу склали 15 ВІЛ-негативних 
практично здорових осіб у віці 22–35 років, у 
яких були відсутні клініко-лабораторні ознаки 
будь-якої гострої хвороби, відсутні антитіла до 
ВІЛ, відсутні маркери гепатитів В і С, у яких було 
проведено дослідження гормонального рівня.

Результати та їх обговорення

У всіх хворих з ВІЛ-інфекцією ми спостеріга-
ли значиме зниження відносного і абсолютного 
рівня CD4-лімфоцитів при порівнянні з контр-
ольною групою (табл. 1).
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У першій групі хворих відмічалось незначне 
зниження абсолютного рівня СD3-лімфоцитів в 
порівнянні з контрольної групою – 1228(1055–
1633) і 1489(1328–2270) відповідно. Абсолютний 
рівень СD3-лімфоцитів у групі хворих з рівнем 
CD4-лімфоцитів менше 200 мкл-1 був значимо 
(P<0,05) знижений у 2 рази в порівнянні з контр-
ольної групою (759(542–1005) і 1489(1328–2270) 
відповідно). В той час, як відносний рівень СD3-
лімфоцитів у цій групі хворих на ВІЛ-інфекцію 
був не змінний. У другій групі відмічалося вира-
жене зниження, як відносного так абсолютного 
рівня СD8-лімфоцитів, а у першій групі на фоні 
зниження абсолютної кількості CD8-лімфоцитів 
у 2 рази (379(308–708)), відмічається підвищен-
ня відносного рівня CD8-лімфоцитів у 1,2 рази 
(29,3(17,5–39,6)) у порівнянні з контрольною 
групою (24(22–31))

В таблиці 2 представлені дані сироваткового 
рівня гормонів у хворих з ВІЛ-інфекцією залеж-
но від рівня CD4-лімфоцитів.

Як свідчать представлені дані, при порівнян-
ні вмісту гормонів наднирників у хворих з ВІЛ-
інфекцією і контрольною групою незалежно від 
рівня імунодефіциту виявлено значиме (P<0,05) 
зниження рівня ДГЕА. Максимальне зниження 
(у 5 разів) вмісту ДГЕА зареєстроване у хворих 
другої групи – 0,8(0,5–1,9) мкг/мл, при показ-
нику в контрольній групі – 5,3(2–6,2) мкг/мл.

При порівнянні вмісту сироваткового кор-
тизолу у хворих на ВІЛ-інфекцію і контрольної 
групи незалежно від ступеня імуносупресії зна-
чимих змін не спостерігалось. 

Сироватковий рівень вільного Т
3
 і Т

4
 був зна-

чимо знижений у хворих обох груп незалежно 
від ступеня імуносупресії. Так у хворих з другої 
групи відмічалось зниження вільного Т

4
 у 1,5 

рази (12(9,6–17)) відносно контрольної групи 
(17(16–19)). Рівень Т

3
 був знижений незалежно 

від тяжкості імунодефіциту: CD4>200 мкл-1 – 
4(3,3–5) і CD4<200 мкл-1 – 4,9(4–7), у порівнянні 
з контрольною групою (6,5(6–7)).

До таблиці 3 увійшли показники гемограми у 
хворих з ВІЛ-інфекцією залежно від рівня CD4-
лімфоцитів.

У хворих другої групи відмічалося зниження 
рівня гемоглобіну (до 114 г\л) у 1,2 рази у порів-
нянні з другою групою хворих, а також відмі-
чається значиме (P<0,05) зниження середнього 
об’єму еритроцитів та гематокриту. Рівень лей-
коцитів та еритроцитів та тромбоцитів у даних 
групах був майже не змінний, але зі схильністю 
до нейтропенії.

В групі хворих з ВІЛ-інфекцією був виявле-
ний прямий кореляційний зв’язок середньої 
сили (R=0,46; P<0,05) між вмістом вільного Т

3
 і 

Т
4
 та рівнем гормонів кори наднирників (корти-

золу), Т
4
 та гематокриту (R=0,42; P<0,05).

Також виявлений зворотній кореляційний 
зв’язок середньої сили вмісту вільного Т

3
 і рівня 

гемоглобіну (R=0,42; P<0,05) рівня лейкоцитів 
(R=0,4; p<0,05) і середнього об`єму еритроцитів 
(R=0,32; P<0,05).

Відмічається зворотній кореляційний зв’язок 
середньої сили (R=0,56, P<0,05) рівня лейкоци-
тів та рівня вільного Т

3
.

Виявлені зміни у рівні гормонів щитоподібної 
залози, а саме зниження рівня вільного Т

3
 та Т

4
 

при незміннім рівні ТТГ можемо розцінити як, 
синдром еутиреоїдної патології. Патогенез цих 
порушень може бути різноманітним. Так зни-
ження рівня Т

3
 може бути зв’язано з порушенням 

дейодування Т3 в Т
4
 під впливом 51-дейодиназы. 

У ВІЛ-інфікованих хворих зниження рівня Т
3
 и 

Т
4
 може бути пов’язано зі змінами концентрації 

сироваткових білків. [2]. Також зниження рівня 
Т

3
 та Т

4
 можливе за рахунок тяжкого стану хво-

рих, зниження рівня альбуміну.
Виявлене зниження сироваткового рівня 

ДГЕА має пряму залежність від рівня імуноде-
фіциту. Виявлене значиме (P<0,05) зниження 
вмісту сироваткового рівня ДГЕА у всіх хворих 
незалежно від клінічної стадії ВІЛ-інфекції та 
кількості CD4-лімфоцитів може свідчити про 
порушення у метаболізмі статевих гормонів у 
обстежених хворих, що клінічно може проявля-
тися вторинною аменореєю у жінок, безпліддям, 
імпотенцією у чоловіків. Даний факт може бути 
пов’язаний, як з ураженням самої залози опор-
туністичними інфекціями, так і у порушенні у 
гормональному метаболізмі.

Виявлені зміни у гемограмі мають можуть 
мати різну етіологію, зокрема ВІЛ може інфі-
кувати безпосередньо клітини кісткового мозку 
попередників еритроїдного і мієлоїдного ряду. 
Основна роль у розвитку анемії належить галь-
муванню еритропоезу [6, 9]. Зокрема доведена 
роль порушень функціонування клітин мікро-
середовища кісткового мозку (Т-лімфоцитів і ма-
крофагів), які виділяють гемопоетичні росткові 
факторів необхідні для росту і розвитку клітин 
крові [6, 8, 9].

Висновки

1. Прогресування ВІЛ-інфекції супроводжу-
ється зменшенням абсолютного числа CD3-
лімфоцитів, абсолютного і відносного числа CD4-
лімфоцитів.

2. У хворих на ВІЛ-інфекцію незалежно від 
ступеня імуносупресії спостерігається зниження 
сироваткового рівня дегідроепіандостерона. 

3. При ВІЛ-інфекції спостерігається зниження 
сироваткового рівня трийодтироніну і тироксину, 
при збереженому рівні тиреотропного гормону. 

4. У хворих з вираженим імунодефіцитом від-
мічається зниження рівня гемоглобіну, а також 
відмічається зниження середнього об’єму ери-
троцитів та гематокриту. Рівень лейкоцитів не 
змінний, але зі схильністю до нейтропенії.
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Таблиця 1
Імунологічні показники у хворих на ВІЛ-інфекцію

та контрольної групи (Мe (IQR))

Показник Контрольна група (n=15)
CD4-лімфоцити  

>200 мкл-1 (n=34)
CD4-лімфоцити  

<200 мкл-1 (n=31)

CD3, % 74 (63–79) 85,1(77,8–89,1) 74,3 (67,6–87)

CD3, абс 1489 (1328–2270) 1228 (1055–1633) 759 (542–1005)*

CD4, % 47 (30–50) 26,6 (21,7–33,3)* 7,8 (3,2–13,8)*

CD4, абс 1067 (706–1325) 426 (302–554)* 87 (31–141)*

CD8, % 24 (22–31) 29,3(17,5–39,6)* 20,9 (13,7–34,15)*

CD8, абс 621 (380–709) 379 (308–708) 230 (86–513)*

Примітка: * – p<0,05 за критерієм Мана-Уітні в порівнянні з контрольною групою

Таблиця 2
Показники сироваткового рівня гормонів у хворих з ВІЛ-інфекцією  

залежно від рівня CD4-лімфоцитів (Мe (IQR))

Показник Контрольна група (n=15)
CD4-лімфоцити  

>200 мкл-1 (n=34)
CD4-лімфоцити  

<200 мкл-1 (n=31)

Кортизол , нмоль/л 550 (485–900) 650 (450–1180) 490 (380–975)

ДГЕА, мкг/мл 5,3 (2–6,2) 1,45 (0,8–2,6)* 0,8 (0,5–1,9)*

ТТГ, мкМЕ/мл 1,8 (1,45–1,9) 1,3 (0,8–1,8) 1,6 (0,7–4,3)

Т
3
 , пмоль/л 6,5 (6–7) 4 (3,3–5)* 4,9 (4–7)*

Т
4 

, пмоль/л 17 (16–19) 15 (12,5–17)* 12 (9,6–17)*

Примітка: * – p<0,05 за критерієм Мана-Уітні в порівнянні з контрольною групою

Таблиця 3
Показники гемограми у хворих з ВІЛ-інфекцією залежно 

від рівня CD4-лімфоцитів (Мe (IQR))

Показник CD4 >200 мкл-1 (n=34) CD4 <200 мкл-1 (n=31)

WBC, 109\л 4,7 (3,7–5,8) 4,3 (3,4–5,6)

RBC, 1012\л 4,49 (3,98–4,78) 4,1 (3,68–4,58)

HGB, г\л 134 (116–138) 114 (99–132)*

HCT, % 0,387 (0,341–0,428) 0,332 (0,279–0,385)*

MCV, фл 91 (86–96) 87 (78–91)*

MCH, пг 30,5 (28,9–32) 30(27,8–31,8)

MCHC, г\л 335 (331–342) 343 (331–362)

PLT,109\л 199,5 (160–268) 207 (151–254)

RDW-CV, % 12,3 (11,7–13,4) 13,9 (12,4–15,6)

MPV, фл 9,2 (8,6–9,6) 9 (8,4–9,6)

NEUT, % 49 (41,8–55,6) 51,7 (39,5–60,3)

LYMPH, % 34,3 (28,7–40,6) 25,6 (23,2–38,2)

MONO, % 11,3 (9,4–13,4) 12,3 (9,9–20)

EO,% 2,4 (1,4–3,4) 2,6 (1,2–3,6)

BASO,% 0,4 (0,4–0,7) 0,4 (0,3–0,6)

NEUT 2,09 (1,68–2,89) 1,92 (1,67–3,56)

LYMPH 1,7 (1,38–1,89) 1,165 (0,84–1,885)

MONO 0,51 (0,41–0,69) 0,58 (0,45–0,87)

EO 0,11 (0,07–0,18) 0,115 (0,08–1,155)

BASO 0,03 (0,03–0,04) 0,02 (0,015–0,035)

Примітка: * – p<0,05 за критерієм Мана-Уітні
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОСУПРЕССИИ НА СЫВОРОТОЧНЫЙ  
УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ И ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕМОГРАММЕ БОЛЬНЫХ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

ВИЧ-инфекция – длительная инфекционная болезнь, которая развивается вследствие инфициро-
вания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и характеризуется прогрессирующим поражением 
иммунной системы. Кроме непосредственного поражения иммунной системы, при ВИЧ-инфекции 
наблюдается нарушение многих других систем организма, в том числе эндокринной и гемопоэза.

Целью нашего исследования была оценка изменений сывороточного уровня тиреотропного гор-
мона, гормонов щитовидной железы и надпочечников, а также нарушений в гемограмме у больных 
с ВИЧ-инфекцией, в зависимости от степени иммуносупрессии.

Материалы и методы. В исследование было включено и обследовано 64 больных с ВИЧ-инфекцией. 
Контрольную группу составили 15 ВИЧ-отрицательных практически здоровых лиц. Иммунологи-
ческое обследование включало определение абсолютного и относительного уровней Т-лимфоцитов 
(CD3+), Т-хелперов (CD4+), Т-киллеров (CD8+), индекса иммунореактивности (CD4+/CD8+) с помо-
щью моноклональных антител на проточном цитофлуориметре. Определение содержания гормонов 
надпочечников (кортизол, дегидроепиандостерон сульфата – ДГЭА), тиреотропину (ТТГ), гормонов 
щитовидной железы (свободного тироксина – Т

4
, свободного трийодтиронина – Т

3
) в сыворотке кро-

ви проводилось с помощью иммуноферментного анализа. Общий анализ крови определялся с помо-
щью автоматического гематологического анализаторе с подсчетом 20 показателей. 

Результаты и обсуждение. Проанализированы изменения уровней гормонов коры надпочечников 
и гормонов щитовидной железы, а также иммунологический статус у 64 больных с ВИЧ-инфекцией 
и данные гемограммы. При сравнении содержания гормонов надпочечников у больных с ВИЧ-
инфекцией и контрольной группой независимо от уровня иммунодефицита обнаружено значимое 
(P<0,05) снижение уровня дегидроепиандостерона. При тяжелом иммунодефиците уровень сыворо-
точного кортизола имел тенденцию к снижению. При менее выраженном иммунодефиците происхо-
дило некоторое повышение сывороточного уровня кортизола. При тяжелом уровне (CD4-лимфоциты 
менее 200 мкл-1) иммунодефицита отмечалось снижение свободного Т4 в 1,5 раза (12 (9,6–17)) отно-
сительно контрольной группы (17 (16–19)). Уровень Т3 был снижен независимо от тяжести имму-
нодефицита. Прогрессирование ВИЧ-инфекции сопровождается уменьшением абсолютного числа 
CD3-лимфоцитов, абсолютного и относительного числа CD4-лимфоцитов. При иммунологическом 
исследовании выявлено в группе с тяжелым иммунодефицитом отмечается выраженное снижение, 
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как относительного так абсолютного уровня СD8-лимфоцитов, а в группе с уровнем CD4-лимфоцитов 
более 200 мкл-1 на фоне снижения абсолютного количества CD8-лимфоцитов, отмечается повышение 
относительного уровня CD8- лимфоцитов. У больных с выраженным иммунодефицитом отмечается 
снижение уровня гемоглобина, а также отмечается снижение среднего объема эритроцитов и гемато-
крита. Уровень лейкоцитов не изменялся, но был со склонностью к нейтропении .

Выводы. 1. Прогрессирование ВИЧ-инфекции сопровождается уменьшением абсолютного чис-
ла CD3-лимфоцитов, абсолютного и относительного числа CD4-лимфоцитив. 2. У больных ВИЧ-
инфекцией наблюдается снижение сывороточного уровня дегидроепиандостерона. 3. Также на-
блюдается снижение сывороточного уровня трийодтиронина и тироксина, при сохраненном уровне 
тиреотропного гормона. 4. У больных с выраженным иммунодефицитом отмечается снижение уров-
ня гемоглобина, а также отмечается снижение среднего объема эритроцитов и гематокрита. Уровень 
лейкоцитов не изменялся, но был со склонностью к нейтропении. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дегидроепиандостерон, тироксин, трийодтиронин, тиреотро-
пин, CD4-лимфоцит, гемоглобин, средний объем эритроцита, гематокрит.

D. G. Zhyvytsia, O. V. Samoуlenko 
State Institute “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine”

EFFECT OF IMMUNOSUPPRESSION ON SERUM HORMONE  
LEVELS AND CHANGES IN THE HEMOGRAM OF PATIENTS  

WITH HIV-INFECTION

HIV infection - prolonged infectious disease that develops as a result of infection with human immu-
nodeficiency virus (HIV) and is characterized by progressive lesion of the immune system. In addition to 
direct damage of the immune system in HIV infection there is a disturbance of many other body systems, 
including the endocrine and hematopoiesis.

The aim of our study was to estimate changes in serum levels of thyroid stimulating hormone, thyroid 
hormones and adrenal glands, as well as irregularities in the hemogram of patients with HIV-infection, 
depending on the degree of immunosuppression.

Materials and methods. In the study were included and examined 64 patients with HIV infection. Con-
trol group consisted of 15 HIV-negative healthy individuals. Immunological examination included the 
determination of the absolute and relative levels of T lymphocytes (CD3+), T helper cells (CD4+), T-killer 
cells (CD8+), index immunoreactivity (CD4+/CD8+) using flow cytometry. Determination of adrenal 
hormones (cortisol, dehidroepiandosteron sulfate – DHEA ) thyreotropin (TSH), thyroid hormones (free 
thyroxine – T4, free triiodothyronine – T3) in serum was performed using enzyme immunoassay. Com-
plete blood count was determined using an automatic hematology analyzer.

Results and discussion. Analyzed changes in levels of hormones of the adrenal cortex and thyroid hor-
mones and immune status in 64 patients with HIV - infection and hemogram data . When comparing the 
contents of adrenal hormones in patients with HIV infection and a control group, regardless of the level of 
immunodeficiency found significant (P<0,05) lower DHEA. At less pronounced immunodeficiency hap-
pened slight increase in serum cortisol. In severe level (CD4-lymphocytes less than 200 ml-1) was noted 
immunodeficiency lowering free T

4
 1,5 times (12(9,6–17)) relative to the control group (17(16–19)). The 

level of T
3
 was reduced regardless of the severity of immunodeficiency. Progression of HIV infection is ac-

companied by a decrease in the absolute number of CD3- lymphocytes, the absolute and relative number of 
CD4-lymphocytes. In immunological studies found in the group with severe immunodeficiency observed 
a marked reduction both in terms of the absolute level as CD8 lymphocytes, and in the group with the 
level of CD4-lymphocytes than 200 ml-1 on the background of the absolute number of CD8-lymphocytes 
observed increase in the relative level of CD8-lymphocytes. In patients with severe immune deficiency 
observed decrease in hemoglobin and marked decrease in the average volume of erythrocytes and hemat-
ocrit. The level of white blood cells are not interchangeable, but with a tendency to neutropenia.

Conclusions. 1. HIV infection is accompanied by a decrease in the absolute number of CD3-lympho-
cytes, the absolute and relative number of CD4-cell. 2. In patients with HIV infection, a decrease in serum 
dehidroepiandrosteron. 3. Decrease in serum triiodothyronine and thyroxine at TSH level is saved. 4. In 
patients with severe immune deficiency observed decrease in hemoglobin and marked decrease in the av-
erage volume of erythrocytes and hematocrit. The level of white blood cells are not interchangeable, but 
with a tendency to neutropenia.

Keywords: HIV, dehidroepiandosteron, thyroxine, triiodothyronine, thyrotropin, CD4-cell, hemoglo-
bin, mean volume of erythrocytes, hematocrit.
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СТАН МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ НА 
ОБЛІТЕРУЮЧІ ЗАХВОРЮВАННЯ СУДИН 

НИЖНІХ КІНЦІВОК ЗА УМОВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 
МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН 

ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ
Оцінка параметрів мікроциркуляції у хворих на облітеруючі захворювання артерій нижніх кін-

цівок в до- та післяопераційному періоді є досить важливим фактором оцінки стану кровообігу хво-
рої ноги в процесі лікування. Сьогодні в клінічній практиці застосовуються різні методи діагнос-
тики стану кровобігу в кінцівках, проте найбільш інформативним та точним методом в визначенні 
стану мікроциркуляції є лазерна доплерівська флуометрія. В роботі проведена оцінка кровобігу на 
рівні мікроциркуляторного русла у хворих із хронічною ішемією нижніх кінцівок різного генезу, 
яким була виконана, в якості методу непрямої реваскуляризації, трансплантація мультипотентних 
стромальних клітин аутологічної жирової тканини в ішемізовану кінцівку.

Ключові слова: ішемія кінцівки, лазерна доплерівська флуометрія.

УДК: 616.13-002-008.847.9-008.9-089.843

Оригінальні дослідження

Лікування облітеруючих захворювань судин 
нижніх кінцівок є актуальною і складною про-
блемою медицини з високим ступенем інваліді-
зації. Не існує радикальних методів лікування 
даної категорії хворих, не існує консервативних 
засобів, що здатні призупинити прогресування 
розвитку подальшого ураження судин. Опера-
ції шунтування і протезування артерій – єдиний 
можливий засіб відновлення магістрального кро-
вопостачання кінцівки. На сьогодняшній день 
запропоновано багато методів непрямої реваску-
ляризації кінцівки у випадку, коли виконання 
прямої реконструкції судинного русла не мож-
ливо із-за відсутності шляхів відтоку. Досить 
серйозною проблемою у застосуванні як прямих, 
а, особливо, реваскуляризуючих оперативних 
втручань є адекватна оцінка мікроциркулятор-
ного кровотоку в до- та, особливо, післяопера-
ційному періоді. Для контролю ефективності 
застосованих методів оперативного лікування 
сьогодні застосовують ангіографію, визначення 
сегментарного тиску та дуплексне сканування 
артерій. Проте, вищенаведені методи не дають 
уяви про стан мікроциркуляції в кінцівці і не до-
зволяють адекватно оцінити ефективність засто-
сованої реваскуляризуючої методики. Відомо, 
що лазерна допплерівська флоуметрія є методом 
діагностики, що дозволяє визначити стан мікро-
циркуляції [1, 2].

Лазерна допплерівська флоуметрія (ЛДФ) є 
сучасною медичною технологією в області функ-
ціональної діагностики периферичного крово-
обігу, яка дозволяє проводити неінвазивний 

контроль стану мікроциркуляції в реальному 
масштабі часу. ЛДФ базується на оптичному 
зондуванні тканин монохроматичним сигналом 
та аналізі частотного спектру сигналу, відбито-
го від рухомих компонентів крові (еритроцитів), 
які мають допплерівський зсув частот. Джерелом 
світла флоуметра служить гелій-неоновий лазер 
з довжиною хвилі 630 нм (червоний спектр),  
115 нм (інфрачервоний спектр). Випромінена 
хвиля даної довжини та інтенсивності не чинить 
ушкоджуючої дії на тканини організму. Як дат-
чик ЛДФ застосовується світловодний зонд, що 
виконаний із трьох моноволокон. Одне волокно 
використовується для доставки лазерного випро-
мінювання з приладу до досліджуваної тканини, 
два інші волокна приймають відбите тканиною 
лазерне випромінювання. Промінь лазера (для 
червоного випромінювання) проникає в шкіру 
на глибину 1 мм і дає інформацію про кровотік в 
поверхневих капілярах в об’ємі 1–1,5мм3.

ЛДФ дозволяє визначити внесок окремих ме-
ханізмів регуляції, які модулюють кровотік, оці-
нити рівень мікроциркуляції, виявити дисфунк-
цію ендотелію, дає змогу прогнозувати характер 
порушень мікроциркуляції у досліджуваних 
хворих, здійснювати динамічний моніторинг за 
ефективністю призначеної терапії та визначати 
ефективність проводимого лікування.

Мета роботи – визначити стан мікроцирку-
ляції і ендотеліальної функції у хворих на облі-
теруючі захворювання судин нижніх кінцівок з 
наявністю хронічної ішемії кінцівок за допомо-
гою лазерної допплерівської флоуметрії за умов 
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трансплантації мультипотентних стромальних 
клітин жирової тканини.

Матеріали та методи

Дослідження стану мікроциркуляції у хворих 
з хронічною ішемією нижніх кінцівок за допо-
могою лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ) 
проводилось на апаратному комплексі «ЛАКК-
02» ПП «Лазма» (Москва, Росія). Оцінка ста-
ну мікроциркуляції проводилась за методикою  
A. Stefanovska [3] і співавт. в доповненні В.В. 
Сидорова [4], з обробкою даних за методом А.В. 
Танканаг і Н. К. Чемерис [5]. I група (7 чоловік) –  
хворі на облітеруючі захворювання судин нижніх 
кінцівок з наявністю хронічної ішемії кінцівок 
різного ступеню в комплексному лікуванні яких 
застосовувалась трансплантація мультипотент-
них стромальних клітин власної жирової ткани-
ни. Мультипотентні стромальні клітини вводили 
внутрішньом’язово в зону ішемічного ураження 
кінцівки за власною розробленою методикою.

В якості контролю – ІІ група, було обстежено 
30 практично здорових волонтера, без ознак ура-
ження судин нижніх кінцівок. У пацієнтів ви-
значали гемодинамічний тип мікроциркуляції 
(ГТМ) за допомогою реєстрації фонового запису 
з зовнішньої поверхні дистальної третини лівого 
передпліччя (умови дослідження проведено згід-
но рекомендацій групи по стандартизації ЛДФ 
(European Contact Dermatitis Society, 1994) [6] 
визначали фоновий показник мікроциркуляції 
перед початком лікування – Мф, резерв капіляр-
ного кровотоку (РККо) при проведенні окклюзій-
ної проби, аналогічний ендотелій-залежній вазо-
дилатації за пробою Celermajer D.S. [7], а також 
при проведенні проби з нітрогліцерином – резерв 
капілярного кровотоку (РККн), аналогічний 
ендотелій-незалежній вазодилатації за пробою 
Целермаєра. Реєстрацію показника мікроцирку-
ляції з внутрішньої поверхні дистальної фаланги 
1 пальця стопи – ПМ (лівої чи правої в залежності 
від ступеня ішемічного ураження). Амплітудно-
частотний аналіз ЛДФ-грами використовували 
для оцінки впливу активних і пасивних механіз-
мів регуляції мікроциркуляції, шляхом застосу-
вання математичного вейвлет-аналізу. Визнача-
ли активні механізми регуляції мікроциркуляції: 
АмахЕ – максимальну амплітуду ендотеліальних 
флаксмоцій, АмахН – максимальну амплітуду 
нейрогених коливань до лікування, АмахМ – 
максимальну амплітуду міогенних коливань до 
лікування; пасивні механізми регуляції мікро-
циркуляції: АмахД – максимальну амплітуду 
дихальних коливань, АмахС – максимальну амп-
літуду серцевих коливань.

Перші три показника відносяться до актив-
них тонус-формуючих регуляторних впливів 
на мікроциркуляторне русло, їх виникнення 
пов’язано з роботою самих мікросудин. Останні 

два показники виникають за межами даної ді-
лянки і є пасивними. Нейрогенний компонент 
судинного тонусу, виходячи із симпатичних пе-
риваскулярних нервових волокон, опосередкову-
ється через артеріоли та артеріо-венулярні анас-
томози. В той же час прекапілярні сфінктери, що 
передують вхід у нутритивні капіляри, не мають 
симпатичної інервації, а регулюються загалом 
міогенно, тобто внаслідок підвищення м’язового 
тонусу у відповідь а підвищення внутрішньосу-
динного тиску (ефект Бейліса) і відповідно на-
впаки. Враховуючи локалізацію нейрогенного 
(артеріоли та артеріо-венулярні анастомози) і мі-
огенного (прекапілярні сфінктери) компонентів 
тонусу, можливо неінвазивно оцінити співвід-
ношення шунтового та нутритивного кровотоку 
в системі мікроциркуляції. Для цього був розра-
хований запропонований показник шунтування 
(ПШ) тканинного кровотоку, що представляє со-
бою співвідношення значення амплітуди нейро-
генного ритму до амплітуди міогенного ритму 
мікроциркуляції [8].

Результати та обговорення

У хворих із хронічною ішемією нижніх кін-
цівок при порівнянні з контролем відмічаєть-
ся зниження РККо%, РККн%: 117,0±16,0 і 
103,0±45,0, проти 310,6±15,4 і 442,4±35,1 в 
контролі. При цьому значення Мф, AmaxЕ, 
AmaxН і ПШ були більші у хворих із хроніч-
ною ішемією кінцівок: 7,04±1,05 пф. од; 0,84± 
0,12 пф. од; 0,90±0,11 пф. од; та 2,53±0,49 у. о. 
проти 4,30±0,44 пф. од; 0,29±0,04 пф. од; 
0,37±0,07 пф. од та 1,13±0,14 у. о., відповідно в 
контролі.

При аналізі показників ЛДФ у хворих із хро-
нічною ішемією кінцівок при трансплантації 
мультипотентих стромальних клітин власної 
жирової тканини до початку лікування було до-
стовірно більшим значення Мф – показника мі-
кроциркуляції на фоновому запису з передпліччя 
лівої руки 7,04±1,05 проти 4,30±0,44 в контр-
олі (р<0,02). Значення параметрів РККо і РККн 
було достовірно меншим у хворих до початку 
трансплантації клітин 117,0±16,0 та 103,0±45,0 
проти 310,6±15,4 та 442,4±35,1 в контролі 
(р<0,001). Це свідчить про переважання в цій 
групі хворих з гіперемічним гемодинамічним 
типом мікроциркуляції (2 хворих з застійним 
типом – 29% і 5 хворих – 71%, з гіперемічним 
типом мікроциркуляції), в контрольній гру-
пі достовірно переважав нормоциркуляторний 
тим мікроциркуляції. Тобто у всіх 100% хворих 
були ознаки ендотеліальної дисфункції. Значен-
ня ПМ у хворих мало тенденцію до зниження. 
За даними вейвлет-аналізу у всіх хворих макси-
мальна амплітуда ендотеліальних флаксмоцій – 
AmaxЕ була достовірно більшою 0,84±0,12 про-
ти 0,29±0,04 в контролі (р<0,05), а також АмахН 
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0,90±0,11 проти 0,37±0,07 в контролі (р<0,002). 
Це пов’язано з субмаксимальним напруженням 
системи L-аргінін – оксид азоту у зв’язку з пере-
ключенням регуляції системи мікроциркуляції 
на активні механізми: ендотеліальний і нейро-
генний при прогресуючій ішемії, внаслідок ура-
ження магістральних артеріальних судин при 
облітеруючих захворюваннях артерій кінцівок. 
Тобто відмічається компенсаторна дилатація 
прекапілярних сфінктерів за рахунок зменшення 
нейротонусу і збільшення викиду оксиду азоту. 
При цьому також зростає артеріоло-венулярне 
шунтування, як компенсаторний перерозподіль-
ний механізм, що підтверджується отримани-
ми нами даними показника шунтування, який 
був більшим у досліджуваній групі і складав 
2,53±0,49 проти 1,13±0,14 в контролі (р<0,001). 
Проте протягом процесу лікування мало місце 
зменшення показника шунтування і вже через  
3 місяці цей показник був дещо більшим за 
контрольні дані, при цьому вірогідно не відріз-
няючись від показників групи порівняння.

При порівнянні параметрів ЛДФ в динаміці 
лікування через 1 місяць після трансплантації 
мультипотентних стромальних клітин жиро-
вої тканини відмічається достовірне зменшення 
Мф 3,74±1,04 пф. од. проти 7,04±1,05 пф. од. до 
лікування (р

1
<0,05). При цьому значення РККн 

достовірно збільшувалось. Якщо на початку до-
слідження воно складало 103,0±45,0%, то через 
місяць цей показник був 229,0±39,0% (р

1
<0,05). 

Щодо ПМ відмічена тенденція до збільшення 
значень показника мікроциркуляції за рахунок, 
розширення існуючих капілярів і, можливо, 
утворення нових капілярних судин внаслідок 
залучення в кровотік не функціонуючих капіля-
рів, а також за рахунок активації процесів ново-
утворення капілярного русла. Також має місце 
вплив трансплантованих клітин на ендотелій-
незалежний механізм вазодилатації, здебільшо-
го, за рахунок зниження міотонусу і нейротону-
су прекапілярів.

При порівнянні значень ЛДФ у хворих на 
ішемію кінцівок до початку трансплантації стро-
мальних клітин і через 3 місяці після лікування 
можна відмітити нормалізацію Мф з 7,04±1,05 
пф. од. до 4,02±0,86 пф. од. (р

1
<0,05) у порівнян-

ні з початковими даними. При цьому значення 
РККо достовірно збільшувалось з 117,0±16,0% 
до 196,0±24,0% (р<0,02) у порівнянні з ви-
хідними даними, можливо за рахунок систе-
ми L-аргінін – оксид азоту, яка вивільняє NO-
релаксуючий фактор під впливом ацетилхоліну 

(на М1 і М2 рецептори ендотелію при манжеточ-
ній пробі). Стосовно РККн відмічено тенденцію 
до його збільшення, але його значення все одно 
лишалось дещо нижче контрольних показників.

Цікавим фактом виявилась тенденція до 
зниження показника мікроциркуляції на паль-
цях нижніх кінцівок. Але за даними вейвлет-
аналізу AmaxД достовірно збільшувалась з 0,18± 
0,04 пф. од. до 0,39±0,04 пф. од. (р

1
<0,01) у по-

рівнянні з вихідними даними, також мала місце 
тенденція до збільшення значення максимальної 
амплітуди ендотеліальних флаксмоцій. Такі змі-
ни гемодинаміки свідчать про поліпшення стану 
мікрогемодинаміки за рахунок, в першу чергу, 
пасивних механізмів регуляції системи мікро-
циркуляції (AmaxД), а також активних – ендоте-
ліального компоненту. Збільшення абсолютного 
значення ПМ слід пояснити загальним покра-
щенням процесів мікроциркуляції у хворих з 
хронічною ішемією кінцівок після транспланта-
ції мультипотентних стромальних клітин жиро-
вої тканини.

Висновки

1. У хворих на облітеруючі захворювання ар-
терій нижніх кінцівок з наявністю хронічної іше-
мії кінцівок на тлі зниження рівня мікроцирку-
ляції на відміну від показників здорових людей 
компенсаторно активізуються механізми регуля-
ції мікроциркуляції (ендотеліальних, нейроген-
ний, міогенний), посилюється артеріо-венозне 
шунтування, знижуються ендотелій-залежний і 
ендотелій-незалежний резерви капілярного кро-
вотоку.

2. При застосуванні трансплантації мульти-
потентних стромальних клітин жирової тканини 
через 1 місяць відмічається покращення мікро-
циркуляції за рахунок новоутворення капіляр-
ного русла, дилатації прекапілярних сфінктерів 
за рахунок зниження нейротонусу, посилення 
артеріо-венозного шунтування, покращення ре-
зерву капілярного кровотоку за рахунок поліп-
шення ендотелій-незалежної вазодилатації.

3. При подальшому спостереженні цих хво-
рих через 3 місяці відмічається тенденція до по-
дальшої нормалізації показників мікроциркуля-
ції за рахунок покращення венулярного відтоку, 
а також поліпшення ендотелійзалежної вазоди-
латації, що відбувається за рахунок посилення 
впливу на мікрогемодинаміку активних і пасив-
них механізмів регуляції процесів капілярного 
кровотоку.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОСУДОВ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Оценка параметров микроциркуляции у больных облитерирующими заболеваниями артерий 
нижних конечностей в до- и послеоперационном периоде является достаточно важным фактором 
оценки состояния кровообращения больной конечности в процессе лечения. Сегодня в клинической 
практике применяются разные методы диагностики состояния кровообращения в конечностях, 
однако наиболее информативным и точным методом в определении состояния микроциркуляции 
является лазерная доплеровская флуориметрия. В работе проведена оценка состояния кровообра-
щения на уровне микроциркуляторного русла у больных с хронической ишемией нижних конечно-
стей различного генеза, которым была выполнена, в качестве метода непрямой реваскуляризации, 
трансплантация мультипотентных стромальных клеток аутологической жировой ткани в ишемизи-
рованную конечность.

Ключевые слова: ишемия конечности, лазерная доплеровская флуориметрия.

R. V. Salyutin, D. B. Dombrovsky, L. A. Panchenko, O. V. Buslovich, V. M. Sirman, O. V. Zakrutko
Coordinating center of transplantation of organs, tissue and cells of MOH of Ukraine
A. A. Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, National Academy of Medical Science of Ukraine

STATE OF MICROCIRCULATION FOR PATIENTS WITH  
THE OBLITERANS DISEASES OF VESSELS OF LOWER ExTREMITIES  

AT THE TERMS OF TRANSPLANTATION OF MULTIPOTENTIAL 
STROMAL CELLS OF FATTY TISSUE

Estimation of microcirculation parameters in patients with obliterating diseases of lower limb arter-
ies in pre- and postoperative period is quite an important factor in assessing the state of blood circulation 
in the affected limb during treatment. Today in clinical practice use different methods of diagnosing the 
state of blood circulation in the limbs, but the most informative and accurate method for determining the 
state of the microcirculation in Laser Doppler Flowmetry is. In this paper we assess the state of circula-
tion at the microvasculature in patients with chronic lower limb ischemia of various origins, which was 
performed as a method of indirect revascularization, transplantation of autologous multipotent stromal 
cells of adipose tissue in the ischemic limb.

Keywords: limb ischemia, Laser Doppler Flowmetry.
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INFLUENCE OF THE COMBINED  
LIPID-LOWERING THERAPY ON 

IMMUNINFLAMMATORY REACTIONS  
AND ENDOTHELIAL FUNCTION IN PATIENTS  

WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND  
ISCHEMIC HEART DISEASE

Optimization of lipid-lowering therapy can be achieved in three ways: statins dosage increasing; ap-
plication of new drugs of this group (increases the economic costs of patients treatment), and finally, 
the use of combination therapy with drugs with different mechanisms of action. For now is of interest to 
evaluate its impact on such aspects as pathogenesis immuno-inflammatory reactions and endothelial dys-
function in ischemic heart disease combined with systemic inflammatory diseases, in particular – RA.

The aim of the work – to study the safety and efficacy (lipid-lowering and anti-inflammatory efficiency 
level, influence on endothelial function) of low-dose combined lipid-lowering therapy compared with ag-
gressive statin therapy in patients with rheumatoid arthritis in combination with ischemic heart disease.

Materials and methods. We examined 42 patients (14 men and 28 women) aged (53,4±3,8) years with 
seropositive RA (average disease duration (10,2±1,5) years) in combination with ischemic heart disease – 
stable angina of II-III functional class. As basic therapy patients took methotrexate at a dose of (10,5±2,5) 
mg/week in combination with folic acid. The control group consisted of 30 healthy individuals.

Patients were randomly divided into two groups. Group 1 included 21 subjects who received as lipid-
lowering therapy a low-dose combination of atorvastatin (Atoris, KRKA, Slovenia, 10 mg daily) and ω-3 
PUFAs (Tecom, “Kiїvsky vіtamіnny Factory”, 2,0 gr/day twice a day (A10/T2). Group 2 – included 21 
patients who received atorvastatin 40 mg (A40). 

Results. Combined low-dose lipid-lowering therapy by its efficacy is comparable to aggressive mono-
therapy with atorvastatin. At the same time, both tested treatment regimens made it possible to achieve 
the recommended reduction in LDL cholesterol: <2,5 mmol/l – only at approximately ⅔ of patients and 
<1,8 mmol/l – in ⅓ of patients. A10/T2 combination was comparable with A40 one by anti-inflammatory 
effect and had an advantage effect over atorvastatin monotherapy on endothelial function, manifested in 
a significant increase of vasodilation function and significant decrease of vasoconstrictive function. 

Conclusions. Taking to account a more favorable profile of safety and tolerability of low-dose lipid-lowering 
therapy it can be used as an alternative to statin monotherapy in patients with high and/or very high risk.

Keywords: rheumatoid arthritis, ischemic heart disease, cytokines, endothelium, lipid-lowering therapy.

УДК: 616.72-002.77+616.12-005.4]:611.018.74:616.153.

Original Research

According to the modern conceptions, the im-
portance of cardiovascular pathology as the main 
cause of death in patients with rheumatoid arthri-
tis (RA) [8] is determined by its ability to acceler-
ate the development of atherosclerosis and give the 
essential features of its pathogenesis [12]. This is 
manifested asymptomatic, in a significant number 
of cases, the nature of the clinical course, ather-
omatous plaques severe instability, as well as the 
acute onset of clinical events. A distinctive feature 
of cardiovascular pathology in RA is a high risk 
of its development in young people and women, 
as well as increased mortality of subjects with low 
body mass index (less than 20 kg/m2) [7].

Causes of atherosclerosis rapid development 
and progression, particularly of the ischemic heart 

disease (IHD) in patients with RA has not been 
fully determined. It is shown that the pathogenesis 
of these processes in RA is determined not only by 
the traditional risk factors such as dyslipidemia, 
diabetes, hypertension, increased body mass in-
dex, decreased physical activity [2, 14], but bythe 
presence of specific factors, primarily – chronic 
systemic inflammation of high graduation [4]. It 
was proved in several studies that systemic inflam-
mation and immune system dysfunction are among 
the leading risk factors of cardiovascular disease 
in patients with RA, and the endothelium is the 
primary target of the action of inflammatory me-
diators [1, 11].

According to the ESC/EAS clinical guidelines 
(Guidelines for the management of dyslipidaemias 
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2011) for treatment of dyslipidemia and recom-
mendations of the Association of Cardiologists of 
Ukraine (2012), the intensity of medical interven-
tion depends on the initial value of calculated car-
diovascular risk (CVR). It is recommended to start 
from the maximum aggressive tactics of lipid-low-
ering therapy in patients with high and very high 
CVR [3]. But, in spite of widespread use of lipid-
lowering therapy, physicians often fail to achieve 
target levels in their routine clinical practice. More 
than half (52%) patients did not reach target val-
ues of LDL after statin therapy in the initial dose, 
and 86% of these patients do not achieve therapeu-
tic goals after months [6]. 

There are three ways to achieve optimization of 
lipid-lowering therapy: statins doses increasing, 
which can potentiate risks of their toxicity; the 
use of new drugs of this group (this increases the 
economic costs of patients treatment), and finally, 
the use of combined therapy with drugs of differ-
ent mechanisms of action [3]. One of the most per-
spective groups of drugs that are effective for both 
prevention and treatment of patients with ischemic 
heart disease, are drugs of ω-3 polyunsaturated 
fatty acids (ω-3 PUFA). The positive effect of ome-
ga-3 PUFA was proved in many multicenter clinical 
trials, during which a strong correlation between 
the level of income of these acids in the human body 
and decreased morbidity and mortality from car-
diovascular disease, especially myocardial infarc-
tion and stroke was revealed [5, 10]. For now is of 
interest to evaluate its impact on such aspects as 
pathogenesis immuno-inflammatory reactions and 
endothelial dysfunction in ischemic heart disease 
combined with systemic inflammatory diseases, in 
particular – RA.

The aim of the work – to study the safety and 
efficacy (lipid-lowering and anti-inflammatory ef-
ficiency level, influence on endothelial function) 
of low-dose combined lipid-lowering therapy com-
pared with aggressive statin therapy in patients 
with rheumatoid arthritis in combination with 
ischemic heart disease.

Materials and methods

We examined 42 patients (14 men and 28 wom-
en) aged (53,4±3,8) years with seropositive RA 
(average disease duration was (10,2±1,5) years) in 
combination with ischemic heart disease – stable 
angina of II-III functional class, Canadian Cardio-
vascular Society classification; average disease 
duration was (5,2±3,2) years. The diagnosis of RA 
was set according to the classification criteria of 
the American College of Rheumatology and the or-
der of MH of Ukraine № 676 from 12.10.2006. As 
basic therapy patients took methotrexate at a dose 
of (10,5±2,5) mg/week in combination with folic 
acid. The study excluded patients who received pre-
viously treatment with biologically active drugs. In 

all patients along with standard clinical and labo-
ratory diagnostic procedures we performed clinical 
evaluation of joints damage, an overall assessment 
of disease activity and functional abilities of the 
patient, followed by a quantitative assessment of 
RA activity using composite index DAS 28. IHD 
diagnosis was verified on the basis of clinical, bio-
chemical and instrumental data. Clinical course, 
the typicality of anginal syndrome, and historical 
data, the specificity of ECG changes – data at rest 
and during exercise stress during veloergometry 
were assessed. Individual assessment of the fatal 
risk was carried out according to the SCORE table 
(Systemic Coronary Risk Evaluation), according to 
which the patients had high (56,4%) and very high 
(44,6%) CVR. The control group consisted of 30 
healthy individuals. All subjects signed informed 
consent form for study participation.

Laboratory methods included the determination 
of total cholesterol (TC), low density lipoproteins 
(LDL), high density lipoproteins (HDL) and trig-
lycerides (TG). These parameters were determined 
by ELISA using «HUMAN» (Germany) reagent 
kits. Concentration of C-reactive protein (CRP) 
was determined by means of immunoturbidimetric 
method; the diagnostic kit «BioSystems» and mul-
tifunction biochemical analyzer «Cobas Fara» were 
used. Serum proinflammatory cytokines – interleu-
kin (IL)-1ß, IL-6 and tumor necrosis factor (TNF)-α 
were performed using ELISA method and commer-
cial test kits “Protein contour” (St.Petersburg). 
Endothelin (ET)-1 plasma levels were analyzed by 
ELISA using test systems “Biomedica” (Austria).

Endothelial function was investigated by means 
of D.S. Celermajer method before and after of 
brachial artery occlusion, after nitroglycerin sub-
lingual intake in the dose of 500 mg. Endothelial 
dysfunction was diagnosed at BA EDVD values de-
creasing less than 10%.

All patients underwent ischemic heart disease 
therapy according to generally accepted standards, 
including aspirin (97,3%), ß-blockers (95,6%); 
if it was necessary, calcium antagonists (45,4%), 
short-acting nitrates (56,8%) were added. Patients 
were randomly divided into two groups. Group 1 
included 21 subjects who received as lipid-lowering 
therapy a low-dose combination of two drugs: ator-
vastatin 10 mg daily (Atoris, KRKA, Slovenia) and 
ω-3 PUFAs (Tecom, “Kiev Vіtamіn Factory”) at a 
dose of 2,0 gr/day twice a day (A10/T2). Subjects 
of group 2 (n=21) were treated with atorvastatin 
40 mg (A40). Safety control of treatment included 
alanine aminotransferase (ALT), aspartate ami-
notransferase (AST) and creatinephosphokinase 
(CPK) serum levels monitoring. Elevation of these 
enzymes ≥3 times upper limit of their normal range 
was the criterion for dose reduction/cancellation 
of lipid-lowering drugs. 

The obtained data were processed by means of 
«Microsoft Excel XP» and Statistika 6.0 («Stat-
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Soft», USA) programs. To describe the normal 
distribution of the data sample we used the aver-
age value of the characteristic (M) and standard er-
ror (m). Obtained data considered as significant at  
p-value <0D,05. Relationship between parameters 
was assessed by means of Spearman rank correla-
tion method.

Results and discussion

Both lipid-lowering therapy regimens were well 
tolerated. However, the level of ALT in 30 days 
in group 2 (A40) was significantly higher than in 
those one in the 1-st group (A10/T2). During the 
study in 2 patients of group 2 atorvastatin dose was 
reduced to 20 mg 1 time per day due to increased 
ALT and/or AST levels (>3 times the upper limit 
of their normal range). To stabilize the level of 
liver enzymes in one of these patients there was a 
need of further reducing of atorvastatin dose up to  
10 mg once daily. There were no increasing of liver 
enzymes above the safety levels in group 2.

At baseline, dyslipidemia type IIa was diagnosed 
in 41,90% of patients, dyslipidemia type IIb was 
determined in 28,57% and dyslipidemia type IV – 
in 29,53% of examined subjects. Mono- and com-
bined lipid-lowering therapy in patients with RA 
in combination with ischemic heart disease dem-
onstrated marked hypolipidemic effect (Table 1). 
 After 12 weeks of treatment both lipid-lowering 

therapy regimens allowed to achieve recommended 
levels of the LDL-cholesterol (Cl) (<2,5 mmol/l) in 
78,4% and 73,6% of patients of the 1-st and 2-nd 
groups, respectively. Initially and at the end of the 
study there were no differences in both groups by 
TC, LDL cholesterol, HDL cholesterol and VLDL 
levels. After 12 weeks of treatment we revealed a 
significant decrease of serum TG levels in patients 
treated with combined lipid-lowering therapy and 
a significant increase of HDL in 34,3% of patients 
of the first group and in 26,7% of patients of the 
second one.

Several studies have found that increased risk 
of cardiovascular disease in patients with RA is 
associated with the presence of dyslipidemia. Dys-
lipidemia in RA has a special character, typical for 
acute-phase inflammatory response. At the same 
time, changes in the lipid profile in patients with 
RA do not have natural character. Levels of TC and 
LDL cholesterol can both increase and decrease, 
and the content of HDL cholesterol naturally de-
creases in such patients [9]. In most studies, lipid 
profile (TC, TG, LDL and HDL levels) in patients 
with RA was not significantly disrupted even on 
the background of the marked atherosclerosis. At 
the same time, there were significant increasing of 
small LDL particles concentration and reducing of 
small HDL particles levels which has significant di-
rect strong correlation with disease severity, activ-
ity and CRP levels [8].

Table 1
Changes of the blood lipids levels in patients with RA in combination  

with ischemic heart disease on mono- and combined lipid-lowering therapy (M±m)

Parameter, mmol/l
Group 1 (А10/Т2) (n=21) Group 2 (А40) (n=21)

Initial 12 week Initial 12 week

TC 6,81±0,25 4,17±0,19* 6,73±0,22 4,06±0,36*

LDDL-cholesterol 3,08±0,23 2,35±0,17* 3,36±0,24 2,38±0,32*

VLDL-cholesterol 0,98±0,14 0,61±0,11* 0,89±0,14 0,52±0,09*

HDL-cholesterol 1,18±0,04 1,43±0,03* 1,20±0,05 1,32±0,03*

TG 1,63±0,17 1,06±0,07* 1,59±0,17 1,35±0,05*

Note: * – significant changes of parameters in groups before and after treatment with p<0,05–0,001

Table 2
Influence of mono-and combined lipid-lowering therapy on markers of systemic  

inflammation and endothelial function in patients with effort angina (M±m)

Parameter Control (n=20)
Group 1 (А10/Т2) (n=21) Group 2 (А40) (n=21)

Initial 12 week Initial 12 week

CRP, mg/l 4,2±0,27 10,17±1,52 6,18±0,25* 9,98±1,52 7,53±0,25*

IL-1ß, pg/ml 34,3±3,61 48,6±2,91 34,8±2,36* 47,28±2,91 38,1±1,43*

IL-6, pg/ml 40,7±2,91 57,8±3,56 40,2±3,18* 58,2±3,61 46,3±2,81*

TNF-α, pg/ml 22,4±3,18 35,7±2,67 23,6±1,52* 36,8±2,72 28,5±1,24*

EDVD, % 12,7±0,78 8,2±0,56 11,6±0,62* 8,9±0,68 10,8±0,72*

ET-1, ng/ml 4,6±0,41 7,4±0,42 4,9±0,36* 6,7±0,39 5,2±0,27*

Note: * – significant changes of parameters in groups before and after treatment with p<0,05–0,001
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Comparative evaluation of anti-inflammatory 
effects of mono- and combined lipid-lowering ther-
apy presented in Table 2. Under the influence of the 
treatment a significant decrease of CRP level and 
pro-inflammatory cytokines in both groups were 
revealed. However, it is important to note, that the 
degree of systemic inflammation suppression was 
most significant in the group of patients receiving 
low-dose combination therapy. Thus, in patients of 
group 1 the content of IL-1ß decreased on 29,2% 
(p<0,001) versus 19,3% (p<0,05) in subjects of the 
second group. There was also significant (p<0,05) 
decreasing of IL-6 level in group 1 on 18,6% and 
more expressed significant (p<0,01) it’s decreas-
ing in group 2 (on 25,8%). The most significant 
changes of anti-inflammatory factors in group 2 
were found in the expression of TNF-α. It’s values 
for this mode of treatment decreased on 32,8% 
(p<0,001) and were significantly lower than those, 
obtained in monotherapy group (17,5%, p <0,05).

It is important to note, that the use of combina-
tion therapy was enough effective as after 12 weeks 
of treatment cytokines levels become close to the 
control values (p<0,05).

Thus, combined low-dose lipid-lowering therapy 
in patients with RA in combination with ischemic 
heart disease provided significant anti-inflamma-
tory effects, which, probably, in many ways are due 
to the positive effects of ω-3 PUFAs, that have the 
ability to inhibit the migration of monocytes into 
inflammation site, to suppress neutrophils pro-
inflammatory action and the synthesis by hepato-
cytes of inflammation acute phase proteins [13].

Increasing of the brachial artery diameter 
growth at reactive hyperemia test during treatment 
was observed in both treatment groups, but it was 

significantly higher in patients with combined one. 
Similar trends were also observed in the dynamics 
of BA EDVD and ENDVD. Influence of Atorvasta-
tin on ET-1 level was significant (20,2%, p<0,01), 
but application of a low-dose combined therapy 
with the addition of ω-3 PUFA levels led to at an 
even greater rate of significant ET-1 decreasing 
(on 30,5%, p<0,001). Literature data suggested, 
that ω-3 polyunsaturated fatty acids are involved 
in to eicosanoids metabolism and effectively com-
pete with the ω-6 PUFA for cyclooxygenase. At the 
same time synthesized ω-3 prostacyclin is the ac-
tive vasodilator and ω-3 thromboxane practically 
does not activates platelet aggregation, that reduc-
es gene expression of adhesive molecules [15].

Conclusions

1. Combined low-dose lipid-lowering therapy by 
its efficacy is comparable to aggressive monothera-
py with atorvastatin. At the same time, both tested 
treatment regimens made it possible to achieve the 
recommended reduction in LDL cholesterol: <2,5 
mmol/l – only at approximately ⅔ of patients and 
<1,8 mmol/l – in ⅓ of patients.

2. A10/T2 combination was comparable with 
A40 one by anti-inflammatory effect and had an 
advantage effect over atorvastatin monotherapy 
on endothelial function, manifested in a signifi-
cant increase of vasodilation function and signifi-
cant decrease of vasoconstrictive function.

3. Taking to account a more favorable profile of 
safety and tolerability of low-dose lipid-lowering 
therapy it can be used as an alternative to statin 
monotherapy in patients with high and/or very 
high risk.
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І. М. Фуштей, С. Л. Подсевахіна, О. І. Паламарчук, О. В. Ткаченко
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» 

ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ  
НА ІМУНОЗАПАЛЬНІ РЕАКЦІЇ І ФУНКЦІЮ ЕНДОТЕЛІЮ  
У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ У ПОЄДНАННІ  

З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Мета роботи – вивчити безпечність та ефективність (вираженість гиполіпідемічного, протиза-
пального ефектів, вплив на функцію ендотелію) низькодозової комбінованої гіполіпідемічної тера-
пії у порівнянні з агресивною терапією статинами у хворих з ревматоїдним артритом у сполученні з 
ішемічною хворобою серця. Обстежено 42 пацієнта (14 чоловіків і 28 жінок) віком (53,4±3,8) року 
з серопозитивним ревматоїдним артритом (тривалість процесу в середньому склала (10,2±1,5 року) 
у поєднанні з ішемічною хворобою серця стабільною стенокардією напруги ІІ–III функціонально-
го класу з тривалістю захворювання в середньому (5,2±3,2) року. Залежно від проведеної терапії 
пацієнтів розподілили на дві групи: 1-а група (n=21) в якості гіполіпідемічної терапії отримували 
низькодозову комбінацію аторвастатину 10 мг (аторис, KRKA, Словенія) на добу та ω-3 поліненаси-
чені жирні кислоти (теком, ЗАТ « Київський вітамінній завод») у дозі 2,0 г / добу в два прийоми та 
2-а (n=21) – аторвастатин у дозі 40 мг. У 3 пацієнтів 2-ї групи відзначалося підвищення печінкових 
трансамінаназ >3 рази від верхньої межі норми, що вимагало зниження дози. У групі комбінованої 
терапії підвищення рівня печінкових ферментів вище допустимих значень не спостерігали. Тестова-
ні режими гіполіпідемічної терапії дозволили через 12 тижнів лікування досягти рекомендованого 
рівня ліпопротеїдів низької щільності у 78,4% і 73,6% хворих 1 та 2  груп відповідно. Відзначено 
більш істотне зниження вмісту тригліцеридів у сироватці крові пацієнтів, що приймали комбіновану 
гіполіпідемічної терапії і значуще підвищення ЛПВЩ у (34,3%) пацієнтів 1-ї і у (28,6%) – 2-ї груп. 
Низькодозова комбінована гіполіпідемічна терапія володіла порівнянним з монотерапією протиза-
пальним ефектом і мала переваги перед агресивною терапією аторвастатину з впливу на функцію 
ендотелію, що проявилося в достовірному підвищенні вазоділятірующої і зниженні вазоконстрик-
торной функцій.

Ключові слова: ревматоїдний артрит, ішемічна хвороба серця, цитокіни, ендотелій, гіполіпіде-
мічна терапія.

И. М. Фуштей, С. Л. Подсевахина, А. И. Паламарчук, О. В. Ткаченко 
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ  
ТЕРАПИИ НА ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ И ФУНКЦИЮ 

ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  
В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Цель работы – изучить безопасность и эффективность (выраженность гиполипидемического, про-
тивовоспалительного эффектов, влияние на функцию эндотелия) низкодозовой комбинированной 
гиполипидемической терапии по сравнению с агрессивной терапией статинами у больных с ревмато-



110

ISSN 2072-9367. СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2 2014

идным артритом в сочетании с ишемической болезнью сердца. Обследовано 42 пациента (14 мужчин 
и 28 женщин) в возрасте (53,4±3,8) года с серопозитивным ревматоидным артритом (длительность 
процесса в среднем составила 10,2±1,5 года) в сочетании с ишемической болезнью сердца стабиль-
ной стенокардией напряжения ІІ–III функционального класса с длительностью заболевания в сред-
нем (5,2±3,2) года. В зависимости от проводимой терапии пациентов распределили на две группы: 
1-я группа (n=21) в качестве гиполипидемической терапии получали низкодозовую комбинацию 
аторвастатина 10 мг (аторис, KRKA, Словения) в сутки и ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты 
(теком, ЗАО «Киевский витаминный завод») в дозе 2,0 г/сут в два приема и 2-я (n=21) – аторваста-
тин в дозе 40 мг. У 3 пациентов 2-й группы отмечалось повышение печеночных трансаманаз >3 раза 
от верхней границы нормы, что требовало снижение дозы. В группе комбинированной терапии по-
вышение уровня печеночных ферментов выше допустимых значений не наблюдали. Тестируемые 
режимы гиполипидемической терапии позволили через 12 недель лечения достичь рекомендуемого 
уровня липопротеидов низкой плотности у 78,4% и 73,6% больных 1-й и 2-й групп соответственно. 
Отмечено более существенное снижение содержания триглицеридов в сыворотке крови пациентов, 
принимавших комбинированную гиполипидемическую терапию и значимое повышение ЛПВП у 
(34,3%) пациентов 1-й и у (28,6%) – 2-й групп. Низкодозовая комбинированная гиполипидемиче-
ская терапия обладала сравнимым с монотерапией противовоспалительным эффектом и имела пре-
имущества перед агрессивной терапией аторвастатина по влиянию на функцию эндотелия, проявив-
шееся в достоверном повышении вазодилятирующей и снижении вазоконстрикторной функций.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ишемическая болезнь сердца, цитокины, эндотелий, ги-
полипидемическая терапия
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) остается одним из частых осложнений послеоперационного 
периода, травм, онкологических заболеваний и различных тромбофилий. Мультиспиральная компьютер-
ная томография органов грудной клетки с контрастным усилением (МСКТ) является одним из методов 
визуализации при подозрении на ТЭЛА. 

Цель исследования: сравнить методы диагностики и изучить эффективность и целесообразность при-
менения тромболитической терапии при ТЭЛА. Из 247 больных с ТЭЛА, 37 выполнена МСКТ. Проводи-
ли комплексное лечение, включая тромболизис. Установлено, что МСКТ целесообразно использовать для 
дифференциального диагноза. 

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, ангиопульмонография, мультиспиральная ком-
пьютерная томография, тромболитическая терапия.

УДК 616.131-005.6/7-08

Оригінальні дослідження

ТЭЛА – одно из распространенных осложне-
ний многих заболеваний, представляющих угро-
зу для жизни человека.

Актуальность проблемы ТЭЛА обусловлена 
значительной распространенностью, трудностями 
диагностики и высокой летальностью, занимаю-
щей третье место после сердечно-сосудистой пато-
логии и злокачественных новообразований [1].

По данным литературы распространенность 
ТЭЛА достигает 1–2 случая на тысячу населения 
в год, и за последнее время ее частота увеличи-
лась в 3–5 раз [2]. 

Мультиспиральная компьютерная томогра-
фия органов грудной клетки с контрастным уси-
лением (МСКТ) является одним из основных ме-
тодов визуализации при подозрении на ТЭЛА.

При подозрении на ТЭЛА МСКТ грудной 
клетки выполняется после введения контрастно-
го препарата в периферическую вену [3]. МСКТ, 
по сравнению с ангиопульмонографией (АПГ), 
проще, требует меньше времени и персонала, а 
по информативности как минимум не уступает 
последней [3, 8]. 

Преимуществом МСКТ является визуализа-
ция средостения и лёгочной паренхимы и, сле-
довательно, возможность постановки альтер-
нативного диагноза в отсутствие ТЭЛА. Кроме 
того, МСКТ позволяет выявить дилатацию пра-
вого желудочка, что свидетельствует о массив-
ной ТЭЛА [8, 9]. После однократного введения 
контрастного препарата помимо МСКТ грудной 
клетки можно провести МСКТ-венографию. 

Цель исследования: сравнить методы диагно-
стики и изучить эффективность и целесообраз-
ность применения тромболитической терапии 
при ТЭЛА.

Материал и методы

Проанализированы результаты лечения 247 
больных с ТЭЛА, находившихся в отделении 
кардиохирургии Запорожской областной кли-
нической больницы за период с 2007 по 2013 гг. 
Средний возраст больных 60,7±11,5 лет. Диагноз 
ТЭЛА подтвержден методом селективной ангио-
пульмонографии у 210 (85%) больных. Прямым 
признаком ТЭЛА считался дефект наполнения 
артерии, видимый как минимум в двух проекци-
ях. К косвенным признакам относились: внезап-
ный обрыв ветви легочной артерии; уменьшение 
или отсутствие васкуляризации одного или не-
скольких легочных сегментов; замедление арте-
риальной фазы контрастирования; резкое суже-
ние и извитость периферических ветвей. 

У 37 (15,9%) пациентов диагноз верифициро-
ван – методом мультиспиральной компьютерной 
томографии с контрастным усилением на аппа-
рате Toshiba Asteion Super 4. Затрачиваемое вре-
мя при проведении КТ-ангиографии – не превы-
шало 30 сек. Доза излучения составила 1/4 дозы 
на ангиографии.

Прямыми признаками ТЭЛА при МСКТ яв-
лялись: 

1. Полный дефект наполнения – просвет ар-
терии дистальнее эмбола не контрастируется; 
возможно расширение артерии по сравнению с 
соседними проходимыми сосудами. 

2. Частичный дефект наполнения – в просве-
те сосуда определяется очаг пониженной плот-
ности, окружённый контрастом. На поперечном 
срезе сосуда такая картина обозначается как 
симптом «polo mint» – по названию кольцевид-
ной конфеты, на продольном срезе – «симптом 
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железнодорожного пути» («railway track» sign). 
3. Пристеночный дефект наполнения, который 

образует с сосудистой стенкой острый угол [9]. 
Построение 3D-изображений давало возмож-

ность вращать их в разных плоскостях и оце-
нивать эксцентричные стенозы. Внутривенное 
введение контраста позволяло заполнить все 
коллатеральные сосуды и контрастировать арте-
рии дистальнее окклюзии, что было недоступно 
при традиционной ангиографии.

Всем больным проводилось стандартное об-
следование: осмотр, ЭКГ, рентгенография ОГК, 
общеклинические анализы. Для определения со-
стояния гемодинамики малого круга кровообра-
щения и правых отделов сердца использовали 
стандартное эхокардиографическое обследова-
ние сердца и магистральных сосудов до и после 
лечения. 

ЭХОКГ признаки легочной гипертензии при 
ТЭЛА.

1. Высокая скорость потока трикуспидальной 
регургитации.

2. Расширение поперечных размеров правого 
предсердия и правого желудочка.

3. Расширение нижней полой вены, снижение 
коллабирования ее на вдохе.

4. Уменьшение времени ускорения АТ на кла-
пане легочной артерии.

5. Смещение межжелудочковой перегородки 
в сторону левого желудочка за счет повышения 
давления в правом желудочке [4].

После подтверждения ТЭЛА катетер устанав-
ливали на стороне эмболии, либо в стволе легоч-
ной артерии при эмболии обеих ветвей. Прово-
дили селективный тромболизис по стандартной 
методике с использованием стрептокиназы или 
актилизе. У 22 пациентов был проведен систем-
ный тромболизис. После тромболизиса в течение 
3 суток в легочную артерию вводили гепарин  
(1 тыс. ед. час), с последующим переходом на 
введение клексана в течение 7 суток, и препара-
ты простагландина Е 1 (0,1–0,6 нг/кг/мин). На 
2–3-и сутки после тромболитической терапии 
(ТЛТ) проводился ангиографический контроль. 

У пациентов с немассивной ТЭЛА (индекс 
Миллера 9–15) ограничивались лишь введением 
гепарина (1 тыс. ед. час) с дальнейшим перехо-
дом на клексан, и препаратов простагландина Е 1  
(0,1–0,6 нг/кг/мин) в ствол легочной артерии. 

В последующем все больные длительно полу-
чали непрямые антикоагулянты, с 2012 года –  
11 пациентам был назначен ривароксабан в дози-
ровке 20 мг/сут.

В зависимости от методики лечения пациенты 
были разделены на три группы. Первая группа – 
116 (46,9%) пациента, которым проводили тром-
болитическую терапию препаратами стрепто-
киназы, средний возраст – 62±10,5 лет. Индекс 
Миллера составил от 21 до 30 (средний 21,7).  
У 97 (83,6%) больных была верифицирована при-

чина ТЭЛА – тромбоз в системе нижней полой 
вены. У одного пациента, наряду с этим, тромбы 
определялись в полости правого предсердия. Не-
инвазивное систолическое давление в легочной 
артерии было от 40 до 89 мм рт. ст.

Вторая группа – 82 (33,1%) пациента, кото-
рым проводилась терапия актилизе, средний 
возраст – 59,5±14,5 лет. Индекс Миллера был от 
22 до 31. У 77 (93,9%) больных был диагности-
рован тромбоз в системе нижней полой вены, из 
них у 4 перед тромболитической терапией была 
выполнена тромбэктомия – удаление флотирую-
щего тромба из вен нижней конечности. У одно-
го пациента определялся тромб в устье нижней 
полой вены и в правом предсердии с массивной 
тромбоэмболией легочной артерии.

Третья группа – 46 (18,6%) пациентов, средний 
возраст 60±16,1 год, со средним индексом Милле-
ра при поступлении – 8,8, с немассивной ТЭЛА.

Результаты

Всем больным на 3 сутки после тромболизиса 
была выполнена повторная ангиопульмоногра-
фия. В первой группе отмечена положительная 
динамика у 105 (90,5%) – снижение индекса 
Миллера до 0–16. У 14 (12,1%) больных был не-
эффективный тромболизис – им дополнительно 
была проведена ТЛТ раствором актилизе. Гемор-
рагические осложнения возникли у 7 (6 %) паци-
ентов, из них у 1 – геморрагический инсульт, у 1 –  
обширная гематома в области шеи с компрессией 
сосудов и трахеи, оба больных погибли. 

Всего в этой группе умерло 11 пациентов – 
летальность 9,4%. В трех случаях причиной 
смерти была повторная тромбоэмболия после эф-
фективного тромболизиса, в 6 – неэффективный 
тромболизис.

Во второй группе, по данным контрольной 
ангиопульмонографии и эхокардиоскопии, у 73 
(89%) пациентов получен положительный ре-
зультат. Геморрагические осложнения возникли 
у 4 больных (4,8%). Умерло 9 больных, леталь-
ность – 10,9%. Причины летальных исходов: 
повторная ТЭЛА – 3, легочное кровотечение – 1, 
инфаркт миокарда – 1, не эффективность ТЛТ – 
3, кровотечение из рото- и носоглотки – 1. 

В третьей группе была проведена терапия ге-
парином, У всех больных, по клиническим дан-
ным и данных контрольной эхокардиоскопии 
был получен положительный результат.

Трём пациентам была выполнена тромбэмбо-
лэктомия из легочных артерий в ургентном по-
рядке, в двух случаях получен хороший резуль-
тат операции, в одном летальный исход.

Обсуждение

Успех в лечении ТЭЛА в первую очередь зави-
сит от точности диагноза. До недавнего времени 
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золотым стандартом считалась АПГ. Сейчас всё 
большую роль в диагностике приобретает МСКТ 
органов грудной клетки. 

Использование МСКТ в нашей клинике, по-
зволило значительно упростить процедуру диа-
гностики ТЭЛА. Кроме того, данный метод позво-
ляет дифференцировать острую и хроническую 
ТЭЛА, а также выявлять онкологические за-
болевания лёгких и средостения. Это позволяет 
избежать необоснованной ТЛТ при хронической 
ТЭЛА и направлять пациентов с выявленной он-
кологической патологией к соответствующим 
специалистам.

При лечении ТЭЛА первоочередной задачей 
является устранение обструкции легочной арте-
рии и восстановление ее проходимости. До на-
стоящего времени с этой целью используются 

тромбэктомия из легочной артерии и тромболи-
тическая терапия [1]. 

В данном исследовании в первых двух груп-
пах тромболитическая терапия проводилась при 
индексе Миллера от 16 до 30 т. е. при массивной 
и субмассивной ТЭЛА, после тромболитической 
терапии умерло 20 пациентов, летальность со-
ставила 10,1%.

Основным аргументом против тромболизиса 
является, якобы, высокий риск геморрагиче-
ских осложнений, который зависит от сопут-
ствующей патологии. Частота серьезных ге-
моррагий, по данным литературы, составляет 
13%, внутричерепных или фатальных – 1,8% 
[5, 6]. В нашем исследовании только в 4 случа-
ях были значимые геморрагические осложне-
ния 1,6%. 

Рис. 1. До лечения определяется массивная тромбоэмболия ветвей легочной артерии.  
(Определяется крупный эмбол в правой лёгочной артерии, на половину окклюзирующий просвет артерии, 
также определяется полностью окклюзирующий эмбол в артерии задне-базального сегмента нижней доли 
левого лёгкого)

Рис. 2. При повторном исследовании отмечается положительная динамика (полный лизис окклюзирующего  
эмбола в артерии задне-базального сегмента нижней доли левого лёгкого, сохраняется пристеночно 
расположенные тромботические массы, уменьшен объем тромботического материала в просвете легочных 
артерий, снизилась площадь окклюзии, уменьшен диаметр легочного ствола и главных легочных артерий)
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У 6 пациентов после успешной тромболити-
ческой терапии возникли повторные массивные 
ТЭЛА, которые привели к летальному исходу. 
По видимому, у этих пациентов не были диагно-
стированы остаточные тромбы в системе нижней 
полой вены и эти больные нуждались в установ-
ке кава-фильтра.

Положительные результаты тромболитиче-
ской терапии получены у 89,9%, что соответ-
ствует мировым показателям [6, 7]. При этом не 
отмечено существенной разницы между эффек-
тивностью восстановления кровотока после ис-
пользования стрептокиназы (90,5%) (p≤0,05) и 
актилизе (89%) (p≤0,05). 

Кроме тромболитической терапии все паци-
енты получали внутривенно препараты проста-
гландина Е 1 – вазапростан или ВАП 20 с целью 
нормализации давления в малом круге кровоо-
бращения, что доказано в предыдущих исследо-
ваниях [2].

Выводы

1. МСКТ по информативности не уступает се-
лективной АПГ, а по визулизации органов средо-
стения превосходит последнюю, поэтому МСКТ 
целесообразно использовать для дифференци-
ального диагноза. 

2. Тромболитическая терапия показана при 
массивной и субмассивной тромбоэмболии ле-
гочной артерии.

3. Существенной разницы в эффективности 
восстановления кровотока в легочной артерии 
после введения раствора стрептокиназы или ак-
тилизе не отмечено.

4. Геморрагических осложнений после при-
менения актилизе меньше. 

5. После успешного тромболизиса целесоо-
бразно продолжить введение раствора гепарина 
и для нормализации давления в легочной арте-
рии – вазапростана или ВАП 20.
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) залишається одним із частих ускладнень післяоперацій-
ного періоду, травм, онкологічних захворювань і різних тромбофілій. Мультиспіральна комп’ютерна 
томографія органів грудної клітки з контрастним посиленням ( МСКТ ) є одним з методів візуаліза-
ції при підозрі на ТЕЛА.

Мета дослідження: порівняти методи діагностики і вивчити ефективність і доцільність засто-
сування тромболітичної терапії при ТЕЛА. З 247 хворих з ТЕЛА, 37 виконана МСКТ. Проводили 
комплексне лікування, включаючи тромболізис. Встановлено, що МСКТ доцільно використовувати 
для диференціального діагнозу.

Ключові слова: тромбоемболія легеневої артерії, ангіопульмонографія, мультиспіральна 
комп’ютерна томографія, тромболітична терапія.
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE PULMONARY EMBOLISM

Pulmonary embolism (PE) – one of the most common complications of postoperative period, injuries, 
cancer and various thrombophilia 

Multispiral computed tomographic angiography (CTA) is one of the major imaging modalities in sus-
pected pulmonary embolism.

Purpose: to compare the diagnostic methods and to study the effectiveness and expedience of throm-
bolytic therapy for pulmonary embolism. 

Of 247 patients with pulmonary embolism, 37 performed CTA. Conducted multimodality therapy, in-
cluding thrombolysis. Found that CTA should be used for differential diagnosis.

Keywords: pulmonary embolism, angiopulmonography, multispiral computed tomographic angiogra-
phy, thrombolytic therapy.



116

Н. В. Рудик, А. П. Мягков, C. А. Мягков, А. С. Семенцов, С. Ю. Наконечный
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ 

АРТЕРИИ
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) относится к числу частых неотложных состояний и остается 

важной медицинской проблемой. ТЭЛА – самая частая нераспознаваемая причина смерти у госпитализи-
рованных больных, отвечающая за гибель сотен тысяч пациентов ежегодно в мире. Цель работы – изучить 
возможности компьютерно-томографической ангиопульмонографии в диагностике тромбоэмболии легоч-
ной артерии. 

Материал и методы. Описаны результаты обследования 110 пациентов, из которых у 94 была выявлена 
тромбоэмболия легочной артерии различной локализации и степени тяжести. 

Результаты. Подтверждена высокая диагностическая ценность и малая инвазивность спиральной КТ-
ангиопульмонографии, которая имеет преимущества в диагностике ТЭЛА перед классической ангиопуль-
монографией.

Вывод. Использование КТ-ангиопульмонографии повышает эффективность лечения больных с ТЭЛА.
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, компьютерно-томографическая ангиопульмоно-

графия, тромбоэмбол.

УДК 616.131-008.331.1-073.756.8: 681.3

Оригінальні дослідження

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), 
под которой понимают внезапную закупорку 
легочной артерии (ЛА) и/или ее ветвей тромбо-
тическими массами, относится к числу частых 
неотложных состояний и остается важной ме-
дицинской проблемой [1]. В настоящее время 
ТЭЛА и тромбоз глубоких вен (ТГВ) объединяют 
под термином венозный тромбоэмболизм (ВТЭ).

ТЭЛА – самая частая нераспознаваемая при-
чина смерти у госпитализированных больных, 
отвечающая за гибель сотен тысяч пациентов 
ежегодно в мире. Особенно остро проблема тром-
боэмболических осложнений стоит в ортопеди-
ческих клиниках, где процент ТЭЛА в послео-
перационном периоде значительно выше, чем в 
других областях [4–7, 11–16]. 

По данным ВОЗ ТЭЛА признана одним из наи-
более распространенных сердечно-сосудистых за-
болеваний в мире [3] и занимает третье место по-
сле ишемической болезни сердца и инсульта [2]. 
Предположительная частота ТЭЛА в Украине со-
ставляет около 50000, а летальных исходов более 
10000 в год [8]. В России ежегодно тромбоз глу-
боких вен (ТГВ) возникает у четверти миллиона 
человек, у 100000 из них развивается ТЭЛА [1].

За последние годы, как отмечено многими ав-
торами, во всем мире увеличилась частота ТЭЛА 
примерно в 2,5 раза при том, что прижизненно 
диагностика поражения легочной артерии у 40–
70% пациентов не диагностируется [9, 10].

Необходимость в знании этой патологии тем 
более остра, что почти в 70% случаев правильный 
диагноз не устанавливается. Актуальность про-

блемы ТЭЛА обусловлена не только тяжестью те-
чения и высокой ее летальностью, но трудностью 
диагностики, что представляет собой сложную 
клиническую проблему. Многие клиницисты 
недооценивают опасность тромбоэмболических 
осложнений, поскольку для послеоперационно-
го венозного тромбоза характерно бессимптом-
ное течение [17, 18, 19, 20]. Без лечения леталь-
ность при ТЭЛА составляет около 30%, в первую 
очередь в связи с рецидивирующими эмболиями. 
Однако постановка диагноза с проведением эф-
фективной терапии сопровождается снижением 
летальности до 2–8%. Хотя даже при своевре-
менно установленном диагнозе спасти жизнь па-
циента удаётся не всегда, летальность в 4–6 раз 
выше в случаях, когда ТЭЛА не распознана. 

Существующие методы лучевой диагностики 
либо малочувствительны и неспецифичны (рент-
генография), либо достаточно чувствительны, но 
недостаточно специфичны (сцинтиграфия), либо 
инвазивны и весьма недешевы (ангиопульмоио-
графия), либо характеризуются недостаточной 
чувствительностью для выявления тромбов в 
венах голени и таза, следовательно, должны вы-
полняться неоднократно. С внедрением в кли-
ническую практику мультиспиральных ком-
пьютерных томографов появилась возможность 
проведения неинвазивных качественных кон-
трастных исследований сосудов. Так при иссле-
довании на четырёх срезовом спиральном КТ 
чувствительность составляет 83%, специфич-
ность – 96% (PIOPED II). Современные аппара-
ты для КТ позволяют обнаружить тромбоэмболы 
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на уровне субсегментарных ветвей легочной ар-
терии, что эквивалентно результатам обычной 
ангиопульмонографии, по сравнению с которой, 
КТ-ангиопульмонография (КТАПГ) дает воз-
можность дополнительно визуализировать из-
менения паренхимы легких, ассоциированные 
с ТЭЛА (инфаркты легкого), а также изменения 
правого желудочка сердца, что дополняет клини-
ческую стратификацию риска данной патологии 
[21, 22]. Значительным преимуществом КТАПГ 
является ее малая инвазивность, что обеспечива-
ет более высокую воспроизводимость результа-
тов [21].

Цель работы – изучить возможности компью-
терно-томографической ангиопульмонографии в 
диагностике тромбоэмболии легочной артерии

Материал и методы исследования

Нами было обследовано 110 больных с подозре-
нием на ТЭЛА, которые находились на лечении в 
различных отделениях Запорожской областной 
клинической больницы. При этом клинические 
признаки ТЭЛА у всех пациентов подозревались 
впервые. Исследования проводились с использо-
ванием 4-срезового спирального компьютерного 
томографа Toshiba Asteion Super 4 Edition. Для 
проведения КТ-ангиопульмонографии исполь-
зовался контрастный препарат Ультравист-300 
(фирмы «Bayer» Германия), который вводился 
болюсно в кубитальную вену с помощью автома-
тического инъектора со скоростью 3 мл/с. Объ-
ем контрастного препарата не превышал 100 мл.  
В зону сканирования входила вся грудная по-
лость. Задержку сканирования устанавливали 
автоматически. Исследование проводили в по-
ложении пациента лежа на спине, сканирование 
проходило в краниокаудальном направлении с 
задержкой дыхания. Данные КТАПГ подтверж-
дены результатами селективной ангиопульмо-
нографии 35 (37%) больных. В процессе лече-
ния повторная КТАПГ была выполнена 9 (9,6%) 
больным, при которой у 3 (3,2%) пациентов была 
выявлена положительная динамика. У 6 (6,4%)
больных КТ-картина была без динамики, что 
было расценено как хроническая ТЭЛА. С целью 
оценки легочной гипертензии выполняли изме-
рение диметра ствола ЛА и ее главных ветвей 94 
(100%) больных. Для поиска источника эмболии 
выполняли ультразвуковое исследование вен 
нижних конечностей 14 (14,9%) больных. 

Результаты и обсуждение

Возраст исследуемых больных колебался от 35 
до 90 лет при среднем возрасте – 63 года (64±14,4) 
Распределение по различным возрастным группам 
было следующим: 30–39 – 5 (4,5%); 40–49 – 19 
(17,3%); 50–59 – 25 (22,7%); 60–69 – 21 (19,1%); 
70–79 – 29 (26,4%); 80 и старше – 11 (10%). 

У 94 (85,5%) больных диагноз ТЭЛА был под-
твержден клинико-рентгенологически. 

В процессе лечения повторная КТАПГ была 
выполнена 9 больным, при которой у 3 пациен-
тов была выявлена положительная динамика.  
У 6 пациентов КТ-картина была без динамики, 
что было расценено как хроническая ТЭЛА.

Прямые признаки ТЭЛА в виде визуализации 
тромба были выявлены у 94 (85,5%) из 110 па-
циентов:

– в 33% обнаружен полный дефект наполне-
ния (просвет артерии дистальнее эмбола не кон-
трастируется); возможно расширение артерии по 
сравнению с соседними проходимыми сосудами; 

– у 14,9% был выявлен частичный дефект на-
полнения: в просвете сосуда в виде очага пони-
женной плотности, окружённый контрастом. На 
поперечном срезе сосуда такая картина обозна-
чается как симптом «polo mint» – по названию 
кольцевидной конфеты, на продольном срезе –  
«симптом железнодорожного пути» («railway 
track» sign,). 

– 52,1% Пристеночный дефект наполнения, 
который образует с сосудистой стенкой острый 
угол.

Данные по проксимальному уровню локали-
зации тромба и его расположению в легочной ар-
терии приведены в таблице 1 и рисунке 1. 

Как видно из таблицы наличие тромбоэмбо-
лов в стволе и главных ветвях легочной артерии 
установлено у 42 (44,7%) больных, эмболизация 
на уровне долевых ветвей определена в 27 случа-
ях (28,7%), а на уровне ветвей сегментарного по-
рядка у 25 (26,6%). 

При этом двухстороннее расположение тром-
боэмболов наблюдалось у 54 (57,4%) больных.

Полный дефект контрастирования визуали-
зировался у 31 (33%) пациента, центрально рас-
положенные тромбы визуализировались у 14 
(14,9%) пациентов, пристеночные – в 49 наблю-
дениях (52,1%). 

Среди пациентов с центральными тромбами 
степень обтурации сосуда была тотальной в 12 
случаях (35,3%) и субтотальной в 22 (64,7%). 

Расширение окклюзированного сосуда при его 
тотальной обтурации наблюдалось у 5 больных.

В качестве клинических наблюдений приво-
дим несколько примеров окклюзии легочной ар-
терии на различных уровнях (рис. 1–3).

В процессе соответствующей терапии повтор-
ная КТАПГ была выполнена 9 больным, при 
которой у 3 больных была выявлена положи-
тельная динамика в виде полного лизиса окклю-
зирующих тромбоэмболов, уменьшения объема 
тромботических масс, снижения площади ок-
клюзии, уменьшения диаметра легочного ствола 
и главных легочных артерий (рис. 4).

У 6 (6,4%) больных КТ-картина была без ди-
намики, что было расценено как хроническая 
ТЭЛА, которая сопровождалась: изменением 
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плотности тромбоэмболов за счет известковых 
включений в их структуре; признаками рекона-
лизации; неровными контурами тромбоэмболов; 
их пристеночном расположением с широким 
основанием, которые образуют тупые углы со 
стенкой сосуда и расширением калибра бронхи-
альных артерий.

В качестве примера приводим клиническое 
наблюдение (рис. 4). У пациента Б., 47 лет при 
КТ-ангиопульмонографии диагностирована мас-

сивная тромбоэмболия ветвей легочной артерии.
Клиническое наблюдение за группой боль-

ных 18 (19%) с острой ТЭЛА на фоне назначения 
тромболитической и антикоагулятной терапии 
характеризовалось положительной динамикой, 
что позволяет считать результаты КТАПГ истин-
но положительными. 

У 16 пациентов при КТАПГ прямых призна-
ков ТЭЛА выявлено не было. При дальнейшем 
наблюдении за этими больными установлено, 

Таблица 1
Уровни локализации и расположения тромбоэмбола в легочной артерии

Проксимальная локализация и расположение 
Абсолютное число больных 

n=94
% от числа больных

Ствол и главные ветви легочной артерии 42 44,7%

Долевые ветви легочной артерии 27 28,7%

Сегментарные ветви легочной артерии 25 26,6%

Центрально расположенные тромбоэмболы 14 14,9%

Пристеночно расположенные тромбоэмболы 49 52,1%

Полная окклюзия ветвей легочной артерии 31 33%

Рис. 1. КТАПГ в аксиальной плоскости больных с ТЭЛА демонстрируют различные уровни окклюзии:  
А – в области бифуркации ствола ЛА определяется «седловидный» тромбоэмбол; Б – центрально 
расположенный тромбоэмбол в правой нижнедолевой артерии (стрелка) и тромбы – в нижнедолевой  
артерии, субсегментарной артерии латерально-базального сегмента нижней доли левого лёгкого; 
В – окклюзирующий тромбоэмбол в артерии верхушечного сегмента верхней доли правого лёгкого (стрелка)

Рис. 2. КТАПГ во фронтальной плоскости  
больного Б. 54 лет с частичной окклюзией левой 
нижнедолевой артерии при продольном  
расположении хода сосуда (стрелка) – определяется 
центральный, неполный дефект наполнения  
контрастного вещества за счет тромбоэмбола, 
который неравномерно обтурирует просвет  
артерии – «симптом железнодорожного пути» 
(«railway track» sign)

Рис. 3. КТАПГ в аксиальной плоскости больного В., 
79 лет с острой ТЭЛА. В просвете артерии  
задне-базального сегмента нижней доли правого  
легкого (серая стрелка) определяется пристеночный  
дефект наполнения контрастного вещества, 
который образует острый угол со стенкой сосуда,  
что свидетельствует об острой тромбоэмболии,  
а в правой плевральной полости – небольшое  
количество жидкости (белая стрелка)
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Рис. 4. КТАПГ в аксиальной и сагиттальной плоскостях больного Б., 47 лет с массивной ТЭЛА.  
А, Б – демонстрируют пристеночный тромб в правой лёгочной артерии с обтурацией на ½ ее просвета  
(тонкие стрелки). Кроме этого, в нижнедолевой артерии нижней доли левого лёгкого определяется  
полностью окклюзирующий тромбоэмбол (широкая стрелка). В, Г – повторное исследование того же  
пациента через 3 дня – отмечена положительная динамика в виде полного лизиса тромба в нижнедолевой 
артерии нижней доли левого лёгкого (тонкие стрелки) и сохраняющегося, пристеночно расположенного, 
тромба в правой легочной артерии с уменьшением объема сосуда, снижением площади окклюзии,  
уменьшением диаметра легочного ствола и главных легочных артерий (широкая стрелка)

что причиной клинических проявлений, сход-
ных с ТЭЛА, в этих наблюдениях было наличие 
правожелудочковой недостаточности (1), легоч-
ной гипертензии в сочетании с экссудативным 
плевритом (9), неспецифической пневмонии (5), 
аксиальной грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы (1). 

Таким образом, при КТАПГ на основании ви-
зуализации прямых признаков (наличие тром-
боэмболов в легочных артериях) ТЭЛА была 
выявлена у 94 (85,5%) пациентов из 110, что 
соответствует данным, полученным и другими 
исследователями. Так Rathbun S.W. et al. (2000) 
установил, что при сегментарной и более прок-
симальной ТЭЛА чувствительность и специфич-
ность КТАПГ составляет 87–100% и 95–100% со-
ответственно. В крупном исследовании PIOPED 
II чувствительность равнялась 83%, а специфич-
ность 96% при использовании, в основном, томо-
графа с 4 детекторами.

Наличие тромбоэмболов в одном случае (при 
летальном исходе) было верифицировано по дан-
ным аутопсии. 

Как показали наши исследования, по срав-
нению с ангиопульмонографией, которая счи-
тается золотым стандартом диагностики ТЭЛА, 
выполнение КТАПГ проще, требует меньше 
времени и персонала, а по информативности КТ-
ангиография как минимум не уступает селек-
тивной ангиопульмонографии. Кроме того, КТ-
ангиография позволяет выявить характерные 
для легочного сердца изменения правых отделов 
сердца, свидетельствующих о тяжёлом течении 

заболевания. 
Еще одним преимуществом КТАПГ по срав-

нению с ангиопульмонографией является визуа-
лизация средостения и лёгочной паренхимы и, 
следовательно, возможность постановки альтер-
нативного диагноза (пневмония, плевральный 
выпот, пневмоторакс и др.) при отсутствии дан-
ных за ТЭЛА. 

Выводы

1. Компьютерно-томографическая ангиопуль-
монография, являясь малоинвазивным методом, 
позволяет определить прямые признаки ТЭЛА с 
чувствительностью до 85,5%.

2. С помощью предлагаемой методики воз-
можно определить уровень расположения тром-
бов в сосудах, их объем и распространенность 
поражения, а также проводить динамическое 
наблюдение для контроля эффективности про-
водимой терапии.

3. По информативности предлагаемая мето-
дика не уступает селективной ангиопульмоно-
графии, а ее выполнение проще, при минималь-
ных – времени исследования, лучевой нагрузке 
и персонале.

4. Компьютерно-томографическая ангиопуль-
монография позволяет также выявить измене-
ния правых отделов сердца, характерных для 
легочного сердца, а также дает возможность 
визуализации другой патологии (при наличии, 
или отсутствии ТЭЛА, что затруднительно при 
других методах.
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МОЖЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНОЇ 
АНГІОПУЛЬМОНОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ  

ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

Тромбоемболія легеневої артерії відноситься до числа частих невідкладних станів і залишається важ-
ливою медичною проблемою. ТЕЛА – найчастіша нероспiзнана причина смерті у госпіталізованих хво-
рих , що відповідає за загибель сотень тисяч пацієнтів щорічно в світі. Мета роботи – вивчити можливос-
ті комп’ютерно-томографічної ангіопульмонографіі в діагностиці тромбоемболії легеневої артерії. 

Матеріал і методи. Описано результати обстеження 110 пацієнтів, з яких у 94 була виявлена тром-
боемболія легеневої артерії різної локалізації і ступеня тяжкості. Підтверджено високу діагностич-
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ну цінність і малу інвазивність спіральної КТ-ангіопульмонографіі, яка має переваги в діагностиці 
ТЕЛА перед класичною ангіопульмонографією. 

Висновок. Використання КТ-ангіопульмонографіі підвищує ефективність лікування хворих з ТЕЛА.
Ключові слова: тромбоемболія легеневої артерії, комп’ютерно-томографична ангioпуль-

монографiя, тромбоембол.

N. V. Rudik, A. P. Myagkov, S. A. Myagkov, А. S. Sеmentsоv, S. Y. Nаkоnеchniy
State Institute “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine”

THE POSSIBILITIES OF COMPUTED TOMOGRAPHY  
IN THE DIAGNOSIS OF ANGIOPULMONOGRAPHY  

PULMONARY EMBOLISM

Pulmonary embolism is one of the frequent and urgent conditions remains an important medical prob-
lem. PE – the most common cause of death unrecognizable in hospitalized patients , responsible for the 
deaths of hundreds of thousands of patients worldwide each year . Purpose – lighting the place and role of 
spiral CT in the diagnosis angiopulmonography pulmonary embolism. The results of a survey of 110 pa-
tients , of whom 94 were detected pulmonary embolism different localization and severity. Confirmed the 
high diagnostic value and low invasiveness spiral CT angiopulmonography, which may be many competi-
tive ability in the diagnosis of pulmonary embolism angiopulmonography classic and will also enhance 
the effectiveness of the treatment of these patients.

Keywords: pulmonary embolism, computed tomographic angiopulmonography, thromboembolism.



122

С. Д. Шаповал, И. Л. Савон, О. А. Левада, О. О. Максимова 
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМ 

СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Проведено комплексное клинико-психопатологическое обследование 270 пациентов с ослож-

ненным синдром диабетической стопы (СДС) за период 2013–2014 гг. Все больные оперированы – 
вскрытие и дренирование гнойно-некротического очага стопы либо ампутация на различном уровне. 
Средний возраст пациентов составил 64,2±2,3 года. Средняя продолжительность заболеваемостью 
сахарным диабетом составила 12,4±1,6 лет. Депрессивные расстройства были выявлены у 169 паци-
ентов, что составило 62,6% из общей группы, из них 106 женщин (62,7%) и 63 мужчин (37,3%). Для 
оценки эффективности психофармакотерапии депрессивных расстройств больные были распределе-
ны на две группы. Пациенты контрольной группы (n=84) получали стандартную терапию (местное 
лечение ран, антибактериальная, инфузионная, дезагрегантная терапии, обезболивание, коррекция 
гликемии). Пациентам основной группы (n=85) наряду со стандартной терапией назначался венла-
факсин (Venlafaxine) в дозе 75–150 мг утром во время еды в течение 3 месяцев. Психопатологическое 
исследование проводилось при госпитализации в стационар, на 20–21 день лечения и через 3 месяца 
после начала терапии. В контрольной группе (стандартная терапия) депрессивное расстройство не 
претерпело достоверного (Р>0,05) улучшения. Проведенный курс психофармакотерапии депрессив-
ных расстройств у больных с осложненным СДС оказал значительный эффект как в отношении про-
явлений самой депрессии (Р<0,05), так и улучшения качества жизни пациентов (Р<0,05). Лечение 
венлафаксином позволило снизить проявления депрессии уже на 20–21 день лечения. Редукция де-
прессивной симптоматики наиболее отчетливо зафиксирована спустя 3 месяца от начала терапии.

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, депрессивные расстройства, диагностика,  
лечение.

УДК-617.586:616.379-008.64-08+616.89-008.454-07-085

Оригінальні дослідження

Сахарный диабет (СД) – хроническое заболе-
вание, вызванное нарушением углеводного обме-
на, на течение которого могут негативно влиять 
различные психопатологические состояния [1]. 
Наиболее частыми из них являются депрессив-
ные расстройства, распространенность которых 
превышает популяционные показатели и дости-
гает 70% [11].

Несмотря на значительную частоту депрес-
сий у больных с синдромом диабетической сто-
пы (СДС), своевременная диагностика и лечение 
осуществляется лишь в 30% случаев [3].

Это связано с тем, что ряд проявлений основ-
ного заболевания напоминают симптоматику 
депрессивных расстройств [10]. В результате 
многие больные не осознают наличия у себя пси-
хического заболевания и могут активно сопро-
тивляться назначению адекватной терапии [4]. 
Часто депрессивное расстройство расценивается 
как нормальная психологическая реакция в от-
вет на тяжелое хирургическое страдание [2].

Недостаточная информированность специа-
листов хирургического профиля относительно 
доступных и надежных методик для диагности-
ки депрессий также не способствует их своевре-
менному выявлению [8].

В клинической картине СДС и депрессий мож-

но выделить ряд общих проявлений. К ним отно-
сятся: астенический синдром, нарушения аппети-
та, изменения массы тела, различные сенсорные 
и вегетативные нарушения [6]. Астенический 
синдром при СД проявляется в виде повышенной 
утомляемости, ухудшения переносимости физи-
ческих нагрузок, расстройств сна, эмоциональ-
ной лабильности, ухудшения памяти и внимания, 
раздражительности. Общим при СДС и депресси-
ях могут быть болевой синдром и парестезии, в 
виде диффузных, жгучих, колющих, тянущих 
болей в нижних конечностях [12].

Сопутствующие диабету депрессии утяжеля-
ют его течение, а также являются значимым и 
независимым неблагоприятным фактором раз-
вития и прогрессирования микрососудистых 
осложнений [7].

Наличие депрессии ухудшает выполнение ле-
чебных рекомендаций касающихся соблюдения 
диеты, приема сахароснижающих препаратов, 
проведения самоконтроля. При этом степень не-
выполнения лечебных рекомендаций возрастает 
при нарастании депрессивных проявлений [5].

Цель исследования: оценка частоты и выражен-
ности депрессивного расстройства больных с ослож-
ненным СДС, а также эффективности фармакотера-
пии венлафаксином у данного контингента лиц. 
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Материал и методы исследования

Проведено комплексное клинико-психопа-
тологическое обследование 270 пациентов, нахо-
дящихся на стационарном лечении в городском 
гнойно-септическом центре по поводу осложнен-
ного СДС КУ «Городская клиническая больни-
ца № 3» г. Запорожья (кафедра амбулаторной, 
гнойно-септической хирургии и УЗД, ГЗ «Запо-
рожская медицинская академия последиплом-
ного образования МЗ Украины»), за период 
2013–2014 гг.

Понятие «осложненный СДС» включал 
гнойно-некротическое поражение стопы: аб-
сцесс; флегмона; гнойный тендовагинит; гной-
ный артрит; гангрена пальцев, переднего отдела 
стопы либо всей конечности.

Все больные оперированы, выполнены опера-
ции, направленные на вскрытие и дренирование 
гнойно-некротического очага стопы либо ампу-
тация на различном уровне. Возраст пациентов 
варьировал от 39 до 82 лет, в среднем составил 
64,2±2,3 года. Среди обследованных было 156 
(57,7%) женщин, 114 (42,3%) мужчин. Средняя 
продолжительность заболеваемостью сахарным 
диабетом составила 12,4±1,6 лет.

Диагностика депрессивных расстройств про-
водилась согласно критериям МКБ-10. Клинико-
психометрический метод состоял в использова-
ние шкалы Гамильтона для оценки депрессии 
(HDRS) [9]. 

Критерии включения пациентов в исследова-
ние: СД-2 типа, наличие гнойно-некротического 
поражения стопы, психопатологические рас-
стройства, соответствующие критериям рубрики 
F 32 (МКБ-10).

Критерии исключения: СД-1 типа, СДС с не-
поврежденным кожным покровом. 

Депрессивные расстройства были выявлены 
у 169 пациентов, что составило 62,6% из общей 
группы, из них 106 женщин (62,7%) и 63 муж-
чин (37,3%), средний возраст – 62,7±3,5 лет. 
Продолжительность сахарного диабета состави-
ла 12,5±1,8 лет.

Для оценки эффективности психофармакоте-
рапии депрессивных расстройств больные были 
распределены на две группы.

Пациенты контрольной группы (n=84) по-
лучали стандартную терапию (местное лечение 
ран, антибактериальная, инфузионная, деза-
грегантная терапии, обезболивание, коррекция 
гликемии).

Пациентам основной группы (n=85) наряду 
со стандартной терапией назначался венлафак-
син (Venlafaxine) – антидепрессант, ингибитор 
обратного захвата серотонина и норадреналина, 
в дозе 75–150 мг утром во время еды в течение 
3 месяцев. В первые семь дней лечения больные 
дополнительно получали транквилизатор фена-
зепам для коррекции джиттер-феномена (остро-

го чувства тревоги, беспокойства и бессонницы). 
Дозы препаратов подбирались индивидуально, 
в соответствии с клиническим состоянием боль-
ного и психического состояния. Больные обеих 
групп были сопоставимы по возрасту, длитель-
ности и тяжести СД, продолжительности и вы-
раженности депрессивных расстройств по шкале 
Гамильтона.

Психопатологическое исследование проводи-
лось при госпитализации в стационар, на 20–21 
день лечения и через 3 месяца после начала те-
рапии.

Для оценки качества жизни, при госпитализа-
ции и через 3 месяца после начала терапии, при-
менялся опросник SF-36 (Ware J.E. et al., 1993).

Статистический анализ осуществляли с помо-
щью программы Statistica 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Обследование пациентов на первичном эта-
пе показало, что среди больных с осложненным 
СДС, депрессивные расстройства выявлены у 
169 (62,6%) больных из подвергшихся обсле-
дованию. При этом большую часть из них – 106 
(62,7%) – составляли женщины.

Преобладали пациенты зрелого и пожилого 
возраста от 45 до 75 лет (81,4%), со средней и тя-
желой степенью тяжести СД (87,3%). Во время 
лечения в стационаре все пациенты получали ин-
сулинотерапию.

Из 169 больных, согласно критериям МКБ-10, 
депрессивный эпизод легкой тяжести (F – 32.0) 
выявлен у 118 (69,8%) больных, средней тяже-
сти (F – 32.1) у 51 (30,2%).

Длительность депрессивных расстройств у 
125 (74,0%) больных не превышала 6 месяцев, у 
44 (26,0%) была более 2-х лет.

В структуре депрессивного эпизода с наи-
большей частотой регистрировались следующие 
признаки: угнетенное состояние более выражено 
по утрам, снижение интересов от деятельности, 
обычно приятной для больного, психомоторная 
заторможенность, отмеченная самим пациентом 
и окружающими лицами, пробуждение утром за 
два или больше часа до обычного времени, рас-
стройства концентрации внимания, снижение 
уверенности и самооценки, повышенная утом-
ляемость, нарушения аппетита. 

У многих пациентов регистрировались пси-
хические и соматические признаки тревожного 
спектра: напряженность, чувство страха раз-
личной степени выраженности, беспокойство 
относительно своего состояния, сердцебиение, 
головокружение, чувство нехватки воздуха, за-
труднение дыхания, дискомфорт в эпигастраль-
ной области и др. 

Уровень депрессии по шкале Гамильтона у боль-
ных с легкой степенью тяжести составил 12,2±1,3 
балла, средней тяжести – 16,1±1,8 (табл. 1).
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Применение антидепрессивной терапии в 
основной группе при легкой тяжести расстрой-
ства уже на 21 день привело в клиническому 
улучшению: выраженность депрессии по шкале 
Гамильтона достоверно уменьшилась (Р<0,05). 
У больных основной группы со средней тяжестью 
депрессии количество баллов по шкале Гамиль-
тона также снизилось, однако данные изменения 
носили недостоверный характер (Р>0,05).

Через три месяца антидепрессивной терапии 
выраженность депрессии в группе с легкой ста-
дией расстройства продолжила снижение и в 
среднем достигла нормальных показателей аф-
фективного функционирования. В группе уме-
ренного депрессивного расстройства выражен-
ность симптоматики снизилась достоверно до 
уровня легкой степени нарушений.

В контрольной группе (стандартная терапия) ни 
на одном из этапов наблюдения депрессивное рас-
стройство не претерпело достоверного улучшения.

В первые две недели лечения у 3 пациентов, 
получавших антидепрессивную терапию, от-
мечены значимые побочные эффекты (дневная 
сонливость, желудочно-кишечный диском-
форт, сухость во рту), которые в последующем 
редуцировались.

Проведено сравнение показателей физиче-

ского и психологического компонентов здоровья 
для оценки качества жизни до лечения и через  
3 месяца.

У больных с депрессией легкой тяжести через 
3 месяца от начала исследования получено досто-
верное (Р<0,05) улучшение физического компо-
нента здоровья, относительно исходных данных, 
в обеих группах (табл. 2).

«Физический компонент здоровья» харак-
теризуется по следующим шкалам: физическое 
функционирование; ролевое функционирование, 
обусловленное физическим состоянием; интен-
сивность боли; общее состояние здоровья.

В контрольной группе стандартная терапия 
способствовала купированию болевого синдро-
ма, снижению местной воспалительной реак-
ции, улучшению функции стопы, увеличению 
дистанции ходьбы, что положительно повлияло 
на показатели физического компонента.

Показатели психологического компонента здоро-
вья достоверно (Р<0,05) улучшились лишь в основ-
ной группе, на фоне антидепрессивной терапии.

Позитивных изменений со стороны местного 
статуса, на фоне стандартной терапии, оказалось 
недостаточно, чтобы повлиять на психологиче-
ский компонент здоровья, состоящий из следую-
щих шкал: психическое здоровье; ролевое функ-

Таблица 1
Динамика выраженности депрессии по шкале Гамильтона у больных  

с осложненным СДС в основной и контрольной группах в процессе наблюдения (M±m)

Показатель депрессии 
по шкале Гамильтона

Контрольная группа Основная группа

депрессия легкой 
тяжести, n=60

депрессия средней 
тяжести, n=24

депрессия легкой 
тяжести, n=58

депрессия средней 
тяжести, n=27

При  
госпитализации

12,1±1,3 16,3±1,7 12,2±1,4 16,1±1,8

20–21 день 12,3±1,8 15,5±1,9 9,8±1,4* 13,7±1,5

через 3 месяца после 
начала терапии

11,5±1,7 15,9±1,5 6,6±1,2* 11,2±1,3**

Примечание:  * – достоверность различий выраженности депрессии легкой тяжести Р<0,05 между  
              контрольной и основной группами согласно временному этапу;
    ** – достоверность различий выраженности депрессии средней тяжести Р<0,05 между  
             контрольной и основной группами согласно временному этапу

Таблица 2
Оценка качества жизни у больных с осложненным СДС  

при депрессии легкой тяжести в процессе наблюдения (M±m)

Показатель
Контрольная группа, n=60 Основная группа, n=58

до лечения через 3 мес. до лечения через 3 мес.

Физический  
компонент  

здоровья, у.е.
38,57±1,34 44,39±1,25* 38,61±1,35 46,34±1,31*

Психологический 
компонент  

здоровья, у.е.
34,87±1,32 38,76±1,37 34,82±1,38 48,22±1,32*, **

Примечание:  * – достоверность различий выраженности депрессии Р<0,05 внутри групп, до лечения  
         и через 3 месяца;
 ** – достоверность различий выраженности депрессии Р<0,05 между группами  
           на фоне проводимой терапии
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Таблица 3
Оценка качества жизни у больных с осложненным СДС  

при депрессии средней тяжести в процессе наблюдения (M±m)

Показатель
Контрольная группа, n=24 Основная группа, n=27

до лечения через 3 мес. до лечения через 3 мес.

Физический  
компонент  

здоровья, у.е.
34,37±1,33 36,58±1,24 34,38±1,36 44,53±1,29*, **

Психологический 
компонент  

здоровья, у.е.
32,52±1,34 35,39±1,27 32,49±1,39 46,87±1,34*, **

Примечание:  * – достоверность различий выраженности депрессии Р<0,05 внутри групп, до лечения  
        и через 3 месяца;
 ** – достоверность различий выраженности депрессии Р<0,05 между группами  
          на фоне проводимой терапии

ционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием; социальное функционирование; 
жизненная активность.

При оценке качества жизни, у больных с де-
прессией средней тяжести, достоверные (Р<0,05) 
изменения физического и психического ком-
понентов здоровья выявлены лишь в основной 
группе (табл. 3).

В контрольной группе отмечено ухудшение 
физического и ролевого функционирования, об-
условленного физическим состоянием, а так же 
ухудшение психического здоровья и жизненной 
активности, что повлияло на снижение общего 
состояния здоровья.

Таким образом, проведенный курс психофар-
макотерапии депрессивных расстройств у боль-
ных с осложненным СДС оказал значительный 
эффект как в отношении проявлений самой де-
прессии, так и улучшения качества жизни паци-
ентов. Лечение венлафаксином позволило сни-
зить проявления депрессии уже на 20–21 день 
лечения. Редукция депрессивной симптоматики 
наиболее отчетливо зафиксирована спустя 3 ме-
сяца от начала терапии.

Полученные результаты доказывают эффектив-
ность психофармакотерапии в лечении депрессив-
ных расстройств у больных с осложненным СДС.

Выводы

1. Депрессивные расстройства у больных с 
осложненным СДС отличаются высокой распро-
страненностью и различной степенью тяжести, в 
связи с чем необходимо включение стандартизи-
рованных диагностических методов в комплекс-
ное клинико-инструментальное обследование 
для выявления этих расстройств.

2. Пациентам с осложненным СДС, имеющим 
легкие и умеренные депрессивные нарушения, 
целесообразно назначение антидепрессивной те-
рапии в условиях хирургического стационара с 
последующим продолжением приема препаратов 
в амбулаторных условиях. 

3. Назначение венлафаксина в суточной дозе 
75–150 мг позволяет достоверно уменьшить де-
прессивные проявления у пациентов с осложнен-
ным СДС и улучшить качество жизни данного 
контингента лиц. 

4. Перспективы дальнейших исследований 
могут заключаться в определении долгосрочной 
эффективности антидепрессантов для предот-
вращения рекуррентных депрессивных эпизодов 
у пациентов с СДС, а также оценке влияния дли-
тельной психофармакотерапии на течение СД и 
его осложнения – СДС.
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С. Д. Шаповал, І. Л. Савон, О. А. Левада, О. О. Максимова  
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ДЕПРЕСИВНИХ  
РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА УСКЛАДНЕНИЙ  

СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Проведено комплексне клініко-психопатологічне обстеження 270 пацієнтів на ускладнений син-
дром діабетичної стопи (СДС) за період 2013–2014 рр. Усі хворі оперовані, проведено розтин і дре-
нування гнійно-некротичного вогнища стопи або ампутація на різному рівні. Середній вік пацієн-
тів склав 64,2±2,3 років. Середня тривалість захворювання на цукровий діабет становила 12,4±1,6 
років. Депресивні розлади були виявлені у 169 пацієнтів, що склало 62,6% від загальної групи, з 
них – 106 жінок (62,7%) і 63 чоловіків (37,3%). Для оцінки ефективності психофармакотерапії де-
пресивних розладів хворі були розподілені на дві групи. Пацієнти контрольної групи (n=84) отри-
мували стандартну терапію (місцеве лікування ран, антибактеріальна, інфузійна, дезагрегантна 
терапії, знеболювання, корекція глікемії ). Пацієнтам основної групи (n=85) поряд зі стандартною 
терапією призначався венлафаксин (Venlafaxine) у дозі 75–150 мг вранці під час їжі, протягом  
3 місяців. Психопатологічне дослідження проводилося при госпіталізації в стаціонар, на 20–21 добу 
лікування і через 3 місяці після початку терапії. У контрольній групі (стандартна терапія) депре-
сивний розлад не зазнав достовірного (Р>0,05) поліпшення. Проведений курс психофармакотерапії 
депресивних розладів у хворих на ускладнений СДС надав значний ефект, як щодо проявів самої 
депресії (Р<0,05), так і поліпшення якості життя пацієнтів (Р<0,05). Лікування венлафаксином до-
зволило знизити прояви депресії вже на 20–21 добу лікування. Редукція депресивної симптоматики 
найбільш виразно зафіксована через 3 місяці від початку терапії.

Ключові слова: синдром діабетичної стопи, депресивні розлади, діагностика, лікування.

S. D. Shapoval, I. L. Savon, O. A. Levada, O. O. Maksimova 
SI «Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine»

DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF DEPRESSIVE DISORDERS  
IN PATIENTS WITH COMPLICATED DIABETIC FOOT SINDROME

A comprehensive clinical and psychopathological examination of 270 patients with complicated dia-
betic foot syndrome (DFS) for the period 2013–2014. All patients were operated on - incision and drain-
age of necrotic suppurative focus or foot amputation at different levels. Mean age was 64,2±2,3 years. 
The average duration of diabetes incidence was 12,4±1,6 years. Depressive disorders have been identified 
in patients 169, representing 62,6% of the total group of 106 women (62,7%) and 63 men (37,3%). To 
assess the effectiveness of pharmacotherapy of depressive disorders the patients were divided into two 
groups. Patients in the control group (n=84) received standard therapy (topical treatment of wounds, 
antibiotic, infusion, antiplatelet therapy, pain relief, correction of glycemia). Patients of the main group 
(n=85) along with standard therapy was prescribed Venlafaxine at a dose of 75–150 mg in the morning 
while eating for 3 months. Psychopathological study was conducted at admission to hospital for 20–21 

Стаття надійшла до редакції: 21.05.2014 р.
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days of treatment and 3 months after initiation of therapy. In the control group (standard therapy) the 
depressive disorder has not undergone significant (P>0,05) improvement. Conducted course of psychop-
harmacotherapy of depressive disorders in patients with complicated DFS had a significant effect both 
in terms of manifestations of the most depressed (P<0,05), and improve the quality of life of patients 
(P<0,05). Treatment with venlafaxine has reduced the manifestations of depression already on 20–21 
days of treatment. Reduction in depressive symptoms most clearly detected after 3 months of therapy.

Keywords: diabetic foot syndrome, depressive disorders, diagnostic, treatment.
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М. М. Карнаухова, І. В. Дубровіна, О. Е. Хейло
Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні»

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УРОКИ ПІЛОТНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ З РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТБ В УКРАЇНІ
У 2011 році на замовлення Міністерства охорони здоров’я України група експертів ВООЗ розро-

била Протокол дослідження стійкості до протитуберкульозних препаратів (надалі – Дослідження) в 
Україні. У 2013 році розпочалася робота з проведення Дослідження. Перед проведенням Досліджен-
ня в Україні, на території Харківської та Херсонської областей Проектом USAID «Посилення контр-
олю за туберкульозом в Україні»було організовано й проведено пілотування Дослідження (надалі –  
Пілот). Головною метою Пілоту була адаптація протоколу Дослідження до особливостей України, 
ідентифікація проблемних питань та розробка рекомендацій щодо їх вирішення.

В роботі представлені критерії та порядок набору пацієнтів в Дослідження, дані моніторингу 
клінічного та лабораторного компонентів Пілотного дослідження, основні помилки, виявлені при 
оцінці обох компонентів, а також рекомендації щодо їх усунення. Отримані в ході Пілоту дані були 
використані при проведенні повномасштабного Дослідження й допомогли запобігти помилкам під 
час його проведення. 

Ключові слова: туберкульоз, резистентність.

УДК 616-002.5-03:614.2(477)

Впровадження  світового досвіду

В 2005–2006 роках з ініціативи ВООЗ в До-
нецькій області України було проведено дослі-
дження поширеності хіміорезистентного тубер-
кульозу (ТБ). Протягом наступних шести років 
дані цього дослідження були єдиними, що харак-
теризували ситуацію з розповсюдження мульти-
резистентного туберкульозу в Україні.

У 2011 році на замовлення Міністерства охо-
рони здоров’я (МОЗ) України група експертів 
ВООЗ розробила Протокол дослідження стійкос-
ті до протитуберкульозних препаратів (надалі – 
Дослідження) в Україні. У 2013 році розпочала-
ся робота з проведення Дослідження. 

Дослідження стало спільним проектом, для 
виконання якого було залучено декілька органі-
зацій:

– Представництво ВООЗ в Україні очолює та 
координує Дослідження.

– Загальнодержавна програма протидії за-
хворюванню на туберкульоз надає державну під-
тримку при проведенні Дослідження, здійснює 
моніторинг роботи фтизіатричної служби та 
первинної ланки медичної допомоги під час його 
проведення, а також проводить аналітичну робо-
ту щодо збирання та реєстрації даних.

– Центральна референт-лабораторія (нада-
лі – ЦРЛ) координує роботу п’яти лабораторій 
третього рівня (надалі – зональні лабораторії), 
що визначають резистентність мікобактерій ту-
беркульозу (МБТ) до протитуберкульозних пре-
паратів в рамках Дослідження, забезпечує зо-
внішній контроль якості у лабораторіях країни 
та співпрацює з Супранаціональною референт-

лабораторією (надалі – СРЛ) на міжнародному 
рівні.

– Проект USAID «Посилення контролю за ту-
беркульозом в Україні» проводить пілотування 
Дослідження (надалі – Пілот)

Пілотування Дослідження, головною метою 
якого була адаптація протоколу Дослідження до 
особливостей України, ідентифікація проблем-
них питань та розробка рекомендацій щодо їх ви-
рішення, було організовано на території двох ре-
гіонів – в Харківській та Херсонській областях. 

Проведенню Пілоту передувала підготовча 
фаза, яка складалася з двох головних заходів:

– Оцінка клінічних та лабораторних підрозді-
лів закладів, які прийматимуть участь в Дослі-
дженні, здійснювалася міжнародними та націо-
нальними експертами. За результатами оцінки 
в подальшому було зроблено висновок про готов-
ність медичних закладів до здійснення Дослі-
дження. 

– Тренінги для лабораторних та клінічних 
спеціалістів закладів, які включені до Пілоту, та 
робоча зустріч фахівців з організаторами Дослі-
дження, а також міжнародними та національни-
ми експертами. 

За результатами цих заходів були надані на-
ступні рекомендації:

– розробити обласні накази з проведення До-
слідження,

– провести додаткове навчання лабораторних 
та клінічних фахівців первинної та вторинної ла-
нок медико-санітарної допомоги,

– внести зміни до анкети пацієнта (клінічна 
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та лабораторна форма),
– використати Дослідження в якості інстру-

менту зовнішнього контролю якості тестів меди-
каментозної чутливості в країні.

Набір пацієнтів в Пілот розпочався 1 червня 
2013 року та тривав два місяці. Критерії вклю-
чення до Пілоту та виключення із пілотного 
Дослідження повністю відповідали критеріям 
включення пацієнтів в Дослідження та виклю-
чення із нього. Згідно Протоколу, в Пілот вклю-
чались пацієнти з уперше виявленим туберку-
льозом легень з позитивним мазком мокротиння 
(з градацією не нижче 1+). Також у дослідження 
включались усі випадки повторного лікування 
ТБ легень з позитивним мазком мокротиння (не 
нижче 1+), які зареєстровані за період набору па-
цієнтів. Включення пацієнтів в Пілот відбувало-
ся тільки за умови їх письмової згоди.

До Пілоту не включались пацієнти, хворі на 
позалегеневий ТБ, хронічні випадки захворю-
вання, пацієнти з негативним мазком або з по-
зитивним мазком з градацією менше, ніж 1+, 
а також хворі, які відмовлялися брати участь у 
Пілотному дослідженні.

Основні цілі Пілотного Дослідження

1.Виявлення проблемних питань щодо:
– критеріїв відбору пацієнтів
– реєстрації пацієнтів до дослідження
– організації набору пацієнтів
– організації лабораторної діагностики ТБ
– реєстрації лабораторних досліджень
– верифікації даних дослідження
– моніторингу дослідження
– змісту та якості заповнення форми пацієнта
– адміністрування та контролю виконання До- 

слідження.
2. Надання рекомендацій для попередження 

виникнення проблем та їх скорішого усунен-
ня в ході проведення Дослідження на території 
України.

Пілотне дослідження проводилось в Харків-
ській області (кластери № 32, 33, 34 згідно про-
токолу Дослідження) та Херсонській області 
(кластер № 35 згідно протоколу Дослідження). 

Кластер – це група лікувальних закладів, па-
цієнти яких включаються до Дослідження. 

Набір пацієнтів тривав два місяці, пацієнти 
включались до Пілотного дослідження згідно на-
званих вище критеріїв. 

У ході Пілоту мокротиння від пацієнтів у ру-
тинному режимі досліджувалося в лабораторі-
ях ІІІ рівня, а також проводилась підготовка та 
транспортування культур МБТ з лабораторії III 
рівня до зональної лабораторії (згідно протоколу 
Дослідження). В ході Пілоту не проводилось до-
слідження медикаментозної стійкості виділених 
культур в зональній лабораторії.

Порядок набору пацієнтів  
до Пілотного дослідження

Пацієнти з характерними скаргами направ-
лялися лікарями центрів первинної медико-
санітарної допомоги до пунктів збору мокро-
тиння. Мокротиння доставлялось до центрів 
мікроскопії з метою виконання дослідження на 
КСБ. У разі виявлення КСБ не менш ніж на 1(+), 
пацієнти були госпіталізовані до протитуберку-
льозних закладів. Лікарі, які направляли паці-
єнтів на лабораторне дослідження, інформували 
керівників кластерів про ці випадки. В лаборато-
ріях протитуберкульозних закладів проводилось 
повторне тестування мокротиння на КСБ (нова 
порція мокротиння). У разі виявлення КСБ на 
1(+) та більше, пацієнт включався до Пілоту.

Пацієнти, що були включені у Пілотне до-
слідження, в основному були сконцентровані в 
обласних протитуберкульозних диспансерах. 
Декілька пацієнтів були госпіталізовані до ра-
йонних протитуберкульозних диспансерів з при-
чин їх відмови через віддаленість обласних за-
кладів або тяжкий стан здоров’я. 

Первинна інформація про хід Пілоту нада-
валась до аналітичного центру два рази на тиж-
день.

Всього в Пілотне дослідження було зарахова-
но 57 пацієнтів з нових випадків туберкульозу та 
випадків повторного лікування.

Під час передачі інформації до аналітичного 
центру Пілотного дослідження було виявлено 
наступні найбільш типові проблеми: недотри-
мання графіку передачі інформації до аналітич-
ного центру Пілоту; технічні збої під час передачі 
інформації через відповідні проблеми у регіонах; 
отримання неповної інформації про пацієнта че-
рез проблеми із засобами зв’язку у медичних за-
кладах, а також через неможливість отримати 
всі дані при анкетуванні через тяжкий або нетве-
резий стан пацієнтів. 

Моніторинг клінічного та лабораторного 
компонентів Пілотного дослідження

Наприкінці Дослідження групою національ-
них експертів був проведений аналіз обґрунту-
вання включення пацієнтів до Пілоту, правиль-
ності класифікації випадків, а також повноти 
та якості заповнення форм пацієнтів. Анкети 
57 хворих, що включені у Пілотне дослідження, 
були перевірені членами робочої групи. Інфор-
мація з форм пацієнтів порівнювалась з інфор-
мацією з медичної документації: формами ТБ03, 
ТБ01, історіями хвороби пацієнтів, журналом 
ЦЛКК та електронним реєстром. 

Згідно протоколу усі пацієнти з ризиком 
мультирезистентності або з встановленою муль-
тирезистентністю були повторно опитані. При 
повторному анкетуванні використовувались не-
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заповнені форми пацієнтів з метою уникнення 
упередженості при опитуванні.

Під час оцінки лабораторного компоненту 
звертали увагу на якість процедур збору мокро-
тиння на рівні кластерів, оцінювали систему 
рутинного моніторингу контролю якості мікро-
скопії в районних лабораторіях, перевіряли пра-
вильність реєстрації матеріалу в лабораторних 
журналах і формах та дотримання алгоритму ла-
бораторних досліджень.

Помилки, виявлені під час оцінки 
 клінічного компоненту

1. Розбіжності у відповідях пацієнтів при по-
рівнянні результатів первинного та повторного 
анкетування було виявлено приблизно у 50% ви-
падків.

2. Помилки, знайдені при порівнянні анкет 
пацієнтів з даними медичної документації: 

– Іноді відбір пацієнтів базувався на даних 
мікроскопії в лабораторіях 1 рівня та на даті 
ЦЛКК. Таким чином, до Пілоту потрапляли па-
цієнти, які були виявлені ДО ПОЧАТКУ Пілот-
ного дослідження та не включені пацієнти, які 
виявлені у період проведення Пілоту, але пред-
ставлених на ЦЛКК ПІСЛЯ закінчення термінів 
Пілотного дослідження.

– Декількох пацієнтів, які відповідали кри-
теріям включення до Пілоту, не було включено 
лише тому, що у другому зразку мокротиння 
у лабораторії ІІІ рівня було знайдено КСБ з по-
трібною градацією, в той час, як у центрах мікро-
скопії не було знайдено КСБ або було знайдено у 
градації менш ніж 1(+). 

– Декілька пацієнтів не були взяті у Пілотне 
дослідження внаслідок протиріч між Уніфікова-
ним клінічним протоколом первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізо-
ваної) медичної допомоги хворим на туберкульоз 
(надалі – Уніфікований протокол), в якому за-
значено, що термін забору мокротиння не пови-
нен перевищувати 7 днів від початку лікування, 
та Протоколом Дослідження, яким передбачено, 
що зразок може бути взятий не пізніше, аніж за 
10 днів від початку лікування.

– Через незнання критеріїв включення до До-
слідження, декілька пацієнтів з випадками по-
вторного лікування не було включено до Пілоту, 
а також помилково був включений пацієнт, в 
якого КСБ (+) було виявлено у промивних водах 
бронхів.

– Розділ анкети «Інформація з медичної до-
кументації» в 30% випадків заповнювався зі слів 
пацієнтів. (Заповнення цього розділу в переваж-
ній кількості випадків було неможливим через 
давність випадку захворювання та відсутність 
даних про нього в медичній документації).

3. У 30% випадків, які були кваліфіковані в 
Пілоті, як випадки повторного лікування, мала 

місце неправильна класифікація випадку. Не-
правильна класифікація випадків може призвес-
ти до зниження достовірності результатів До-
слідження. 

Помилки, виявлені при оцінці  
лабораторного компоненту:

1. Не завжди реєструвалися дані тестів іден-
тифікації МБТ.

2. Не завжди код пацієнтів, включених в до-
слідження, у лабораторному журналі ТБ04/2 
виділявся «яскравим жовтим кольором», як це 
передбачено протоколом Дослідження. 

Рекомендації Пілотного дослідження

За результатами пілотного дослідження реко-
мендовано посилити контроль за дотриманням 
алгоритму дій щодо потоку інформації при про-
веденні Дослідження в Україні, включаючи на-
ступне:

– Лікар первинної медико-санітарної допомоги 
або районний фтизіатр повинен інформувати про 
випадок, що підлягає включенню у Досліджен-
ня, керівника кластеру та направляє пацієнта з 
медичною документацією до ТБ диспансеру. 

– Керівник кластеру повинен інформувати в 
свою чергу керівника лабораторії ІІІ рівня про 
надходження зразків. 

– Анкетування пацієнта має бути проведене 
після його адаптації, через 7–10 днів від початку 
лікування. 

– Лікар протитуберкульозного закладу, до 
якого направлений пацієнт, або керівник клас-
теру, бере у пацієнта письмову згоду на участь у 
Дослідженні безпосередньо перед проведенням 
анкетування. 

– Тільки отримавши згоду від пацієнта, лікар 
або керівник кластеру заповнює клінічну час-
тину форми пацієнта; також керівник кластеру 
реєструє пацієнта в журналі Дослідження та спо-
віщає про це його лікаря.

– У разі відмови пацієнта, він не включається 
до Дослідження. 

– Якщо анкетування пацієнта проводив його 
лікар, керівник кластеру, як відповідальний за 
Дослідження, повинен перевірити форму пацієн-
та. Повторне анкетування пацієнта керівником 
кластеру здійснюється на 3–4 тижні.

– По мірі отримання даних, в тому числі ре-
зультатів лабораторних досліджень та тесту на 
ВІЛ, керівник кластеру повинен доповнити фор-
му пацієнта. 

– Оригінали заповнених форм пацієнтів збері-
гаються у керівника кластеру.

– Після отримання культур МБТ у лабораторії 
III рівня, керівник лабораторії має підготувати 
відправку культур до зональної лабораторії ра-
зом із копіями форм пацієнтів, отриманими від 
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керівника кластеру. 
– Копії форм пацієнтів разом із культурами 

направляються до зональної лабораторії два рази 
на місяць.

– Зональна лабораторія, після отримання ре-
зультатів ТМЧ, має заповнити відповідну лабо-
раторну форму (частину повної форми пацієнта, 
що надійшла з лабораторії III рівня) та зробити 
одну копію цієї форми. 

– Зональна лабораторія реєструє результати 
досліджень (ТМЧ) в окремому журналі із зазна-
ченням номеру пацієнта в Дослідженні.

– Із зональної лабораторії повна форма паці-
єнта має бути направлена до аналітичного цен-
тру, а лабораторна частина форми з результатом 
ТМЧ направляється до відповідної лабораторії 
III рівня (звідки було отримано матеріал), для 
подальшої передачі керівнику кластера.

– На зональну лабораторію покладається 
функція підготовки культур МБТ та супровідної 
документації, згідно протоколу Дослідження, 
до транспортування у ЦРЛ з метою проведення 
контролю якості та подальшого направлення в 
СРЛ для визначення резистентності до препа-
ратів другого ряду. Тільки лабораторні части-
ни форм пацієнтів (результати ТМЧ та форми 
контролю якості) мають бути направлені до ЦРЛ 
разом із культурами.

З метою запобігання помилкам в клінічному 
розділі Дослідження, рекомендовано:

До початку Дослідження провести тренінг для 
керівників кластерів, на якому звернути увагу 
на наступні питання:

– Обговорити на тренінгах для медичного 
персоналу усі питання анкети та незрозумілі ви-
значення. Забезпечити, щоб усі учасники Дослі-
дження досконало розуміли значення кожного 
питання анкети.

– Висновки щодо визначення випадку лікар 
повинен робити виключно на підставі опитуван-
ня пацієнта. 

– Існуючі реєстри пацієнтів Керівник кластеру 
обов’язково має перевірити з метою з’ясування, 
чи не був цей пацієнт зареєстрований раніше .

– Під час Дослідження використовувати нові 
форми, скориговані під час моніторингових ві-
зитів та узгоджені рекомендації на рівні Євро-
пейського бюро Всесвітньої Організації Охорони 
Здоров’я. 

При заповненні розділу «Основні соціаль-
ні детермінанти та фактори ризику» ретельно 
з’ясувати з пацієнтом усі питання анкети та 
обов’язково вибрати тільки запропонований в 
анкеті варіант відповіді. Не допускається допи-
сування інших відповідей. 

– Для отримання більш достовірних даних 
слід опитувати хворого після певного періоду 
його адаптації, приблизно через 7–10 днів після 

включення пацієнта до Дослідження.
– Зважаючи на те, що частина пацієнтів на-

дає точніші дані в більш пізні терміни (особливо 
щодо питань, що стосуються хімічних залеж-
ностей, перебування у місцях позбавлення волі, 
тощо),треба проводити повторне опитування па-
цієнта, перед відправкою форми пацієнта до ана-
літичного центру.

Досвід Пілотного дослідження: 

Як відмічали лікарі та самі пацієнти, під час 
повторного анкетування їх фізичний та мораль-
ний стан дещо покращувався, і тому їх відповіді 
були більш виваженими, відвертими, поширени-
ми, ніж при першому анкетуванні.

– Під час тренінгів для лабораторних фахів-
ців слід детально обговорювати критерії відбору 
пацієнтів до Дослідження та необхідність їх до-
тримання:

– Основним критерієм відбору пацієнтів 
вважати позитивний мазок з градацією 1(+) та 
вище, що зроблені (або підтверджені) лаборато-
ріями протитуберкульозної служби у пацієнтів: 
з ВДТБ, РТБ (після 1-го курсу лікування), не-
вдачею лікування (після 1-го курсу лікування), 
лікуванням після перерви (1-ша перерва по ка-
тегорії 1).

– Виявлення КСБ в промивних водах бронхів 
є критерієм виключення. 

– Звертати увагу на ступінь мазку – не менше 
1(+) та культури – не менше 10 колоній.

– Дата включення до дослідження – це дата 
результату мікроскопії в ТБ службі.

– Дата підтвердження випадку ТБ на ЦЛКК 
та дата реєстрації в ТБ03 не повинна вважатися 
датою включення до Дослідження, але повинна 
бути вказана в анкеті.

– Необхідно внести зміни в протокол Дослі-
дження, щоб він відповідав існуючий в країні 
системі, та обмежити до 7 днів від початку ліку-
вання допустимий термін збирання матеріалу 
від хворого для включення його в Дослідження.

– У тренінгах для кластерних координаторів 
звертати особливу увагу на критерії виключення. 

–При реєстрації пацієнтів до Дослідження 
звертати увагу на наступне:

– Детально збирати анамнез пацієнта, а також 
перевіряти медичну документацію.

– Для забезпечення достовірності даних ке-
рівник кластеру повинен періодично перевіря-
ти якість, повноту та чіткість ведення всіх форм 
медичної документації (ТБ03, ТБ01, журнал 
ЦЛКК).

– З метою запобігання некоректного визна-
чення випадків туберкульозу (особливо випад-
ків повторного лікування), дані про пацієнтів 
обов’язково повинні бути введеними до електро-
нного реєстру хворих на туберкульоз та переві-
рені на наявність попередніх випадків лікування 
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для кожного пацієнта, що включається у Дослі-
дження.

– Усі анкети перед відправленням повинні ще 
раз переглядатись групою керівників кластерів 
та обласним керівником Дослідження (частіше 
головним фтизіатром області) на предмет повно-
ти та якості даних. Також рішення про вклю-
чення або виключення пацієнтів з Дослідження 
приймається на рівні області групою фахівців. 
Усі рішення повинні бути обґрунтовані та запи-
сані до кластерного журналу.

– Кожен кластер повинен набрати 34 нових 
випадки легеневого ТБ, що відповідає критері-
ям, та у яких є наявний позитивний результат 
бактеріологічного дослідження. Тому у разі ви-
ключення якогось випадку ВДТБ з позитивним 
мазком мокротиння з Дослідження (з будь-якої 
причини), його слід замінити першим наступним 
випадком ВДТБ, позитивним за мазком, задля 
досягнення повного числа (34) випадків ВДТБ в 
кластері.

– Виключені випадки слід залишати в журна-
лі та базі даних Дослідження та враховувати при 
аналізі даних. Форми пацієнтів, що виключені з 
Дослідження, мають зберігатися на рівні клас-
теру, а їх копії – відправлятися до аналітичного 
центру з приміткою «виключений» 

– На тренінгах звертати увагу на необхідність 
внесення запису до журналу кластера одразу піс-
ля виявлення пацієнта. Збирати інформовану зго-
ду та опитувати пацієнта слід через деякий час.

– Під час моніторингу лікування моніторинго-
ва команда Дослідження повинна оцінити якість 
і доступність лікування та надати рекомендації 
керівництву області для прийняття управлін-
ських рішень.

– Для забезпечення якісного лікування усіх 
пацієнтів, у тому числі і включених у Дослі-
дження, на центральному рівні слід завершити 
розробку положення про МЛУ ТБ консиліум.

– Для поліпшення організації набору пацієн-

тів необхідно звернути увагу на налагодження 
зворотного зв’язку між закладами первинної 
медико-санітарної допомоги та ТБ службою.

З метою підвищення якості лабораторної 
діагностики ТБ при проведенні Дослідження, 

слід зробити наступне: 

– Сконцентрувати бактеріологічні тести на 
твердому середовищі у лабораторіях ІІІ рівня 
кожного регіону з метою забезпечення вимог 
Уніфікованого протоколу та протоколу Дослі-
дження, отримання більш якісних результатів 
бактеріологічних досліджень, забезпечення ви-
конання тестів з одного зразку матеріалу, за-
безпечення ідентифікації культур, а також для 
оптимізації транспортування біологічного мате-
ріалу в межах області. 

Культура, що отримана в лабораторії III рів-
ня, буде спрямована до зональної лабораторії.

– Налагодити контроль за збором мокротиння 
та ретельно відслідковувати якість та кількість 
біологічного матеріалу впродовж усього Дослі-
дження.

– У випадках, якщо неможливо з певних 
об’єктивних причин забезпечити достатню кіль-
кість першої порції мокротиння від пацієнтів, 
включених у Дослідження, слід проводити бак-
теріоскопію та посів на щільні середовища з дру-
гої порції мокротиння за умов:

– якщо між першою та другою порціями мо-
кротиння є невеликий часовий проміжок та па-
цієнт ще не почав лікування,

– ТМЧ (в цьому конкретному випадку) пови-
нен проводитись з культури МБТ, яка була отри-
мана саме з другої порції мокротиння,

– той самий ізолят (культура МБТ) повинен 
бути направлений до зональної лабораторії.

– Номери зразків, включених до Досліджен-
ня, в лабораторному журналі необхідно відміча-
ти яскравим жовтим кольором.

Стаття надійшла до редакції 26.05.2014 р.

М. Н. Карнаухова, И. В. Дубровина, Е. Э. Хейло
Проект USAID «Усиление контроля за туберкулезом в Украине»

ОРГАНИЗАЦИЯ И УРОКИ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ О 
РАСПРОСТРАНЕНИИ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТБ В УКРАИНЕ

В 2011 году по заказу Министерства здравоохранения Украины группа экспертов ВОЗ разработала 
Протокол надзора над лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам (далее –  
Исследование) в Украине. В 2013 году началась работа по проведению Исследования. Перед проведе-
нием Исследования в Украине, на территории Харьковской и Херсонской областей Проектом USAID 
«Усиление контроля за туберкулезом в Украине» было организовано и проведено пилотирование 
исследования (далее – Пилот). Главной целью Пилота была адаптация протокола Исследования к 
особенностям Украины, идентификация проблемных вопросов и разработка рекомендаций по их ре-
шению.
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В работе представлены критерии порядок набора пациентов в Исследование, данные мониторин-
га клинического и лабораторного компонентов пилотного исследования, основные ошибки, выяв-
ленные при оценке обоих компонентов, а также рекомендации по их устранению. Полученные в 
ходе Пилота данные были использованы при проведении полномасштабного Исследования и помог-
ли предупредить ошибки во время его проведения.

Ключевые слова: туберкулез, резистентность.

M. N. Karnauhova, I. V. Dubrovina, E. A. Haylo
USAID “Strengthening TB control in Ukraine”

ORGANIZATION AND LESSONS OF PILOT  
RESEARCH OF PREVALENCE OF MULTI-DRUG-RESISTANT 

TUBERCULOSIS IN UKRAINE

In 2011, the Ministry of Health of Ukraine commissioned a group of WHO experts to develop a proto-
col for surveillance of drug-resistance in TB drugs in Ukraine (hereinafter – DRS). In 2013, the work on 
conducting DRS commenced. Prior to DRS roll-out in Ukraine, the USAID Strengthening Tuberculosis 
Control in Ukraine Project arranged for and conducted pilot DRS (hereinafter – the Pilot) in Kharkiv and 
Kherson oblasts. The Pilot aimed to adjust the DRS Protocol to specificity of Ukraine, identify problem-
atic issues and develop recommendations on how to address them. 

This paper includes criteria and procedure for patient enrollment in DRS, monitoring data of clinical 
and laboratory components of the pilot survey, major drawbacks identified during evaluation of both 
components, as well as recommendations on how to eliminate them. The Pilot data was used during full-
scale DRS roll-out and allowed to avoid mistakes during its implementation. 

Keywords: tuberculosis, resistance.
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ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ  
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ  
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ З 1999 ПО 2013 РОКИ

Метою дослідження є порівняльний аналіз ураження населення артеріальною гіпертензією та її 
ускладненнями на регіональному рівні серед осіб різних вікових категорій, з урахуванням статі, 
місця проживання за останні 15 років. Обґрунтування виявлених відмінностей та статистичних по-
милок для прийняття управлінських рішень щодо покращання профілактичної та медичної допо-
моги хворим з АГ.

Матеріали і методи. Матеріалами досліджень є публікації національних та закордонних авторів, 
статистичні дані МОЗ України, статистичні довідники департаменту охорони здоров’я Запорізької 
облдержадміністрації, дані Європейської бази даних «Здоров’я для всіх», нормативні документи 
МОЗ України. Методи дослідження: статистичний, експертних оцінок, соціологічний.

Результати. Проведене дослідження показало значні відмінності в показниках ураження насе-
лення артеріальною гіпертензією між регіональними показниками та показниками в Україні та кра-
їнах Європи. При нижчій захворюваності та розповсюдженості артеріальної гіпертензії в Запорізь-
кій області ніж по Україні, смертність від ускладнень артеріальної гіпертензії значно вища, перш за 
все від цереброваскулярних захворювань асоційованих з артеріальною гіпертензією. Визиває сум-
нів достовірність показників смертності від гіпертонічної хвороби, гострого інфаркту міокарду, які 
нижчі від показників в країнах Європи. 

Висновки: одержані дані потребують прийняття управлінських рішень як на регіональному, так і 
на національному рівні, направлених на виявлення статистичних помилок, та впровадження дієвих 
програм профілактики і надання медичної допомоги хворим з усіма формами гіпертонічної хвороби.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, захворюваність, смертність, інсульт, інфаркт міокарда.

УДК:616.12 – 008.331.1-06-036.22+616.831-005.1+616.127 005.8](477.64-25)

Організація охорони здоров’я

Гіпертонічна хвороба (ГХ) – головний фактор 
ризику розвитку хвороб системи кровообігу та є 
нозологічною одиницею, яка заслуговує на пер-
шочергову увагу не лише з медико-соціальної 
точки зору, а й виходячи з реальних можливос-
тей впливу на неї [1, 2]. Однак відсоток осіб з 
адекватним контролем підвищеного артеріаль-
ного тиску залишається в популяції дуже низь-
ким, і, відповідно, ризики коронарної хвороби 
серця, серцевої недостатності, фібриляції перед-
сердь, інсульту, хвороб периферичних артерій, 
ниркової недостатності залишаються неконтр-
ольованими [2, 3, 4, 5].

Від артеріальної гіпертензії (АГ) страждає 
близько 25% дорослого населення світу, поши-
реність, за прогнозами, у 2025 році зросте до 1,5 
млрд. осіб, а 7,6 млн передчасних смертей (близь-
ко 13,5% від загального числа), 54% інсультів і 
47% подій, викликаних ішемічною хворобою 
серця, виникає внаслідок високого артеріально-
го тиску [6].

В Україні майже 12 млн осіб, хворих на гі-
пертонічну хворобу, що становить в межах 30% 
дорослого населення. На жаль, лише 60% лю-
дей знають, що у них підвищений артеріальний 
тиск, з них 50% лікуються тільки місяць, по-
стійно – лише 14%. Крім важких ускладнень 

для судинної системи, нирок і серця, гіпертонія 
сприяє ранньому старінню організму, зниженню 
пам’яті та інтелекту, супроводжує ожиріння, 
цукровий діабет, атеросклероз, що часто розви-
вається вже у віці 40–50 років [7].

За період 1999–2013 рр. в Україні зросли по-
казники виявлення хворих з артеріальною гі-
пертензією, цереброваскулярною патологією  
(у тому числі і асоційованої з АГ); спостерігаєть-
ся тенденція до зниження показників пошире-
ності інсультів серед дорослих і працездатних, 
в т.ч. і асоційованих з АГ. Смертність від судин-
них уражень мозку зменшилась на 12,9% (серед 
працездатного віку – на 23,2%); від інсультів 
показник значно зріс у дорослих (22,6%), але не-
значно зменшився у працездатних (–2,2%).

Аналіз ураження населення гіпертонічною 
хворобою різних вікових груп, у тому числі сіль-
ського, свідчить, що показник поширеності най-
вищий у мешканців села та у працездатних, а 
серед населення пенсійного віку поширеність 
і захворюваність гіпертонічною хворобою зна-
чно менша. Порівняння показників смертності 
від гіпертонічної хвороби (усі форми) з такими 
у країнах Європи показує, що статистичний об-
лік смертей даної нозології в Україні значно 
відрізняється. Підтверджені епідеміологічно і 



135

ISSN 2072-9367. СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2014

доведені клінічно наукові факти свідчать, що 
при правильно організованій профілактичній і 
лікувальній допомозі хворим з артеріальною гі-
пертензією знижується кількість ускладнень, 
покращується прогноз і підвищується якість їх 
життя.

Вивчення дійсної поширеності артеріальної 
гіпертензії та її чинників ризику серед населення 
різних статево-вікових груп, обізнаності людей 
про наявність АГ, її причини і наслідки, аналіз 
реального стану контролю АГ на рівні структур 
первинної ланки охорони здоров’я служать під-
ставою для визначення конкретних шляхів ви-
рішення проблем і сприяє поліпшенню профі-
лактики й лікування хвороб системи кровообігу 
(ХСК) в цілому [3, 4, 5, 6, 7].

Мета дослідження: проаналізувати захворю-
ваність, поширеність артеріальної гіпертензії 
та її ускладнень на регіональнім рівні серед різ-
них вікових категорій осіб, з урахуванням статі, 
місця проживання. Обґрунтувати виявленні від-
мінності та статистичні помилки для прийняття 
управлінських рішень щодо покращання профі-
лактичної та медичної допомоги хворим з АГ.

Методи дослідження: статистичний, експерт-
них оцінок, соціологічний.

Результати дослідження та їх обговорення

Неможливо розглядати епідеміологію артері-
альної гіпертензії у відриві від загальних показ-
ників ураження населення серцево-судинними 
захворюваннями та їх впливу на демографічну 
ситуацію в регіоні.

Аналізуючи показники смертності в Запорізь-
кій області, необхідно зазначити, що тенденція 
зростання загальної смертності та смертності від 
захворювань органів кровообігу в Україні поча-
лася з 1975 року. Показник загальної смертнос-
ті на той період становив 9,5 на 1000 населення 

(табл. 1).
За даними Головного управління статисти-

ки в цілому по області за 2013 р. померло 26498 
осіб (1999 р. – 30887 померлих). В розрахунку на 
1000 середньо наявного населення, коефіцієнт 
смертності в області складає 14,9, в 1999 році – 
15,5. Рівень смертності серед міського населення 
в 2013 році (13,9) є на 23,2% нижчим, ніж серед 
сільського (18,1). В 1999 році серед міських жи-
телів цей показник становив 14,0, серед сіль-
ських – 20,5 [10, 11].

В порівняні з країнами Європи показник за-
гальної смертності в Україні і області в 1975 році 
був нижчий ніж в країнах Європи [12]. З цього 
періоду поступово він зростав і найвищий рівень 
був зареєстрований в 2005 році, тоді як в країнах 
Європи зафіксована тенденція до зниження. Чи-
сельність населення за цей період скоротилася з 
1997,0 тисяч до 1750,8. Міське населення скла-
дає 76,8%, сільське 23,2%. В структурі смерт-
ності населення в області перше місце займають 
захворювання органів кровообігу (ЗОК). Показ-
ник смертності населення від ЗОК складав у 1975 
році 517,3 на 100 тисяч населення і був на рівні 
показників країн Європи (табл. 2).

Значно вище показник загальної смертнос-
ті і смертності від захворювань органів крово-
обігу серед сільських жителів. Так смертність 
від захворювань органів кровообігу (ЗОК) серед 
мешканців сільської місцевості у 2012 році скла-
ла 1211,5 на 100 тис. населення, серед міських 
жителів 960,2. Найбільший внесок у показник 
смертності від ХСК має ішемічна хвороба серця –  
605,3 на 100 тис. населення, по Україні 656,1; 
зростає питома вага смертності від інфаркту міо-
карда. В 2012 році цей показник становив 38,9 на 
100 тис. населення в 2011 році 33,4; Смертність 
від інсультів (всі форми) в 2012 році становила 
125,6 на 100 тис. населення, по Україні 91,7, 
серед працездатного населення 31,9, по Україні 

Таблиця 1
Загальна смертність населення в Запорізькій області в порівнянні  

з Україною та країнами Європи (на 1000 нас.)

Регіони 1975 1980 1985 1990 1995 1999 2005 2010 2011 2012 2013

Запорізька 
область

9,5 10,8 11,7 11,9 15,4 15,8 16,5 15,5 15,0 14,8 14,9

Україна 10,0 11,4 12,1 12,1 14,8 15,3 16,7 15,2 14,5 14,5 н.д.

Країни 
Європи

11,0 10,0 11,0 10,0 10,0 10,8 9,8 9,5 9,6 н.д. н.д.

Таблиця 2
Динаміка смертності від серцево-судинних захворювань в Запорізькій області  

в порівнянні з Україною та країнами Європи (на 100 тис. нас.)

Регіони 1975 1985 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Запорізька обл. 517,3 693,1 841,0 871,2 801,1 992,3 966,4 938.1 965,3

Україна 566,4 757,8 775,1 937,1 1037,7 1013,9 963,4 960,2 н.д.

Країни Європи н.д. 739,1 333,3 281,5 н.д н.д 215,7 н.д. н.д.
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26,8. Показник смертності від інсультів сформу-
вався в основному за рахунок високого показни-
ка смертності від ішемічних інсультів, який по 
області становив в 2012 році 81 на 100 тис. насе-
лення, по Україні 48,6.

Смертність працездатного населення від ЗОК 
з 1999 року по 2012 рік зменшилась на 14%. Але 
смертність чоловіків від захворювань органів 
кровообігу працездатного віку, як і раніше пе-
ревищує смертність жінок аналогічного віку в  
3–4 рази (табл. 3).

Хвороби системи кровообігу протягом бага-
тьох років займають провідне місце в структу-
рі захворюваності. За 2013 рік серед дорослого 
населення області було зареєстровано 1000107 
випадків захворюваності даною патологією, 
або 6688,75 на 10 тис. відповідного населення 
області , що на 5,1% вище у порівнянні з 2012 
роком (2012 рік – 6364,77 на 10 тис. дорослого 
населення). 

В класі «хвороби системи кровообігу» най-
більш високу питому вагу складають: гіперто-
нічна хвороба (всі форми) – 48,5%, ішемічна 
хвороба серця – 32,5%, цереброваскулярні хво-
роби – 17,8%.

В області в 2013 році зареєстровано 432481  
(у 2012 році – 436417) хворих на ГХ, тобто близь-
ко третини дорослого населення, в тому числі 
41% серед чоловіків та 59% у жінок. Захворюва-
ність на ГХ зменшилась з 203,3 на 10 тис. дорос-
лого населення в 1999 році до 135,2 в 2013 році.

Аналіз захворюваності хвороби на ГХ (всі фор-
ми) в порівняні з показниками по Україні, пока-
зує значні розбіжності. Так за 2012–2013 роки в 
області захворюваність на гіпертонічну хворобу 
найнижча в Україні, що показує низький рівень 
виявлення АГ медичними працівниками. По 
Україні захворюваність на ГХ за 2012 рік ста-
новить 249, 0 на 10 тис. населення, по області в 
2013 році 135,2. Серед працездатного населення 
цей показник нижчий від середнього по Україні 
практично в 2 рази. По Україні показник захво-
рюваності на ГХ серед населення працездатного 
віку за 2012 рік склав 192,3 на 10 тис населення, 
по області в 2013 році всього 100,1.

Захворюваність на гіпертонічну хворобу з іше-

мічною хворобою серця має таку ж тенденцію. За 
2012 рік цей показник по області становив 46,9 
на 10 тис. населення, тоді як по Україні в 2 рази 
вищий – 98,2 на 10 тис. населення. Аналогічне 
співвідношення серед працюючого населення. 
По області 20,6 на 10 тис. населення, по Украї-
ні 56,9. Вища за середній показник по області 
захворюваність серед жителів села і становить – 
70,3 на 10 тис. населення. По Україні 90,1.

Захворюваність цереброваскулярними хво-
робами з гіпертонічною хворобою за останні 15 
років зменшилась з 60,5 на 10 тис. населення в 
1999 році до 41,3 за 2012 рік. По Україні за 2012 
рік захворюваність цереброваскулярними хворо-
бами з гіпертонічною хворобою становила 52,9.

Аналогічна тенденція і серед працездатного 
населення. По області цей показник становить 
14,7 на 10 тис. населення, по Україні 22,8. Ви-
щий показник захворюваності цереброваску-
лярними хворобами з гіпертонічною хворобою 
по області тільки серед сільського населення і 
становить 52,4 на 10 тис. населення (по Україні 
47,2). Питома вага захворюваності працездатно-
го населення з ЦВХ, поєднаними з ГХ по Україні 
складає 31,2%, по області 20,1%.

За статистичними даними показник поши-
реності АГ по області за останні 15 років ви-
ріс з 19408,2 на 100 тис. населення до 28924,3  
(на 33%). За даними дослідження, проведеного 
Інститутом кардіології ім. акад. М. Д. Стражеско 
підвищений тиск мають 44% дорослого населен-
ня. Така ж кількість хворих з АГ реєструється 
в інших європейських країнах. По Запорізькій 
області осіб з підвищеним артеріальним тиском 
зареєстровано 24%, що може говорити про низь-
кий показник виявлення хворих на артеріальну 
гіпертензію

Поширеність АГ серед населення Запорізької 
області в 2012 році становила 14136,6 на 100 тис 
населення, тоді коли по Україні цей показник 
становить 19532,9 на 100 тис населення, що на 
38% менше середнього по Україні. Значно ниж-
чий показник поширюваності АГ серед жителів 
сільської місцевості і становить 8550,7 на 100 
тис. населення (По Україні 13714,6).

Поширеність АГ серед працездатного насе-

Таблиця 3
Смертність від ЗОК серед осіб працездатного віку за статтю по Запорізькій області  

з 1999 по 2012 рр. (абсолютні дані і показник на 100 тис. нас.)

Роки
Обидві статті Чоловіки Жінки

абс. пок. абс. пок. абс. пок.

1999 2026 174,0 1686 285,3 340 59,4

2007 2555 226,66 2129 372,3 426 76,7

2010 1892 172,8 1576 281,3 316 59,1

2011 1832 169,2 1533 276,3 299 56,6

2012 1754 164,7 1500 273,6 257 49,5

2013 1752 164,2 1496 273,1 258 49,2
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лення в два рази менше ніж по Україні і складає 
4084,6 на 100 тис. населення. По Україні 8785,9. 
Поширеність ішемічної хвороби серця з гіперто-
нічною хворобою за період з 1999 рік по 2012 рік 
виросла по області з 4049,7 на 100 тис. населен-
ня до 12477,7 на 100 тис. населення По Україні 
з 9667,5 до 15606,8 на 100 тис. населення. Серед 
сільського населення з 3799,9 до 12004,2. На 
25% нижча поширеність ІХС з АГ по області в 
порівняні з показником по Україні. Відповідно 
3474,7 і 5562,8 на 100 тис населення.

Поширеність ЦВХ з гіпертонічною хворобою 
по області виросла з 5334,9 на 100 тис. населен-
ня в 1999 році до 8695,2 в 2012 році.По Украї-
ні за 2012 рік цей показник становить 5436,0 
на 100 тис. населення. Поширеність ішемічної 
хвороби серця з гіпертонічною хворобою серед 
працездатного населення знаходиться на рівні 
середнього показника по Україні. По області за 
2012 рік – 1363,9 на 100 тис. населення, по Укра-
їні – 1404,3. В 2 рази більша поширеність ЦВХ 
з гіпертонічною хворобою серед жителів села в 
порівнянні з показником по Україні, і відповід-
но становить 8908,1 і 4623,2 на 100 тис. населен-
ня. Показник поширеності ЦВХ з гіпертонічною 
хворобою серед осіб пенсійного віку в порівнянні 
з середніми по Україні є одним з найвищих і ста-
новить 24676,6 за 2012 рік. По Україні 14592,1.

У структурі судинних захворювань головного 
мозку провідне місце посідають мозкові інсуль-
ти, які щороку діагностуються вперше у 100–
110 тисяч мешканців України, з них 25% – у осіб 
працездатного віку.

Інсульт є однією з основних медико-соціальних 
проблем, оскільки посідає друге місце серед хво-
роб з фатальними наслідками, а також є най-
більш розповсюдженою причиною стійкої втра-
ти працездатності.

Протягом останніх п’ятнадцяти років показ-
ники захворюваності інсультами в Україні зросли 
на 14,2% і становили у 2012 р. 111615 осіб (297,8 
на 100 тис. населення), серед них – працездатно-
го 26914 осіб (99,3 на 100 тис. населення), тобто 
24,1% від усіх дорослих. По Запорізькій області 
з 91,9 до 357,8 на 100 тис населення в 2013 році, 
або в 3,5 рази. Захворюваність інсультами пра-
цездатного населення виросла з 62,1 в 1999 році 

до 98,4 на 100 тис населення в 2012 році.
По Україні захворюваність інсультами пра-

цездатного населення за аналогічний період ви-
росла з 85,8 до 94,6 на 100 тис населення.

Показники ураження населення області ін-
сультами з гіпертонічною хворобою виросли 
за останні п’ятнадцять років з 69,8 до 209,3 на  
100 тис. населення. (По Україні з 126,5 до 171,6) 
Працездатного з 19,3 до 54,8 на 100 тис насе-
лення. (По Україні з 39,0 до 52,2). Серед осіб 
пенсійного віку з 153,7 до 544,0 в 2012 році. По 
Україні за аналогічний період з 287,1 до 441,6 на 
100 тис. населення. Населення старшої вікової 
групи хворіє частіше ніж дорослі у 2,6 рази та у 
8,5 рази, ніж працездатні. У 2012 р. захворюва-
ність інсультами з ГХ у структурі інсультів усіх 
форм серед дорослих складала 57,6% (серед пра-
цездатних – 52,6%, серед людей похилого віку – 
59,2%).

Серед причин збільшення кількості інсультів 
перш за все, зростаюча поширеність серед на-
селення артеріальної гіпертензії, хвороб серця, 
цукрового діабету (ЦД), куріння, зловживання 
алкоголем, зміна клімату, стреси, спосіб життя, 
незадовільна первинна та вторинна профілакти-
ка гострих мозкових порушень, а також покра-
щенням діагностування хвороби [10, 11, 12].

Показник смертності від судинних уражень 
мозку є провідним у структурі загальної смерт-
ності в усіх країнах, але в країнах СНД значно 
вищий. Стандартизований за віком і статтю по-
казник смертності від судинних уражень мозку в 
Україні перевищує такий у Франції у 5,8 разів і в 
7,7 – серед населення до 65 років (табл. 4).

Показники смертності внаслідок інсультів за 
останні 15 років в області не були стабільними. 
За п’ятнадцятирічний період смертність від ін-
сультів (усіх форм) зменшилась з 128,9 до 122,1 
на 100 тис. населення, але залишається одними 
із найвищих по Україні. По Україні в 2012 р. 
смертність від всіх форм інсультів становила 
91,7 на 100 тис. населення. Серед працездат-
ного населення цей показник становив 26,8 на  
100 тис. населення, тобто 17,4% в загальній 
структурі смертності від інсультів усіх дорослих.

В Україні, як і в переважній більшості країн, 
в структурі захворюваності та смертності пере-

Таблиця 4
Стандартизований показник смертності  

від судинних уражень мозку (на 100 тис. населення)

Країна
Серед всього населення Населення 0–64 роки

1995 2011 1995 2011

Україна 229,1 148,1 64,2 36,7

РФ 289,2 214,8 71,7 46,5

СНД 251,2 188,2 66,9 44,0

Франція 45,3 26,1 7,6 4,8

Євросоюз 80,5 50,7 13,2 8,4
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важає ішемічний інсульт. За останні десять ро-
ків смертність від ішемічного інсульту зросла на 
20,8%. У 2012 році цей показник становив 48,6 
на 100 тисяч населення.

По Запорізькій області смертність від іше-
мічного інсульту в 2012 році практично в  
2 рази вища від середнього показника по Укра-
їні і складає 81,5 на 100 тис. населення. Серед 
працездатного населення в області показники 
смертності від всіх видів інсультів вищі ніж по 
Україні. Так смертність від ішемічного інсуль-
ту по області 10,6 (по Україні – 8,0); смертність 
від геморагічного інсульту 17,6 (по Україні – 
15,0); смертність від усіх форм інсультів 31,9 
(по Україні 26,8). Незважаючи на те що в остан-
ні 3–4 роки в Україні та області намітилась тен-
денція до стабілізації показників захворюванос-
ті населення на інсульт, ситуація залишається 
несприятливою, а третина випадків виникає в 
осіб працездатного віку.

У країнах, де прийняті та реалізуються про-
грами з профілактики серцево-судинних захво-
рювань, у тому числі й інсульту, що базуються на 
стратегії запобігання розвитку захворювань і ко-
рекції факторів ризику, вдалось знизити рівень 
захворюваності на інсульт на 25–40% (табл. 5).

Як бачимо, показник смертності від інсультів 
в Україні в 2 рази вищий від країн Європи, що 
свідчить про ефективність проведення профілак-
тичних заходів в цих країнах [12, 13, 14].

Стратегія первинної і вторинної профілакти-
ки мозкового інсульту базується на виявленні та 
корекції факторів ризику(ФР), до яких зарахо-
вують артеріальну гіпертензію, що у структурі 
усіх ФР становить близько 80%, а також дисліпі-

демії, хвороби серця, цукровий діабет, куріння, 
зловживання алкоголем, стрес, депресія, тощо.

В Україні впроваджуються сучасні підходи до 
ведення хворих з гострим мозковим інсультом, а 
також стратегії первинної і вторинної профілак-
тики. З серпня 2012 р. був затверджений Наказ 
МОЗ України № 602 «Про затвердження та впро-
вадження медико-технологічних документів зі 
стандартизації медичної допомоги при ішеміч-
ному інсульті». Основною метою уніфікованого 
клінічного протоколу медичної допомоги було 
створення єдиної комплексної та ефективної 
системи надання медичної допомоги пацієнтам з 
ішемічним інсультом, визначенні основні поло-
ження організації та надання медичної допомоги 
на догоспітальному етапі, на етапі вторинної ста-
ціонарної медичної допомоги і реабілітації [8].

Головним фактором ризику розвитку іше-
мічної хвороби серця є підвищений артеріаль-
ний тиск. Ризик смертності від ІХС, залежний 
від систолічного АТ становить 41% у чоловіків 
(40–59 років) і 34% у жінок (30–69 років). По-
єднання АГ та ішемічної хвороби серця, яке зу-
стрічається більше ніж у 60% пацієнтів, значно 
підвищує ризик ускладнень: інфаркт міокарда, 
інсульт, серцева недостатність

Інфаркт міокарда (ГІМ) є однією з основних 
причин смертності не тільки в Україні, але й в 
усьому світі (за даними ВООЗ майже 12,5%).  
В Україні захворюваність інфарктом міокарда у 
структурі ХСК складає 2,3%, в Російській Феде-
рації 5,4%, а в країнах Євросоюзу до 15%. При-
чинами такого низького показника в Україні, 
ймовірно, є неадекватний облік і гіподіагности-
ка, що підтверджується і нижчими показниками 

Таблиця 6
Показник смертності від гіпертонічної хвороби (усі форми) всього  

і працездатного населення з 1999 року по 2013 роки (на 100 тис. населення)

Роки
По області По Україні

Всього Працездатне Всього Працездатне

1999 62,7 6.1 116,4 15,4

2003 106,4 6,1 176,0 15,4

2010 0,9 0,6 1,0 1,4

2011 0,56 0,52 0,63 0,58

2012 1,7 0,6 1,6 1,0

2013 0,34 0,34 0,42 0,38

Таблиця 5
Смертність від інсульту (усі форми) в країнах Європи  

за 2011 рік. (на 100 тис. населення)

Країни
Стандартизований за 

віком і статтю
Загальний показник % від усіх смертей

Україна 91,7 6,3

Велика Британія 31,3 56,1 6,2

Франція 24,3 45,8 5,3
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8. Наказ МОЗ України № 602 від серпня 2012 року 
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смертності від ГІМ, як в області, так і в Україні. 
Показник смертності в області від ГІМ виріс 

з 19,9 в 1999 році до 37,0 в 2013 році. По Украї-
ні за аналогічний період часу смертність від ГІМ 
виросла з 19,0 в 1999 році до 26,9 на 100 тис. на-
селення в 2012 році. Смертність від ГІМ в краї-
нах Європи коливається від 46 до 82 на 100 тис 
населення. В Німеччині – 67,9, Фінляндії – 82,6 
[10, 12].

Ці данні потребують аналізу і вивчення при-
чин значних коливань показників смертності від 
інфаркту міокарда серед дорослого населення, 
працездатних, а також мешканців сільської міс-
цевості. 

Звертає на себе увагу, що в ряді районів облас-
ті протягом року не зареєстровано жодного ГІМ.

Показники смертності від гіпертонічної хво-
роби за період з 1999 року по 2013 рік настіль-
ки змінилися, що потребують окремого аналізу 
та оцінки. Так смертність від ГХ (всі форми) в 
1999 році по області становила 62,7 на 100 тис. 
населення, по Україні 116,4. Серед працездатно-
го населення по області 6,1, по Україні 15,4 на  
100 тис. населення (табл. 6).

Статистика не дає можливості пояснити зна-
чні розбіжності в показниках смертності від гі-
пертонічної хвороби з 2003 року по т. ч. Показ-
ник смертності від ГХ в 2003 році становив по 
області 106,4, по Україні 176,0. А вже з 2005 
року він становив по області 0,8, по Україні 1,3 
на 100 тис. населення.

Порівнюючи показники смертності від гіпер-
тонічної хвороби в Україні, необхідно відмітити, 
що статистичний облік смертей з цієї нозології 
значно відрізняється від показників в інших 
країнах Європи. Так, у 2012 році смертність від 
гіпертонічної хвороби в області становила 1,7, в 
Україні 1,6 на 100 тисяч населення, в Росії 20,1, 
у Німеччині 39,5, у Польщі 16,4. Ці дані потре-
бують проведення додаткового дослідження, 
перш за все особливостей кодування смертності 
від гіпертонічної хвороби в Україні [7, 8, 9].

Висновки

1. По результатах проведеного дослідження, 
щодо епідеміології гіпертонічної хвороби в За-
порізькій області за п’ятнадцятирічний період 
встановлено: що показники захворюваності і по-
ширеності всіх форм АГ за цей період були нижчі 
середніх показників по Україні. 

2. Враховуючи, що в Україні зареєстровано 
44% осіб з підвищеним АТ, а по області 34%, 
можна припустити про неповне виявлення хво-
рих на артеріальну гіпертензію перш за все серед 
сільських мешканців.

3. Поширеність ЦВХ з гіпертонічною хворо-
бою по області вища середньої по Україні на 33%, 
серед жителів села і осіб похилого віку практич-
но в 2 рази.

4. В області реєструються протягом всього до-
сліджуваного періоду значно вищі показники 
ураження та смертності від інсультів. Смерт-
ність від ішемічного інсульту в області у 2 рази 
вища середнього показника по Україні. 

5. Показник смертності від ГІМ виросла за до-
сліджуваний період у 2 рази і становить 37,0 на 
100 тис населення. (По Україні 27,0). В той же 
час смертність від ГІМ в країнах Європи вища у 
2–3 рази і коливається від 46 до 82 на 100 тис на-
селення. На основі цих даних можна припусти-
ти низький рівень діагностики ГІМ, особливо в 
сільській місцевості. 

6. Проведення подальших досліджень на 
регіональному рівні доповнить міжнародні 
дослідження з питань профілактики АГ та її 
ускладнень серед різних категорій населення, в 
залежності від статі, місця проживання, рівня 
життя, наявних факторів ризику, та прийнят-
тя своєчасних рішень на регіональному рівні 
по організації профілактичної та медичної до-
помоги.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в оцінці достовірності вітчизняних статис-
тичних даних стосовно ГХ.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГИПЕРТЕНЗИИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ  

УРОВНЕ С 1999 ПО 2013 ГГ.

Целью исследования является сравнительный анализ поражения населения артериальной гипер-
тензией и ее осложнениями на региональном уровне среди различных возрастных категорий лиц, с 
учетом пола, места жительства за последние 15 лет. Обоснование выявленных различий между на-
циональными и европейскими показателями. 

Материалы и методы. Материалами исследований являются публикации национальных и зару-
бежных авторов, статистические данные Минздрава Украины, статистические справочники депар-
тамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации, данные Европейской базы данных 
«Здоровье для всех», нормативные документы МЗ Украины. Методы исследования: статистический, 
экспертных оценок, социологический.

Результаты. Проведенное исследование показало значительные различия в показателях пораже-
ния населения артериальной гипертензией между региональными показателями и показателями в 
Украине и странах Европы. При более низкой заболеваемости и распространенности артериальной 
гипертензии в Запорожской области, чем по Украине, смертность от осложнений артериальной ги-
пертензии значительно выше, прежде всего от цереброваскулярных заболеваний, ассоциированных 
с артериальной гипертензией.

Вызывает сомнение достоверность показателей смертности от гипертонической болезни, острого 
инфаркта миокарда, которые ниже показателей стран Европы.

Выводы: полученные данные требуют принятия управленческих решений как на региональном, 
так и на национальном уровне, направленных на выявление статистических ошибок и внедрение 
действенных программ профилактики и оказания медицинской помощи больным со всеми формами 
гипертонической болезни. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, заболеваемость, смертность, инсульт, инфаркт ми-
окардаю

Z. V. Lashkul
SI “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of MOH of Ukraine”

FEATURES EPIDEMIOLOGY  
OF HYPERTENSION AND ITS COMPLICATIONS  

AT THE REGIONAL LEVEL IN 1999–2013

The purpose of this study is a comparative analysis of the defeat of the population arterial hyperten-
sion and its complications at the regional level among different age categories of persons by sex, place 
of residence for the last 15 years. Justification of the differences found between national and European 
values.

Materials and methods. Materials research publications are national and foreign authors, the Minis-
try of Health statistics, statistical reference Department of Health, the European database, regulations 



141

ISSN 2072-9367. СУЧАСНI МЕДИЧНI ТЕХНОЛОГІЇ, № 2, 2014

Ministry of Ukraine. Methods: statistical, expert evaluations, sociological.
Results. The study showed significant differences in lesion population hypertension between regional 

performance and levels in Ukraine and Europe. At a lower incidence and prevalence of hypertension in 
the area than in Ukraine, died from complications of hypertension is much higher, especially from cere-
brovascular associated with hypertension .Doubt the accuracy of mortality from hypertension, acute 
myocardial infarction, which are lower than in European countries.

Conclusion. These data require, at both the regional and national level, making management decisions 
aimed at identifying the statistical errors, and the implementation of effective prevention programs and 
the provision of medical care for patients with all forms of hypertension. 

Keywords: hypertension, morbidity, mortality, stroke, myocardial infarction.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВРАЧУ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ-СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ В ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, 
ОБРАТИВШИМСЯ НА ПРИЁМ С ЖАЛОБАМИ  

НА ТАЗОВЫЕ БОЛИ
В своей практической деятельности врачам общей практики-семейной медицины постоянно прихо-

дится решать вопросы постановки диагноза, определения тактики диагностики и дальнейшего лечения 
женщин, обращающихся за помощью на прием. Часто гинекологические заболевания можно выявить при 
обращении женщин к врачу общей практики-семейной медицины.

Одной из распространенных жалоб являются тазовые боли.
В статье рассматриваются особенности сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни, вопросы диагностики и 

оказания медицинской помощи женщинам, которые обращаются с жалобами на тазовые боли.
Ключевые слова: врач общей практики, жалобы, боль, диагностика, лечение.

УДК: 618.132-009.7-07/-08: 614.253.2

Практикуючому лікарю

Семейный врач занимается предотвращением 
(профилактикой) и лечением (терапией) наиболее 
распространенных заболеваний и травм. Основой 
его деятельности является постоянное совершен-
ствование медицинских знаний и врачебного ма-
стерства через изучение взаимосвязанных фун-
даментальных общих врачебных и специальных 
клинических дисциплин, накопление практиче-
ского опыта непосредственного общения с паци-
ентами с их нуждами и страданиями.

Успешное лечение даже при использовании 
последних достижений медицинской науки в 
большей степени является искусством. Поэтому 
очень важно семейному врачу уметь, грамотно 
собрав жалобы, анамнез жизни и болезни, поста-
вить диагноз, составить алгоритм действий по 
оказанию медицинской помощи пациентке.

Цель: помочь врачу общей практики определить 
ключевые моменты в вопросах диагностики, коор-
динации оказания медицинской помощи с другими 
специалистами первичной, вторичной и третичной 
медицинской помощи и лечении пациентов, кото-
рые имеют основную жалобу – тазовые боли.

Тазовые боли являются довольно частой причиной 
обращения пациенток к семейному врачу [10, 11].

Тазовые боли можно разделить на:
– острые;
– циклические;
– хронические;
– диспареуния.
Причинами острых тазовых болей чаще всего 

могут быть [1, 6, 14]:
– воспалительные заболевания органов малого таза;
– инфекции мочевых путей;
– внематочная беременность.
Наиболее частыми причинами циклических 

болей у молодых женщин является дисменорея 
(в репродуктивном возрасте – эндометриоз, в бо-
лее старшем – аденомиоз) [7, 12].

Более одной трети первичных обращений к врачу 
приходится на хронические тазовые боли [2, 6, 10].

В этиологии появления болей можно выде-
лить следующие: 

– патологические состояния, такие как эндо-
метриоз, инфекции половых органов, образова-
ния в малом тазу (например, миома матки);

– выпадение половых органов;
– синдром раздраженного кишечника;
– хронические застойные явления в малом тазу;
– депрессия, тревога;
– вульводиния.
Болезненные половые сношения (диспареуния) –  

частые жалобы молодых и пожилых женщин.
Диспареунию может вызывать:
– инфекции мочеполовых органов;
– гормональные нарушения, вызывающие су-

хость влагалища;
– рубцы (после эпизиотомии в родах);
– вагинизм;
– психосексуальные нарушения.
Согласно приказа МЗ Украины от 15.07.2011 

№ 417 «Про організацію амбулаторної акушер-
сько-гінекологічної допомоги в Україні» гине-
кологические заболевания выявляются во время 
обращения женщин к врачу общей практики-
семейной медицины [8, 9].

Врач общей практики – семейный врач оказы-
вает помощь на ранних недифференцированных 
стадиях заболевания, использует фактор времени, 
как инструмент исследования пациента, организо-
вывает и оказывает неотложную медицинскую по-
мощь на догоспитальном этапе. Согласовывает ре-
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комендации врачей-специалистов разных профилей 
и подбирает индивидуальный комплекс лечебно-
профилактических мероприятий; учитывает вза- 
имодействие лекарственных средств и приоритет-
ность проблем со здоровьем; обеспечивает соблюдение 
принципов рациональной фармакотерапии [8, 9].

Важно помнить, что острые и хронические та-
зовые боли, могут быть вызваны воспалительными 
заболеваниями органов малого таза [1, 2, 3, 13]. 

Из основных симптомов можно выделить:
– обильные выделения из влагалища;
– боли внизу живота, чаще двухсторонние;
– диспареуния;
– дизурия;
– болезненность при смещении шейки матки 

и двуручном влагалищном исследовании;
– лихорадка;
– образование в области малого таза.
Симптомы инфекционного процесса могут не 

проявляться.
При сборе анамнеза болезни необходимо уста-

новить историю появления болей в нижних отде-
лах живота и выделений из влагалища.

В диагностике важно взятие мазков из уре-
тры, шейки матки и заднего свода для окраски 
по Грамму и для посева с определением чувстви-
тельности к антибиотикам. 

Частой причиной начала острых болей внизу 
живота могут быть инфекции мочевых путей [1].

Из основных симптомов воспалительных за-
болеваний мочевых путей можно выделить:

– начало болей в области мочевого пузыря;
– учащенное и болезненное мочеиспускание;
– может наблюдаться гематурия;
– часто лихорадочное состояние и мутная моча.
Внематочная беременность наиболее часто на-

блюдается у женщин с воспалительными заболе-
ваниями органов малого таза [14]. 

Клиническая или субклиническая патология 
маточных труб, возникшая в результате воспа-
лительных заболеваний, приводит к неспособ-
ности мерцательного эпителия маточных труб 
транспортировать бластоцисту в полость матки. 

Из симптомов характерных для внематочной 
беременности можно выделить: 

– тошноту, болезненность молочных желез;
– острые боли в подвздошной области;
– последняя менструация могла наступить в 

срок, но быть скудной или необычной;
– непостоянные, коричневого цвета выделе-

ния из влагалища.
Несвоевременная диагностика может приве-

сти к разрыву маточной трубы и кровотечению 
в брюшную полость. Это состояние может быть 
острым и сопровождаться коллапсом и шоком в 
результате внутрибрюшного кровотечения или 
иметь хроническое течение с формированием об-
разований в малом тазу [11]. 

При обращении к врачу общей практики-
семейной медицины пациенток с жалобами на 

циклические тазовые боли, врач должен пом-
нить, что самыми частыми причинами может 
быть эндометриоз или аденомиоз. 

Из классических симптомов эндометриоза 
можно выделить [5, 7, 12, 13]:

– глубокая диспареуния;
– наличие циклических болей внизу живота;
– боли в нижних отделах живота и пояснице;
– меноррагия;
– вторичная дисменорея.
Аденомиоз – частая причина тазовых болей у 

женщин старшего возраста.
Основными симптомами являются:
– болезненные, обильные менструации;
– тупые боли в нижних отделах живота в те-

чение многих дней после менструации;
– диспареуния и часто предменструальный синдром.
Достоверно диагностировать эндометриоз во 

время физического обследования пациентки не 
всегда удаётся [5, 7].

Косвенными признаками эндометриоза, ко-
торые можно обнаружить во время стандартного 
гинекологического осмотра, являются пальпи-
руемые образования в заднем своде влагалища, 
уплотнения маточно-кресцовых связок, уплот-
нения ректовагинальной перегородки [12].

При аденомиозе часто пальпируется увели-
ченная болезненная матка.

Для постановки диагноза недостаточно толь-
ко сбора жалоб, анамнеза болезни и стандартно-
го гинекологического осмотра.

Необходим современный алгоритм обследо-
вания с проведением ряда исследований: ин-
фекционный скрининг, определение гормонов, 
онкомаркеров. Использование данных ультра-
звукового исследования, лапароскопии, гисте-
роскопии и др. [5, 7, 12, 13].

Поэтому, врач общей практики-семейной 
медицины, установив предварительный диа-
гноз, координирует дальнейшие обследование 
и необходимую терапию с врачами акушерами-
гинекологами вторичной медицинской помощи, 
осуществляет диспансерное наблюдение после 
проведенного лечения.

Выводы 

1. Врач общей практики-семейной медицины 
должен знать:

– современную классификацию болезней;
– диагностику и лечение заболеваний у женщин.
2. При обращении на приём женщин с жалобами 

на тазовые боли, для постановки диагноза, очень 
важно подробный сбор жалоб, истории болезни и 
данные стандартного гинекологического осмотра.

3. Врачу общей практики-семейной медици-
ны необходимо: своевременно координировать 
вопросы оказания медицинской помощи со спе-
циалистами вторичной, а при необходимости 
третичной медицинской помощи.
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ПРАКТИЧНА ДОПОМОГА ЛІКАРЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ В НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ, ЩО 

ЗВЕРНУЛИСЬ НА ПРИЙОМ ЗІ СКАРГАМИ НА ТАЗОВІ БОЛІ

В своїй практичній діяльності лікарям загальної практики постійно доводиться вирішувати пи-
тання постановки діагнозу, вирішення тактики діагностики та подальшого лікування жінок, що 
звертаються за допомогою на прийом. Часто гінекологічні захворювання можна виявити під час 
звернення жінок до лікаря загальної практики-сімейної медицини. Однією з поширених скарг є та-
зові болі. В статті приділяється увага особливостям збору скарг, анамнезу життя та хвороби, питан-
ням діагностики та наданню медичної допомоги жінкам, що звертаються зі скаргами на тазові болі.

Ключові слова: лікар загальної практики, скарги, біль, діагностика, лікування.
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PRACTICAL ASSISTANCE TO THE GENERAL PRACTITIONER  
OF FAMILY MEDICINE IN MEDICAL ASSISTANCE TO WOMEN APPLIED 

FOR THE RECEPTION WITH COMPLAINTS OF PELVIC PAIN

In its practical activity of general practitioners have to solve the issues of diagnosis, decision tactics 
for diagnosis and further treatment of women seeking assistance at the reception. Gynecological diseases 
discover during the treatment of women by doctor of general practice-family medicine. One common com-
plaint is pelvic pain. In his article the author pays attention to the collection of complaints, anamnesis of 
life and disease, differential diagnosis and medical aid to women who file complaints of pelvic pain.

Keywords: general practitioner, complaints, pain, diagnostics, treatment.
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