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Шановні колеги! Дорогі студенти!  

Вельмишановні учасники та гості 90-ї науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених «Інновації в медицині та фармації»! 

 

Івано-Франківський національний 

медичний університет завжди щасливий 

вітати на Прикарпатті талановиту 

молодь! Радий би Вас бачити і цьогоріч, 

але ситуація з пандемією не дозволяє. 

Тому вітаю зустріч в онлайн режимі. 

Надіємось, що спілкування принесе 

користь і задоволення. Хочу подякувати 

всім учасникам за те, що приділяєте час 

пізнавати непізнанне, рухатися вперед, 

зберігати здоров’я людей. Це для нас 

святе!  

Цьогорічний науковий форум 

присвячений  75-й річниці з часу 

заснування нашого навчального 

закладу. За цей час Університет дав 

дорогу у світ понад 30 тисячам 

випускників. Нині у стінах вишу 

навчається 11 тисяч студентів та 

інтернів, працює 103 професори та 360 

доцентів. Ми маємо 30 корпусів, які 

постійно розбудовуються, облашто-

вуються сучасним обладнанням, щоб 

студентам було комфортно вчитися, а 

викладачам – працювати. Численні 

навчально-практичні центри: «Медицина» – 18 залів, «Стоматологія» – 16 залів, «Фармація» 

– п’ять лабораторій, а також п’ять залів нової перспективної спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія». Усе це дає змогу студентам удосконалити володіння практичними навичками, 

які будуть необхідні їм у професійному житті. У 10 акредитованих державою науково-

дослідних лабораторіях проводяться важливі для медицини і фармації наукові пошуки і 

дослідження, активно впроваджуються новітні технології. Все це ми робимо для талановитої 

молоді! 

Дорогі студенти та молоді вчені! Бажаю Вам нових наукових звершень та особистих 

перемог, творчого натхнення, наполегливості у всіх добрих починаннях, успіхів у втіленні 

запланованого! Радий всіх чути, бачити і дай Боже нам усім здоров’я! 

 

 

Ректор  

            Івано-Франківського національного  

медичного університету, 

Заслужений діяч науки і техніки України,  

доктор медичних наук, професор, 

Лауреат Державної премії України  

у галузі науки і техніки                                              М.М. Рожко 

 

  



Dear colleagues! Dear students! 

Dear participants and guests of the 90th Scientifiс-Practical Conference of students 

and young scientists “Innovations in Medicine and Pharmacy”! 

  

 

 

Ivano-Frankivsk National Medical University is always happy to welcome talented young 

people at Prykarpattia! I would be glad to see you and this year, but the situation with the pandemic 

does not allow. Therefore, I welcome the meeting online. We hope that communication will be 

useful and satisfying. I want to thank all the participants for taking the time to learn the unknown, to 

move forward, to save people's health. This is sacred to us! 

This year's scientific forum is dedicated to the 75th anniversary of our educational institution 

establishment. During this time, the University has given the way to the world to more than 30,000 

graduates. Currently, 11,000 students and interns are studying at the university, 103 professors and 

360 associate professors are working there. We have 30 buildings that are constantly being built, 

equipped with modern equipment, that it would be comfortable for students to study and for 

teachers to work. Numerous educational and practical centers: «Medicine» - 18 halls, «Dentistry» - 

16 halls, «Pharmacy» - five laboratories, as well as five halls of a new perspective specialty 

«Physical Therapy, Ergotherapy». All these allow students to improve their practical skills that will 

be needed in their professional live. In ten state-accredited research laboratories the important for 

medicine and pharmacy scientific searches and examinations are carried out, the newest 

technologies are actively introduced. We are doing all this for talented young people! 

Dear students and young scientists! I wish you new scientific achievements and personal 

victories, creative inspiration, persistence in all good deeds, success in implementation of all plans! 

Glad to hear and see all of you and God bless us all! 

 

 
Rector of 

Ivano-Frankivsk National  

Medical University, 

Honored Scientist of Ukraine, 

MD, Professor, 

Laureate of State prize of Ukraine 

in Science and Technology      M.M. Rozhko 

 



1
АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

 ÀÊÓØÅÐÑÒÂÎ ² Ã²ÍÅÊÎËÎÃ²ß
OBSTETRICS AND GYNECOLOG Y

ÏÎÇÀÌÀÒÊÎÂÀ ÂÀÃ²ÒÍ²ÑÒÜ – ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÈÕ ÒÀ 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈÕ ÌÅÒÎÄ²Â Ë²ÊÓÂÀÍÍß 

Газда А.-А.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.М. Куса

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового 
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: alina.hazda@gmail.com

На сьогоднішній день позаматкова вагітність є актуальною проблемою для лікарів-гінекологів та жінок репродуктивного 
віку, яка має важливе медичне і соціальне значення та переважає в структурі невідкладних станів в гінекології. Позаматкова 
вагітність може призвести не лише до спайкового процесу та безпліддя, але і до важких ускладнень вагітності, таких як маткові 
кровотечі, розрив маткової труби, геморагічний шок, та є частою причиною материнської смертності. За останні роки спостері-
гається тенденція до зростання частоти позаматкової вагітності, зокрема у жінок молодого віку, і на сьогодні складає 1:100 усіх 
вагітностей. В економічно розвинених країнах частота позаматкової вагітності становить 1,2—2% від загальної кількості вагіт-
ностей. Це пов’язано з хронічними запальними захворюваннями статевих органів, гормональним дисбалансом у жінок репро-
дуктивного віку, мікрохірургічними операціями на маткових трубах, ендометріозом, поширенням захворювань, що передаються 
статевим шляхом, внутрішньоматковою контрацепцією. Позаматкова вагітність - це вагітність, при якій імплантація заплідненої 
яйцеклітини відбулася за межами порожнини матки. Найчастішою локалізацією ПВ є фаллопієва труба (97,7%). Абдомінальна 
вагітність (1,37%), цервікальна (0,77%), яєчникова (0,15%). Найбільша кількість випадків трубної вагітності виникає в ампуляр-
ному відділі маткової труби – більше 60 %, в істмічному - близько 12% та 5 % у фімбріальному відділі маткової труби. Метою 
даного дослідження стала порівняльна характеристика консервативного та хірургічного методів лікування позаматкової вагіт-
ності, оцінка ефективності, показання та протипоказання до їх застосування. Матеріали і методи. Матеріалом ретроспективного 
аналізу були стаціонарні карти 98 пацієнток з прогресуючими та завмерлими трубними вагітностями віком від 22 до 41 років. 
Діагностика патології була заснована на клінічних ознаках, об‘єктивному обстеженні, трансвагінальній ультразвуковій діагно-
стиці та лабораторному дослідженні-визначення β-ХГЛ у сироватці крові. Пацієнтки були поділені на дві групи, в залежності 
від типу проведеного методу лікування - консервативне та хірургічне. Результати були проаналізовані за допомогою програми 
Statistica 6,0. Результати дослідження. Аналізуючи випадки прогресуючої і перерваної позаматкової вагітності протягом 2018-
2020 років, частота прогресуючої позаматкової вагітності збільшилась з 10% до 43% випадків, а перервана коливається в межах 
від 28% до 34%. В І групі були пацієнтки, яким проводилось тільки хірургічне лікування –10 жінок (10,2%) - лапаротомія з 
подальшою тубектомією, 23 пацієнтки (23,46 %) лапароскопія з тубектомією чи консервативним видаленням плідного яйця. До 
ІІ групи були віднесені ті пацієнтки, яким була запропонована консервативна терапія – тобто застосування метотрексату - 65 
жінок (66,32 %). Використання консервативної терапії в результаті дало наступні ефекти: ефективне застосування метотрексату, 
що в результаті не потребувало жодних хірургічних втручань, спостерігали у 37 жінок (56,9 %); у 15 пацієнток (23,07 %) було 
проведено лапароскопію з подальшим консервативним видаленням плідного яйця; 8 жінок (12,3 %) потребували проведення 
лапароскопічного втручання з наступною тубектомією; 5 пацієнткам (7,69 %) було проведено лапаротомію з тубектомією. Пре-
паратом вибору для лікування позаматкової вагітності є метотрексат – протипухлинний засіб, антибластомний, ефективний 
для пригнічення клітин трофобласта. Критеріями для призначення метотрексату з приводу прогресуючої ТВ були: непорушена 
трубна вагітність, чітка візуалізація органів малого таза, гестаційний вік менше 8 тиж, внутрішній розмір плідного яйця менше 
3,5 см, зовнішній – менше 4 см, рівень хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) менше 1500 МО/мл, стабільні показники ге-
модинаміки. Виходячи з вище описаного ретроспективного аналізу та поданих даних, підтверджено ефективність як консерва-
тивного так і хірургічного методів лікування з урахуванням показів до кожного з них. В даний час використання системного ме-
тотрексату (МТХ) виявилося чудовою альтернативою із подібними ефектами та абсолютно неінвазивним. MTX виявився більш 
ефективним у випадках низьких титрів β-ХГЛ та розміру плідного яйця менше 35 мм. Використання метотрексату (100 мг.) як 
методу консервативного лікування прогресуючої трубної вагітності при внутрішньом’язевому введенні, забезпечує ефективну 
резорбцію плідного яйця при незначних побічних ефектах та дозволяє у майже 57% випадків зберегти анатомічну та функ-
ціональну цілісність маткової труби. Порушена позаматкова вагітність по типу розриву маткової труби та наявними ознаками 
геморагічного шоку – вимагає негайного хірургічного втручання з механічною зупинкою внутрішньочеревної кровотечі. Багато 
досліджень показали, що лапароскопічне лікування позаматкової вагітності призводить до меншої кількості післяопераційних 
спайок, ніж лапаротомія. Крім того, лапароскопія пов’язана із значно меншою втратою крові та зменшенням потреби в знебо-
люванні, лапароскопія зменшує час госпіталізації та період реконвалесценції. 

ÑÒÐÅÑ ÒÀ ÍÅÐÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß ßÊ ÏÐÎÂÎÊÓÞ×² ÔÀÊÒÎÐÈ ÐÅÖÈÄÈÂ²Â 
ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÂÓËÜÂÎÂÀÃ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÍÄÈÄÎÇÓ

Голдищук С.Ю., Писар А.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.В. Кравчук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: solomiya0909@gmail.com

Актуальність: Кандидозний вульвовагініт – одна з найпоширеніших форм урогенітального кандидозу. Захворювання 
займає друге місце серед усіх інфекційних захворювань піхви, та є однією з найбільш поширених причин звернень 
до гінеколога. За даними дослідників близько 70-75% жінок протягом життя мали хоча б один епізод кандидозного 
вульвовагініту (D. Rosati), 40–45% – два епізоди або більше (B. Foxman, 2013, J. D. Sobel, 2007), 5% – страждають від 
безперервно рецидивуючого кандидозу (P. Fidel, 2007). Незважаючи на успіхи в діагностиці та лікуванні, все частіше виявляють 
вульвовагініти, спричинені полірезистентними штамами грибків роду Candida (M. Ilkit, A. B. Guzel, 2011). У зв’язку із тим, що 
захворювання суттєво порушує якість життя та може призвести до ускладнень внаслідок висхідного інфікування, рецидивуючий 
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вульвовагінальний кандидоз залишається актуальною проблемою сучасної медицини.
Мета: вивчити поширеність рецидивуючого кандидозного вульвовагініту у жінок 16-23 років, оцінити вплив харчування, 

рівня стресу та способу життя на частоту рецидивів. 
Матеріали і методи: проведено анкетування 255 жінок (студентки вищих навчальних закладів м. Івано-Франківськ) у 

віці 16-23 років Для оцінки рівня психологічного стресу було використано шкалу PSM 25, а для оцінки харчового ризику – 
опитувальник NSI (Nutrition Screening Initiative). 

Основними клінічними симптомами вульвовагінального кандидозу були:
1. Свербіж, печіння, подразнення в ділянці зовнішніх статевих органів.
2. Рясні чи помірні виділення зі статевих шляхів, часто сирнистого характеру.
3. Посилення неприємних відчуттів в області статевих органів під час сну або після водних процедур чи статевого акту.
Результати: Серед респондентів у 152 (59,6%) жінок був хоча б один епізод кандидозного вульвовагініту. Тільки 1/3 

респондентів зверталися до лікаря після появи перших симптомів захворювання. У 82 (53,9%) жінок після курсу лікування 
кандидозного вульвовагініту (усі жінки отримували комплексну антимікотичну терапію згідно Додатку до наказу МОЗ №286 
від 07-06-2004 року) виникали рецидиви захворювання кожні 1-3 місяці. У 62% опитаних рецидиви виникали 1-2 рази на 
рік, з них 8% респондентів вказали на взаємозв’язок рецидивів вульвовагініту із менструальним циклом та повідомили про 
практично щомісячні прояви. Серед жінок, у яких рівень стресу оцінено як високий (>125 балів) за шкалою PSM 25, рецидиви 
вульвовагінального кандидозу виникали у 78% випадків; із помірним рівнем стресу (100-125 балів) частота рецидивів склала 
63,5%; при низькому рівні- 35,7% (<100 балів за PSM25). Результати анкетування також показали, що 52,5% жінок з високим та 
середнім харчовим ризиком (>3 балів за NSI) повідомляли про рецидиви захворювання; натомість серед респонденток, харчовий 
ризик яких оцінений як низький (0-2 бали NSI), рецидиви захворювання виникали у 33,8% випадків.

Висновки: аналізуючи отримані дані встановлено негативний вплив високого рівня стресу та нераціонального харчування 
на частоту рецидивів вульвовагінального кандидозу. Доведено, що висока частота рецидивів вказує на недостатню ефективність 
призначеної медикаментозної терапії та на необхідність додаткової корекції способу життя жінок, яка полягає в зниженні рівня 
стресу, нормалізації та дотриманні здорової харчової поведінки. Подальша розробка комплексної системи допомоги хворим на 
хронічний кандидозний вульвовагініт, виявлення нових аспектів розвитку патологічного процесу, вдосконалення технологій 
діагностики та лікування сприятиме збереженню та зміцненню репродуктивного здоров’я. 

ÎÖ²ÍÊÀ ßÊÎÑÒ² ÆÈÒÒß Ó Æ²ÍÎÊ ²Ç ÁÅÇÏË²ÄÄßÌ ÍÀ ÔÎÍ² ÌÅÒÀÁÎË²×ÍÈÕ ÏÎÐÓØÅÍÜ ÏÐÈ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀËÜÍÎÌÓ Ï²ÕÎÄ²
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Актуальність. Дослідження метаболічного синдрому (МС) набуло особливої актуальності через високий ступінь 
поширення. Частота патології становить близько 30-35% в структурі порушень репродуктивної функції. В основі МС лежить 
інсулінорезистентність (ІР), тому в терапії застосовують препарати, що збільшують чутливість тканин до інсуліну, у т.ч. бігуаніди 
(метформін).

Мета. Оцінити якість життя жінок із безпліддям та метаболічним синдромом на фоні комплексної терапії (бігуніаміди, 
дієтотерапія. комплекс фізичних вправ)

Матеріали і методи. Проведено обстеження пацієнток із МС із фіксацією антропометричних даних. Для оцінки якості життя 
проводили анкетування SF-36, визначення рівня гормонів (АМГ, індекс Homa) та інсуліну у плазмі крові. 

Результати. При обстеженні надмірну масу тіла найчастіше спостерігали у пубертатний період. Крім того, у пацієнток із 
МС часто спостерігається спадкова схильність до ожиріння. Збільшення маси тіла посилює ІР та гіперінсулінемію, погіршує 
ендокринний статус та клінічні прояви хвороби. Найбільший вплив на якість життя має зростання ІМТ, з яким асоціюються 
зниження фізичного та фізично-рольового функціонування, оцінки загального стану здоров’я, показника психічного здоров’я. 
Показники фізичного та ментального компонентів здоров’я були значно нижчими (у 1,5-2 рази) до лікування, до того ж показники 
останнього зменшувалися зі збільшенням ІМТ. Отримані результати свідчать, що у пацієнток із МС якість життя істотно гірша. 
Ожиріння є ключовим компонентом, що значно зменшує відчуття задоволеності собою, самореалізації, вражає психоемоційний 
стан. На фоні надмірної маси та метаболічних порушень прослідковується дисгармонія у сексуальних стосунках сімейних пар і 
як можливість зниження психоемоційної напруги можна відмітити збільшення частки жінок, які палять.

Після проведеної комплексної терапії відбулися зміни антропометричних показників, покращилися метаболічні потреби і 
нормалізувався вуглеводний обмін. Значно зменшився рівень інсуліну (за 6 місяців - в 2,1 рази), індекс Homa знизився в 1,6 
рази. Рівень АМГ знизився в 3,4 рази з 11 (14,1-9,1) нг/мл до 3,2 (2,6-3,7) нг/мл (р <0,05). Клінічна ефективність терапії, оцінена 
відновленням ритму менструацій, була досягнута у 64,2% пацієнтів. Настання вагітності на тлі терапії відзначено у 31,7% жінок. 
Значного поліпшення клінічних ознак гіперандрогенії не спостерігалося.

Висновок. Комплексна терапія, що поєднує дієту, фізичні навантаження та прийом метформіну у жінок з МС сприяє редукції 
маси тіла, нормалізації метаболічного фону та менструального циклу, покращенню якості життя. Зниження концентрації АМГ 
є маркером ефективності препарату в нормалізації оваріальної дисфункції.

ÐÈÇÈÊÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ï²ÑËßÏÎËÎÃÎÂÎÃÎ ÍÅÉÐÎÎÁÌ²ÍÍÎ-ÅÍÄÎÊÐÈÍÍÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ ÒÀ 
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÉÎÃÎ ÏÀÒÎÃÅÍÅÇÓ (ÎÃËßÄ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ)
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Актуальність. Післяпологовий нейрообмінно-ендокринний синдром (НОЕС) є ускладненням пологів, який має негативний 
вплив, як на здоров’я матері (післяпологова депресія, суїцид ), так і немовляти, що проявляється зміною його поведінкового, 
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емоційного та когнітивного розвитку.
Вважається, що поширеність післяпологової депресії становить приблизно 10–20%. Таким чином, висловлюється 

припущення, що передбачувана частота післяпологової депресії 10–20% може бути недооцінкою глобальної проблеми, оскільки 
нижчі показники залежать від соціально-економічного середовища та культурних норм.

Мета. Дане дослідження є коротким літературним оглядом щодо дослідження основних нейробіологічних механізмів, що 
сприяють розвитку НОЕС та зниження ризиків його виникнення .

Матеріали і методи. Нами було проаналізовано 11 літературних джерел останніх 2010-2019 років, що входять до [Cochrane] 
[PubMed] [Google Scholar] з рівнем доказовості А, для виявлення кореляції гормонального фону жінки та розвитком НОЕС, а 
також розробки методики профілактики даного післяпологового ускладнення.

Результати. За даними більшості досліджень було встановлено, що післяпологова депресія часто не діагностується і що 
понад 50% жінок із післяпологовою депресією залишаються без діагностики. Прослідковувався чіткий кореляційний зв’язок 
між стресом в першому триместрі вагітності та посиленням депресивної поведінки у післяпологовому періоді, що в свою чергу 
призводило до дефіциту догляду за новонародженим немовлям. Ці дослідження демонструють здатність моделювати клінічно 
значущі фактори ризику на моделях тварин для вивчення розладів настрою після пологів у жінок. 

Небажані життєві події, як фактор ризику післяпологової депресії викликають великий інтерес у сучасної медичної спільноти. 
Встановлено, що у жінок, які зазнали численних несприятливих життєвих подій, включаючи сексуальне насильство в дитячому 
віці чи сексуальне насильство у зрілому віці, підвищений ризик післяпологової депресії втричі частіше спостерігається 
порівняно з тими, які не зазнавали жодних несприятливих життєвих подій .

На багатьох моделях тварин, що використовуються для вивчення післяпологової депресії, використовували екзогенні моделі 
кортикостерону або стрес. Екзогенного кортикостерону під час вагітності чи грудного вигодовування достатньо для посилення 
депресивної та тривожної поведінки та індукції дефіциту материнської допомоги у моделях гризунів (дослідження проводилося 
на самках щурів Лонг-Еванса).

Хронічний стрес під час вагітності також спричиняє депресію та подібну до тривоги поведінку в післяпологовому періоді та 
викликає дефіцит догляду матері за дитиною, що призводить до негативних неонатальних наслідків.

Докази ролі репродуктивних гормонів у післяпологовій депресії надходять із експериментів на тваринах, де ці змінні можна 
контролювати краще, ніж у клініці [8]. Доведено, що коливання репродуктивних гормонів відіграють роль в основі нейробіології 
післяпологових розладів настрою.

Дослідження Galea LAM, Wide JK, and Barr AM показало, що відміна репродуктивних гормонів (естрадіолу та прогестерону) 
підвищує показники депресії. Відомо, що сигналізація естрогену впливає на інші шляхи, що беруть участь у настрої, такі як 
система гіпоталамус-гіпофіз-наднирники (ГГН). Також сигналізація про естроген впливає на функцію системи ГГН, і внаслідок 
цього виникає порушення, що сприяє тим самим післяпологовій депресії.

Цікаво, що дослідження Galea LAM, Wide JK, and Barr AM свідчать про те, що лікування естрогенами зменшує ризик 
розвитку післяпологової депресії та зменшує симптоми депресії у післяпологовий період. Самки щодня отримували ін’єкції 
гормонів естрадіолу та прогестерону, протягом 23 днів у дозі 40 мкг/д. 

(Самок випадковим чином розподілили до «вагітних», «вагітних» + естрадіол бензоат (ЕБ) та контрольних груп. Як «вагітні», 
так і «вагітні» + ЕВ щодня отримували ін’єкції гормонів естрадіолу та прогестерону у дозі 40мкг/д, щоб імітувати 23-денний 
термін вагітності щурів. Однак група «вагітна» + ЕБ продовжувала отримувати щоденні ін’єкції естрадіолу після «вагітності». 
Всі групи тестували через 48 годин після останньої ін’єкції і згодом тест показав, що «вагітні» самки демонстрували нерухомість 
та депресивну поведінку при плаванні, порівняно з «вагітними» + ЕБ та контрольними групами. Таким чином, «вагітні» самки 
виявляли поведінку, що відповідає депресивно-подібним симптомам «після пологів» (після припинення їх гормонального 
режиму). Постійне лікування високим рівнем естрадіолу в групі «вагітна» + ЕБ, показало зовсім іншу форму поведінки. Ці 
результати означають, що відмова від хронічного високого рівня гормонів, пов’язаних з вагітністю (естрадіолу та прогестерону), 
може спричинити депресивну симптоматику у гризунів, яку можна запобігти, продовжуючи вплив високого рівня естрадіолу 
в післяпологовий період. Ці висновки є першою демонстрацією «депресивно-подібних» симптомів на моделі гризунів 
післяпологової вагітності та здатності високого рівня естрадіолу послабити ці «депресивно-подібні» симптоми).

На експериментальних моделях на тваринах добре встановлено, що відміна естрадіолу індукує депресивну поведінку. 
Оваріектомізовані щури демонструють поведінку, подібну до депресії, яка змінюється при лікуванні естрадіолом. (Провели 
двосторонню резекцію яєчників мишей-самок альбіносів у віці 9 тижнів. На наступний день після операції розпочали 
медикаментозне лікування один раз на день протягом 2 тижнів, після чого проводили поведінковий тест. Тривалість нерухомості 
самок вимірювали протягом останніх 4 хв 6-хвилинного випробування.

Отже, результати показали - двостороння оваріектомія значно збільшила тривалість нерухомості та призвела до депресивної 
поведінки. Хронічне лікування естрадіолом (15-30 мкг кг/день) запобігло подовженню нерухомості після оваріектомії та навіть 
призвело до значного збільшення маси матки).

У експериментах з псевдовагітністю, розроблених для імітації гормональних коливань перинатального періоду при 
застосуванні екзогенного прогестерону та естрадіолу, відміна гормонів у псевдовагітних мишей посилювала депресивну 
поведінку, яка були зменшена при продовженні лікування естрадіолом (15-30 мкг/кг/день). Ці експерименти демонструють, 
що в контрольованій системі відміни репродуктивних гормонів є достатніми для індукції депресивної поведінки, а лікування 
естрогеном здатне надавати антидепресантну дію на моделях тварин післяпологової депресії.

Цікаво, що введення прогестерону викликало поведінку подібну до депресії у мишей лише через 3 дні відміни. Ефекти відміни 
прогестерону на поведінку, подібну до депресії, також можна імітувати, блокуючи метаболізм прогестерону за допомогою 
лікування фінастеридом, що означає зниження рівня нейростероїдів, що походять від прогестерону, таких як алопрегнанолон. 
(Мишам щодня вводили ін’єкції прогестерону (5 мг/кг в/в) протягом 8 днів, при цьому 100 мг/кг фінастериду одночасно вводили 
протягом останніх трьох днів. Миші, які отримували 100 мг/кг фінастериду, виявляли підвищену нерухомість. Ці висновки 
свідчать про те, що зниження рівня аллопрегнанолону сприяє появі симптомів депресії) .

Висновки. Проаналізовані дослідження продемонстрували важливість навколишнього середовища, особливо стресу та 
несприятливих життєвих подій, які в свою чергу, пов’язані з нейроендокринними змінами, виявленими при післяпологовій 
депресії, включаючи систему ГГН та рівень репродуктивних гормонів, таких як естроген та прогестерон в патогенезі виникнення 
НОЕС. Перспективність назначення профілактичних схем гормональних середників у групах високого ризику жінок по 
розвитку НОЕС є перспективним напрямом в сучасному акушерстві, адже покращить рівень життя та психо-емоційного 
здоров’я породіль, а також знизить негативні постнатальні наслідки для немовлят.
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎ¯ ÔÓÍÊÖ²¯ Ó ÂÀÃ²ÒÍÈÕ Æ²ÍÎÊ
Михайлова Б.А.

Науковий керівник – проф. О.М. Тіщенко 
Харківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології 2
м. Харків, Україна, e-mail: mbogdana458@gmail.com

Актуальність теми: Вагітність – це особливий процес у житті кожної жінки. В цей період в організмі відбуваються 
анатомічні та фізіологічні зміни. На фоні цих змін та переживань змінюється сексуальне життя вагітних, виникають сексуальні

дисфункції, що суттєво впливають на життя та взаємовідносини партнерів.
Мета: порівняння сексуальної функції, визначення ІЖСФ (індекс жіночої сексуальної функції) та його різниця у вагітних та 

невагітних жінок, визначення сексуальної функції у різні триместри вагітності.
Матеріали і методи: У дослідження була включена однакова кількість вагітних та невагітних жінок. Обидві групи були 

оцінені за наступними аспектами:
1) вік;
2) термін гестації;
3) наявність нетримання сечі;
4) ІМТ( індекс маси тіла);
5) гінекологічний анамнез. 
Оцінку клінічних проявів сексуальних дисфункцій проводили за допомогою індексу жіночої сексуальної функції (The Fema

le Sexual Function Index). Самоконтрольоване анкетне опитування, що включає у себе 19 пунктів, дозволяє оцінити особливості 
бажання, збудження, любрикації, оргазму, досягнення сексуального задоволення, наявність або відсутність діспареунії.

Результати: середнє значення віку пацієнток – 27,9 років. 
Загальні середні показники FSFI у вагітних жінок були значно нижче, ніж у невагітних( 19,7 проти 23,5 ). Рівень сексуальної 

дисфункції у вагітних був значно вище (88,06% проти 67,03%). Однак, не було виявлено залежності виявлення дисфункції від 
триместру. (Р=0,635). Багато жінок відмічали, що сексуальна функція не порушувалася під час вагітності, хоч і знижувалася 
сексуальна активність в ІІІ триместрі. Більшість (73,5%) з них не скаржилися на сексуальні розлади, а ті, у кого вони були, 
відзначали зниження лібідо, відсутність оргазму та проблеми з любрикацією. Це все вплинуло на емоційний стан та стало 
причиною зниження самооцінки у 40,5% жінок.

Дослідження жіночого здоров’я та якості життя показало, що 45,8% опитаних відзначали більшу сексуальну активність в 
І триместрі вагітності, ніж у ІІ або ІІІ. Більшість опитуваних відмічають, що сексуальні відносини їх не мали відмінностей 
до вагітності , в період вагітності, а також в післяпологовому періоді. Однак, 30% обстежених жінок відзначають, що в них 
сексуальна активність була більш висока саме у ІІ триместрі. Тільки 24,2% жінок відмічають пік активності у ІІІ триместрі. 

Висновки: Результати проведених досліджень показують, що у більшості жінок відзначено зниження лібідо, як під час 
вагітності, так і в перші півроку після пологів. Зміна фізичних характеристик вагітних, а також наявність урогенітальних 
розладів під час вагітності негативно позначилися на показниках сексуальної активності (зниження самооцінки, страх перед 
пологами, зміна привабливості), формувалася сексуальна дисфункція. При цьому зміна сексуальної активності визначалось 
індивідуальною оцінкою складових всього, що відбувається. 

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що під час вагітності та в післяпологовому періоді можливі різні 
порушення сексуального здоров’я жінок, які слід не тільки враховувати, але і, що особливо важливо, попереджати і своєчасно 
усувати при їх виникненні. 

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÀ ÌÅÒÎÄÈÊÀ ²ÍÒÓÁÀÖ²¯ ÒÐÀÕÅ¯ Ó ÑÂ²ÄÎÌÎÑÒ² ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ 
ÁÐÎÍÕÎÑÊÎÏ²¯
Михайлова Б.А.

Науковий керівник – асист. Є.О. Баусов
Харківський національний медичний університет

 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії 
м. Харків, Україна, e-mail: bamykhailova.4m16@knmu.edu.ua

Актуальність теми: Забезпечення прохідності дихальних шляхів є невід’ємною маніпуляцією в практиці анестезіолога-
реаніматолога. Найбільш важким і розповсюдженим ускладненням інтубації трахеї є гіпоксія, яка часто призводить до 
незворотних ушкоджень головного мозку, і в наслідку характеризується високою летальністю.

Незважаючи на наявність величезної кількості альтернативних методів для підтримки прохідності дихальних шляхів, 
найбільш безпечним і ефективним можна назвати інтубацію в свідомості за допомогою бронхоскопу. Ефективність такої 
маніпуляції становить близько 85-99%. Не дивлячись на всі переваги, дана процедура не дуже популярна у практикуючих лікарів 
через небезпеку та дискомфорту для пацієнта. Крім цього, не надано методики виконання інтубації в свідомості за допомогою 
бронхоскопу в рекомендаціях ААУ (Асоціації анестезіологів України).

Мета: Удосконалення та впровадження в клінічну практику методу інтубації в свідомості за допомогою бронхоскопу.
Матеріали та методи: У дослідженні був використаний удосконалений спосіб інтубації трахеї в свідомості у 12 пацієнтів з 

фізіологічними і анатомічними особливостями (звуженням) дихальних шляхів в планової хірургії, для яких це метод був єдиним 
малоінвазивним і безпечним варіантом забезпечення прохідності дихальних шляхів. Перед проведенням процедури хворі були 
поінформовані про хід і перебігу майбутньої їм маніпуляції. Маніпуляцію проводили в операційній зі стандартним моніторингом, 
з вимірюванням артеріального тиску, SpO2, ЕКГ. Всім пацієнтам проводили інсуффляцію кисню. Для знеболення дихальних 
шляхів був використаний іригатор, що складається з трахеального санаційного катетера, підключеного через силіконовий 
коннектор газової суміші зі швидкістю потоку 10 л / хвилину. В якості місцевого анестетика використовували 1%, 2% і 4% 
розчин лідокаїну для зрошення носоглотки, ротоглотки та голосових зв’язок відповідно. Після проведення маніпуляції пацієнти 
оцінювали якість інтубації в свідомості за критеріями: біль, тривога / страх, комфорт. Для цього застосовували п’ятибальною 
шкалою, де 0 - відсутність страху, болю, дуже дискомфортно, а 5 - сильний біль, панічний страх, комфортний стан.

Результати: Всі пацієнти були успішно проінтубовані за пропонованою методикою.
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За досліджуваним критеріям були отримані такі дані: біль - 0 [0; 0,35], тривога / страх - 2 [1,5; 2,5],комфорт 4 [3,2; 4,0]. Таким 
чином, маємо дуже низький рівень психоемоційного збудження та тривожності. Адекватна аналгезія місцевими анестетиками 
дозволила не використовувати анксіолітики і гіпнотики. А це в свою чергу забезпечує збереження свідомості у пацієнтів, що в 
свою чергу підвищує безпеку проведення даної маніпуляції.

Висновки: Враховуючи, викладені вище дані приходимо до висновку про те, що вдосконалений метод інтубації в свідомості за 
допомогою бронхоскопу дозволяє безпечно і комфортно забезпечити прохідність дихальних шляхів, у пацієнтів з прогнозовано 
важкою інтуба цією трахеї. 

ÀÍÀË²Ç ÑÒÀÍÓ ÅÌÎÖ²ÉÍÎ¯ ÑÔÅÐÈ Ó Ä²Â×ÀÒ Ç ÏÎÐÓØÅÍÍßÌÈ ÌÅÍÑÒÐÓÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊËÓ
Огороднік Н.А.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.О. Басюга 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології імені професора І. Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ohorodnik81@gmail.com

Актуальність. У наш час порушення менструального циклу займають одну з провідних позицій у структурі причин 
хронічної ановуляції і безпліддя, тим самим негативно впливаючи на стан психоемоційного здоров’я жінок репродуктивного 
віку. За даними літератури частота порушень менструального циклу серед жінок України становить 15,96 ‰.

Мета. Здійснити оцінку емоційної сфери та якості життя у дівчат віком 18-23 років з розладами менструального циклу 
(олігоменореєю, альгодисменореєю), у порівнянні з групою дівчат без порушень менструального циклу. 

Матеріали та методи. У дослідженні були використані: оригінальна анкета, шкала реактивної (ситуативної) та особистісної 
тривожності Спілбергера-Ханіна, опитувальник САН (самопочуття, активність, настрій), опитувальник SF-36. 

Всього в анонімному анкетуванні взяли участь 124 респондентів (дівчата віком від 18 до 23 років, студентки ІФНМУ, ПНУ ім. 
В. Стефаника, ІФНТУНГ). Опитуваних було розділено на дві групи: 1) група дівчат з олігоменореєю (n=94) (основна група), 2) 
контрольна група дівчат з нормальним регулярним менструальним циклом (n=30). Дослідження проводили одноразово в період 
з 1-го по 4-й день менструального циклу. Оригінальна анкета включала опитувальник із зазначенням віку, маси тіла, відомостей 
про статеве життя і методи контрацепції, менструальний і гінекологічний анамнез, даних про наявність екстрагенітальних 
захворювань. Тест Спілбергера-Ханіна вважається одним із найбільш інформативних способів визначення рівня тривожності 
в даний момент часу (ситуативної тривоги), а також особистісної тривожності. Методика САН використовується для експрес-
оцінки самопочуття, активності та настрою. SF-36 (The Short Form-36) складається з 36 пунктів, які використовуються для 
обробки балів за 8 шкалами, що групуються у два загальні показники: «Фізичний компонент здоров’я», або «Фізичний 
статус» (ФС), який включає шкали: Фізична активність (ФА), Роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності (РФ), Біль 
(Б), Загальне здоров’я (ЗЗ); та «Психологічний компонент здоров’я», або «Психологічний статус (ПС), який включає шкали: 
Соціальна активність (СА), Роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності (РЕ), Життєздатність (життєва енергія) 
(ЖЗ), Психічне здоров’я (ПЗ). Кожній шкалі відповідає різна кількість запитань. Показники кожної шкали варіюють між 0 і 
100 балами (умовними одиницями), де 100 презентує повне здоров’я. Анкета SF-36 дозволяє кількісно оцінити якість життя за 
вказаними шкалами.

Результати. Виявлено, що серед дівчат з олігоменореєю набагато частіше, ніж у контрольній групі спостерігається 
порушення регулярності менструального циклу. Дівчата з олігоменореєю в 100 % випадків мали тривалість менструацій менше 
3-х днів. Привертає увагу високий відсоток альгоменореї як в основній, так і в контрольній групі. В основній групі показник 
наближається до 90 %. У дівчат з олігоменореєю переважає висока ситуативна (реактивна) тривожність - майже у половини 
досліджуваних (47,3%), а в контрольній групі - більше 70 % дівчат мають низький рівень ситуативної тривожності. Також 
отримано достовірно високий рівень особистісної тривожності у дівчат основної групи у порівнянні з контрольною (43 % і 5 % 
відповідно). Дані тесту САН показали, що в основній групі під час менструації більше 60 % дівчат мали погане самопочуття, 
низький і середній рівень активності і поганий настрій. Аналіз результатів тесту якості життя SF-36 дає підставу вважати, що 
у дівчат з олігоменореєю повсякденна діяльність значно обмежена їх фізичним і емоційним станом, а больові відчуття значно 
обмежують їх активність, в той час як в контрольній групі такої кореляції не простежується. Низький показник загального 
здоров’я у дівчат з олігоменореєю відображає, наскільки у них песимістичні оцінка і підхід до стану власного здоров’я. Отримані 
показники достовірно свідчать про наявність тривожних (і навіть депресивних) переживань, низький рівень позитивних емоцій 
у дівчат з розладами менструального циклу.

Висновки. Встановлено, що дівчата з олігоменореєю мають низькі рівні загального і психічного здоров’я. Виявлено, що 
висока тривожність, песимістична оцінка та підхід до стану власного здоров’я значно знижують емоційний стан і якість життя 
у дівчат з порушеннями менструального циклу. 

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÑÒÀÒÅÂÎÃÎ ÆÈÒÒß – ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÑÅÐÅÄ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â 
²ÔÍÌÓ, ²ÔÍÒÓÍÃ ÒÀ ÏÍÓ ²Ì. ÑÒÅÔÀÍÈÊÀ

Полюк І.І., Мамедова Г.З.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.О. Басюга 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynap99@gmail.com
Актуальність. За емоціями, бажаннями сексуальних переживань забувається про головне. Адже найважливішим у житті 

кожного є здоров’я, а неодмінною його складовою – репродуктивне здоров’я. Незахищені статеві контакти, часта зміна партнерів 
можуть відгукнутися згодом багатьма проблемами і навіть призвести до безпліддя. А тому необхідно пам’ятати про культуру 
статевого життя, методи захисту та, звичайно, – відповідальність! 

Мета. Оцінити рівень сексуальної освіти та культури статевих стосунків серед студентів ІФНМУ, ІФНТУНГ та ПНУ ім. 
Стефаника. 

Матеріали та методи. Проведено опитування студенток вищих навчальних закладів різного профілю міста Івано-Франківськ 
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за допомогою онлайн анкетування. Опитування проводилось виключно за згодою респондентів та анонімно. Анкета включала 
15 запитань. 

Результати. В опитуванні брало участь 322 респонденти, з них 165 – студентів ІФНМУ, 85 – студенти ПНУ ім. Стефаника, 
72 – студенти ІФНТУНГ у віці від 17 до 26 років.

В результаті анкетування отримано дані стосовно початку сексуального життя: студенти ІФНМУ у віці 18-19р. - 59 (35.8 %), 
а у студентів ПНУ ім. Стефаника вікові значення припадають на 16-17р. - 25 (29.4 %), та в студенти ІФНТУНГ - 14-15р.- 18 (25 
%). Про передачу інфекцій статевим шляхом знають 318 (98.8 %) респондентів. Щодо методів контрацепції студенти ІФНМУ 
досить обізнані. Адже 159 (96.4%) опитаних знають про чоловічий презерватив, 67 (40.6 %) – жіночий презерватив, 110 (66.7 
%) – протизаплідні пігулки, 44 (26.7 %) – діафрагму, 102 (61.8 %) – календарний метод, 92 (55.8 %) – жіночу стерилізацію, 83 
(53 %) – чоловічу стерилізацію, 93(56.4 %) – ВМС, 44 (26.7 %) – імпланти, 41 (24.8 %) - ін’єкції, 88 (53.3%) – контрацепція 
“невідкладної допомоги”, 77 (58.8 %) – перерваний статевий акт. Поінформованість студентів ПНУ ім. Стефаника щодо методів 
захисту значно нижча, оскільки 85 (100%) опитаних знають про чоловічий презерватив, 54 (63.5 %) – протизаплідні пігулки 
і 61 (71.8 %) – перерваний статевий акт. Схожа ситуація і в студентів ІФНТУНГ 72 (100 %) опитаних знають про чоловічий 
презерватив, 68 (94.4 %) – протизаплідні пігулки, 45 (62.5 %) – календарний метод і 66 (91.6 %) – перерваний статевий акт.

В основному, спонукало до початку статевого життя, в ранньому віці студентів почуття до партнера 173 (53.6 %) особи, 
цікавість - 54 (16.8 %), вплив однолітків- 19 (5.9%) і вплив алкоголю 9 (2.8%). На думку більшості, період від 10 до 13р.- 233 
(72.4%) є найкращим періодом для початку статевої освіти. Дану інформацію, на думку 144 (44.7%) студентів, повинні донести 
батьки, а 129 (41.1%) вважають, що на відповідних заняттях в школі.

Висновки. За результатами проведеного дослідження встановлено, що в середньому статеве життя починають у студенти 
ІФНМУ у віці 18-19 р., ПНУ ім. Стефаника – у 16-17 р. і в ІФНТУНГ - у віці 14-15р. Найбільше, в порівнянні в усіх університетах, 
спонукало до початку статевого життя в ранньому віці почуття до партнера. Всі респонденти, в основному, ознайомлені 
з можливою передачею інфекцій статевим шляхом. На думку більшості, період від 10 до 13р. є найбільш сприятливим для 
початку статевої освіти, яку найкраще все ж таки проводити у школі на спеціальних заняттях та батьками.

DISORDERS OF SLEEP IN PREGNANT WOMEN WITH IUGR
Ayush Singh, Andrii Berbets

Higher State Educational Establishment of Ukraine
Bukovinian State Medical University

Department of Gynaecology
Chernivitsi, Ukraine, e-mail: Ashurajput7777777@gmail.com

Background. Human placenta is considered to be the key organ in the development of pregnancy. It plays a crucial role in gas and 
nutrients’ exchange between mother and fetus, and also it maintains fetal excretion. The endocrine function of human placenta is not only 
limited to production of the reproductive hormones, but also of melatonin. Melatonin maintains sleep and circadian rhythm in mammals. 
Objective of our study was to establish the reasons of appearance, terms of manifestation and types of the sleep disorders, as well as 
changes of the concentrations of melatonin in saliva of pregnant women with intrauterine growth restriction of fetus.

Materials and methods. 80 pregnant women with placental insuffi ciency (PI), manifesting as intrauterine fetal growth restriction 
(IUGR) of II-III degree in the 3rd pregnancy trimester (study group) and 30 women with normal clinical fl ow of pregnancy (control 
group) were questioned. They were asked about pregnancy term when the complains of the sleep disorders were fi rstly expressed, as well 
as about types of the sleep disorders and their  frequency (in times per week).

Results. Questioning showed that pregnant women with IUGR in 86% cases (69 patients) experienced the sleep disorders starting 
from pregnancy term 12-22 weeks (healthy pregnant women – mostly after 30 weeks, 57% cases, 17 patients), more commonly wake up 
2 or more times per night (71% of positive answers, 57 patients, in control group – 23%, 7 patients), and experience 3 or more partially 
sleepless nights per week (78% of positive answers, 62 cases, in control group – 17%, 5 cases). 69% (55 cases) of patients from the study 
group claimed to have energy-saving lamps in their bedrooms (in control group - 13%, 4 cases).

Conclusions. 1. Sleep disorders in pregnant women with IUGR appear earlier and seem to be more expressed then in pregnant women 
with normal fetal growth. 2. Expression of the complains of insomnia, in our opinion, might be considered as an early diagnostic sign of 
forming of placental insuffi ciency, which is later realized as IUGR. 

MATERNAL AND NEONATAL CHARACTERISTICS AND OUTCOMES OF COVID-19
Morenko M.V., Buchkovskyi P.S.

Scientifi c adviser – Prof. N.I. Henyk, PhD
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Obstetrics and Gynecology
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: mykola.morenko@icloud.com

In year 2019 novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) has become a global health emergency. It was declared as pandemic on 11 March 2020 by World Health Organization. SARS-
CoV-2 can cause severe illness in people with comorbidities and in people of older age, despite all this all groups of people like adults, 
children, adolescents including pregnant women and neonates can be infected.

Purpose: to retrospectively evaluate symptoms and outcomes of SARS-CoV-2 infection in pregnant women and neonates and 
compare results with international data.

Materials and methods: analyzed 118 medical histories of pregnant women with age ranging from 18 to 42 years. All examined 
patients had positive RT-PCR for SARS-CoV-2. All RT-PCRs were performed in time period from 2 April of Year 2020 to 27 January of 
year 2021. 

Results: After analyzing data obtained from medical histories the following results were obtained:
85.59% of patients had moderate type of disease
Percentage of C-section was 40.00
Vertical transmission rate was 3.12%
Most common symptom was fever which was observed in 59.32%
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Second most common symptom was cough at 55.08%
Only one patient needed oxygen therapy.
Conclusion: During this study 118 medical histories of pregnant women were analyzed. Most patients had mild course of disease. 

Laboratory tests, symptoms and other fi ndings shows overall resemblance of those of typical COVID-19 patients. Vaginal delivery 
was more prevalent in subjects of this study. Placental insuffi ciency was the most common pregnancy complication. Rate of vertical 
transmission was very low at 3.12%. Most symptoms of SARS-CoV-2 were less common in subjects of this study than in non-pregnant 
people. 

ÀÍÅÑÒÅÇ²ÎËÎÃ²ß ÒÀ ²ÍÒÅÍÑÈÂÍÀ ÒÅÐÀÏ²ß
ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

ÊË²Í²×ÍÀ ÀÏÐÎÁÀÖ²ß Â²Ò×ÈÇÍßÍÎ¯ ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎ¯ ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃÎÂÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ «DiaCard» 
Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ ÎÁÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÀÏÍÎª ÓÂ² ÑÍ²

Білас О.Ю., Тітов О.І. 
Наукові керівники: проф. І.І. Тітов, асист. В.В. Венгрович 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olegbilas111@gmail.com

Актуальність. Частота звернень пацієнтів до лабораторії сну університету з проявами синдрому обструктивного апноє уві 
сні зростає з року в рік. Більшість пацієнтів, окрім проявів обструкції дихання мають супутню кардіальну патологію, перебіг 
якої прогресивно ускладнюється на тлі щонічних тривалих епізодів гіповентиляції, гіпоксії та гіперкапнії. У хворих з високим 
ризиком несприятливих і життєво-загрожуючих серцево-судинних подій (гострий коронарний синдром, аритмії, фібриляція 
шлуночків) безперервне чи ситуаційне ЕКГ-моніторування серцевого ритму, провідності та коронарного кровоплину може бути 
чинником виживання. Існуючі системи холтерівського моніторування забезпечують якісну реєстрацію ЕКГ, проте не мають 
можливості оперативного чи екстреного реагування лікаря у випадку настання кризової ситуації. Нова інноваційна система 
дистанційного моніторингу «DiaCard», яка розроблена вітчизняними вченими, надає можливість віддаленого спостереження 
за хворим і у разі необхідності термінового направлення бригади швидкої допомоги за вказаною пацієнтом адресою чи 
даними геолокації. Спеціальний додаток у смартфоні чи планшеті лікаря дозволяє переглядати ЕКГ пацієнта on-line та архівні 
записи, змінювати відведення, активувати виклик в служби порятунку тощо. Передбачена можливість роботи реєстратора у 
складі глобальної системи інтернет-моніторингу «Telecardin», за попередньою оплатою, коли закріплений за пацієнтом лікар 
безперервно переглядає і оцінює ЕКГ-картину. Окрім цього наявні дві програми для персонального компʼютера для створення 
бази данних та розшифровування отриманого запису. 

Мета. Вивчити частоту гострих серцевих подій в найгостріший період ішемічного інсульту в загальній популяції хворих та 
при наявності у них супутнього синдрому обструктивного чи центрального апное уві сні. 

Методи дослідження. Для отримання результатів використано ЕКГ-реєстратор «DiaCard» з додатком до планшета, систему 
сомнологічного скринінгу «SomnoChek micro». Діагностику гострих розладів дихання уві сні та ЕКГ-моніторинг здійснювали в 
1-2 доби з моменту госпіталізації в інсультний центр. Отримані результати опрацьовано статистично.

Результати досліджень. Проведено скринінгове моніторування 27 хворим, середній вік хворих коливається в широкому 
діапазоні: від 35 до 76 років. Серед них було 11 чоловіків (40,7%) та 16 жінок (59,2%). При скринінговому моніторуванні 
розлади дихання уві сні виявлені у 12 хворих (44,4%), при цьому за даними анамнезу лише 6 (22,2%) з них мали обструктивні 
прояви до настання інсульту. У решти хворих розладів дихання не зафіксовано. При ЕКГ-моніторингу серед усієї когорти 
хворих виявлено: епізодів синусової тахікардії – 12 (44,4%), синусової брадикардії – 16 (59,2%), епізодів суправентрикулярної 
тахіаритмії – 8 (29,6%), поодиноких поліморфних екстрасистол – 19 (70,3%), парних і групових екстрасистол – 6 (22,2%), 
пробіжок шлуночкової тахікардії – 4 (14,8%). 

Висновки. Близько половини усіх хворих в найгострішому періоді мозкового ішемічного інсульту мають розлади дихання 
уві сні, переважно обструктивного типу, які обумовлені, в тому числі і пригніченням обʼєму свідомості. Ця категорія хворих 
вимагає, принаймні, нічної СРАР-підтримки. При ЕКГ-моніторуванні насторожуючими і життєво-загрожуючими є аритмії у 
вигляді пробіжок шлуночкової тахікардії та парних чи групових екстрасистол та синусова брадикардія, як прояви набряку-
набухання головного мозку та гіпоксично-гіперкапнічної енцефалопатії. 

×ÀÑÒÎÒÀ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÄÈÕÀÍÍß ÓÂ² ÑÍ² Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ²ØÅÌ²×ÍÈÌ ²ÍÑÓËÜÒÎÌ
Білас О.Ю., Тітов О.І. 

Наукові керівники: проф. І.І. Тітов, асист. І.І. Нестор 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olegbilas111@gmail.com

Актуальність. Серед усіх причин смерті в Європі інсульт впевнено посідає третє, а у світі він на другому місці. Останнє 
десятиліття відзначається лавиноподібним збільшенням кількості хворих на гострі порушення мозкового кровоплину до 15 
млн. осіб на рік, в тому числі тяжкі форми, які вимагають тривалої інтенсивної терапії. Так, за даними оприлюдненими ВООЗ 
від інсульту в світі помирає близько 5 млн. осіб. Серед багатьох чинників ризику настання інсульту та предикторів його тяжкого 
перебігу виділяють гострі та хронічні порушення дихання уві сні. Останніми роками ця проблема набула нової актуальності, 
оскільки було встановлено прямий взаємозв’язок між тяжкістю інсульту та смертністю від нього і епізодами апное/гіпопноє під 
час сну, які супроводжували значними, іноді критичними, порушеннями статусу вентиляції та оксигенації, негативними змінами 
гемодинаміки, що вторинно негативно впливало на перебіг основного захворювання і обумовлювало гірший від прогнозованого 
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прогноз. З огляду на це, активізувалися дослідження і вивчення впливу і ролі порушень дихання на системи життєзабезпечення 
та системний і церебральний гомеостаз у хворих з гострими порушеннями мозкового кровоплину. 

Мета. Встановити частоту обструктивних та центральних видів порушення дихання уві сні у найгостріший період ішемічного 
інсульту та у доінсультний період. 

Методи дослідження. Респіраторний моніторинг («діагностичну ніч») здійснювали в нічний час (22.00 – 07.00) з 
використанням системи сомнологічного скринінгу «SomnoChek micro». Система визначає: насичення гемоглобіну крові киснем, 
частоту серцевих скорочень, потік повітря в дихальних шляхах, обʼєм вентиляції, наявність хропіння, епізоди пробудження 
(фрагментація сну), періоди гіповентиляції, затримки та зупинки дихання. Отриманий запис аналізували за допомогою 
спеціальної компʼютерної програми для оцінки тяжкості виявлених розладів і диференціації обструктивних і центральних 
причин порушення дихання. Діагностику гострих розладів дихання уві сні здійснювали в 1-2 доби з моменту госпіталізації в 
інсультний центр. Отримані результати опрацьовано статистично.

Результати досліджень. В нашому дослідженні прийняли участь 27 хворих на ішемічний інсульт, а середній вік хворих 
коливається в діапазоні від 35 до 76 років. Серед них було 11 чоловіків (40,7%) та 16 жінок (59,2%). При вивченні анамнезу нами 
встановлено, що у 6 (22,2%) з них мали місце обструктивні прояви до настання інсульту. При скринінговому моніторуванні 
розлади дихання уві сні виявлені у 12 хворих (44,4%), що може свідчити про вплив порушення, власне, мозкового кровообігу на 
маніфестацію синдрому обструктивного чи центрального апное уві сні. У хворих переважали обструктивні причини порушення 
дихання (78,2%), спричинені западінням язика, зниженням чи втратою тонусу мʼякими тканинами гортаноглотки тощо. У решти 
хворих розладів дихання не зафіксовано. 

Висновки. Близько 44,4% усіх хворих в найгострішому періоді мозкового ішемічного інсульту мають розлади дихання 
уві сні, переважно обструктивного типу, які обумовлені, в тому числі і пригніченням обʼєму свідомості. Ця категорія хворих 
вимагає респіраторної підтримки (СРАР-терапія у нічний час) за допомогою звичайних СРАР-машин (Waienman, ResMed, 
Respironics). Хворі, у яких домінують центральні причини розладів дихання у нічний час, потребують респіраторної підтримки 
більш високого рівня, з гарантованим введенням необхідного дихального обʼєму, наприклад респіраторами сімейства Prizma (30 
ST). Наш досвід їх застосування показав високу ефективність, безпечність та простоту при рутинному застосуванні. 

ÂÈÁ²Ð ÏÐÅÏÀÐÀÒÓ ÄËß ÇÍÅÁÎËÅÍÍß ÏÐÈ ²ÍÒÅÍÑÈÂÍ²É ÒÅÐÀÏ²¯ ÒÐÀÂÌÀÒÈ×ÍÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ 
ÄËß ÕÂÎÐÈÕ ÏÎÕÈËÎÃÎ Â²ÊÓ

Шуляк К.Ю. 
Науковий керівник ⎯ к.мед.н., асист. Є.О. Баусов 
Харківський національний медичний університет

Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії
 м. Харків, Україна, e-mail: shulyakekaterina1@gmail.com

Актуальність. Травматична хвороба ⎯ це поліетіологічне захворювання, для якого характерно порушення життєдіяльності 
організму, що виникає внаслідок пошкоджень, викликаних значною механічною травмою і проявляється комплексом розладів 
функцій організму і сукупністю захисних реакцій, направлених на збереження життя організму. Дана проблема майже не ви-
світлена у вітчизняній та світовій науковій медичній літературі, хоча травматизація населення старших вікових груп останнім 
часом значно збільшилась. Найбільш частими причинами її у літніх людей стали побутові травми, падіння з висоти, поєднана 
черепно-мозкова травма (ЧМТ) при дорожньо-транспортних подіях (ДТП). Особливістю травматичної хвороби у літніх людей 
є наявність чисельних хронічних захворювань серцево-судинної, легеневої, нервової, опорно-рухової системи та системи трав-
лення, а також функціональних розладів організму, що призводить до зриву компенсаторних можливостей організму та значно 
знижує можливість позитивного прогнозу у лікуванні цієї групи постраждалих. Тобто це ще раз говорить про те, що наразі стало 
дуже важливим питання знеболення цього стану у людей даної вікової групи. Множинні травми полягають у пошкодженні та 
травмах у двох або більше внутрішніх органів в одній порожнині та анатомо-функціональних утворень опорно-рухової системи 
(що дуже часто зустрічається у літніх людей взимку при неналежних погодних умовах, а також у зв’язку з їх фізіологічними 
особливостями).

Мета роботи. Знайти найбільш раціональний підхід до полегшення післяопераційного болю в комплексі інтенсивної терапії 
гострого та раннього періодів травматичної хвороби у пацієнтів літнього віку.

Матеріали та методи. У дослідження було включено 32 пацієнта похилого віку з множинною травмою. Оцінювали параме-
три дихальної та серцево-судинної систем (тому що саме ці системи найбільш страждають у людей похилого віку та вони є най-
більш значимі для оцінки стану хворого), маркери коагулограми та запальної реакції, вираженість болю та якість знеболення.

Результати. Згідно з даними, отриманими в результаті оцінки шкали VAS та Лікертса, а також інших результатів, було вста-
новлено, що використання НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати) та антагоністів μ- опіоїдних рецепторів у гострому та 
ранньому періоді травматичної хвороби значно зменшує вираженість болю при мінімальній добовій дозі (0,15 мг / кг), зменшує 
період анестезії на вимогу, мінімізує негативні респіраторні та серцево-судинні ефекти. Наявність седативного ефекту сприяє 
поліпшенню емоційного стану цих пацієнтів.

Висновки. Вікові зміни та супутня патологія у геріатричних  хворих визначають необхідність безпечного зняття болю у цих 
пацієнтів з метою зменшення можливих побічних явищ. Оптимальним поєднанням у геріатричних хворих з періопераційним 
больовим синдромом внаслідок політравми є НПЗП з антагоністами-агоністами опіоїдних рецепторів. Ця комбінація зменшує 
поширеність та тяжкість негативних явищ з боку дихальної та серцево-судинної системи.
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БІОЛОГІЧНА ТА МЕДИЧНА ХІМІЯ
BIOLOGICAL AND MEDICAL CHEMISTRY

Á²ÎËÎÃ²×ÍÀ ÒÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ Õ²Ì²ß
BIOLOGICAL AND MEDICAL CHEMISTRY

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÎÂÎ×ÅÂÎ¯ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯, ÂÈÐÎÙÅÍÎ¯ ÍÀ ÇÀÁÐÓÄÍÅÍÈÕ ÐÀÄ²ÎÍÓÊË²ÄÀÌÈ 
¥ÐÓÍÒÀÕ ×ÅÐÊÀÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²

Аверьянов Н.В., Білик М.К., Недбайло А.О.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. В.П. Коцюруба, викл. О.В. Кухнюк

Черкаська медична академія
Кафедра природничих дисциплін 

м. Черкаси, Україна, e-mail: oksana.kuh@ukr.net
Актуальність. Забезпечення населення якісною екологічно чистою продукцією, у тому числі овочевою з мінімальним 

вмістом радіонуклідів, завжди було пріоритетом державної політики України. Відомо, що овочі цінні багатим вмістом необхідних 
для людини вітамінів і поживних речовин та сприяють кращому засвоєнню інших продуктів харчування, особливо в умовах 
погіршення екологічної ситуації в країні. На сьогодні стан забруднення радіонуклідами ґрунтів Черкаської області та овочевої 
продукції, що вирощена на них задовільний. Рівень забруднення радіонуклідами ґрунту та овочів не перевищує допустимих 
норм і є меншим у 20-100 разів порівняно з 1986 роком.

Мета. Визначення вмісту радіонуклідів у ґрунті та їх накопичення в овочевій продукції, що споживають українці.
Матеріали і методи. Зразки ґрунту і овочів, зокрема коренеплоди моркви та буряку, бульби картоплі, цибуля, капуста, 

петрушка, салат, відібрані у Канівському, Уманському, Черкаському і Чигиринському районах Черкаської області. Визначення 
радіонуклідів проводили у радіологічній лабораторії Черкаського обласного лабораторного центру методом спектрометрії на 
приладі СЕГ-001 «АКП-С» і СЕБ-01.

Результати. За результатами аналізу зразків ґрунту, щодо вмісту радіонуклідів Цезію-137 і Стронцію-90, відхилень від ГДК 
не знайдено. Доведено, що концентрація іонізуючих радіонуклідів у ґрунтах Черкаської області найбільшою спостерігалася у 
Канівському районі, де рівень Цезію-137 досягав 0,0136 Кі/км2, а Стронцію-90 – 0,0035 Кі/км2. Уміст радіонуклідів знаходився 
в овочах на низькому рівні. Так, Сs-137 перебував у межах 2,62–2,90 Бк/кг при нормі 40-60 Бк/кг, а Sr-90 при нормі 20 Бк/кг був 
значно нижчим і досягав рівня 0,44–0,66 Бк/кг. З овочів найбільше радіонуклідів накопичують капуста, буряк столовий, морква. 
У досліджених зразках овочевої продукції вміст радіонуклідів Сs–137 та Sr–90 не перевищує допустимі рівні згідно Наказу 
МОЗ України від № 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм» та ДСТУ. Показники вмісту радіонуклідів 
за останні десятиліття є стабільними. Результати дослідження підтвердили, що рівень забруднення овочів у Черкаській області 
значно нижчий відносно затверджених нормативів у 15-20 разів. 

Висновки. Результати досліджень показали, що рівень забруднення радіонуклідами ґрунтів та овочевих культур не 
перевищують допустимих рівнів і залежить від багатьох факторів, зокрема структури ґрунту, глибини взяття проби, рН та інше.

ÂÌ²ÑÒ Ì²Ä² Ó ÏËÀÇÌ² ÊÐÎÂ² – ÂÀÆËÈÂÈÉ ÊÐÈÒÅÐ²É ÄËß Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÕÂÎÐÎÁÈ 
Â²ËÜÑÎÍÀ-ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ
Єгорова С.А., Гречуха О.В.

Наукові керівники: к.пед.н. О.А. Снісар, викл. К.О. Ліфер
Черкаська медична академія

Кафедра природничих дисциплін
м. Черкаси, Україна, e-mail: snisar.elena20@ukr.net

Актуальність. Хвороба Вільсона-Коновалова – це спадкове захворювання, для якого характерне накопичення міді у 
головному мозку, печінці, нирках і рогівці очей. Складність у діагностиці обумовлена поліморфізм клінічних проявів, адже 
розрізняють абдомінальну церебральну та змішану форми захворювання. Прямий тест для діагностики хвороби Вільсона-
Коновалова відсутній, але застосовують комплекс досліджень, в який входить визначення кількості міді у плазмі крові, сечі та 
біоптатах печінки.

Мета. Вивчити інформативність визначення вмісту міді у плазмі крові для діагностики хвороби Вільсона-Коновалова. 
Матеріали і методи. Визначення вмісту міді у плазмі крові пацієнтів неврологічного відділення за допомогою прямого 

колориметричного тесту без депротеїнізації зразка. Методика з використанням ацетатного буфера рН 4,7, комплексона 3,5-DiBr-
PAESA, відновлював – аскорбінова кислота, стандартний розчин міді 15,73 мкмоль/л.

Результати. Більше ніж у 50% хвороба Вільсона-Коновалова супроводжується неврологічними та психіатричними 
розладами, тому ці хворі часто є пацієнтами неврологічних відділень. У них спостерігається тремор, порушення координації 
рухів, невиразна мова, судоми, мігрень, з’являються когнітивні розлади, ознаки параної та депресії. Такі симптоми характерні 
для багатьох неврологічних та психічних хвороб, тому важливим є проведення лабораторних досліджень, які допомагають 
встановити правильний діагноз. 

У нормі кількість міді у плазмі крові для чоловіків становить 11,0-22,0 мкмоль/л, для жінок 12,6-24,4 мкмоль/л. При 
хворобі Вільсона-Коновалова мідь накопичується у певних органах, а ось у крові її рівень навпаки знижується, що пов’язано зі 
зменшенням рівня церулоплазміна, який транспорує 95% міді.

При визначенні кількості міді у плазмі крові 12 пацієнтів з симптомами, що дозволяли припустити у них хворобу Вільсона-
Коновалова, у 5 хворих рівень міді був у інтервалі 15,4-19,4 мкмоль/л, у 6 – від 20,1 до 24,0 мкмоль/л. Такі значення є у межах 
норми. Тільки у одного хворого кількість міді становила 10,6 мкмоль/л. Таке значення менше норми і відповідає показникам при 
хворобі Вільсона-Коновалова. Діагноз був підтверджений іншими обстеженнями, які пройшов цей хворий. Пацієнтам, у яких 
рівень міді був у межах норми, при проведені додаткових обстежень встановлено інші діагнози, зокрема хворобу Паркінсона 
та епілепсію.

Висновки. Визначення вмісту міді у плазмі крові для діагностики хвороби Вільсона-Коновалова є досить інформативним і 
дозволяє диференціювати дане захворювання від інших, що мають подібні симптоми. Але цей тест не може мати самостійного 
діагностичного значення і потребує підтвердження іншими дослідженнями.
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Тези доповідей 90-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2021

Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃ ÎÁ²ÇÍÀÍÎÑÒ² ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÏÐÎ Â²ÒÀÌ²Í D
Лелик А.Р.

Науковий керівник – к.хім.н., доц. Г.В. Токарик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної та біологічної хімії імені академіка Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: andystyle292@gmail.com

Актуальність. На сьогоднішній день в світі виявлено тотальну недостатність вітаміну D серед населення. Дослідники з 
Квінслендського університету (США) довели та пояснили, що вітамін D життєво необхідний для здоров’я людей. Ними 
показано, що його нестача провокує розвиток деяких психоневротичних станів, депресії та навіть шизофренії. Вчені наголосили, 
що гіпокамп найбільшою мірою страждає при нестачі вітаміну D, і це може бути пов’язане з тим, що деякі ферменти стають 
неконтрольованими та починають руйнувати міжнейронні зв’язки. Поряд з тим, низка сучасних досліджень вказують, що 
зниження концентрації вітаміну D має значний вплив на розвиток таких захворювань, як інфекційні хвороби, що пов’язані із 
ослабленим імунітетом, автоімунні недуги, рак, серцево-судинні патології і досить часті цукровий діабет та гіпертензія. Велика 
кількість доказів позитивного впливу вітаміну D на організм людини стимулювала розробку загальнонаціональних рекомендацій 
у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі, Угорщині щодо запобігання дефіциту цього вітаміну. Студенти - майбутні лікарі, 
які стикатимуться з проблемами, пов’язаними з нестачею вітаміну D, тому важливо достатньо знати і розуміти усі процеси в 
організмі людини, з якими він пов’язаний. Вивчення питання обізнаності студентської молоді щодо вітаміну D залишається 
актуальним.

Мета. Моніторинг обізнаності студентів про вітамін D та можливості його корекції.
Матеріали і методи. Під час дослідження було проведено опитування 100 студентів 2 курсу ІФНМУ. Воно включало 10 

питань, на які можна було дати відповіді: «так» або «ні».
Результати. За даними опитування у 19% студентів клінічно підтвердився дефіцит вітаміну D, 61% опитаних знає продукти, 

що містять цей вітамін, 60% вживають їх у їжу, 50% студентів споживають жирні сорти риби, а 12% використовує синтетичні 
аналоги вітаміну, 87% студентів стверджують, що взимку частіше хворіють застудними захворюваннями, а у 71% студентів 
спостерігається пригнічений настрій. Також 67% студентів вказують, що у них знижується активність із зменшенням світлої 
частини доби. Цікавляться інформацією про вітамін D 60 %, тільки 4 студенти не знали про наслідки його дефіциту. Опитування 
показало, що наш настрій, імунітет певною мірою залежать від пори року та світлої частини доби, а це, можливо, пов’язано з 
тим, щ о вітамін D виробляється під дією ультрафіолету в шкірі.

Висновки. Отже, опитування підтвердило, що більша частина студентів обізнана про вітамін D і знає симптоми та наслідки 
його нестачі. Для усунення недостатності вітаміну D серед населення ми б рекомендували більше прогулюватись та поширювати 
інформацію про цей вітамін серед студентської молоді, особливо щодо корекції їх добового раціону.

ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÂÓÃËÅÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÌ²ÍÓ Â ÅÐÈÒÐÎÖÈÒÀÕ ÙÓÐ²Â Ï²Ä ÂÏËÈÂÎÌ 
ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÎÃÎ ÍÀÏÎÞ
Луцишин У.Т., Романюк Т.В.

Науковий керівник – асист. Х.Ю. Парцей 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної та біологічної хімії імені академіка Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bbodqaves@gmail.com

Актуальність. Щороку кількість брендів енергетичних напоїв невпинно зростає у світі. Енергетики в складі містять кофеїн, 
таурин, вітаміни, глюкуронолактон та інші трав’янисті добавки. Більшість цих напоїв орієнтована на спортсменів, підлітків та 
студентів, які споживають їх з надією збільшити свій енергетичний рівень або компенсувати нестачу сну. На сьогоднішній день 
недостатньо вивчений вплив енергетичних напоїв на метаболічні процеси, зокрема вуглеводний обмін. Виходячи з того, що 
клітини крові одними з перших реагують на поступлення різного роду харчових продуктів, хімічних сполук, лікарських речовин 
тощо, важливим є дослідження метаболітів вуглеводного обміну в еритроцитах. 

Мета: Визначити зміни вуглеводного обміну в еритроцитах щурів під впливом енергетичних напоїв.
Матеріали і методи: дослідження було проведено на білих лабораторних щурах-самцях лінії Вістар, які перебували у віварії 

за відповідних умов освітлення, температурного режиму та стандартного раціону. Піддослідні тварини були розділені на дві 
групи: 1-а група –тварини, які отримували питну воду (контрольна група), 2-га група - тварини, які отримували енергетичний 
напій «Burn» упродовж 30-ти днів. Концентрацію глюкози визначали глюкозоксидазним методом; піровиноградної кислоти – 
за кількістю похідних 2,4 динітрофенілгідразону; молочної кислоти за реакцією з параоксидифенілом, Активність ферменту 
лактатдегідрогенази визначали ензиматичним методом. Забір матеріалу проводили під легким тіопенталовим наркозом на 
31-шу добу по завершенню експерименту. Всі досліди на тваринах проводили з дотримання вимог Європейської конвенції з 
захисту хребетних тварин, яких використовують з експериментальною та науковою метою (Страсбург,1986). Одержані цифрові 
дані статистично обраховували з використанням програми STATISTICA 8 з урахуванням критерію t Стьюдента.

Результати дослідження. У результаті проведених досліджень нами встановлено, що еритроцитах щурів, які споживали 
енергетичний напій упродовж 30-ти днів спостерігалось підвищення вмісту глюкози, пірувату, лактату відповідно до 15,61±1,76 
ммоль/л, 26,01±2,09 мг, 0,47±0,18 ммоль/л при 5,27±0,51 ммоль/л, 6,89±1,04 мг, 0,21±0,07 ммоль/л у контрольній групі. 
Активність лактатдегідрогенази в еритроцитах дослідних тварин зростала до 34,77±18,58 мкатал/л при 11,72±1,54 мкатал/л в 
інтактній групі тварин.

Висновок. Отримані дані вказують на порушення процесів обміну вуглеводів в еритроцитах тварин, що отримували 
енергетичний напій. Такі результати відкривають перспективу подальшого дослідження енергонапоїв та оцінки їх впливу на 
організм людини.
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ÂÏËÈÂ TRIGONELLA FOENUM GRAECUM ÍÀ ÃÅÌÀÒÎËÎÃ²×Í² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÊÐÎÂ² ÙÓÐ²Â ÏÐÈ 
ÀËÎÊÑÀÍ²ÍÄÓÊÎÂÀÍÎÌÓ ÖÓÊÐÎÂÎÌÓ Ä²ÀÁÅÒ²

Мердух М.І., Веляник В.П.
Науковий керівник – д.біол.н., проф. Г.М. Ерстенюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної біології та медичної генетики

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maksummerduch@gmail.com
Актуальність теми. Зумовлена стрімким зростанням числа пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) у світі. За даними ВООЗ, 

станом на 2020 рік зафіксовано 422 мільйони випадків даного захворювання серед населення різного віку, з яких 1,6 мільйонів 
людей щорічно гинуть від його системних ускладнень. Для профілактики й лікування ЦД активно використовуються середники 
рослинного походження, що сприяють нормалізації вторинних порушень метаболізму.

Мета. Дослідження впливу пажитника сінного Trigonella foenum graecum на гематологічні показники щурів при 
алоксаніндукованому цукровому діабеті. 

Матеріали і методи. Використовували густий водно-етанольний екстракт пажитника сінного (ПС), виготовленого на кафедрі 
фармації під керівництвом проф. Грицика А. Р. ЦД моделювали внутрішньоочеревинним введенням 5 % розчину алоксану 
моногідрату. Модельний об’єкт – статевозрілі щурі-самці масою 140-230 г, які перебували на повноцінному харчовому раціоні в 
умовах віварію. Тварин було розділено на 3 групи: І – контрольна (n=6), ІІ – щурі впродовж 28 днів per os вживали екстракт ПС 
(n=6), ІІІ – тварини з алоксаніндукованим діабетом та корекцією екстрактом (n=6). Концентрацію загального гемоглобіну (Hb) 
визначали спектрофотометрично геміглобінціанідним методом за допомогою набору реактивів «Генезіс», Україна; концентрацію 
глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) – «Фелісіт діагностика», Україна; рівень метгемоглобіну (METHb) – «Реагент», Україна. 
Концентрацію глюкози в крові визначали за допомогою портативного глюкометра Gamma, Німеччина. Експерименти проводили 
відповідно до положень «Європейської конвенції про захист хребетних», від 2013 р.

Результати дослідження. Щоденне пероральне введення екстракту ПС тваринам з алоксаніндукованим ЦД призводило до 
зниження концентрації глюкози в крові на 14 і 28 доби (49 та 35% відповідно) порівняно з показниками у тварин на 7 добу. 
Водночас достовірно (p<0,01) знижувалась концентрація HbA1c в еритроцитах щурів. У тварин з ЦД+екстракт ПС показник 
HbA1c на 21 добу був у 3 рази нижчим від значення 14 доби. Проте, було підмічено підвищення рівня метHb у 1,4 рази та у 1,67 
рази в ІІ і ІІІ групах відповідно, порівняно з інтактною групою.

Висновки. Проведені дослідження підтверджують гіпоглікемічні властивості 5 % водно-етанольного екстракту ПС та 
вказують на зниження ступеня гліколізації гемоглобіну за умов алоксаніндукованого діабету. 

ÂÏËÈÂ ÖÈÍÊÓ ÍÀ ²ÌÓÍÍÓ ÑÈÑÒÅÌÓ ËÞÄÈÍÈ
Половинка Т.О.

Науковий керівник – викл. Ю.П. Карпенко
Черкаська медична академія

 Кафедра природничих дисциплін
 м. Черкаси, Україна, e-mail:danichenkotatiana17@gmail.com

Актуальність. Цинк належить до незамінних для життєдіяльності організму людини мікроелементів, його добова потреба 
становить 12 мг. Здатність цинку брати участь у процесах лігандоутворення з органічними молекулами пояснює широкий 
спектр його участі у різних біологічних системах. 

Мета. Узагальнити біологічну роль d-елементу Цинку; деталізувати уплив на імунну систему людини; визначити обізнаність 
молоді щодо значення цинку для життєдіяльності організму.

Матеріали і методи. Теоретичні методи систематизації та узагальнення; анкетування та аналіз результатів, ранжування, 
лекторська група; вивчення асортименту аптечних установ.

Результати. Цинк має широкий спектр дії – від впливу на шкірний захисний бар’єр до генної регуляції лімфоцитів. Цинк є 
стабілізатором клітинних плазматичних мембран проти дії вірусної інфекції і токсинів. 

Аналіз результатів численних досліджень науковців щодо дії цинку підтвердили, що він має найвагоміший вплив на стан 
імунної системи. Основою клітинного імунітету є Т-лімфоцитарна відповідь, яку активує Цинк. Клітинний імунітет має 
життєво важливе значення для захисту організму від вірусів, грибкової інфекції, пухлинного росту та аутоімунних реакцій. 
Навіть незначне зниження рівня циркулюючого в крові цинку супроводжується зниженням продукування Т-лімфоцитами 
специфічних протеїнів – цитокінів, які регулюють імунну відповідь. На сьогодні визнано, що цинк може запобігати інфікуванню 
та полегшувати перебіг коронавірусних інфекцій. 

Засвоєнню цинку сприяє кальцій, фосфор, амінокислоти, вітамін Е. Він погано поєднується з антибіотиками, травними 
ферментами, аспірином, фолієвою кислотою, міддю та залізом. Дефіцит цинку може виникати внаслідок неправильного 
харчування (дотримання дієти з високим вмістом клітковини), тому підвищений ризик розвитку дефіциту цинку у вегетаріанців.

Нами було проведено опитування 50 здобувачів освіти 1 курсу щодо визначення їх раціону (в рамках роботи лекторської 
групи нами було проінформовано першокурсників про продукти, які багаті на Цинк) та частотою захворювань. Результати такі: 
74 % респондентів вказали, що споживають зазначені продукти, які містять цинк. Причому 83,8 % з них хворіють не більше 3 
разів на рік, а от серед респондентів у яких раціон не багатий Цинком (26 %) частота захворювань вища – 84,6 % осіб вказали, 
що хворіють до 7 разів на рік. Але, найприголомшливішим було те, що жоден з респондентів не пов’язує частоту захворювання 
з рівнем цинку в організмі, а це означає, що молоді люди, на жаль, просто не розуміють справжню цінність цинку.

Забезпечити надходження цинку в організм допоможуть продукти (вказано кількість цинку на 100 г): пшеничні висівки (7,27 
мг), горіх кедровий (6,4 мг), насіння соняшника (5,0 мг), овес (3,6 мг), морепродукти (4,0 мг), квасоля (3,2 мг), арахіс (3,2 мг), 
телятина (3,1 мг), жовток курячого яйця (3,1 мг), мигдаль (2,12 мг). Ми проаналізували асортимент аптек міста та виявили, що 
переважають препарати цинку у формі цинку сульфату для внутрішнього вживання – таблетки «Цинктерал» (Польща) – містить 
45 мг елементарного цинку, «Цинкіт» (Німеччина) у формі шипучих таблеток (44 мг цинку).

Висновки. Цинк має важливе біологічне значення, особливо в період пандемій та сезонних хвороб, оскільки сприяє 
формуванню клітинного імунітету.
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Тези доповідей 90-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2021

Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÂÏËÈÂÓ ÅËÅÊÒÐÎÀÊÒÈÂÀÖ²¯ ÍÀ Î×ÈÙÅÍÍß ÂÎÄÈ, ÇÀÁÐÓÄÍÅÍÎ¯ ÃËÈÍÎÞ
Шийка О.А.

Науковий керівник – к.хім.н., доц. М.В. Мельник
 Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної та біологічної хімії імені академіка Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ostappopcap@gmail.com

Актуальність теми: дослідження впливів різних факторів на очистку забрудненої води має значення для якості питної води 
та, в свою чергу, для здоров’я людини. Серед таких факторів важливе значення має вплив електричного струму. Електроактивація 
забрудненої води може служити екологічно безпечним методом її очистки, що є надзвичайно актуальним в наш час.

Мета роботи: розробити установку для електроактивації води із доступних матеріалів. Вивчити вплив електроактивації 
на окисно-відновний потенціал води, залежність його від виду джерела струму, матеріалу мембрани, часу проведення 
електроактивації. Дослідити вплив електроактивації на очищення мутної води.

Матеріали і методи дослідження: водопровідна вода, вода забруднена глиною (каоліном). Іонометрія, потенціометрія, 
органолептичний та емпіричного дослідження.

Результати: встановлено, що ОВП водопровідної води дещо змінюється на протязі часу, різне значення ОВП і pH мають 
католіт та аноліт мутної води. Після здійснення електроактивації, католіт має негативне значення ОВП, а аноліт – позитивне. 
Проведені дослідження показують, що електроактивація прискорює осадження частинок глини в мутних розчинах.

Висновки: Сконструйовано прилад з підсобних матеріалів для електроактивації води з використанням титанових електродів, 
напівпроникної мембрани з вулканізованого каучуку і адаптера ACDC.

Після електроактивації, 0,5% розчину каоліну, отримано зразки із негативним ОВП і збільшеною лужністю (католіт), та із 
збільшеним позитивним зарядом (аноліт) і більш кислотними властивостями.

Встановлено, що після електроактивації 0,5% розчин каоліну стає прозорим, тому що каолін випадає в осад. Проведені 
дослідження показують, що електроактивація прискорює осадження частинок глини в мутних розчинах.

Осадження частинок глини католітом і анолітом також приводить до утворення додаткового осаду. Тому, змішування цих 
розчинів сприяє кращій коагуляції заряджених частинок глини.

На основі проведених досліджень можна рекомендувати цей метод очистки води, забрудненої каоліном, як безреагентний, 
екологічно чистий та ефективний спосіб боротьби із забрудненням води глиною. 

Електроактивація може стати перспективним методом очистки забрудненої води. 

EFFECTS OF SPICES, HERBS AND THEIR COMPONENTS IN PREVENTION AND TREATMENT OF 
COVID-19

Pratham Rajput
Scientifi c supervisor – Assist. A.M. Nycolyn

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Biological and medical chemistry

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: prathamrajput16@gmail.com
Corona virus disease, well known as COVID -19, now causing chaos all over the world and people being infected and dying. There-

fore, the issue for its treatment and furthermore prevention is very important and occupies one of the fi rst places in scientifi c researches 
around the world. It has been known since ancient times that various types of spices and herbs that are used for food preparing can provide 
anti-microbial, anti-infl ammatory and anti-viral effects.

So, the aim of our study it was to fi nd scientifi cally based data’s about potential antiviral effects of spices and their components. Infor-
mation for analysis was obtained from electronic databases such as US National Library of Medicine and Google scholar.

According to the results of many experimental studies – spices like cinnamon, turmeric, black pepper, bay leaf and herbs like tinospora 
cordifolia, tea leaf, holy basil (Ocimum) show anti-viral properties, especially against corona virus (COV-19) and other positive sense 
single stranded RNA viruses. Biologically active compounds like beta-ocimene, piperine, berberine, choline, β-sitosterol, curcumin, epi-
gallocatechin-3-gallate (EGCG), theafl avins, monoterpenes exert anti-viral, anti-infl ammatory, anti-oxidative and anti-replicative actions. 
Some studies in humans show positive effects of spices and herbs in suppression of viral growth and infl ammation. By this way they can 
reduce the severity and progress of the disease and can be used in the prophylaxis.

The types of spices and herbs consumed all over the world vary across the cultures and all those with potential protective effects can be 
added to the diets to prevent the infection by COV-19. But nowadays, there is not enough available data of clinical investigations in humans 
showing that spices and herbs consumption are associated with prevention and reduction in severity of COVID-19. Further in vivo investiga-
tions and human studies are necessary to prove the beneficial effects of various spices and herbs on protection against COVID-19.

ÂÍÓÒÐ²ØÍß ÌÅÄÈÖÈÍÀ
INTERNAL MEDICINE

ÄÅÔ²ÖÈÒ ÑÍÓ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÖÓÊÐÎÂÈÌ Ä²ÀÁÅÒÎÌ, ßÊ² ÏÅÐÅÕÂÎÐ²ËÈ ÍÀ COVID-19
Баскакова А.В.

Науковий керівник – к.мед.н., асист. Ю.К. Сікало
Харківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології
м. Харків, Україна, e-mail: in.inst2016@gmail.com

Актуальність. В умовах сучасності, короновірусна інфекція (COVID-19) зайняла лідируючі позиції серед інфекційних 
захворювань, ставши пандемією, яка триває досі і несе непоправні наслідки. В умовах пандемії, особливими групами ризику 
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є люди, що мають хронічні захворювання. Таким чином, пацієнти, хворі на цукровий діабет (ЦД), є групою ризику відносно 
зараження на COVID-19 та розвитку середньострокових та довгострокових ускладнень COVID-19, зокрема прогресування 
ЦД у них. Це потребує оновленої оцінки факторів ризику (ФР) прогресування ЦД у населення. Серед важливих ФР ЦД слід 
зазначити порушення сну - сам по собі найсильніший стресор для організму, який збільшує швидкість формування патологічних 
змін при наявності гострої інфекційної патології, зокрема COVID-19. Тривалий дефіцит сну або порушення його структури 
можуть призвести до хронічного системного запалення. Водночас, встановлено високу частоту порушення сну у хворих на 
захворювання, що мають в своїй структурі запальний компонент. Крім того, виявлено, що самі нейрони та гліальні клітини 
можуть синтезувати цитокіни та хемокіни, демонструючи подальший шлях передачі сигналів від головного мозку до органів 
імунної системи. Таким чином, існує спільний нейро-гуморальний зв’язок для міжсистемної комунікації між ЦНС і імунною 
системою. Визначення впливу порушень сну на розвиток і перебіг ЦД сприятиме створенню ефективних профілактичних 
заходів і рекомендацій по лікуванню в майбутньому.

Мета. Оцінити взаємозв’язок дефіциту сну у хворих на ЦД, що перенесли COVID-19, і перебігом ЦД у них.
Матеріали і методи. Для комплексного підходу до статистичного дослідження впливу якості сну на клініко-анамнестичні 

параметри перебігу ЦД у пацієнтів, які перенесли COVID-19, ми створили анкету, в якій оцінювали режим сну пацієнтів, 
анамнестичні дані, рівень глюкози крові, тяжкість захворювання COVID-19 і наявність ускладнень. Обстежено і опитано 40 
пацієнтів (18 чоловіків, 22 жінки) із відділення ендокринології Харківської обласної лікарні, які потрапили до лікарні у зв’язку 
із загостренням ЦД після перенесеної COVID-19 інфекції та 20 здорових осіб контрольної групи, репрезентативних за віком, 
статтю та рівнем глюкози крові.

Результати. Встановлено, що пацієнти з ЦД, що перенесли COVID-19, мали незначні (60%) і важкі порушення сну (30%), 
на відміну від 85% здорових людей, які не мали таких скарг (p≤0,05). Аналіз анамнезу якості сну показав, що у 70% пацієнтів 
погіршення сну почалося одночасно із захворюванням COVID-19. Що стосується ранжування пацієнтів за наявністю з’явившихся 
ускладнень ЦД, то спостерігалася тенденція переважання більшої кількості ускладнень у пацієнтів з важкими порушеннями сну 
(артеріальна гіпертензія - у 53,7% пацієнтів, ретинопатія - у 60%, нефропатія - у 36.3% пацієнтів).

Висновки. Наше дослідження показало, що порушення сну можна розглядати як одну з важливих складових розвитку і 
прогресування ЦД. Захворювання на COVID-19 є ризиком прогресування перебігу ЦД у пацієнтів, з огляду на появу порушень 
сну і ускладнень ЦД одночасно з інфікуванням COVID-19. Заходи щодо поліпшення якості сну повинні бути включені в 
програму профілактики і лікування хворих на ЦД.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÓÐÀÆÅÍÍß ÎÏÎÐÍÎ-ÑÓÃËÎÁÎÂÎÃÎ ÀÏÀÐÀÒÓ ÑÅÐÅÄ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â 
ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÍÀ ÔÎÍ² COVID-19 

Безкоровайна К.І., Бойчук Д.Б.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.І. Дрогомерецька 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 

ім. академіка Є.М. Нейка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kbezkorovajna@gmail.com

Актуальність. Коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV-2) –  новий бета-коронавірус, що 
викликає різноманітні симптоми захворювання, нині широко відомого як COVID-19. Коронавірусна хвороба відома насамперед 
як респіраторне захворювання. Однак агресивний збудник SARS-CoV-2 атакує не тільки легені, але й серце, нерви, мозок, судини, 
нирки та шкіру. Зважаючи на глобальний масштаб наслідків пандемії COVID-19 для здоров’я та економіки, різноманітні прояви 
хвороби, що стали предметом ретельного клінічного вивчення багатьох науковців, цікавим є визначення впливу коронавірусу 
на опорно-руховий апарат людини.

Мета: на основі проведеного опитування серед студентів, інфікованих SARS-Cov2, вивчити клініко-синдромологічні 
особливості ураження опорно-суглобового апарату, оцінити їх важкість та віддалені наслідки.

Матеріали та методи. Проведено опитування серед 113 студентів Івано-Франківського національного медичного 
університету, які перехворіли на COVID-19. Стан опорно-суглобового апарату оцінювали на основі отриманих відповідей на 
запитання складеного нами опитника, який включав у себе збір скарг, анамнезу захворювання, деякі уточнюючі питання щодо 
ураження м’язів та суглобів, а також візуальну аналогову шкалу (ВАШ). 

Результати. Серед хворих переважали особи жіночої статі - 87 (77%) осіб, середній вік становив 20,42±1,79 роки. У 36 
(31,9%) чоловік мав місце гострий початок захворювання, натомість 77 (68,1%) перехворілих студентів відмітили його, як 
поступовий. Серед скарг загального характеру домінували: швидка втомлюваність – у 88 (77,9%), підвищення температури – у 
86 (76,1%), озноб – у 57 (50,4%) та зниження апетиту – у 46 (40,7%) осіб. Одними з перших симптомів поряд із підвищеною 
температурою чи ускладненим диханням, котрі відчували пацієнти, яким потім діагностували коронавірусну хворобу, була 
ломота в тілі, біль у м’язах, кістках, особливо в суглобах. Так, міалгію було зареєстровано у 77 осіб, артралгію – у 18. Крім того 
у 6 чоловік перебіг хвороби ускладнився розвитком артриту, що проявлявся болем у суглобах, їх припухлістю та порушенням 
ходи. Із боку опорно-рухової системи студенти, які перенесли Covid-19, відчували як слабкий чи помірний, так і сильний біль у 
суглобах та м’язах. Через нього інколи було складно пересуватися, суттєво обмежилася переносимість фізичних навантажень. 
За даними ВАШ інтенсивність суглобового болю до 3 балів оцінили 26,8%, 4-6 балів – 15,9%, 7-10 балів – 4,9% чоловік. Слід 
зауважити, що лише у 14,7% осіб в анамнезі були які-небуть проблеми з опорно-руховим апаратом (травми, ревматоїдний 
артрит, синовіїти, остеоартрит, гостра ревматична лихоманка), всі інші інтерпретували їх як первинні. Найпоширеніший вплив 
коронавірусу на скелетно-м’язеву систему – підвищена втомлюваність організму, зберігався навіть через три місяці від початку 
хвороби. Причому її відчували понад 50% студентів.

Висновки. Враховуючи отримані результати, можна стверджувати, що патологія опорно-рухового апарату є досить частим 
проявом коронавірусної хвороби, впливає на якість життя хворих, потребує оцінки функціонального стану з корекцією 
виявлених порушень за принципами лікування, що використовуються в сучасній терапії.
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Ì²ÒÐÀËÜÍÀ ÍÅÄÎÑÒÀÒÍ²ÑÒÜ Â ÐÅÀËÜÍ²É ÊË²Í²×Í²É ÏÐÀÊÒÈÖ²
Брікнер О.М., Клемпоуз Н.І.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Середюк
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: natunia98@gmail.com

Актуальність. Мітральна недостатність (МН) все частіше зустрічається в реальній клінічній практиці. Причинами її крім 
ревматизму, ендокардиту та захворювань сполучної тканини також можуть бути ураження папілярних м’язів, хорд та стулок, 
травми серця. В останньому випадку МН може розвиватись блискавично або ж помірно набувати хронічного перебігу. Клінічні 
ознаки МН залежать від ступеня трансмітральної регургітації (від 20-25% кінцевого систолічного обєму ЛШ – І ступінь, до 25-
50% об’єму – ІІ ступінь, або ж > 50% – ІІІ ступінь) і зазвичай проявляються задишкою, швидкою втомлюваністю, серцебиттям, 
кашлем, колючим або тиснучим болем в ділянці серця, набряком ніг, систолічним шумом на верхівці серця, пов’язаним з 
послабленим 1-им тоном, акцентом ІІ тону над легеневою артерією.

Мета роботи. Встановити ймовірну причину захворювання і оптимальний менеджмент пацієнта з МН і травмою грудної 
клітки в анамнезі. 

Матеріали і методи. Клінічний розбір випадку із практики; огляд сучасних технологій лікування МН. 
Результати. Пацієнт Ч. 66 років захворів раптово – під час підняття непосильного вантажу відчув інтенсивний біль в грудях 

та задишку. Після наданої допомоги (ШМД, стаціонарне лікування) загальний стан його поступово покращився. В подальшому 
за допомогою не звертався. Згодом у зв’язку з появою аритмії (фібриляція передсердь) лікарем були призначені карведілол, 
еплеренон та прямий оральний антикоагулянт (ПОАК) дабігатран, який він приймав не систематично. Згодом у пацієнта 
знову появився біль в грудях, посилилась задишка. ЕхоКГ (Гудзенко М.О.): ЛП 5 см, ЛШ 5,1 см; ПШ 3,5 см; трансмітральна 
регургітація 4+ (> 50% КСО), розрив сегмента P2 ЗСМК; ексцентричне ремоделювання ЛШ. Пацієнту запропоноване хірургічне 
лікування – реконструкція МК (Гудзенко Т.Б.). Проведена пластика сегмента P2 ЗСМК та анулопластика мітрального кільця 
(метод Carpentier) із транслокацією хорди і квадріангулярною резекцією сегмента P3. Безпосередній результат реконструкції МК 
задовільний (трансмітральна регургітація 1+).

Висновки. 1). Ймовірною причиною МН з трансмітральною регургітацією 4+ у пацієнта Ч. було пошкодження МК внаслідок 
травми грудної клітки, що є показанням до хірургічного лікування. 2). Пацієнт після реконструкції МК повинен спостерігатись 
сімейним лікарем з консультуванням кардіолога і кардіохірурга. 3). Фармакотерапія хворих після реконструкції МК у пацієнта 
з постійною ФП повинна включати окрім інгібітора АПФ і β-адреноблокатора (з метою зворотного ремоделювання ЛШ) і 
антитромботичну терапію (ПОАК). 

ÌÓËÜÒÈÄÈÑÖÈÏË²ÍÀÐÍÀ ÊÎÌÀÍÄÀ ßÊ ÏÐÅÄÈÊÒÎÐ ßÊÎÑÒ² ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ 
ÃÊÑ ÁÅÇ ÅËÅÂÀÖ²¯ ÑÅÃÌÅÍÒÀ ST Ï²ÑËß ×ÊÂ, ÍÀ ÑÒÀÖ²ÎÍÀÐÍÎÌÓ ÅÒÀÏ² Â²ÄÍÎÂÍÎÃÎ 

Ë²ÊÓÂÀÍÍß
Брус Д.С., Бойчук Б.П.

Наукові керівники: д.мед.н., доц. Р.В. Нестерак, асист. Р.С. Григоришин 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: 28102015sd@gmail.com
Актуальність. Хвороби системи кровообігу посідають перше місце в структурі причин інвалідності серед дорослого 

населення України (23,1%) і друге-серед працездатного населення-20,5%. На стаціонарному етапі відновного лікування, пацієнтів 
на ГКС без елевації сегмента ST, після ЧКВ, для досягнення більш якісних та ефективних результатів у найкоротші терміни, 
зменшення ускладнень та ступеня інвалідизації необхідним є здійснення реабілітаційного процесу мультидисциплінарною 
командою. Мультидисциплінарна команда - група фахівців різних спеціальностей, які надають реабілітаційні послуги особі, яка їх 
потребує, для забезпечення відновлення або компенсації наявних обмежень життєдіяльності. До складу мультидисциплінарною 
команди входять: лікар – кардіолог, фізичний терапевт, ерготерапевт, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, психолог. 

Мета. Інтерпретувати вплив чинників кардіореабілітації на покращення якості життя пацієнтів на ГКС без елевації сегмента 
ST, після ЧКВ. Матеріали і методи. Динаміка метричних показників за даними ЕХоКГ, динаміка показників тривоги за шкалою 
HADS, аналіз показників якості життя за SAQ, узагальнення даних науково – медичної літератури.  

Результати досліджень. Індекс КДО і КСО в групі сугестивної терапії з (107,19) мл⁄м2 до (91,18) мл⁄м2, в групі програмного 
відновного лікування з з (106,20) мл⁄м2 до (85,21) мл⁄м2, ФВ складало (51,4)% і (55,9)% проти (47,2)% на початку лікування. 
Програма відновного лікування сприяла достовірному зниженню депресії (6,42) балів до 4,90 балів. Кількість хворих без ознак 
депресії в цій групі зросла з 64,0% до 76,0% через 1 міс. І 92,0% через 6 міс. відновного періоду. Аналіз показників якості життя 
за SAQ, програми відновного лікування, показав збільшення показника з 50,0 до 84.4, в групі хворих зростання задоволення 
лікування та відношення до хвороби було найвищим, попри нижчі значення у хворих стандартної терапії.

Висновки. 1. Персоніфікований підхід до відновного лікування хворих з ГКС без елевації сегмента S-T, після ЧКВ, покращує 
клініко – функціональні характеристики стану пацієнтів та аспекти психо – емоційної адаптації.

2. Застосування кардіореабілітації хворих, на стаціонарному етапі відновного лікування, дозволяє знизити ознаки систоло – 
діастолічної дисфункції серця і суттєво підвищити толерантність пацієнтів до фізичних навантажень, що підвищує якість їх 
життя.
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ÀÍÒÈÊÎÀÃÓËßÖ²ß Â ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÖ² ²ÍÔÀÐÊÒÓ Ì²ÎÊÀÐÄÓ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç Ô²ÁÐÈËßÖ²ªÞ 
ÏÅÐÅÄÑÅÐÄÜ 

Веко Б.С., Гуменюк В.Б.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Середюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bozhka97@gmail.com

Актуальність. Антикоагуляція (А) є обов’язковою рекомендацією ESC (Європейського Товариства Кардіологів) в 
менеджменті пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП). Відомо, що при ФП ліве передсердя знаходиться в стані функціональної 
діастоли, внаслідок чого створюються умови для тромбоутворення та емболізму, що є підставою до призначення таким 
пацієнтам А. В реальній лікарській практиці є багато випадків, коли пацієнти ігнорують рекомендації щодо А і не приймають 
антикоагулянти зовсім, або ж приймають їх несистематично, що значно погіршує перебіг та прогноз захворювання.

Мета. З’ясувати можливу причину інфаркту міокарду (ІМ/STEMI) у пацієнта з перманентною, тахісистолічною формою 
ФП, без належного антикоагулянтного захисту.

Матеріали та методи. Клінічний розбір випадку із практики, огляд новітніх літературних джерел та гайдлайнів.
Результати. Пацієнт К.,70 років, в якого 12 років тому вперше діагностовано ФП, доставлений каретою ШМД в лікарню 

з катетеризаційною лабораторією зі скаргами на пекучий біль за грудниною, який тривав упродовж 2 годин і врешті став 
нестерпним. З’явились ознаки гострої серцевої недостатності (Forrester IV, Killip II , 4-5 В-ліній при УЗД легень). АТ - 130/80 
мм рт. ст. ЕКГ: ритм несинусовий, неправильний – фібриляція передсердь з частотою скорочень шлуночків 80-100-110 уд/хв, 
патерн Qr (0,04с) у II, III, avF- відведеннях з елевацією сегмента ST (J 0,08 с I – 4 мм). Тропонін І: швидкий тест – позитивний. 
ЕхоКГ: ЛП – 3,9 см, КДР – 5,3 см, ФВ – 50%, концентрична гіпертрофія ЛШ. Коронарографія: правий тип кровопостачання 
серця, оклюзія (100% обструкція) проксимального сегмента ПКА, ТІМІ – 0. Згідно заключення Heart team ad hoc проведено 
черезшкірне коронарне втручання з предилатацією/ ангіопластикою та імплантацією стента BMS 3,0×18,0 мм тиском 14 атм в 
проксимальному сегменті ПКА, ТІМІ – 3. Резолюція сегмента ST на ЕКГ 50% (парціальна реперфузія).

Дискусія. Згідно чинних настанов і клінічних протоколів у пацієнтів з будь-якою формою ФП повинні використовуватись 
антагоністи вітаміну К – варфарин (INR 2-3) або прямі оральні антикоагулянти (ПОАК) - дабігатран, ривароксабан, апіксабан 
чи едоксабан. Для пацієнтів із ІМ/STEMI і ФП та підвищеним ризиком системної тромбоемболії за шкалою CHA2DS2-VASc ≥ 
2 балів доцільна A, якщо ризик кровотечі не переважає очікуваний ефект (ІВ). Після коронарного стентування таким пацієнтам 
може бути рекомендована А з використанням ПОАК ривароксабану (20 мг або 15 мг 1 р/д) в поєднанні з інгібітором Р2Y12 – 
клопідогрелем (75 мг 1 р/д) (ІІа В). Можлива також комбінація інгібітора P2Y12 клопідогрелю (75 мг 1 р/д) з дабігатраном (150 
мг або 110 мг 2 р/д) або інша комбінація інгібітора P2Y12 клопідогрелю (75 мг 1 р/д) з апіксабаном (5 мг або 2,5 мг 2 р/д) чи з 
едоксабаном (60 мг, 30 мг або 15 мг 1 р/д) (ІІа В).

Висновок. 1) Ймовірною причиною ІМ/STEMI у пацієнта К. була тромбоемболія ПКА з розвитком гострого коронаротромбозу. 
2) Даному хворому показана подвійна антитромботична терапія (ривароксабан або інші ПОАК в поєднанні з клопідогрелем). 
3) Для подолання ФП у пацієнта К. показана катетерна аблація/ізоляція гирл легеневих вен, з подальшою ерготерапією під 
спостереженням реабілітолога та сімейного лікаря. 

ÀÍÀË²Ç ÏÎØÈÐÅÍÎÑÒ² ÐÅÑÏ²ÐÀÒÎÐÍÎ¯ ÏÀÒÎËÎÃ²¯ ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÑÜÊÎ¯ 
ÎÁËÀÑÒ²
Горішний І.М.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.В. Чернишов
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Кафедра терапевтичних та хірургічних дисциплін
м. Миколаїв, Україна, e-mail: gorishniyigor97@gmail.com

Актуальність дослідження респіраторних нозологій вкрай велика під час пандемії CОVID-19, тяжким ускладненням 
інфікування котрим є CОVID-асоційована пневмонія. Екологічні, демографічні та соціальні чинники нерівномірно впливають 
на динаміку респіраторної патології у межах України.

Мета. Дослідити динаміку розповсюдженості респіраторної патології на території Миколаївської області, порівняти отримані 
результати із загальноукраїнськими. 

Матеріали і методи. Використані статистичний та ретроспективний методи дослідження. Матеріалами слугували 
загальнодоступні дані ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України». 

Результати. Проаналізовано динаміку розповсюдженості респіраторних хвороб у амбулаторних умовах на території 
Миколаївської області за 2012-2017 рр. Встановлено, що число випадків респіраторних хвороб на 100 000 населення, 
зафіксованих амбулаторно у 2017 році становить 33 547 вип. У 2012 році аналогічний показник склав 29 748 вип. 

Розповсюдженість хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) на 100 000 населення на території Миколаївської 
області склала 1849, 2116, 2115 у 2011, 2014 2017 роках відповідно. Одночасно середньонаціональний показник становив 1116, 
988, 967 – для 2011, 2014, 2017 років відповідно. 

Досліджено динаміку розповсюдженості алергічного риніту (АР): у 2011 році показник на 100 000 населення склав 228 вип., 
а у 2017 році 349 вип. відповідно. Середньонаціональний показник розповсюдженості алергічного риніту склав 313 вип. у 2011 
році та 322 вип. у 2017 році на 100 000 населення відповідно.

Висновки. У 2017 році розповсюдженість респіраторних хвороб у амбулаторних умовах на території Миколаївської області 
зросла у 1,12 рази порівняно із 2012 роком, незважаючи на тенденцію до зменшення населення області. Поширеність ХОЗЛ на 
100 000 населення на території Миколаївщини є однією з найбільших в Україні та перевищує середньонаціональний показник 
більш ніж вдвічі. Розповсюдженість алергічного риніту у 2017 році зросла у 1,5 рази порівняно із 2011 роком.
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ÊÎÌÎÐÁ²ÄÍ² ÒÀ ÑÓÏÓÒÍ² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÖÓÊÐÎÂÈÉ Ä²ÀÁÅÒ 2 ÒÈÏÓ
Гриб А.О., Чепак К.І.

Науковий керівник ⎯ д.мед.н., проф. Н.Г. Вірстюк 
Івано-Франківський  національний  медичний  університет
Кафедра фармакології та внутрішньої медицини №3 

імені професора М.М. Бережницького
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mushroomgryb@gmail.com

При цукровому діабеті (ЦД) найбільше уваги приділяється станам та захворюванням, які є ускладненням основного, що 
є коморбідною або поліморбіною патологією. Про супутні хвороби, патогенетично не поєднані з основним захворюванням, і 
в літературних джерелах, і в клініці приділяється менше уваги, хоча відомий їхній вплив на перебіг, компенсцію ЦД у таких 
пацієнтів. У зв’язку з цим виявлення та увага до супутніх захворювань є важливим критерієм для визначення тактики ведення 
хворих на ЦД. 

Мета роботи. Оцінити структуру та частоту супутніх захворювань та ко-/поліморбідної патології у хворих з ЦД 2 типу. 
Матеріали і методи. Проведена оцінка анамнезу захворювання та анамнезу життя 25 хворих на ЦД 2 типу, серед яких 15 

хворих отримували пероральні засоби для компенсації глікемії (інсулінонепотребуючий ЦД), які склали 1-у групу, 4 пацієнта 
отримували виключно інсулін (інсулінонепотребуючий ЦД) – 2-а група, а 6 осіб з діабетом отримували комбіновану терапію – 
3-я група. Серед обстежених хворих переважали жінки (76%). Тривалість діабету у пацієнтів була 2-17 років (10,23±3,61).

Оцінку супутніх та коморбідних захворювань проводили шляхом опитування, збору анамнезу та оцінки даних медичної 
документації. Артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, ожиріння не входили до переліку супутньої, патології оскільки є 
патогенетично пов’язаними з цукровим діабетом захворюваннями.

Результати. До діагностики ЦД у 1-й групі супутні захворювання спостерігалися у 12 (80%) хворих, в 2-й та 3-й – у всіх 
пацієнтів (100%). Найбільш поширеними супутніми захворюваннями були хронічні проблеми ШКТ: гастрит, холецистит, 
панкреатит; захворювання шкіри: екзема; психоневрологічні захворювання: головний біль напруги, цервікогенні головні 
болі; захворювання хребта: остеохондроз, остеоартроз; захворювання сечостатевої системи: пієлонефрит, цистит; характерне 
виникнення гострих респіраторних захворювань. Не було виявлено зв’язку наявної супутньої патології із характером лікування 
ЦД (r=0,11; р=0,255), але виявлена кореляція із ступенем компенсації діабету (r=0,57; р=0,042). Кількість супутніх захворювань 
після встановлення діагнозу зросло і було зазначено практично у всіх досліджуваних пацієнтів. Щодо морбідності захворювань: 
вона характеризувалася поліморбідністю: 2 патологічних стани, патогенетично пов’язаних з ЦД, були тільки у 2 (13,3%) 
хворих з 1-ї групи, у решти їх було >=3: ангіопатія, нейропатія, ретинопатія, нефропатія, синдром діабетичної стопи. Відмічено 
вираженої сили кореляцій ний  зв’язок між компенсацією ЦД та частотою поліморбідних станів (r=0,89; р<0,001).

Висновки. 1. Супутні захворювання, хоч патогенетично не пов’язані із ЦД, можуть вважатися однією з причин незадовільної 
компенсації глікемії. 2. ЦД характеризується поліморбідністю. 3. Поліморбідність при ЦД абсолютно залежить від ступеня 
компенсації ЦД. 4. Потрібна інтегральна оцінка стану здоров’я хворого на ЦД для попередження негативного впливу супутніх 
захворювань на перебіг діабету. 

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÄÎÍÎÐÑÜÊÎÃÎ ÐÓÕÓ ÑÅÐÅÄ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
Гуртовська Л.Б.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Н.Л. Глушко 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kachan200028@gmail.com
Актуальність. Підготовка майбутніх лікарів в медичному університеті передбачає також формування у студента гуманних 

людських навичок, любові та співчуття до пацієнтів, готовності до самопожертви. Стрімкий розвиток медицини, інтенсифікація 
протоколів лікування, особливо в дитячій та дорослій онкогематології, дозволяє досягнути стійких тривалих ремісій і, в багатьох 
випадках, видужання від важких онкологічних захворювань, панцитопеній. Проте, великою проблемою постала проблема 
нестачі препаратів крові. Так, за даними ВООЗ кількість донацій крові на 1000 осіб становить 31,5 – у країнах з високим рівнем 
доходу, в Україні - 11 донацій – на 30% нижче. В умовах пандемії цей показник різко зменшився. Більшість людей можуть 
здавати кров, але 90% потенційних донорів цього не роблять через недостатню обізнаність у сфері донорства, поширені міфи та 
погіршення демографічних показників.

Мета. На основі аналізу показників центру крові та лікарень з’ясувати стан донорства в Івано-Франківській області та визначити 
основні завдання для його покращення, визначити шляхи активного залучення до донорства студентів медичного університету.

Матеріали і методи. Аналіз звітності КНП «ПОЦСК ІФ ОР», звіт по трансфузіях крові, її компонентів та препаратів КНП 
« ОДКЛ ІФ ОР», КНП «ОКЛ ІФ ОР», КНП «ОПЦ ІФ ОР» за 2018-2020 рр., в тому числі, результати діяльності молодіжної 
громадської організації «Одна кров» 

Результати. Активне пропагування серед студентів медиків донорства, в тому числі – через соціальні мережі, ЗМІ, 
перфоманси,- дозволило забезпечити в 2020р більше 600 додаткових донацій крові в області, сформувати правильну суспільну 
думку про важливість і нешкідливість для здоров’я, абсолютну інфекційну безпеку; збільшити кількість добровільних 
безоплатних донорів, покращити підтримку пацієнтів. Підтримка донорства – це абсолютно важливий елемент формування 
майбутніх лікарів держави.

ÄÅÔ²ÖÈÒ Â²ÒÀÌ²ÍÓ D Ó ¥ÅÍÅÇ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒ² ÄÎ ÂÓÃËÅÂÎÄ²Â Ó 
ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÎÆÈÐ²ÍÍßÌ 

Жураківська О.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.О. Костіцька

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ендокринології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: zhurakivska_ol@ifnmu.edu.ua
Актуальність. Останнім часом приводом для інтенсивних наукових дискусій  є пошук потенцій них причин розвитку 

порушення толерантності до вуглеводів (ПТВ) в осіб з надлишковою масою тіла чи ожирінням. На сьогодні існують докази, 
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що вітамін D-дефіцитні стани слід вважати провідним предиктором метаболічних порушень. Залишаються суперечливими 
результати наукових досліджень щодо вивчення взаємозв’язку статусу вітаміну D і розвитку ПТВ в осіб з ожирінням. 

Мета. Визначити зв’язок між рівнем вітаміну D та індексом маси тіла (ІМТ) в осіб із ПТВ. 
Матеріали і методи. Обстежено 36 осіб (18 чоловіків і 18 жінок, у віці 35,8 ± 5,4 років) з ознаками ПТВ (глікований гемоглобін 

(HbA1C)–6,1±0,3%, глікемія натщесерце – 6,1±0,4 ммоль/л), які за показником ІМТ були розподілені на ІІІ групи: I група - 12 
пацієнтів із ожирінням I класу (ІМТ 30,0-34,9 кг/м2), II група - 12 хворих із ожирінням класу II (ІМТ 35,0- 39,9 кг/м2), IІІ група - 12 
осіб із ожирінням III класу (ІМТ ≥40 кг/м2). ІМТ розраховували за співвідношенням маси тіла (у кілограмах) та квадрата зросту 
(у метрах), вираженого у кг/м2. В усіх обстежених визначали вміст вітаміну D у сироватці крові імуноферментним методом за 
допомогою набору 25(OH)D (тест-система COBAS, Roche Diagnostics, Німеччина). Статус вітаміну D оцінювали залежно від 
вмісту 25(ОН)D в сироватці крові: адекватними вважались рівні вітаміну D≥30 нг/мл, недостатність – 20-30 нг/мл, дефіцит - < 
20 нг/мл, виражений  дефіцит - <10 нг/мл. 

Результати. Аналізуючи отримані дані, в усіх обстежуваних пацієнтів виявлено дефіцит вітаміну D: вміст 25(OH)D - 19,4±9,5 
нг/мл у хворих з ознаками ПТВ та ожирінням I класу, у пацієнтів ІІ групи показник 25(OH)D - 18,1± 7,1 нг/мл, тоді як у хворих 
IІІ групи рівень 25(OH)D у межах 11,7±2,1 нг/мл. Встановлено негативну кореляцій ну залежності між рівнями 25(ОН)D та ІМТ 
(r= -0,68; p<0,001). Отже, в осіб з ознаками ПТВ та ожирінням ІІІ класу у 1,3 рази нижче рівень вітаміну D, ніж у пацієнтів з 
ожирінням І класу. 

Висновки. Таким чином, у пацієнтів з ознаками ПТВ дефіцит вітаміну D негативно впливає на збільшення ІМТ і 
прогресування ожиріння. 

IgG4-ÀÑÎÖ²ÉÎÂÀÍÅ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß: ÂÏ²ÉÌÀÒÈ ÕÀÌÅËÅÎÍÀ
Заліско О.І., Компричевський Є.М.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.О. Якубовська 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства 

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: therapy2@ifnmu.edu.ua
Актуальність. IgG4-асоційоване захворювання (IgG4-RA−IgG4-АЗ) рідкісне фіброзно-запальне захворювання автоімунне 

з поліорганним ураженням з фатальними наслідками при відсутності імуносупресивного лікування. Проявляється утворенням 
пухлиноподібних лімфоцитарних інфільтратів з IgG4+ плазматичних клітин, еозинофілів, облітеруючим флебітом та 
сторіформним фіброзом. Протікає під маскою автоімунних та пухлинних процесів з повільно прогресуючим перебігом. З 2007 
до 2016 року діагностика IgG4-АЗ зросла від 0,8 до 3,2 на 100000 населення. Існує ймовірність, що окремі пацієнти, котрі 
перенесли цитокіновий шторм на тлі інфекції COVID-19, можуть в подальшому мати IgG4-АЗ. 

Мета. Ознайомлення медичної спільноти з клініко-діагностичними критеріями даного захворювання для виявлення та 
успішного лікування.

Матеріали і методи. Аналіз та узагальнення теоретичних напрацювань з досліджуваної проблеми і опис клінічного випадку.
Результати. Вперше IgG4-АЗ описано J. Mikulicz у 1888 році в хірургічній клініці в Кеннізбергу. Пацієнт з періорбітальним 

інфільтративним набряком слізних залоз, екзофтальмом, інфільтрацією обидвох слинних залоз та порушенням функції (Хвороба 
Мікуліча). З 1961р. зустрічаються повідомлення про виявлення плазмоцитарних пухлин у різних органах: ретроперитонеально, 
периаортально, в міокарді, плеврі, середостінні, печінці, нирках, підшлунковій залозі та інших залозах. У 2001 році виявлено 
зв’язок даної патології з гіперIgG4емією (Н.Намоno). У 2003 році Т. Kamisawa (Японія), об’єднавши всі поліорганні 
прояви, запропонував термін «автоімунне IgG4 асоційоване захворювання», який у 2012р. був схвалений міжнародною 
міждисциплінарною дослідницькою групою. У 2019 році EULAR\ACR сформовані критерії та лікувально-діагностичні 
алгоритми. Виділяють чотири фенотипи IgG4-АЗ:

панкреато-біліарний (підшлункова залоза, печінка, протоки − стриктури, склерозування, холангіт, пухлини, ЦД, мальабсорбція, 
жовтяниця – чоловіки IgG↑↑, IgE↑− ефективні ГКС);

ретроперитонеальний\периаортальний (серце, перикард, медіастинум, коронарні судини, аортит, з больовим синдром, 
резистентна АГ, ретро перитонеальний фіброз зі стисненням сечоводів та ХНН − чоловіки\жінки, IgG↑, ШОЕ\СРБ↑, рефрактерні 
до ГКС, застосовують цитостатики та\або ІБТ);

ураження голови і шиї (орбіта, щитовидна залоза, менінгеальні оболонки, гіпофіз, виличні кістки, синуси − молоді жінки 
IgG↑↑, потребують високих доз ГКС та\або цитостатиків, ІБТ);

Мікуліча\системний (слізні, слинні залози, підшлункова залоза, нирки, легені − чоловіки, IgG↑↑↑, IgE↑− ефективні помірні 
дози ГКС).

Лікування IgG4-АЗ: ГКС, мофетил мікофенолат, метотрексат, азатіоприн, колхіцин, імунобіологічна терапія (ІБТ) − 
ритуксимаб. Ефективність лікування: повне вилікування 75%, рецидиви у 18%, резистентні до терапії − 7%. Клінічний 
випадок. Жінка 54 роки, з 2014 року патологія щитовидної залози: вузлуватий зоб з тиреотоксикозом, з одностороннім болючим 
екзофтальмом. Періодично підвищене ШОЕ, СРБ, еозинофілія. В анамнезі черепно-мозкова травма, струс, мозку, арахноїдит. 
Тиреоїдний статус кореговано тиреостатичною терапією, але наростав екзофтальм, збільшилися розміри вузлів у щитоподібний 
залозі, виявлено стимулюючі автоантитіла до рецептора тиреотропіну. 02.09 2020р. проведена операція – тотальна тиреоектомія. 
Гістологічно: вузлуваті утворення з щільним лімфоцитарним інфільтратом та флебітами, фіброзом. У післяопераційному періоді 
отримувала ГКС – екзофтальм значно зменшився. Відміна ГКС спричинила стрімке наростання болючого одностороннього 
екзофтальму, набряк обличчя, шиї, відновились головні болі. За критеріями EULAR\ACR 18 з 20 балів (ймовірне IgG4 АЗ, 
тип − ураження голови та шиї). Призначено: імуногістохімія біоптату, МРТ периорбітального простору, визначення рівня СРБ, 
ШОЕ, лімфоцитарна формула, рівень IgG загального та субкласу IgG4 в сироватці крові. За результатами обстеження діагноз 
буде підтверджено чи відхилено.

Висновки. IgG4-АЗ − складна повільно прогресуюча патологія з важкими ускладненнями та фатальними наслідками. 
Критерії EULAR\ACR 2019 дають можливість виявляти та лікувати таких пацієнтів з ефективністю у 75% повного одужання, 
застосовуючи ГКС, імуносупресанти, ІБТ.
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

ÄÎÖ²ËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÌÅÒÀÁÎË²ÒÎÒÐÎÏÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç 
ÏÎÑÒ²ÍÔÀÐÊÒÍÎÞ ÄÅÊÎÌÏÅÍÑÎÂÀÍÎÞ ÑÅÐÖÅÂÎÞ ÍÅÄÎÑÒÀÒÍ²ÑÒÞ

Кірєєва І.Л., Левандовська Х.В., Налужна Т.В.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. Н.М. Середюк, к.мед.н. Х.В. Левандовська 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:kireevaivanka@gmail.com
Важливим напрямком у лікуванні декомпенсованої серцевої недостатності (СН) є цитопротекція, в основі якої лежить 

застосування гемодинамічно нейтральних препаратів, які є енергетичним субстратом та володіють властивостями утворення 
і зберігання макроергічних сполучень в кардіоміоцитах. Остаточно не з‘ясована доцільність використання препаратів із 
цитопротекторною активністю (янтарна кислота, L-аргінін) у комплексному лікуванні хворих із декомпенсованою СН в 
постінфарктному періоді.

Мета. Встановити терапевтичну ефективність янтарної кислоти та L-аргініну у пацієнтів із постінфарктною декомпенсованою 
СН.

Матеріали і методи. Детально вивчені 60 клінічних випадків хворих із перенесеним Q-QS інфарктом міокарда (ІМ), у яких 
в постінфарктному періоді розвинулась декомпенсована СН II А-Б стадії за класифікацією М. Д. Стражеска та В. Х. Василенка, 
III-IV ФК NYHA. Всі обстежені були розподілені у наступні групи: 1 група – хворі з перенесеним Q-QS ІМ, які отримували 
стандартну терапію (СТ) відповідно до протоколу МОЗ України (n=15); II група – хворі з перенесеним Q-QS ІМ, я ким, окрім СТ, 
призначали янтарну кислоту (n=15); III група – хворі з перенесеним Q-QS ІМ, яким на фоні СТ призначали L-аргінін (n=15); IV 
група – хворі з перенесеним Q-QS ІМ, які отримували СТ в поєднанні з комбінацією препаратів L-аргініну та янтарної кислоти 
(n=15).

Результати. Протягом проведеного лікування відзначено позитивну динаміку суб’єктивних клінічних ознак декомпенсації 
СН, підвищення толерантності до фізичних навантажень та зменшення часу відновлення нормального функціонального стану. 
Динаміка ЕКГ свідчила про зменшення гіпертрофії лівого шлуночка та підвищення біоелектричної активності міокарда в 
усіх зазначених групах, особливо в тій, де хворі поряд із СТ отримували препарати аргініну та янтарної кислоти. Такі ознаки 
спостерігались у 12 (80,0%) та 13 (86,7%) до лікування і у 7 (46,7%) та 6 (40,0%) після терапії цією комбінацією.

Висновки. Проведення комплексу відновного лікування хворих, що перенесли ІМ, ускладнений декомпенсованою СН, яке 
включає поєднання стандартної терапії та препаратів, що володіють протиішемічною, антиангінальною, антигіпоксичною, 
ангіопротекторною діями дозволяє забезпечити адекватне лікування декомпенсованої СН. Підтвердженням терапевтичної 
ефективності досліджуваних препаратів є позитивна динаміка клінічного стану та проб із дозованим фізичним навантаженням 
у даного контингенту хворих.

ÊÎÃÎÐÒÍÅ ÏÎÏÓËßÖ²ÉÍÅ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÂÏËÈÂÓ ÇÀÐÀÆÅÍÍß ÍÎÂÈÌ ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑÎÌ 
SARS-COV-2 ÍÀ ÐÈÇÈÊ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÏÍÅÂÌÎÍ²¯ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÏÐÎÒßÃÎÌ 15.09.2020 – 

30.01.2021
Коваль А.Л.

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. Г.А. Мохорт 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра епідеміології
м. Київ, Україна, e-mail: anna1999koval@gmail.com

Вступ. Метою нашого дослідження є перевірка гіпотези щодо впливу нового коронавіруса SARS-CoV-2 на ризик виникнення 
в Україні пневмонії за даними ПЛР в осіб з пневмонією, які мали позитивний результат ПЛР (ПЛР+) та негативний результат 
ПЛР (ПЛР–). 

Методи. Когортне популяційне дослідження. Наше дослідження було проведено на основі розрахунку додаткового ризику 
(ДР), відносного ризику (ВР), частки додаткового ризику експонованих (ЧДРЕ), додаткового популяційного ризику (ДПР) та 
додаткової частки популяційного ризику (ЧДПР) виникнення захворювання на пневмонію. Матеріал дослідження – дані ЦГЗ 
МОЗ України протягом 15.09.2020 – 30.01.2021.

Результати дослідження. Інцидентність І+ пневмоній серед ПЛР+ осіб склала 152,96 випадки на 1000 населення протягом 
15.09.2020 – 30.01.2021, в той час як інцидентність І– від пневмоній серед ПЛР– осіб становила 98,31 випадки на 1000 населення, 
а загальна інцидентність Іp від пневмоній з 15.09.2020 – 30.01.2021 склала 114,16 випадка на 1000 населення. ДР =152.96-98.31 = 
54.65; ВР =152.96/98.31 = 1.56; ЧДРЕ = ДР/І+ × 100%= 54.65 /152.96×100% = 35.73%; ДПР = Іp – І– =114.16–98.31 = 15.85; ЧДПР 
= (Іp – І–)/Іp ×100% =(114.16–98.31)/114.16×100% = 13.88%.

Висновки. Таким чином, ризик виникнення пневмонії в Україні протягом 15.09.2020–30.01.2021, спричинений коронавірусом 
SARS-CoV-2 серед ПЛР+ в 1,6 разів більше, аніж серед ПЛР–-осіб. Розрахований нами ЧДПР виникнення пневмонії внаслідок 
зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2 становить 13.88%. Частка додаткового (атрибутивного) популяційного ризику 
відображає частку надлишкової захворюваності від COVID-19-пневмоній, викликаної новим коронавірусом.

ÑÓ×ÀÑÍ² ÓßÂËÅÍÍß ÙÎÄÎ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÒÀ Ë²ÊÓÂÀÍÍß (ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ) 
ÀÍÒÈÁ²ÎÒÈÊÎÀÑÎÖ²ÉÎÂÀÍÈÕ Ä²ÀÐÅÉ Ç ÒÎ×ÊÈ ÇÎÐÓ ÄÎÊÀÇÎÂÎ¯ ÌÅÄÈÖÈÍÈ.

Котик О.А.
Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. О.І. Бабенко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 

ім. академіка Є.М. Нейка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oksana.kotuk2000@gmail.com

В умовах пандемії викликаної Covid-19 різко виросло використання антибактеріальних засобів, в першу чергу, для лікування 
та профілактики пневмоній. Широке, часто необгрунтоване, самовільне застосування антибактеріальних препаратів в тому 
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числі і «для профілактики» приводить в деяких випадках до розвитку антибіотикорезистентності та іноді ускладнень, в тому 
числі антибіотикоасоційованих діарей.

Часто пацієнти самостійно інтерпретують, «діагностують» та «лікують» диспепсичні прояви, що виникають внаслідок 
антибіотикотерапії, нераціонально використовуючи доступні методи діагностики та медикаментозні середники і БАДи. 

Метою даної роботи було систематизація та узагальнення доступних сучасних даних, грунтованих на позиціях доказової 
медицини, що до методів діагностики та лікування (профілактики) антибіотикоацоційованих діарей. 

ÂÏËÈÂ ÊÓÐ²ÍÍß ÍÀ ÊË²Í²×ÍÈÉ ÏÅÐÅÁ²Ã ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑÍÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ (COVID-19) Ó 
ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÂÈÙÈÕ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â

Кучерак І.В., Чапрянська Н.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Р. Попадинець 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 

ім. академіка Є.М. Нейка
м. Івано- Франківськ, Україна, e-mail: nadiya2017allo@gmail.com

За даними ВООЗ, люди, які курять, удвічі частіше, аніж ті, хто не курить, ризикують померти, не доживши до 65 років, 
вони в 14 разів частіше хворіють на рак легень, споживання тютюну пов’язане з виникненням не менше ніж 25 захворювань. 
Щороку від хвороб, пов’язаних з курінням, помирає 85000 українців, вживання тютюну залишається однією з головних причин 
передчасної смертності в Україні.

Куріння може збільшити ризик захворіти на коронавірусну хворобу (COVID-19). Ранні дослідження вказують на те, що 
куріння тютюну, а також електронних сигарет може суттєво збільшити ймовірність несприятливих наслідків для здоров’я 
пацієнтів з COVID-19, включаючи потребу штучної вентиляції легень та тяжких наслідків для здоров’я.

Метою нашого дослідження було проаналізувати перебіг коронавірусної хвороби у студентів ВУЗів та виявити вплив куріння 
на тривалість і важкість симптомів захворювання.

Матеріали і методи. На основі розробленої анкети-опитувальника, було проведено опитування 240 студентів з більше 
як 10 ВУЗів України, віком від 18 до 26 років. Діагноз коронавірусної хвороби підтверджувався за допомогою ПЛР-тесту, 
імуноферментного дослідження та наявності об’єктивних клінічних ознак захворювання.

Результати. Серед 240 опитаних студентів було 221, які хворіли на COVID-19, з них 95 (43,2%) курці (сигарети, системи 
нагрівання тютюну та електронні сигарети). В опитаних спостерігалися загальна слабкість 78,7%, відсутність смаку чи нюху 
– 61,2%, біль у м’язах і суглобах – 44,5%, кашель – 35,4% та інші симптоми. Через 4 тижні після одужання у 192 студентів 
залишалися певні симптоми, що свідчить про тривалий період відновлення навіть у молодих осіб. Цікаво, що у студентів, які 
курять такі симптоми як кашель, надмірна втома та слабкість, відсутність чи погіршення нюху, надмірна тривога і зміни настрою 
були присутні довше у порівнянні з тими, хто не курить.

Висновки. Куріння пригнічує місцевий імунітет, є фактором ризику ускладненого перебігу коронавірусної хвороби, 
подовжує час видужання та сприяє тривалій наявності симптомів захворювання.

²ÇÎËÜÎÂÀÍÀ ÏÐÎÊÑÈÌÀËÜÍÀ ÎÁÑÒÐÓÊÖ²ß RAMUS INTERMEDIUS LCA, ßÊ ÏÐÈ×ÈÍÀ STEMI
Лозинська І.О., Твердохліб І.З.

Науковий керівник ⎯ д.мед.н., проф. Н.М. Середюк 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fgnred@gmail.com

Актуальність. Arteria intermedia або ramus intermedius (RI), як гілку лівої коронарної артерії (ЛКА), багато авторів 
вважають варіантом норми, проте є й інше судження: RI - це аномалія розвитку ЛКА (зустрічається у 10-40% здорових людей). 
RI розташована поміж передньою міжшлуночковою гілкою (ПМШГ) ЛКА та огинаючою гілкою (ОГ) ЛКА, утворюючи 
трифуркацію у місці її відходження. RI ЛКА не має анатомічної борозни і може різними шляхами прямувати транссептально 
та епікардіально до ділянки ЛШ між ПМШГ ЛКА та ОГ ЛКА – до бічної та нижньої стінок ЛШ. RI живить ту частину лівого 
шлуночка, яка розташована поміж ПМШГ ЛКА та ОГ ЛКА - латеральну та нижню стінки ЛШ.

Мета роботи. Встановити особливості перебігу інфаркта міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI) у 75-річного чоловіка 
без ішемічного анамнезу.

Матеріал і методи. Клінічний розбір випадку із практики та аналіз сучасної літератури щодо значення RI в розвитку STEMI.
Результати. Пацієнт Л., 75 років, захворів раптово, коли вперше з’явився стискаючий та пекучий біль за грудниною з 

іррадіацією в ліву руку та плече. Біль швидко набув характеру нестерпного, тривав довше 30 хв., супроводжувався задишкою 
та рясним холодним пітнінням (Forrester IV) і страхом смерті. В анамнезі - тютюнопаління (40 пачко-років) та артеріальна 
гіпертензія. АТ зазвичай – 170/100 мм.рт.ст., при поступлені АТ = 110/70 мм.рт.ст. 

В легенях - вологі хрипи ( ≤ 50% площі легень), протодіастолічний ритм галопу (ГСН клас ІІb за Killip-Kimball. ЕКГ - елевація 
сегмента ST (j 0,08c I = 4мм) у II, III, AVF та V5-V6 відведеннях. Тропонін І - 78 нг/мл. Коронарографія: тромботична оклюзія 
(100% обструкція) проксимального сегмента ramus intermedius, інші KA (ПМШГ ЛКА, ОГ ЛКА, ПКА) - без гемодинамічно 
значимих змін. Проведено ad hoc стентування RI стентами BMS INTEGRITY 3.5х15мм та 3.0х18мм з результатом TIMI-3.

Обговорення. Особливістю випадку є ізольований тромбоз проксимального сегмента RI у чоловіка 75 років без будь-
яких посилань на захворювання серця. Доведено, що аномальні КА більш схильні до атеросклерозу та атеротромбозу. 
Діаметр RI коливається від 1,52 до 2,39 мм, що менше порівняно із діаметром стовбура ЛКА (4,5 +/- 0,5 см). Імовірно, що в RI 
збільшується швидкість кровоплину зі зменшенням в ній тиску в порівнянні зі стовбуром ЛКА, від якого відходить ця гілка, 
тобто створюються умови для виникнення ефекту Venturi, гемодинамічним наслідком якого може бути турбулентний кровоплин 
та внутрішньосудинне тромбоутворення. В літературі описаний також випадок оклюзії RI з розвитком інфаркту міокарда у 
новонародженої дитини.

Висновки. 1. Наявність RI та трифуркації при відходженні від стовбура ЛКА може підвищувати ризик атеротромбозу та 
розвитку STEMI. 2. Серед механізмів порушення кровоплину в проксимальному сегменті RI можливий ефект Venturi, що 
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потребує подальшого вивчення. 3. Після реваскуляризації RI ЛКА антитромботична терапія повинна проводитися згідно 
рекомендацій ESC (2019) з використанням шкал СHA2DS2-VASc, PRECISE-DAPT.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÎØÊÎÄÆÅÍÍß ÏÅ×²ÍÊÈ ÍÀ ÔÎÍ² COVID-19
Мазурик Н.П., Мельник Я.І.

Науковий керівник – к.мед.н., асист. Т.І. Салижин 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mnazik2710@gmail.com

 Актуальність. Інфекція, викликана коронавірусом SARS-CoV-2, в основному асоціюється з її ускладненням - пневмонією. 
Проте одним із найчастіших нелегеневих проявів хвороби є ураження печінки. 

Мета. Висвітлити особливості ураження печінки у хворих на SARS-CoV-2.
Матеріали та методи. Провели огляд матеріалів вітчизняних та закордонних публікацій, проаналізували зміни у біохімічному 

аналізі крові, КТ та УЗД на фоні лікування COVID-19.
Результати. Ураження печінки при COVID-19 проявляється підвищенням у сироватці крові рівнів аспартатамінотрансферази 

та аланінамінотрансферази (у 2-3 рази від верхньої межі норми), супроводжується помірним збільшенням рівня загального 
білірубіну, а також лактатдегідрогенази до 399-447 Од/л у пацієнтів із тяжким перебігом захворювання. Проте рівні лужної 
фосфатази та гамма-глутамілтрансферази, які є маркерами пошкодження холангіоцитів, значно не збільшувалися. Дана 
розбіжність біохімічних показників наштовхує на думку, що пряма вірусна дія не є основним уражальним механізмом. 
Ключовим у розвитку гепатоцелюлярного ушкодження є сукупність факторів: системної запальної реакції, гіпоксії та, в першу 
чергу, токсичної дії ліків. 

При КТ дослідженні було виявлено зниження щільності печінки, ізоденсивність чи геперденсивість внутрішньопечінкових 
судин щодо паренхіми, дифузний та досить однорідний стеатоз. При 75% ураженні легень в активній фазі неоднорідне зниження 
щільності печінки подекуди досягало 20-30 UH. У процесі терапії, паралельно із позитивними змінами легень чітким було 
збільшення щільності печінки, що підтверджує оборотність змін. При УЗД було виявлено: дифузну гіперехогенність печінки, 
що перевищувала ехогенність нирок та селезінки («яскрава» печінка), гепатомегалію різних ступенів, нечіткість судинного 
малюнка.

У більшості пацієнтів при підвищенні печінкових маркерів і змінах на КТ та УЗД не було будь-яких клінічних проявів, у т.ч. 
диспептичних явищ, жовтяниці. Частка пацієнтів із ураженням печінки корелює із тяжкістю захворювання, проте навіть при 
критичних станах та летальних наслідках фатальної печінкової недостатності не спостерігали. 

Висновок. Розвиток інфекції COVID-19 супроводжується симптомами гепатоцелюлярного чи змішаного пошкодження, що 
корелюють зі ступенем тяжкості хвороби. Дисфункція печінки більшою мірою може розглядатися як результат вторинної дії 
сукупності факторів. Механізми її ушкодження до кінця не встановлені, що вимагає подальшого вивчення зв’язку вірусу SARS-
CoV-2 із пошкодженням печінки.

ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ß ÒÀ Â²ÄÍÎÂÍÎÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÊÀÐÄ²ÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÕÂÎÐÈÕ ØËßÕÎÌ 
ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²¯ ÑÒÀÂËÅÍÍß ÄÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Марченко-Олексин М.В.
Наукові керівники: д.мед.н.,доц. Р.В. Нестерак, асист. Р.С. Григоришин 
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: m0730380056@gmail.com
Актуальність. Проблема захворювань cерцево-судинної системи являється дуже поширеною в сучасній клінічній практиці. 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) веде до інвалідизації, зниженню працездатності та якості життя. Тому із зроcтаючим рівнем 
чисельності пацієнтів із ІХС підвищеної уваги потребують питання вивчення якості життя та психологічні особливості 
таких хворих. Оцінка якості життя у світовій медичній та психологічній практиці є показником загального cтану пацієнта, 
ефективності лікувальних та реабілітаційних заходів, а також важливим фармакоекономічним критерієм оцінки стратегій 
лікування та реабілітації. Пацієнт розглядається не тільки як суб’єкт лікування, але й як особистість, що під впливом хвороби 
змінюється і повертається до соціуму в іншому статусі - хворої людини. Тому необхідним є зміна ставлення пацієнта як до 
хвороби, так і до здоров’я. 

Мета. Оцінити якість життя та ефективність застосування програми реабілітації та відновного лікування у хворих на ІХС, 
яким проведено аорто коронарне шунтування (АКШ), шляхом оптимізації ставлення до здоров’я.

Матеріали та методи. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури за темою доcлідження; оцінити 
показники депресії та тривоги за шкалою HADS, проаналізувати якість життя за Сіетлським опитувальником -SAQ та 
опитувальника SF-36 у хворих на ІХС, яким проведено АКШ.

Результати. На початку спостереження встановлено підвищені рівні як тривоги, так і депресії у хворих, яким планувалось 
проведення АКШ. Виконання програми реабілітації та відновного лікування шляхом оптимізації ставлення до здоров’я сприяло 
достовірному зниженню середнього балу депресії вже на 1 міс. лікування з (8,85±0,65) од. до (6,85±0,49) од. (p<0,05), а через 
6 міс. лікування до (5,97±0,44) од. (p<0,01). Аналогічною була і динаміка показників якості життя. Зокрема, якщо стандартне 
лікування супроводжувалось збільшенням показника відношення до хвороби з (29,2±4,3) до (50,1±3,4) балів (p<0,05), то при 
виконанні програми відновного лікування з (30,7±4,2) до (79,7±5,1) балів (p<0,01).

Висновки На сучасному етапі розвитку суспільства, де стрес займає значне місце у діяльності людей, проблема психологічних 
особливостей якості життя є актуальною, зокрема, для осіб яким проведено АКШ. При цьому визначення даного інтегрального 
показника cлугує фактором при оцінці результатів лікування. Таким чином, ми можемо зробити висновки, що реабілітація та 
відновне лікування додатково з медикаментозною терапією у хворих на ІХС, будуть позитивно впливати на зниження рівня 
тривоги та депресії, покращення якості життя та ставлення до власного здоров’я.



21
ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
INTERNAL MEDICINE

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÀÌ²ÍÎÊÈÑËÎÒ ÊÐÎÂ² ÒÀ ¯Õ ÂÇÀªÌÎÇÂ’ßÇÊ²Â ²Ç ÇÌ²ÍÀÌÈ ÂÓÃËÅÂÎÄÍÎÃÎ 
ÒÀ Ë²Ï²ÄÍÎÃÎ ÎÁÌ²ÍÓ Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÏÎÑÒ²ÍÔÀÐÊÒÍÈÉ ÊÀÐÄ²ÎÑÊËÅÐÎÇ ÒÀ ÑÓÏÓÒÍÜÎÞ 

²ÍÑÓË²ÍÎÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍ²ÑÒÞ
Науменко І.А.

Науковий керівник – асист. Ю.О. Бєлікова 
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Кафедра терапії №4
м. Київ, Україна, e-mail: naumenkoivan171@gmail.com

Актуальність. Амінокислоти (АК) є важливими предикторами ішемічних змін в міокарді, є регуляторами активності 
ферментів та субстратами для ряду біохімічних реакцій .

Мета. Вивчити сироватковий вміст амінокислот у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом (ПІКС) у поєднанні із 
цукровим діабетом 2 типу (ЦД) та без порушення вуглеводного обміну, а також взаємозв’язок амінокислот з показниками 
вуглеводного та ліпідного обміну як факторів серцево-судинного ризику .

Матеріали і методи. Матеріали-три групи пацієнтів. 31 пацієнт з ПІКС та супутнім ЦД-основна група, 27 пацієнтів з ПІКС 
без ЦД-порівняльна група, 24 практично здорових осіб-контрольна група. Клінічні методи: аналіз скарг та анамнезу, об’єктивне 
обстеження. Біохімічні методи: показники амінокислотного, ліпідного та вуглеводного обмінів. Статистичний аналіз отриманих 
результатів.

Основні результати. Пацієнти з ПІКС та ЦД показали статистично значуще збільшення загальної концентрації АК порівняно 
з контрольною групою - на 74,85%, з групою ПІКС без порушення вуглеводного обміну - на 24,91%. Пацієнти з ПІКС та ЦД 
продемонстрували збільшення концентрації амінокислот з розгалуженим ланцюгом (BCA), переважно лейцину, порівняно з 
контролем: ізолейцин - на 28,39%, лейцин - на 41,11%, валін - на 34,1%; збільшення концентрації лізину - на 34,8%, аспартату - 
на 35,3%, глутамату - на 25,1% порівняно з пацієнтами контрольної групи; зниження концентрації таурину на 35,1%, аргініну на 
61,1%, метіоніну на 29,7%, гліцину на 40,1%; знайдена середня сила зворотних кореляцій АК з параметрами ліпідного обміну: 
між таурином і холестерином дуже низької щільності (ЛПНЩ), загальним холестерином; між метіоніном та ЛПНЩ та ApoB 
/ ApoA1; Встановлено середню силу кореляції АК з вуглеводним обміном: зворотна - Тау з HbA1c, індекс HOMA, інсулін; 
метіонін з індексом HOMA та інсулін. Прямі кореляції середньої сили були знайдені для ARL та Ala.

Висновки: Результати передбачають можливість використання амінокислот як прогностичних маркерів серцево-судинних 
подій та вимагають подальших досліджень.

ÊË²Í²×ÍÀ ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀ ÊÀÐÄ²ÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÏÐÎÔ²ËÞ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÏÀÖ²ªÍÒÀ ²Ç 
Ô²ÁÐÈËßÖ²ªÞ ÏÅÐÅÄÑÅÐÄÜ

Неляпіна М.М.
Науковий керівник – асист. Т.С. Главатських 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра внутрішньої медицини

м. Харків, Україна, e-mail: neliapina1999@gmail.com
Актуальність. Фібриляція передсердь (ФП), що є загрозливим предиктором широкого спектру серцевих катастроф, в 

останні роки стала частіше діагностуватися у молодих людей до 35 років. Ця патологія є динамічним континуумом ризику 
мозкового інсульту, а також тромбоемболічних станів. Актуальним вбачається модернізація існуючих протоколів лікування та 
розробка сучасних терапевтичних алгоритмів ведення «нестандартних» пацієнтів із ФП.

Мета. Виявити патологічні особливості перебігу ФП у хворого молодого віку.
Матеріали і методи. Дизайн дослідження розроблений на основі аналізу власного клінічного випадку.
Результати. Пацієнт Р., 32 роки, має скарги на перебої у роботі серця, що виникають на фоні фізичного або психоемоційного 

перенавантаження. Анамнез хвороби: з 2018 року (29 р.) пацієнт вперше відчув епізод прискореного серцебиття, задишку, 
запаморочення. Був госпіталізований до кардіологічного відділення міської клінічної лікарні, де при обстеженні був виявлений 
пароксизм ФП, тахісистолія. Стан купований введенням новокаїнаміду. У подальшому при електрофізіологічному дослідженні 
(2018 р.) додаткових шляхів провідної системи серця не виявлено.

При теперішньому обстеженні отримані наступні дані: об’єктивно - астенічна конституція. Дослідження ділянки 
серця: границі серця у межах норми, патологічні шуми не визначаються, тони ритмічні; АТ 115/75 мм рт.ст., ЧСС 72 уд/хв. 
Інструментальне обстеження: ЕКГ - синдром ранньої реполяризації шлуночків (СРРШ), ЕхоКГ - додаткова хорда лівого 
шлуночка (ЛШ), пролапс мітрального клапана 1 ст. Холтер-ЕКГ - за 22 години виявлено 305 надшлуночкових екстрасистол 
(ЕС), 25 мономорфних шлуночкових ЕС. Консультація ЛОР-лікаря: хронічний компенсований тонзиліт. Дослідження крові - 
показники в межах норми (в т.ч. Т3, Т4, ТТГ). Клінічний діагноз: Ідіопатична пароксизмальна фібриляція передсердь (пароксизм, 
2018), тахісистолічна форма, СН 0 ст. Нейроциркуляторна дистонія, аритмічний варіант. Супутній: Хронічний компенсований 
тонзиліт. Пацієнту рекомендовано: бісопролол, мебікар, предуктал MR, комбінований препарат, що містить К, Mg; консультація 
хірурга-аритмолога.

Висновки. За літературними даними серед причин розвитку ФП у осіб молодого віку: перенесений раніше міокардит, СРРШ, 
артеріальна гіпертензія, патологія щитоподібної залози, хронічний осередок інфекції, спадкова схильність. Гемодинамічні 
зміни, зумовлені пароксизмальною ФП, часто стають причиною розвитку порушень мозкового або коронарного кровообігу, що 
вимагає негайного терапевтичного втручання в осіб будь-якої вікової категорії. Інвазивна діагностика і лікування сьогодні все 
активніше використовуються у повсякденній практиці спільного ведення пацієнта з ФП кардіологом і хірургом-аритмологом.

Таким чином, наданий клінічний випадок демонструє необхідність підвищення настороженості у лікарів щодо молодих 
пацієнтів із порушеннями ритму, індивідуалізації діагностичної та лікувальної тактики із своєчасним залученням суміжних 
фахівців.
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EVALI – ÒÐÀÂÌÀ ËÅÃÅÍÜ, ÏÎÂ’ßÇÀÍÀ Ç² ÂÆÈÂÀÍÍßÌ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÕ ÑÈÃÀÐÅÒ ÀÁÎ 
ÏÐÎÄÓÊÒ²Â ÂÅÉÏ²ÍÃÓ

Огороднік Н.А.
Науковий керівник – асист. І.В. Стойка

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 

ім. академіка Є.М. Нейка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ohorodnik81@gmail.com

Актуальність. Сьогодні в світі дедалі швидше набирає популярності використання електронних сигарет і вейпу, особливо 
серед осіб молодого віку. Висока поширеність вейпінгу в Сполучених Штатах призвела до спалаху нового захворювання легень, 
якому Центри з контролю і профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) дали офіційну 
назву хвороби вейп-курців – EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), що в перекладі означає «травма 
легень, пов’язана зі вживанням електронних сигарет або продуктів вейпінгу». Актуальність проблеми обумовлена   її новизною 
і соціальною значимістю, враховуючи переважно молодий вік вейперів. 

Мета. Провести аналіз наукової літератури для визначення тактики ведення хворих з EVALI. 
Матеріали та методи. Проведено аналіз даних Центрів контролю і профілактики захворювань США за період з серпня по 

грудень 2019 року, що стосувалися ймовірних випадків EVALI. 
Результати. За вказаний період з клінікою EVALI госпіталізовано 2191 хворих (67% чоловіків), зареєстровано 48 смертей. 

Середній вік пацієнтів склав 24 роки, з них 77% молодше 35, а 16% – до 18-ти років. З 1782 пацієнтів з тривалим вживанням 
вейпів 80% використовували тетрагідроканабінол (ТГК) та інші речовини, 54% – нікотіновмісні продукти та інші речовини, 
12% – канабідіол (КБД) -вмісні продукти та інші речовини; 35% – тільки ТГК, 13% – тільки нікотиновмісні продукти, 1% – 
тільки КБД-вмісні продукти. Синдром EVALI маніфестував гостро з появою в 95% випадків респіраторних (кашель, диспное, 
торакалгії) і в 77% випадків диспептичних симптомів (біль у животі, нудота, блювання), у поєднанні з інтоксикаційним 
синдромом у 85% пацієнтів і формуванням двосторонніх легеневих інфільтратів за даними рентгенологічного обстеження ОГК. 
У частини пацієнтів ураження шлунково-кишкового тракту передувало розвитку респіраторних симптомів.

Показаннями до госпіталізації є зниження сатурації O2 <95% або ознаки респіраторного дистрес-синдрому. Лікування 
включало призначення антибіотиків, противірусних препаратів і стероїдів в залежності від клінічної картини. Кортикостероїди 
показали поліпшення у 82% випадків. 

Наразі FDA (Food and Drug Administration) та CDC не визначили точної причини ураження легень серед випадків EVALI, 
єдиним спільним фактором серед усіх випадків є те, що пацієнти повідомляють про вживання електронних сигарет або вейпінг.

Висновки. Усім пацієнтам із анамнезом використання вейпу та появою типової симптоматики необхідно проводити оглядову 
рентгенографію легень і пульсоксиметрію для своєчасної діагностики синдрому EVALI. Пацієнтам необхідно припинити 
вживання електронних сигарет і вейпів, особливо тих, що містять канабіноїди та нікотин. Фахівці CDC наголошують, що 
швидке розпізнавання медичними працівниками пацієнтів з EVALI і знання тактики діагностики та лікування можуть знизити 
захворюваність і смертність, пов’язані з EVALI.

ÑÒÅÐÎ¯Ä-ÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍÈÉ ÑÀÐÊÎ¯ÄÎÇ ÎÐÃÀÍ²Â ÄÈÕÀÍÍß: ×È ÌÀª ÇÍÀ×ÅÍÍß ÊË²Í²×ÍÀ 
ÑÈÌÏÒÎÌÀÒÈÊÀ?
Островська К.М.

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., асист. К.В. Швець 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kseniia.ostrovska@gmail.com 

Актуальність. Клінічна картина перебігу саркоїдозу легень характеризується багатогранністю своїх проявів. Варто сказати, 
що із наростанням рентгенологічних змін більш виразною стає й симптоматика даної патології. Незважаючи на поліморфізм 
клінічних проявів, для прогресуючого перебігу саркоїдозу органів дихання патогномонічними є ряд симптомів: задишка 
прогресуючого характеру; кашель, який носить постійний чи періодичний характер; поліартралгії, ураження шкіри на гомілках, 
стегнах, загальна слабкість та швидка втомлюваність.

Мета. Оцінити динаміку клінічної симптоматики у пацієнтів із активним саркоїдозом органів дихання на фоні 3-х місячного 
лікування.

Матеріали і методи. За матеріалами ретроспективного аналізу архівних карт стаціонарного хворого було проведено вивчення 
клінічної семіотики саркоїдозу з ураженням паренхіми легень (II і III стадії) у 32 пацієнтів в процесі 3-х місячної ГКС-терапії: 
оцінено характер початку захворювання, вираженість клінічних проявів і ступінь функціональних порушень. Обстеження та 
лікування пацієнтів було здійснено згідно вимог Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги «Саркоїдоз» (Наказ 
Міністерства охорони здоров’я України № 634 від 08.09.2014 р.). Після 3-х місячного курсу лікування метилпреднізолоном у 
дозі 0,4 мг/кг пацієнти були розподілені на 2 групи в залежності від ефективності проведеного лікування: І група – успіх терапії 
(n=21) – пацієнтів, у яких спостерігалась позитивна рентгенологічна картина; ІІ група – неуспішна терапія (n=11) – пацієнти, у 
яких була відсутня позитивна рентгенологічна динаміка. 

Результати. Встановлено, що у пацієнтів із активним саркоїдозом органів дихання найчастішими суб’єктивними проявами 
патології є сухий кашель – 18 (56,25 %) пацієнтів, задишка при надмірних фізичних навантаженнях – 12 (37,5 %) пацієнтів; біль 
та дискомфорт в грудній клітці – у 4 (12,5 %) хворих; загальна слабкість та швидка втомлюваність – у 13 (40,6 %) пацієнтів. На 
фоні 3-х місячного лікування, у всіх пацієнтів І групи спостерігалась нормалізація/покращення загального стану, зменшення/
відсутність кашлю, задишки, болю в грудній клітці. Серед пацієнтів ІІ групи у 10 пацієнтів (30,9 %) відмічалось збереження/
прогресування задишки, у 7 (63,6 %) – поява/посилення кашлю, у 1 (9,1 %) – зберігався біль в грудній клітці, 3 хворих (27,3 %) 
продовжували відмічати загальну слабкість та швидку втомлюваність.

Висновки. Перебіг ГКС-резистентного саркоїдозу легень характеризується поряд із прогресуванням рентгенологічних 
патернів також і наростанням клінічної симптоматики (кашель, задишка, загальна слабкість та швидка втомлюваність, болем та 
дискомфортом в грудній клітці).
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ÕÐÎÍÎÔÀÐÌÀÊÎÒÅÐÀÏ²ß ÃËÞÊÎÊÎÐÒÈÊÎÑÒÅÐÎ¯ÄÀÌÈ
Писар А.М., Голдищук С.Ю.

Науковий керівник ⎯ д.мед.н., проф. І.Г. Купновицька 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: pysar_an@ifnmu.edu.ua

Актуальність. Ревматоїдний артрит (РА) – найпоширеніша форма запального захворювання суглобів. Симптоматика 
захворювання та його активність тісно пов’язані з добовими та сезонними ритмами. Причини такої періодичності пов’язують 
із десинхронозом ритму секреції медіаторів та модуляторів запалення, вітаміну D, мелатоніну та глюкокортикостероїдів. 
Ревматоїдний артрит призводить до стійкої втрати працездатності у 85% пацієнтів через 8-11 років захворювання, а в цілому 
з різних причин РА скорочує тривалість життя пацієнтів на 5–10 років. У зв’язку із зазначеними причинами пошук методів 
оптимізації лікування РА є актуальною проблемою сучасної ревматології.

Мета. Вивчити хронофармакологічні особливості застосування пероральних глюкокортикостероїдних препаратів у хворих 
на РА.

Матеріали і методи. Дослідження проведене на 40 пацієнтах із РА середньої активності(середній вік 46±12 років, 68% 
жінки, тривалість захворювання від 2 до 14 років), які перебували на лікуванні у ревматологічному відділенні КПМ «Центральна 
міська клінічна лікарня». Для оцінки активності захворювання застосовано клінічний індекс DAS-28, який дозволяє комплексно 
оцінити ступінь суглобових уражень, лабораторну оцінку активності запального процесу та суб’єктивні відчуття пацієнта за 
візуально-аналоговою шкалою. Хворі лікувалися базовою терапією із застосуванням однакових препаратів і вживанням 
преднізолону в дозі 20 мг.

Результати. Для дослідження відібрано 2 групи пацієнтів (по 20 осіб у кожній групі). І група суворо дотримув алась 
призначених годин прийому преднізолону: 15 мг о 6.00-7.00 і 5 мг о 16.00-17.00;ІІ група осіб приймала препарат з 
різноманітними порушеннями графіку (прийом всієї дози одноразово, іноді було пропущено вживання вечірньої чи ранкової 
дози). Проаналізовано показники активності РА в обох групах до початку лікування і після 3-ох місячного лікування за шкалою 
DAS-28.У пацієнтів І групи індекс DAS28 знизився з 5,5±0,22 до 2,12±0,42 балів (p<0.001),у ІІ групі індекс знизився з 5,64±0,28 
до 3,87±0,25(p<0.001). Отриманні результати свідчать, що динаміка зниження показників активності РА більш виражена у 
пацієнтів І групи, що становить 62,5% проти 32,2%.

Висновки. Раціональна схема лікування з урахуванням хронофармакологічних принципів та контроль виконання лікарських 
призначень сприяє підвищенню ефективності лікування хворих на РА.

ÔÅÍÎÌÅÍ SLOW - FLOW ÒÀ ÑOV²D-19: ÙÎ ÑÏ²ËÜÍÎÃÎ?
Попель А.Р., Матлах Н.А. 

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Р.В. Деніна, к.мед.н., доц. П.П. Звонар 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: popelangelina11012001@gmail.com
Актуальність. Феномен уповільнення коронарного кровоплину (Coronary Slow Flow Phenomenon, «slow-fl ow»), або, як його 

називають - кардіальний синдром Y (Cardiac Syndrome Y), представляє собою недостатньо вивчене мікросудинне пошкодження 
коронарних артерій, що полягає в сповільненні кровоплину (руху контрастних речовин) у коронарних артеріях без значного їх 
стенозування. Це може призвести до інфаркту міокарда в стані спокою навіть у молодих осіб. У час пандемії SARS-СOVІD-19 
зріс ризик розвитку різноманітних серцево-судинних ускладнень, що спонукало детальніше дослідити це явище.

Мета. На підставі аналізу клінічних випадків із практики зʼясувати особливості розвитку феномену «slow-fl ow» в умовах 
пандемії СOVІD-19.

Матеріали і методи. При аналізі виконаних черезшкірних коронарних втручань (у період з лютого 2020 р. по січень 2021 р.) 
з врахуванням ангіографічних, електрокардіографічних і клінічних критеріїв феномену «slow-fl ow» в спостереження включено 
27 осіб віком 51,04 ± 3,02 років. Усі хворі були скеровані в катетеризаційну лабораторію ШМД з діагнозом гострий коронарний 
синдром (до 6-ти годин від початку больового синдрому). 

У 66,7% хворих з феноменом «slow-fl ow» в анамнезі є перенесений СOVІD-19, причому у 38,9% з них діагностована 
двохстороння пневмонія з ураженням 50-60% площі легень. 

Результати. Серед факторів ризику розвитку феномену «slow-fl ow» у обстежених хворих спостерігалися наступні: чоловіча 
стать (92,6%), молодий вік (48,1%), ожиріння (11,1%), куріння (59,3%), обтяжений (АГ, ІХС, сімейні гіперхолестеринемії) 
сімейний анамнез (33,3%), перенесений ІМ (29,6%.).

У 55,6% обстежених з СOVІD-19 віком (32,78±2,16 років) під час коронарографії гемодинамічно значимих звужень та 
стенозів не виявлено, проте рівень тропоніну І був підвищений і становив 3,58±1,07 нг/мл. У всіх пацієнтів спостерігалася 
елевація сегменту ST більше 3 мм. У 27,8% із СOVІD-19 асоційованих хворих – спостерігався істинний феномен «slow-fl ow» 
(ураження усіх коронарних артерій), у 4-х хворих більш виражене сповільнення коронарного кровоплину спостерігалося у 
басейні ПКА, а в 7-и хворих - у басейні ЛКА.

Висновки. Феномен «slow-fl ow» є відносно рідкісною ангіографічною знахідкою у неінфікованих хворих, виявлені нами 
випадки можна повʼязати із перенесеним СOVІD-19 у обстежених хворих, особливо молодого віку.

ÅÐÃÎÒÅÐÀÏ²ß ÒÀ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ß ÊÀÐÄ²ÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÕÂÎÐÈÕ
Приймак Д.В.

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. Н.П. Гайналь 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: daryna.vasylivna@icloud.com
Актуальність. Будь-яке консервативне або хірургічне лікування хворого з серцево-судинним захворюванням не можна 

вважати повноцінним без включення елементів реабілітації на завершальних етапах. Для поліпшення системи реабілітації 
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хворих з серцево-судинними захворюваннями рекомендують створювати спеціальні реабілітаційні центри, оснащені всім 
необхідним для проведення реабілітаційних заходів. 

Мета дослідження: проаналізувати та оцінити сучасні наукові підходи ерготерапії та реабілітації кардіологічних хворих.
Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури та власних досліджень з фізичної реабілітації кардіологічних 

хворих.
Результати дослідження. Фізична реабілітація хворих із серцево-судинними захворюваннями повинна забезпечуватися 

тренувальними навантаженнями динамічного характеру на субмаксимальному (60–75 % аеробної здатності) рівні, 
короткочасними періодами з поступовим збільшенням тривалості, що чергуються з періодами відпочинку. У кожному 
конкретному випадку складається індивідуальна тривала (багатомісячна) програма фізичної реабілітації, яку потрібно 
періодично переглядати з урахуванням досягнутого ефекту. Ефективність первинно оцінюється не раніше ніж за 2–3 тиж. після 
початку занять, а потім кожні 2–3 міс. На черговому конгресі ESC 2020 оприлюднені Настанови по спортивній кардіології та 
фізичних вправах при серцево-судинних захворюваннях (ССЗ). У хворих на ССЗ: клінічна оцінка перед визначенням ступеня 
фізичного навантаження; зменшення ваги, контроль АТ, силові вправи у додаток до аеробних вправ, щонайменше, 3 рази 
в тиждень - при АГ чи ЦД; не рекомендуються силові фізичні вправи при неконтрольованій АГ чи значному пошкодженні 
органів-мішеней; у старших осіб 65 років і більше за умови відсутності коморбідних станів та проблем з рухливістю - 150 хв/
тиж помірних-сильних аеробних вправ. На ранньому етапі після операції основу фізичної реабілітації, за нашими даними і 
більшості дослідників, становить кінезіотерапія. При нормальному перебігу післяопераційного періоду, відсутності ускладнень 
хворого переводять на санаторний етап реабілітації.

Висновок: Для найбільш повного відновлення здоров’я і працездатності необхідно виконання ранньої, комплексної, 
безперервної, поетапної програми реабілітації у всіх її аспектах. Основи фізичної реабілітації кардіологічних хворих становить 
кінезіотерапія – циклічні динамічні фізичні навантаження. При призначенні кінезіотерапії найбільший оздоровчий ефект 
досягається при прискоренні частоти серцевих скорочень, збільшенні споживання кисню і затрати енергії.

ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ß ÕÂÎÐÈÕ Ï²ÑËß ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÎÃÎ ²ÍÔÀÐÊÒÓ Ì²ÎÊÀÐÄÀ ÍÀ ÑÒÀÖ²ÎÍÀÐÍÎÌÓ 
ÅÒÀÏ² Ë²ÊÓÂÀÍÍß
Санагурська А.О.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. І.П. Вакалюк, к.мед.н., асист. Н.В. Савчук 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: angelina58766@icloud.com
Актуальність. Система реабілітації хворих на інфаркт міокарда (ІМ) включає послідовне виконання програм фізичної 

реабілітації в кардіологічному стаціонарі. Стаціонарний етап включає в себе (лікарняний): ліквідацію гострих проявів і клінічне 
видужання. Використання ранкової гігієнічної гімнастики, дозованої ходи, масажу та дихальних вправ попереджує застійні 
явища, покращує кровопостачання цілого організму. 

Мета. Покращити коронарний кровообіг за допомогою чинників фізичної реабілітації після інфаркту міокарда. 
Матеріали і методи. Вивчення скарг, анамнезу хвороби та життя, загальноприйняте фізикальне обстеження, 

електрокардіографія, трансторакальна ехокардіографія.
Результати досліджень. Обстежено 46 хворих з перенесеним ІМ. Хворих рандомізовано на 2 групи, залежно від отримуваного 

лікування в гострий період ІМ. До складу І групи (n=26) входили пацієнти з проведеною кардіореабілітацією. 20 хворих на ІМ 
без проведеної кардіореабілітації віднесено до ІІ групи. За даними ЕКГ-дослідження, вогнищеві рубцеві зміни спостерігалися 
в 17 (65,4%) хворих з проведеною кардіореабілітацією, депресія сегмента ST – у 3 (11,5%) хворих, елевація сегмента ST – у 1 
(3,8%) особи, інверсія зубця Т була притаманна 2 (7,7%) обстеженим хворим. Серед порушень серцевого ритму найчастіше 
виявляли шлуночкові екстрасистоли – у 3 (11,5%) осіб та суправентрикулярні екстрасистоли – у 2 (7,7%) хворих з проведеною 
кардіореабілітацією. У хворих без проведеної кардіореабілітації, спостерігали вірогідне збільшення КДР і КСР лівого шлуночка 
(ЛШ) у порівнянні з аналогічними показниками з кардіореабілітацією осіб (4,19±0,27 ) і (4,26 ± 0,31) см, без проведеної 
кардіореабілітації осіб – (138,82±6,83) мл, з кардіореабілітацією – (137,21±6,71) мл. Таку ж тенденцію спостерігали і щодо КСО 
ЛШ, де було характерним вірогідно його вище середнє значення у хворих без проведеної кардіореабілітації (73,71±3,51) мл. 

Висновки.
1. Застосування кардіореабілітації хворих із інфарктом міокарда на стаціонарному етапі покращує основні клініко-

функціональні показники, формування адекватної психологічної реакції .
2. Відновне лікування хворих із інфарктом міокарда покращує фізичну працездатність, попереджує ускладнення.

ÐÅÏÅÐÔÓÇ²ÉÍ² ÀÐÈÒÌ²¯ Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ²ÍÔÀÐÊÒÎÌ Ì²ÎÊÀÐÄÀ
Середюк М.-А.В., Підлісна М.В., Рижкова Л.Я.

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Р.В. Деніна, доц. Я.Л. Ванджура 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини№ 2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maryna.medicalifnmu@gmail.com
Актуальність. Раннє відновлення коронарного кровоплину при гострому інфаркті міокарда з елевацією (STEMI) сприяє 

зменшенню зони некрозу міокарду, попередженню дилатації порожнини шлуночків, зниженню розвитку аритмій та смертності. 
Повне або часткове відновлення кровоплину в ішемізованій зоні міокарду відбувається спонтанно або штучним шляхом. Однак, 
незважаючи на сучасні технології лікування STEMI після відновлення кровоплину в інфаркт-залежній артерії можливий розвиток 
реперфузійного синдрому, зокрема аритмій, які є наслідком гострих клітинних, метаболічних і локальних електрофізіологічних 
змін в міокарді.

Мета. Проаналізувати випадки виникнення реперфузійних аритмій у хворих зі STEMI.
Матеріали і методи. Ретроспективно проаналізовані 120 випадків черезшкірних коронарних втручань (ЧКВ) у хворих з 

STEMI. Серед обстежених переважали чоловіки (76 %).
Результати обстеження. Порушення ритму і провідності серця під час проведення ЧКВ діагностували у 52 (43,3%) 
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обстежених пацієнтів, при чому суправентрикулярні екстрасистоли зафіксовані у 28%, а шлуночкові екстрасистоли — у 19,2 
%. Пароксизми фібриляції/тріпотіння передсердь спостерігалися у 13,5% хворих, у 9,6% — зафіксовано синусову тахікардію. 
Фібриляція шлуночків та шлуночкова тахікардія реєструвалася у 11,5 % та 5,8 % хворих відповідно. AV блокада ІІІ ступеня 
(повна) мала місце у 3,8 %, асистолія з успішним відновленням ритму (3,8 %), транзиторні блокади ніжок пучка Гіса (3,8 
%). У 3,8 % хворих реперфузійний синдром розвинувся в першу добу після проведеного ЧКВ і проявлявся рецидивуючими 
пароксизмами шлуночкової тахікардії.

Висновок. Отже, найбільш частим проявом реперфузійного синдрому у хворих з STEMI були екстраситолії (48,1%), 
та тахіаритмії (28,8%). AV блокада та порушення проведення в системі Гіса-Пуркіньє спостерігалися у 7,7% обстежених. 
Фібриляція шлуночків/асистолія становили 15,4% в структурі життєвонебезпечних проявів реперфузійного синдрому.

Більшість порушень ритму і провідності мали транзиторний характер, іноді потребували нетривалої симптоматичної терапії.

ÓÑÊËÀÄÍÅÍÈÉ ÏÅÐÅÁ²Ã ÒÐÀÍÑÌÓÐÀËÜÍÎÃÎ ²ÍÔÀÐÊÒÓ Ì²ÎÊÀÐÄÀ Ï²ÑËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß 
×ÅÐÅÇØÊ²ÐÍÎÃÎ ÊÎÐÎÍÀÐÍÎÃÎ ÂÒÐÓ×ÀÍÍß Â ÓÌÎÂÀÕ ÏÀÍÄÅÌ²¯ COVID-19

Середюк М.-А.В., Фреїк С.П., Галій Н.М.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. В.Н. Середюк1, к.мед.н., доц. Р.В.Деніна2

Івано-Франківський національний медичний університет
1Кафедра фармакології та внутрішньої медицини №3

 імені професора М.М. Бережницького,
2Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: martie.serediuk@gmail.com
Актуальність: Останнім часом, кількість пацієнтів з трансмуральним інфарктом міокарда (ТІМ) почала стрімко зростати, 

що може бути пов’язано з наявністю у них латентної персистенції коронавірусу в організмі без виражених клінічних 
проявів захворювання, що призводить до надмірного тромбоутворення, зокрема, і в коронарних артеріях. Частота випадків 
постреваскуляризаційних ускладнень гострого інфаркту міокарда (ГІМ) прогресує, що призводить до інвалідизації та сприяє 
розвитку фатальних серцево-судинних подій.

Мета роботи. Проаналізувати особливості перебігу ТІМ в пацієнтів відділення інфаркту міокарда з блоком інтенсивної терапії 
(ВІМ з БІТ) Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного центру (ІФОККЦ) після проведеного черезшкірного 
коронарного втручання (ЧКВ) під час пандемії COVID-19.

Матеріали та методи. Шляхом ретроспективного аналізу було здійснено статистичну обробку медичних карт стаціонарних 
хворих ІФОККЦ у період з вересня 2020 р. по середину лютого 2021 року. Нами проаналізовано 38 медичних карт стаціонарних 
хворих, які в цей період були госпіталізовані у ВІМ з БІТ, серед яких було 14 жінок і 24 чоловіків. Середній вік обстежених складав 
62,8 ± 2,4 р. Більшість обстежених скаржилися на типовий (ангінозний) біль в грудях тривалістю понад 20 хв з іррадіацією в ліву 
руку. З метою верифікації ТІМ використовувалися визначення Тропоніну І в крові, D-димерів, коагулограма, ЕКГ в динаміці, 
коронарографія. Вибір стратегії реваскуляризації проводився за шкалами SYNTAX І ,SYNTAX ІІ та ESC. Досліджувались також 
ЕхоКГ, ліпідограма, ЗАК, ЗАС, біохімічний аналіз крові. Оцінку ризику фатальної та нефатальної події в найближчі 10 років 
виконували за шкалами SCORE та ACC/AHA. Прогноз ризику смертності, ішемічного інсульта та геморагій у разі супутньої 
фібриляції передсердь визначався за калькулятором Garfi eld. Для підтвердження у пацієнтів коронавірусної інфекції проводився 
ПЛР тест на SARS-COV2, УЗД легень, КТ ОГК та визначався рівень SpO2.

Результати. Встановлено, що у 11 пацієнтів була верифікована супутня коронавірусна інфекція, 4 з яких мали двобічну 
полісегментарну COVID-19-асоційовану пневмонію. Перебіг ТІМ мав такі особливості: у однієї пацієнтки на 4-ий день 
перебування в стаціонарі після проведеного ЧКВ виник рецидив ІМ, асоційований з тромбозом стента (4b тип). ЕКГ-картина 
4 пацієнтів у вигляді «застиглої» монофазної кривої утримувалася 10-14 днів. У двох хворих спостерігали формування 
постінфарктної аневризми лівого шлуночка, а ще у двох – синдром оглушення міокарду. У всіх пацієнтів з ТІМ та SARS-COV2 
відмічались більш високий ризик смерті упродовж року за шкалою Garfi eld та значно вищі рівні кардіального тропоніну I і 
D-димерів, порівняно із хворими на ТІМ без супутньої коронавірусної хвороби (p<0,01). При оцінці психологічного стану 
пацієнтів із ТІМ та SARS-COV2 частими були синдроми тривожності, емоційної лабільності та інсомнії.

Висновки: 1.Причинами ускладненого ТІМ є формування частих негативних постреваскуляризаційних змін у пацієнтів з 
супутньою коронавірусною інфекцією. 2. Надійним способом діагностики цих порушень є щоденне проведення лабораторно-
інструментальних досліджень у пацієнтів з підтвердженим COVID-19, особливо динаміки тропоніну І. 3. Виявленні хворі 
повинні знаходитися на стаціонарному лікуванні та отримувати додаткову медикаментозну терапію до повного подолання 
ускладнень. 4. Супутня коронавірусна інфекція у хворих на ТІМ може призводити до розладів психо-емоційної сфери, що також 
варте уваги сімейного лікаря.

Ã²ÏÅÐÒÐÎÔ²×ÍÀ ÊÀÐÄ²ÎÌ²ÎÏÀÒ²ß: ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÐÀÍÍÜÎ¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÒÀ Ë²ÊÓÂÀÍÍß
Сідляр І.В., Грона О.Р.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Середюк 
Івано-Франківський національний медичний університет,
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: rinasidlar@gmail.com

Актуальність. Відомо, що гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) – це захворювання міокарда не лише з механічною, але 
й з біоелектричною дисфункцією, яка часто пов’язана з гіпертрофією міокарда шлуночків, що не відповідає за вираженістю 
їхньому гемодинамічному навантаженню із дилатацією шлуночків та зменшенням товщини стінок в термінальній стадії (AHA, 
2020). Без лікування смертність хворих з ГКМП становить 2-4% на рік. Гірший прогноз мають хворі з обструктивною ГКМП. 
Ризик виникнення раптової серцевої смерті протягом року у дорослих становить 2-3%, в разі ж анамнезі захворювання понад 
10 років – 20%.

Мета роботи. Встановити ранні клінічні, ЕКГ- та ЕхоКГ-ознаки ГКМП у пацієнта молодого віку із синкопальними станами.
Матеріал і методи. Клінічний випадок із практики амбулаторного прийому терапевта; огляд новітніх літературних джерел 

та гайдлайнів. 
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Тези доповідей 90-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2021

Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Результати. У пацієнта Y., 29 років, наявні ознаки порушення коронарного і мозкового кровоплину (запаморочення, 
короткочасні втрати свідомості, біль за грудниною, що не знімається нітрогліцерином, серцебиття, задишка, систолічний шум 
по лівому краю груднини не пов’язаний з І-им тоном). ЕКГ-ознаки свідчать про гіпертрофію лівого шлуночка (індекс Соколова-
Лайона 45 мм) із систолічним перевантаженням за відсутності гіпертензії (АТ 126/82 мм рт. ст.). У відведеннях V4-V6 вузькі 
кинджалоподібні зубці Q та гігантські від’ємні зубці Т. Дані ЕхоКГ вказують, що товщина базального відділу МШП у 3 рази 
перевищує товщину ЗСЛШ (4,5 см і 1,5 см відповідно). Спостерігаються парадоксальний передньо-систолічний рух ПСМК 
із систолічним приляганням її (≥30% тривалості систоли) до базальної частини МШП та високий градієнт тиску у виносному 
тракті ЛШ (56 мм рт. ст.). Ймовірно, що зазначені порушення (тріада: гіпертрофія МШП, парадоксальний рух ПСМК із її 
систолічним приляганням до базального відділу МШП та високий субаортальний градієнт тиску) пов’язані з ефектом Вентурі 
(що випливає із закону Бернуллі) про зв’язок між збільшенням швидкості руху рідини (потоку крові із ЛШ в аорту) і зниженням 
тиску в звуженому «тунелі» (вихідний тракт ЛШ).

Висновки: 1) Однією із причин синкопального стану в молодому віці може бути ГКМП. 2) У пацієнта Y. клінічні ознаки 
ГКМП (синкопе, кардіалгія, тахікардія) підтверджують ЕКГ- (ГЛШ із систолічним перевантаженням) та ЕхоКГ-ознаки 
(обструкція вихідного тракту ЛШ, спричинена гіпертрофією МШП із парадоксальним рухом ПСМК та градієнтом тиску у 
виносному тракті ЛШ ≥50 мм рт. ст.). 3) Пацієнтам із обструктивною ГКМП показана хірургічна міоектомія базальної частини 
МШП з реконструкцією ПСМК (операція Ferazzi) з подальшою ерготерапією під спостереженням сімейного лікаря та кардіолога 
і реабілітолога.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÎ¯ ÎÏ²ÊÈ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÁÎËÅÌ Ó ÃÐÓÄÍ²É ÊË²ÒÖ²
Скульська А.В.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.П. Фітковська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nastya.shchur99@gmail.com 

Вступ. Більше півтора століття нітрати залишаються важливим компонентом фармакотерапії пацієнтів з ішемічною хворобою 
серця (ІХС), незважаючи на розвиток нових методик хірургічної реваскуляризації міокарда. Вони показані для лікування 
практично всіх форм ІХС, зокрема стабільної, вазоспастичної, нестабільної, постінфарктної, мікроваскулярної, рефрактерної 
стенокардії, і використовуються як для купірування, так і попереджання гострих клінічних симптомів захворювання.
Мета роботи. Оцінити характер, особливості іррадіації та визначити можливу причину больових відчуттів у пацієнтів з кардіалгією.
Основний матеріал дослідження. У дослідженні взяло участь 80 респондентів, котрим пропонувалося пройти анкетування, 
заповнивши опитувальник та дати відповіді на 17 запитань. В результаті проведеного опитування виявлено, що серед найчастіших 
причин звернення до провізора є відчуття болю в грудній клітці – 50% респондентів, на другому місці зниження толерантності 
до фізичних навантажень – 25%, третє і четверте міце розділили скарги на відчуття задишки та невмотивованої загальної 
слабості – відповідно 15% і 10%. Серед провокуючих факторів пацієнти вказали: вживання гострої їжі – 20 респондентів (25%), 
психоемоційне чи фізичне навантаження – 45 респондентів (56,2%), переохолодження – 5 респондентів (6,3%) і 10 опитаних 
не змогли вказати безпосередню причину (12,5%). За локалізацією больового синдрому відвідувачі аптеки були розподілені 
наступним чином: 40 осіб відчувало біль за грудиною (50%), 8 – дифузний біль у грудній клітці (10%) і 12 опитаних – біль 
в епігастрії (15%). Слід відмітити, що найчастішою іррадіації болю була іррадіація в спину та ліву руку, що склало 40% (32 
респондента) та 47,5% (38 респондентів) відповідно. У чотирьох опитаних іррадіація болю була в навколо пупкову ділянку 
(5%) і у шести (7,5%) – в ліву половину грудної клітки. Характеризуючи інтенсивність больових відчуттів згідно анкетування 
варто зауважити, що у більшості відвідувачів наявний був легкий (2-4 бали) та помірний (4-6 балів) біль, що становило 43,8% 
(n=35) і 50% (n=40) відповідно. І тільки 3 опитаних (3,7%) скаржилися на виражений 6-8 балів та 2 (2,5%) на інтенсивний біль.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у своїй практиці провізор дуже часто стикається із проблемою болю 
у грудній клітці, але далеко не завжди цей біль означає біль у серці і може не нести ніякої загрози життю пацієнта чи створювати 
небезпеки. У диференційній діагностиці болю в грудній клітці особливу увагу варто приділити локалізації, інтенсивності та 
іррадіації больових відчуттів з метою вчасного виявлення загрозливих симптомів.

ÀÍÀË²Ç ÄÈÍÀÌ²ÊÈ ÇÌ²Í CRAB ÊÐÈÒÅÐ²¯Â Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÂÏÅÐØÅ Ä²ÀÃÍÎÑÒÎÂÀÍÎÞ 
ÌÍÎÆÈÍÍÎÞ Ì²ªËÎÌÎÞ ÍÀ ÔÎÍ² ²ÍÄÓÊÖ²ÉÍÎ¯ Õ²Ì²ÎÒÅÐÀÏ²¯

Стаднік Є.О.
Науковий керівник – к.мед.н. Т.В. Лиманець 

Українська медична стоматологічна академія
Кафедра внутрішньої медицини №1

м. Полтава, Україна, e-mail: stelisabethh@gmail.com
Актуальність. Симптоматична множинна мієлома (ММ) – це хронічне лімфопроліферативне захворювання, яке 

характеризується проліферацією клональних плазматичних клітин у кістковому мозку з розвитком гіперкальцемії, ниркової 
недостатності, анемії та/або літичними ураженнями кісток скелету (CRAB критерії). Частка ММ становить близько 10% в 
структурі онкогематологічних новоутворень, а показники захворюваності в усьому світі продовжують зростати протягом 
останніх десятиліть.

Мета – провести аналіз змін CRAB критеріїв активності ММ в динаміці курсів індукційної хіміотерапії (ХТ).
Матеріали і методи: проаналізовано історії хвороб 62 пацієнтів із вперше діагностованою ММ, які лікувались у 

гематологічному відділенні КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР» у 2017-2019 роках. У дослідження було включено 36 
пацієнтів із секретуючою ММ, які отримували ХТ комбінаціями цитостатичних препаратів із включенням талідоміду. Середній 
вік хворих склав 63±6,7 років, жінок 21 (58%) / чоловіків 15 (42%). У залежності від встановленої стадії захворювання згідно 
міжнародної системи стадіювання (International Staging System – ISS) хворі були розподілені на 3 групи: І (n=8) – хворі на ММ, 
яким було діагностовано І стадію; II (n=17) – хворі на ММ із ІІ ст.; III (n=11) – хворі на ММ із ІІІ ст. Оцінювали показники, що 
включені до CRAB критеріїв активності ММ: концентрацію гемоглобіну (HGB), рівні кальцію (Ca) та креатиніну (Cr) в крові, 
наявність літичних уражень кісток. Оцінку проводили двічі: до початку лікування та після 3-х курсів ХТ.
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Результати. До ХТ у обстежених хворих І групи концентрація HGB склала 102,3±11,41 г/л, рівень Ca – 2,56±0,211 ммоль/л, 
Cr – 129,6±26,88 мкмоль/л, у 3/8 (37,5%) пацієнтів були виявлені літичні ураження кісток; у ІІ групі – HGB 99,7±8,29 г/л, рівень 
Ca – 2,66±0,171 ммоль/л, Cr – 143,2±17,62 мкмоль/л, 15/17 (88,2%) хворих мали кісткові ураження; у ІІІ групі – HGB 83,9±9,71 
г/л, рівень Ca – 2,71±0,153 ммоль/л, Cr – 198,2±20,33 мкмоль/л, у всіх 11 пацієнтів (100%) були виявлені деструктивні літичні 
зміни в кістках. 

Після завершення повних 3-х курсів ХТ у хворих І групи оцінювані показники статистично не змінились і склали: HGB 
– 123,7±10,43 г/л, рівень Ca – 2,53±0,154 ммоль/л, Cr – 100,3±18,92 мкмоль/л. У ІІ групі концентрація HGB збільшилась у 
1,2 раза (124,4±7,85 проти 99,7±8,29) г/л; p˂0,05 порівняно із показником до ХТ; рівень Cr зменшився у 1,5 раза (95,7±14,33 
проти 143,2±17,62) мкмоль/л; p˂0,05 порівняно із показником до лікування, рівень Ca суттєво не змінився і становив 2,59±0,163 
ммоль/л. У хворих ІІІ групи статистично значущого покращення не спостерігалось: HGB становив 102,5±10,11 г/л, рівень Ca – 
2,64±0,147 ммоль/л, Cr – 139,3±20,45 мкмоль/л У пацієнтів усіх груп нових літичних уражень кісток та патологічних переломів 
на місці існуючих деструктивних змін виявлено не було.

Висновки. На фоні специфічного лікування у пацієнтів, яким було діагностовано І та ІІ стадія за ISS, зменшився ступінь 
анемії, спостерігалась нормалізація показників креатиніну та кальцію, на відміну від пацієнтів з прогностично несприятливою 
ІІІ стадією за ISS.

ÊË²Í²ÊÎ- ÏÀÒÎÃÅÍÅÒÈ×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ÀÍÅÌ²¯ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Æ²ÍÎ×Î¯ 
ÑÒÀÒ² Ç ÕÐÎÍ²×ÍÈÌ ÍÅÎÁÑÒÐÓÊÒÈÂÍÈÌ Ï²ªËÎÍÅÔÐÈÒÎÌ ÒÀ ØËßÕÈ ¯Õ ÊÎÐÅÊÖ²¯ 

ÎÊÑÈÃÅÍÎÒÅÐÀÏ²ªÞ
Столярчук М.М., Пирин С.І., Вінтонів О.Р.

Науковий керівник – асист. В.В. Соколовський,
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 
ім. академіка Є.М. Нейка

м. Івано-Франківськ, Україна е-mail: maskast14@gmail.com
Актуальність: Інфекція верхніх сечових шляхів (ІВСШ) — найбільш поширена в сучасній терапевтичній та урологічній 

практиці, її частота в структурі госпітальних інфекцій сягає 45–50 %, схильна до рецидивів і не має тенденції до зниження. 
Мета дослідження: розробити комплексний метод лікування ІВСШ для ефективного впливу на бактеріальну флору сечових 

шляхів у жінок з пієлонефритом та удосконалити спосіб лікування анемії.
Матеріал і дослідження: для досягнення встановленої мети проведено комплексне клініко-лабораторне обстеження 58 

жінок з безсимптомною бактеріурією та анемією легкого ступеня, які становили основну групу. 20 жінок без ознак сечових 
інфекцій та анемії становили контрольну групу. Жінки основної групи після проведеної антибактеріальної терапії залежно 
від способу комплексного лікування були розподілені на дві клінічні групи. До першої клінічної групи увійшли 28 жінок, для 
яких використано рослинний препарат, що застосовується при лікуванні запальних захворювань сечових шляхів. До другої 
клінічної групи увійшли 30 пацієнток, які отримували 200 мл озонованого фізіологічного розчину внутрішньовенно один раз на 
день протягом 10 днів. Вік пацієнток коливався від 18 до 37 років, середній вік жінок основної групи становив 29,5 ± 3,6 року, 
контрольної — 26,4 ± 4,3 року. 

Результати дослідження: після проведеного лікування рецидив захворювання визначався у 7 (25 %) жінок з традиційним 
лікуванням і у 2 (6,7 %) жінок, які отримували озонотерапію. Після проведеного лікування рослинним препаратом було 
визначено, що залізо сироватки крові збільшилось майже вдвічі, а після озонотерапії — у 3,5 рази, практично дорівнюючи 
контрольним показникам. Рівень трансферину підвищився в 1,3 рази після використання рослинного препарату та втричі після 
застосування озону. Також після застосування медичного озону нормалізувалися показники феритину. Зміни доплерометричних 
показників вказували на покращення стану сечовидільної системи після озонотерапії у 93,3 %, після фітолікування — у 67,9 %.

Висновок: використання комплексної патогенетично обґрунтованої терапії, спрямованої на оптимізацію ефективності 
лікування ІВСШ, не має побічних ефектів і дозволяє поліпшити результати лікування пацієнток із пієлонефритом, зменшити 
кількість прийому антибактеріальних препаратів та запобігти рецидивам сечових інфекцій, що сприятиме значному зниженню 
кількості анемій та покращанню показників метаболізму еритроцитів.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÌÍÎÆÈÍÍÎÃÎ ÌÓËÜÒÈÔÎÊÀËÜÍÎÃÎ ÓÐÀÆÅÍÍß ÊÎÐÎÍÀÐÍÈÕ ÀÐÒÅÐ²É Ó 
ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç² STEMI (ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÍÅ ÊË²Í²×ÍÅ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß)

Стоцька Х.І., Вацеба Х.Б.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Середюк 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: hshpyrko@gmail.com

Актуальність. Множинні мультифокальні ураження коронарних артерій спостерігаються у 30-60% випадків інфаркту 
міокарда (ІМ) . Встановлено , що реваскуляризація міокарда у пацієнтів зі STEMI дає можливість домогтися повного 
припинення нападів стенокардії , поліпшення якості життя, підвищення толерантності до фізичних навантажень[1,2]. Разом 
з тим, в разі появи гострої серцевої недостатності (Forrester III-IV, Killip IIb-IV), гіпертензивного кризу , нападу аритмії ,які 
часто розвивається вже у перші години STEMI, виникають проблеми щодо проведення повної реваскуляризації міокарда, тобто 
відкриття всіх гемодинамічно значимих стенозів [3,4]. 

Мета роботи: встановити особливості реваскуляризації міокарда за умови множинного мультифокального ураження 
коронарних артерій та супутніх невідкладних станів.

Матеріали і методи. Клінічний випадок із практики. 
Пацієнтка N., 65 років, вчителька, поступила в кардіологічний стаціонар з катетеризаційною лабораторією ( КатЛаб) через 

4 год. 20 хв. після первинного медичного контакту (ПМК) із типовим болем за грудниною та скаргами на задишку, виражену 
загальну слабість, холодне пітніння. Пульс 108 уд/хв., АТ 110/80 мм.рт.ст. (зазвичай АТ 160-170/90 мм.рт.ст). Тони серця 
ослаблені, ЧСС 108 уд/хв, ритм галопу. В нижніх відділах легень наявні вологі дрібноміхурцеві хрипи. ЕКГ: елевація сегмента 
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ST (J-I 0.08c = 4-6 мм) у III , aVF та у V1-V6 відведеннях, патерн QIII. Серцевий тропонін I : 14.2 нг/мл(N<1 нг/мл).
Селективна коронарографія: ПКА – субоклюзія в проксимальному сегменті (95%), TIMI 0-1; стеноз (90%) в дистальному 

сегменті , TIMI 0-1. 
ПМШГ ЛКА – субоклюзія (95%) в проксимальному сегменті, TIMI 0-1 та стеноз (75%) в медіальному сегменті , TIMI 2. ОГ 

ЛКА – субоклюзія (90%) в дистальному сегменті , TIMI 0-1.
Значення шкал: SYNTAX – I 24 бали ( CABG vs PCI P=0.10) за показником великих кардіо-васкулярних подій; SYNTAX - II 

CABG vs PCI = 3.2 % vs 12.8% за показником 4-х річної смертності.
Результати . Заключення Heart Team: пацієнтці N із верифікованим діагнозом STEMI, ускладненим гострою серцевою 

недостатністю – Killip IIb, Forrester IV показана гібридна стратегія реваскуляризації міокарда – коронарне стентування з 
подальшим коронарним шунтуванням , відтермінованим до стабілізації стану серцево-судинної системи.

 У відповідності із рішенням Heart Team реваскуляризація міокарда пацієнтки N виконана наступним чином. Одразу ж після 
надходження пацієнтки в КатЛаб проведені ангіопластика та імплантація стента в проксимальний сегмент інфаркт -залежної 
ПКА( стент DES Alex 3.5 – 22.0 мм), ТІМІ – III (1-й етап). Після подолання ГСН і стабілізації загального стану виконано 2-й 
етап реваскуляризації – стентування дистального сегмента ПКА( DES Alex 2.50-12.0 мм) та дистального сегмента ОГ ЛКА 
(DES Alex 2.25 * 25мм) з результатом TIMI 3. Третій етап реваскуляризації - мамарокоронарне шунтування(МКШ) з результатом 
ТІМІ- III виконаний через 8 тижнів після перенесеного STEMI .

Висновки: 1) Гібридна реваскуляризація міокарда є виправданою за неможливості повної одномоментної реваскуляризації в 
умовах ішемічної невідкладності. 2) Причинами ГРМ найбільш часто є ГСН, високий ступінь артеріальної гіпертензії , складні 
та комбіновані порушення ритму і провідності та ін. 3) В умовах пандемії(COVID-19) перевагу слід надавати одномоментній 
повній реваскуляризації міокарда.

ÎÖ²ÍÊÀ ßÊÎÑÒ² ÆÈÒÒß ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÍÅÑÏÅÖÈÔ²×ÍÈÉ ÂÈÐÀÇÊÎÂÈÉ ÊÎË²Ò
Сурмачевська Т.С.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.О. Петрина 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 
ім. академіка Нейка Є.М.

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tetianasurmachevska@gmail.com
Актуальність: незважаючи на те, що рівень захворюваності на неспецифічний виразковий коліт значно нижчий в порівнянні 

з іншими гастроентерологічними захворюваннями, за перебігом, тяжкістю, летальністю та ускладненнями він займає провідне 
місце у структурі хвороб ШКТ.

Мета: встановити рівень якості життя пацієнтів в залежності від ступеня тяжкості запального захворювання товстої кишки.
Матеріали і методи: в основу дослідження покладено обстеження і лікування 14 хворих на неспецифічний виразковий коліт 

(НВК) (8 чоловіків, 6 жінок) у віці від 21 до 69 років (середній вік 42,3±3,5 років) в активній фазі захворювання, які перебували 
на стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Тривалість 
захворювання у обстежених пацієнтів була від 1 до 17 років і в середньому становила 6,71±4,19 років. Для визначення якості 
життя (ЯЖ) пацієнтів ми використовували Анкету IBDQ. Шкала включає 32 питання, які оцінюються за 4 сферами: кишкові 
симптоми, системні прояви, емоційна і соціальна сфера. Кожний пункт оцінюється за 7-бальною шкалою (діапазон оцінювання: 
32-224). Для оцінки активності процесу використовують індекс Мейо з бальною оцінкою відповідних параметрів. 

Результати дослідження: на якість життя пацієнтів із НВК впливають багато факторів: захворювання, призначене лікування, 
психосоціальні чинники і соціально-економічні наслідки. Важкість захворювання є найбільш важливим фактором, який 
впливає на ЯЖ пацієнтів із НВК. При наростанні важкості захворювання ЯЖ пацієнтів поступово знижується, з більш частими 
рецидивами та важчими кишковими симптомами. Згідно отриманих результатів у пацієнтів з середньоважкою формою сума 
балів за шкалою IBDQ становить 150,2±41,4; кишкові симптоми 48,8±13,1; системні прояви 21,3±6,8; емоційна сфера 54,1±16,1; 
соціальна активність 26,0±08,4; у пацієнтів з легкою формою сума балів становить 176,58±34,11; кишкові симптоми 58,6±10,51; 
системні прояви 23,53±6,96; емоційна сфера 65,32±12,70; соціальна активність 29,11±6,93.

Висновок: оцінка ЯЖ пацієнтів – важливий компонент дослідження, що дає цінну інформацію про фізичне, психологічне 
і соціальне функціонування хворого. Використання міжнародних опитувальників в групі хворих на НВК дає можливість як 
найповнішої оцінки ЯЖ, лікування і прогнозування перебігу захворювання. Ефективне лікування значно поліпшує якість життя 
у пацієнтів з НВК, в деяких випадках до рівнів, еквівалентних загальній популяції. 

ÀÍÀË²Ç ÕÀÐ×ÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ ÒÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÕ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ 
Ã²ÏÅÐÒÎÍ²×ÍÓ ÕÂÎÐÎÁÓ Ó ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ÑÒÀÍÓ ÔÓÍÊÖ²¯ ÍÈÐÎÊ

Тишківська С.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Т. Гавриш
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Мета роботи: проаналізувати загально клінічні показники та оцінити харчовий статус у хворих на гіпертонічну хворобу у 
залежності від функції нирок.

Матеріали і методи: для досягнення мети та завдань дослідження проведено ретроспективний аналіз історій хвороб та 
виписок із стаціонару 130 хворими на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ стадії, 2 ступеня, які лікувалися в університетській клініці 
Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ) та обласній клінічній лікарні з 2018 по 2021рр. Залежно 
від швидкості клубочкової фільтрації хворі були розділені на 2 групи. Контрольна група була представлена з 15 практично 
здорових осіб, які перебували на обліку в терапевтичному кабінеті Центру клінічної медицини ІФНМУ з 2018 по 2021 роки.

Об’єктом дослідження були характеристики загально-клінічних показників у хворих на хронічну серцеву недостатність, 
гіпертонічну хворобу зі збереженою та втраченою функцією нирок.



29
ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
INTERNAL MEDICINE

Результати дослідження: І група – ожиріння у 24.2% хворих та дисліпідемія у 21.4% випадків, тоді як у ІІ групі переважала 
анемія у 36.1% пацієнтів та енцефалопатія 28.1% , І група випадки куріння – 31.6% проти 16,3% у ІІ групі, малорухомий спосіб 
життя 12.6% пацієнтів І групи і 18.9% хворих ІІ групи , наявність стресів – 26.1% І група та 7.0% - ІІ група пацієнтів. Ознаки 
анемії виявлені у двох групах , проте у ІІ групи хворих вони були більш виражені. Проводячи оцінку електролітного балансу ми 
виявили , що у хворих І групи переважали ознаки гіпокаліємії , у пацієнтів ІІ групи незначна гіперкаліємія . Показник кальцій-
фосфорного продукту підвищений у хворих ІІ групи - 35.0% випадків порівняно з 3.1% І групи. При оцінці нутріціологічного 
статусу було виявлено значне зниження рівня загального білка у пацієнтів ІІ групи порівняно з групою контролю. Азотний обмін 
у І групі хворих у межах норми , тоді як у ІІ групі значно підвищений.

Висновок: аналізуючи отримані дані, ми можемо стверджувати що у пацієнтів ІІ групи, спостерігаються виражені ознаки 
анемії, білкової недостатності та гіперфосфатемії порівняно з групами контролю та хворих зі збереженою функцією нирок.

ÓÐÀÆÅÍÍß ÑÅÐÖß ÏÐÈ ÅÎÇÈÍÎÔ²ËÜÍÎÌÓ ÃÐÀÍÓËÅÌÀÒÎÇ² Ç ÏÎË²ÀÍÃ²¯ÒÎÌ
Хачикян А.А.

Науковий керівник – асист. В.І. Суярко 
Донецький національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини № 1
м. Лиман, Україна, e-mail: artemkhachykian@gmail.com

Актуальність. Еозинофільний гранулематоз з поліангіїтом (ЕГПА) - аутоімунний системний некротизуючий васкуліт, 
асоційований з антитілами до цитоплазми нейтрофілів (ANCA), який супроводжується еозинофілією та мультисистемним 
ураженням. Відомо, що ураження серця при ЕГПА безпосередньо корелює зі смертністю пацієнтів та разом із пневмопатією є 
провідними ознаками захворювання.

Мета. Базуючись на даних літератури визначити особливості ураження серця при ЕГПА, дослідити провідні клінічні форми 
та прояви кардіопатії за даними фізичного та інструментальних обстежень.

Матеріали та методи. Було досліджено літературні джерела клінічних спостережень, наведених у електронній базі PubMed, 
загалом, від 1 до 83 випадків у кожній роботі.

Результати. Встановлено, що частими проявами кардіопатії при ЕГПА є міокардит, перикардит, ендокардит з тромбозом та 
аневризматичне ураження серця. При ехокардіографії у таких пацієнтів найчастіше виявлялися дисфункція лівого шлуночка та 
перикардіальний випіт, а провідним клінічним проявом є серцева недостатність різного ступеню. 

Тяжкість дифузного інтерстиціального фіброзу міокарда (встановлений за даними МРТ) асоціюється із подовження інтервалу 
QT, за даними ЕКГ, що може мати значення для ранньої діагностики. Коронарит та ішемічні прояви при ЕГПА спостерігаються 
вкрай рідко, на відміну від інших системних васкулітів, та можуть бути проявами супутніх захворювань. У рідких випадках 
тампонада серця є маніфестним проявом кардіопатії при ЕГПА та потребує невідкладної допомоги. Іншим ускладненням, 
що загрожує життю, є тромбоемболії, пов’язані з експресією основного білка еозинофілів, який, як вважають, бере участь у 
пригніченні антикоагуляційної активності та активації тромбоцитів. Органічне ураження серця супроводжується порушенням 
ритму серцевих скорочень, що найчастіше проявляється у вигляді фібриляції передсердь. Залучення серця до патологічного 
процесу при ЕГПА пов’язано з більш молодим віком з початку захворювання, вищим рівнем еозинофілів, вищою активністю 
захворювання та гіршим прогнозом. Прояви кардіопатії на тлі пролонгованого імуносупресивного лікування значно регресують, 
але окремі ускладнення, такі як аневризми, ураження клапанів, шлуночкові та передсердці тромбози та серцева недостатність 
можуть потребувати додаткового спостереження та лікування.

Висновки. Ураження серця є одним із серйозних проявів ЕГПА, а асоціація кардіопатії із молодим віком пацієнтів і більш 
високими показниками еозинофілів, можливість виникнення ускладнень, що загрожують життю, негативно впливає на прогноз 
та перебіг захворювання й потребує ранньої діагностики та лікування.

CORRESPONDENCE BETWEEN METABOLIC MARKERS OF AGING AND BIOLOGICAL AGE IN 
PATIENTS WITH VARIOUS CARDIOVASCULAR RISKS

Chupina V.I., Jnied L.
Scientifi c adviser – Ph.D. Khimich Tetiana

Kharkiv National Medical University, 
Department of Propedeutics of Internal Medicine №2 and Nursing Care, 

Kharkiv, Ukraine, e-mail: chupinavilena2001@gmail.com
Introduction. In the scientifi c literature, many biomarkers of aging have been proposed, which affect more to the biological age (BA) 

of the patient in comparison with the calendar age (CA). Studying of this markers are important for premature aging that can be used 
in risk group. In Ukraine, cardiovascular diseases (CVD), taking into account demographic indicators, remain an urgent public health 
problem. In this connection, improving the organization of primary and secondary prevention of CVD based on the study of metabolic 
markers of premature aging is relevant and timely.

Aim. To determine the correspondence of metabolic markers of aging to biological and calendar age in patients with very high, high 
and moderate / low cardiovascular risk (CVR).

Materials and Methods. This study included 73 patients, among them women - 56% (n=41), men-44% (n=32), the average age was 
51.99 ±8.93 years. Total cardiovascular risk (CVR) was determined for all individuals on the basis of the international SCORE scale. 
On the basis of the CVR category, the patients were divided into two groups: the comparison group (I) consisted of patients with low or 
moderate CVR (n=27); main group (II) with high and very high risk (n=46). In all groups, biological age was determined according to 
the method of A. Gorelkin and B. Pinkhasov. Metabolic parameters: total cholesterol (TC), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), 
high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG), glucose, insulin were determined according to the generally accepted 
method. Statistical processing was carried out on a computer using the statistical program Statistica 7.0.

Results. In group I, BA is on average 2.36 years less than the calendar age, and in group II - more by 2.05 years. Statistically 
signifi cant differences between groups I and II are observed in CA-46.65±9.02 years in group I, 55.25±7.23 years in group II (p = 
0.005), BA-44.29±10.67 years vs 57.30±7.99 years (p=0.001), total cholesterol-5.03 ±1.26 mmol/l vs 5.44±1.23 mmol/l (p=0.012), 
cholesterol-VLDL-0,82±0.013 mmol/L vs 1.03±0.05 mmol/L (p=0.008), LDL-C-3.23±0.75 mmol/L vs 3.47±1.13 mmol/L (p =0.040), 
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HDL-C-0.98±0.04 mmol/L vs 0.90±0.05 mmol/L (p=0.764), TG-1.20±0.39 mmol/L vs 1.79±1.15 mmol/L (p=0.001), glucose-4.59±0.53 
mmol/L vs 6.12±2.04 mmol/L (p=0.012), insulin - 15.35±0.06 mU/L vs 23.59±2.62 mU/L (p=0.018), accordingly.

Conclusions. Thus, it can be assumed that the aging process develops prematurely in individuals with higher grade CVR. In individuals 
with high and very high CVR, the metabolic phenotype is signifi cantly worse than that in patients with moderate / low CVR, which 
dictates the need for timely prophylaxis before complications develop.

EFFECT OF OMEGA-3 PUFA ON HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH ATRIAL 
FIBRILLATION

Ozhogan Marta Zinovievna, Domka Anna Maria, Solodushkevich Alex Igor, Krulik Katarzyna, Wisnievska Claudia Mar-
garet

Scientifi c advisers: Prof. M.A. Orynchak, Act. Assoc. М.М. Vasylechko,
Assoc. Prof. О.S. Chovhanuk

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Pharmacology and Internal Medicine №3 named after Prof. MM Berezhnytsky

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: marthaozhohan@gmail.com
Actuality. Atrial fi brillation (AF) is one of the most common life-threatening heart lesions. The search for improvement of pathogenetic 

therapy of AF continues. The aim is to evaluate the effect of omega-3 PUFA on the state of time indicators of heart rate variability (HRV) 
in newly diagnosed AF (NDAF) in patients with metabolic syndrome (MS). Materials and methods of research. We examined 73 
patients with NDAF on the background of MS, aged 50-74 years. An oral glucose tolerance test was performed to determine insulin 
resistance by glucose and endogenous insulin (EI) in plasma, Holter ECG monitoring with HRV assessment. Depending on the level of 
EI, patients were divided into 3 groups: 1 group - 29 patients with normal EI levels; 2 - 21 with reactive hyperinsulinemia (HI); 3 - 23 
with spontaneous HI. Treatment: basic standard therapy of AF + omega-3 PUFA. The examination was performed before and after 2 
months of observation. Control - 20 almost healthy people. Results. After treatment there was revealed a decrease in heart rate by 27%; 
24% and 18% (groups 1, 2 and 3), respectively, compared with basal levels (p <0.05). Among the indicators of sympathetic activity 
SDANN was signifi cantly decreased by 17% (p <0.05) in 44% of cases, in other patients - a tendency to decrease (p <0.1). SDNN and 
SDNNind values have tended to decrease in all patients (p <0.1). Indicators of activity of the parasympathetic link RMSSD, pNN50 
have tended to increase in group 1 (p <0,1) and signifi cantly increased by 24%; 23% (group 2; 3), respectively (p <0.05).). No adverse 
events were observed. Conclusions. According to the indicators of Holter ECG monitoring the patients with NDAF are characterized by 
a signifi cantly increasing in sympathetic and decreasing in parasympathetic effects. Under the infl uence of omega-3 PUFA the disturbed 
balance . the parts of the autonomic nervous system restores, which is manifested by a decrease in sympathetic activity and a parallel 
increase in parasympathetic activity, especially in patients with NDAF and insulin resistance.
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Актуальність. Сьогодні неможливо уявити сучасну людину без маски у громадських місцях, адже пандемія SARS-CoV-2 
призвела до появи нових звичок, які закріпилися у повсякденному житті. Але довге носіння масок призводить до виникнення 
проблем зі шкірою проблем — «маскакне» (новий термін, що утворився із комбінації слів «маска» та «акне»). Маска чинить 
подразнюючу, алергічну дію, також під нею збирається піт, який є поживним середовищем для накопичення та розмноження 
бактерій. 

Мета. Вивчити рівень обізнаності сучасної молоді щодо проблеми «маскакне» та вивчити його прояви з метою профілактики 
появи дерматозу. 

Матеріали та методи. Нами були проведено анкетування 30 студентів, з яких 18 (60%) дівчат та 12 (40%) хлопців. 3-6 курсів 
ХНМУ віком від 19 до 23 років із використанням платформи Google Forms. Середній вік опитаних становив 20,1±1,69 років. 

Результати. За результатами опитування, 22 (73,33%) знають, що таке маскакне, при цьому 9 (30%) мали відповідні проблеми 
зі шкірою , а 11 (36,66 %) мали подібні прояви у своїх родичів або знайомих. Із всіх 9 опитаних, які мали патологічні зміни 
шкіри, всі вони пов’язують виникнення цих проявів із носінням маски. У більшості опитаних 6 (20%) були виявлені скарги, які 
проявлялися лущенням, мацерацією шкіри та її свербежем, у 1 (3,33%%) появою гнійничків та 2 (6,67%) — появою червоної 
мономорфної висипки, яка локалізована на щоках та підборідді. 

Висновки. Згідно результатів дослідження, більшість опитаних були інформовані щодо проблеми «маскакне», 30% мали 
прояви дерматозу та 100% із них пов’язували їх із носінням маски. Були надані рекомендації щодо запобігання виникнення 
«маскакне». А саме: треба міняти маску кожні 2 години та після її намокання, наносити менше декоративної косметики на зону, 
яку вкриває маска, адже під нею створюється парниковий ефект. Завжди треба вдягати чисту маску та регулярно її міняти, якщо 
використовується одноразова маска, та прати багаторазову тканинну. Обличчя після носіння маски рекомендується ретельно 
вмивати та використовувати доглядові косметичні засоби, що пасують вашому типу шкіри. 
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Актуальність. Станом на 2020 рік 2.6 мільярда людей живуть з міопією, з них 312 мільйонів дітей до 18 років. Більшість цих 
змін можна попередити дотримуючись простих правил гігієни зору.

Мета - проаналізувати знання підлітків щодо основ гігієни зору, а також провести оцінку застосування навиків гігієни зору 
до та під час пандемії; провести суб’єктивний аналіз показників зору в підлітків.

Матеріали і методи. Для суб’єктивної оцінки стану зору та навичок гігієни зору було розроблено електронне анкетування 
на основі Computer Vision Questionnaire і гігієнічних вимог організації профілактики захворювань органів зору. Опитування 
проведено серед 348 студентів (275 дівчат і 73 хлопців) медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного 
університету (ІФНМУ) в 2021 та 2019 році. 

Результати. Під час профілактичних медичних оглядів, згідно даних анкетування, у 104 (269,8%) з 348 обстежених студентів 
було виявлено   патологію зорового аналізатора, з них міопія легкого ступеня виявлена у 71 (20,4%) студентів. У 23 (6,6%) 
підлітків була виявлена   міопія середнього ступеня тяжкості до пандемії. У 5 (1,3%) студентів вказали про наявність змішаного 
спазму обох очей. Серед 104 студентів, які мають проблеми із зором окуляри носять 59(16,9%) студентів, а контактними лінзами 
користується 17(4,9%) студентів. Згідно з результатами, отриманими завдяки електронному опитуванню за віком, 155(44,5%) 
осіб віком 17 років, 135(38,8%) осіб віком 16 років, 55(15,8%) осіб віком 18 років та 38(10,6%) осіб віком 15 років. Гостротою зору 
задоволено 197(53,7%) опитаних підлітків, а 150(43,1%) підлітків скаржаться на неприємні відчуття (свербіж очей, головний 
біль, відчуття сухості в очах) після тривалого використання гаджетів. Також 135(38,7%) студентів скаржаться на болі в спині. 
250(71,8%) студентів вказало, що користуються комп’ютером більше 5 годин, що в основному пов’язано з навчальним процесом. 
94(27%) студентів не звертають увагу на свою осанку при роботі за комп’ютером чи при читанні навчальної літератури. На 
жаль, додатковим джерелом освітлення, а саме, настільною лампою, користуються лише 98(28,1%) опитаних. Також, 37(10,6%) 
підлітків взагалі не пам’ятають де саме розташовується джерело освітлення в їхній кімнаті і чи достатньо їм його потужності 
для навчання в вечірній час. Під час роботи з ПК чи телефоном гімнастику для очей виконує лише 62(17,81%) опитаних. Під час 
навчального процесу чи роботи за комп’ютером 55(15,8%) осіб робить перерву тривалістю 5 хвилин, 72(20,7%) особи роблять 
перерву тривалістю 10 хвилин та 75(23,6%) роблять перерву тривалістю 20 хвилин, що допомагає повноцінно відпочити 
зоровому аналізатору. 165(47,4%)підлітків сплять всього 6 годин на добу, 115(33%) опитаних сплять 7 годин на добу та 80(23%) 
сплять 8 годин на добу.

Висновки: Слід зауважити, що практично всі опитані підлітки почали відмічати проблеми із зором під час дистанційного 
навчання та, на жаль, дуже мала кількість дотримується та знає норми гігієни зору. Тому важливо, наголошувати на первинній 
профілактиці порушення акомодації ще в дитячому віці. Щорічне проходження офтальмологічного обстеження всіх користувачів 
ПК є обов’язковим.

Ã²ÑÒÎËÎÃ²ß ÖÈÒÎËÎÃ²ß ÒÀ ÅÌÁÐ²ÎËÎÃ²ß
HISTOLOGY CYTOLOGY AND EMBRYOLOGY

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÂÏËÈÂÓ ÇËÎÂÆÈÂÀÍÍß ÀËÊÎÃÎËÅÌ ÍÀ ÌÎÐÔÎÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÑÒÀÍ 
ÍÈÐÊÈ

Витвицький А.Ю., Олійник Р.А., Шийка О.А.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.Я. Жураківська 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра анатомії людини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vytvytskiia@gmail.com
Важко знайти більше зло, ніж алкоголь, яке б так наполегливо і безжально впливало на здоров’я мільйонів людей, та 

руйнувало тканини і органи людини (особливо кору головного мозку), розум і особистість людини, приводячи до ранньої смерті. 
Підступність цієї отрути полягає в тому, що важкі наслідки від шкоди алкоголю настають не відразу, поступово, непомітно. Під 
час аналізу сучасної літератури ми встановили, що нирки є дуже чутливими до впливу алкоголю. Тому ми вирішили доповнити 
наукові пізнання щодо встановлення морфологічного стану структурних компонентів фільтраційно-реабсорбційного бар’єру 
нирки при алкоголізмі, обумовленому зловживанням алкоголем.

Метою нашого дослідження було встановити морфофункціональний стан фільтраційно-реабсорбційного бар’єру нирок у 
тварин на етапах експериментального алкоголізму. 

Матеріали і методи. Використовували: моделювання експериментального алкоголізму; гістологічні та 
електронномікроскопічні методи дослідження; кількісний аналіз результатів зі статистичною обробкою даних. 

Результати. Хронічна алкогольна інтоксикація протягом 5-ти діб, що у клінічному аспекті відповідає періоду формування 
потягу до алкоголю викликає функціональне напруження компонентів фільтрації та реабсорбції, морфологічним проявом 
якого будуть ознаки гіпертрофії внутрішньоклітинних компонентів. На гістологічному рівні для звивистих канальців нефрона 
характерний розвиток явищ зернистої дистрофії. Тривале вживання алкоголю протягом 12-ти діб (відповідає розвитку фізичної 
залежності) приводить до виснаження адаптаційно-захисних механізмів компонентів клубочкових капілярів і звивистих канальців 
нефрона з декомпенсацією і розвитком у них виражених деструктивних змін. Проявляється деструкція внутрішньоклітинних 
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структур фільтраційно-реабсорбційного бар’єру, з переважанням ознак функціонального перенапруження, що проявляється 
явищами гіпертрофії цитоплазматичних структур клубочкового фільтру та реабсорбційного бар’єру. При гістологічному 
дослідженні встановлено розвиток деструктивних змін в епітеліоцитах проксимальної та дистальної частин канальців нефрона.

Висновки. За характером морфологічної реакції на введений алкоголь, нирки відносяться до органів, реакція яких полягає 
у послідовному прогресуванні первинно виявлених морфологічних змін. Вираженість морфологічних проявів у структурних 
компонентах фільтраційно-реабсорбційного бар’єру нирки на етапах хронічної алкогольної інтоксикації залежить від тривалості 
алкоголізації.

ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÖÈÒÎÃ²ÑÒÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÇÌ²Í Â ÍÈÐÊÀÕ ÏÐÈ Ï²ªËÎÍÅÔÐÈÒ²
Осудар І.Л.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Б.В. Грицуляк
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynaosudar@ukr.net

Актуальність. Пієлонефрит є одним із найбільш поширених захворювань нирок і являє собою неспецифічне запалення 
мисково-чашечкової і тубулярної системи. Збудниками пієлонефриту найчастіше є кишечка паличка, ентерококи, синьо гнійна 
паличка і стафілококи, які проникають в нирки гематогенно або висхідним шляхом – сечоводами із сечового міхура. Дослідження 
цитогістологічних змін в нирках за умов хронічного пієлонефриту залишаються актуальними.

Мета. Встановити характер цитогістологічних змін в ниркових тільцях і ниркових канальцях при хронічному пієлонефриті 
у чоловіків зрілого віку.

Матеріали і методи. Досліджено гістологічні мікропрепарати з 19-и біоптатів нирок чоловіків зрілого віку при хронічному 
пієлонефриті з архіву патологоанатомічного відділення КНП «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня».

Результати. Цитогістологічно в біоптатах нирок виявлено виражену лейкоцитарну інфільтрацію. В ниркових канальцях 
кубічний епітелій сплощений з ознаками метаплазії, простір канальців заповнений колоїдними масами. Наявне виражене 
розростання м іжканальцевої сполучної тканини з вогнищами хронічного запалення та мікроабсцесами. В частині клубочків 
нирки – гломерулосклероз.

Висновки. Хронічний пієлонефрит призводить до розвитку гломерулосклерозу та атрофії частини ниркових канальців.

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ²ß ÒÀ ÂÅÍÅÐÎËÎÃ²ß
DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

ÄÅÐÌÀÒÎÑÊÎÏ²×ÍÅ ÂÈßÂËÅÍÍß ÂÈÏÀÄÊ²Â ÌÅËÀÍÎÌÈ ÑÅÐÅÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß
Герляйн Н.П.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. С.Г. Ткаченко
Харківський національний медичний університет

Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології
м. Харків, Україна, e-mail: npherliain.3m16@knmu.edu.ua

Актуальність. Меланома – це специфічна пухлина шкіри людини, яка розвивається з пігментоутворюючих клітин 
(меланоцитів) та характеризується інтенсивним забарвленням. У жінок частіше локалізується на шкірі нижніх кінцівок, а у 
чоловіків – на тулубі, але також може з’являтися на слизових оболонках (кон’юнктива, слизова рота тощо). Захворюваність 
даною злоякісною пухлиною в останні роки різко зросла у всіх частинах світу на 25%, і є провідною причиною смерті від раку 
(80%).

Мета. Розглянути картину клініко-патологічних особливостей випадків меланоми виявлених за допомогою дерматоскопії.
Матеріали та методи. Дерматоскопічне обстеження проводилося з використанням дерматоскопу HEINE DELTA 20 в рамках 

проектів “День меланоми”, ”Тиждень боротьби з раком” під час яких було проведено огляд та реєстрацію 338 пацієнтів за 
самозверненнями, з яких 235 жіночої статі (69,5 %) та 103 чоловічої статі (31,5 %) у віковому діапазоні 5-76 років. 

Результати. Із загальної кількості випадків, 335 (99 %) були шкірними новоутвореннями, 3 (1 %) - іншої локалізації. 
Меланоцитарні новоутворення були виявлені у 336 випадках, з них у 330 (98 %) пацієнтів реєстрували меланоцитарні невуси 
і у 6 пацієнтів (2 %) були виявлені дерматоскопічні ознаки меланоми. Випадки меланоми реєструвалися переважно у жінок 
у віковому діапазоні 50-55 років. Серед немеланоцитарних новоутворень найчастіше реєструвалися себорейні кератоми (112 
випадків - 33 %), гемангіоми (67 випадків - 20 %), акрохордони (54 випадки - 16 %), дерматофіброми (32 випадки - 9,5 %), 
епідермальні невуси (21 випадок - 6 %), 1 випадок вродженої аплазії шкіри. Серед немеланомних пухлин було виявлено 54 
випадки актинічного кератозу (16 %), 15 випадків базаліоми шкіри (4 %), 4 випадки плоскоклітинного раку( 1 %). Пацієнти, в 
яких виявлені злоякісні новоутворення, були направлені для обстеження та лікування в онкологічний заклад.

Висновки. Дерматоскопічне дослідження дозволило виявити меланомний рак шкіри у 6 пацієнтів (2 %) — переважно жінок 
у віковому діапазоні 50-55 років, а також немеланомний рак шкіри у 19 пацієнтів (6 %). 
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ÀÊÍÅ — ÏÐÎÁËÅÌÀ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß
Маляр І.О.

Науковий керівник — к.мед.н., доц. М.С. Волошинович
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynamaliar@gmail.com

Актуальність. Acne vulgaris – одне з найбільш розповсюджених захворювань шкіри, при якому спостерігається обструкція 
і запалення волосяних фолікулів та прилеглих сальних залоз. За результатами багатьох досліджень частка охоплення серед 
підлітків сягає від 50 до 95% популяції. Проте акне вражають всі вікові групи та мають складний патогенез, що включає 
множинні фактори з взаємопов’язаними механізмами — збільшення утворення шкірного сала; порушення процесу зроговіння 
клітин шкіри; вивільнення медіаторів запалення; дію інфекційного агента - Propionibacterium acnes (грампозитивні факультативні 
анаероби, що живуть глибоко всередині фолікулів і в порах шкіри).

Мета. Поглиблення знань щодо поширеності акне серед населення Івано-Франківської області, особливості їх перебігу; 
вивчення та аналіз даних про сучасні методи лікування.

Матеріали та методи. Статистичні дані - зібрані як результат опитування, проведеного на платформі Google Forms 
(посилання було розповсюджено серед студентів ІФНМУ для заповнення ними та членами їхніх родин). Аналіз літературних 
даних, про сучасний стан проблеми, проведений за допомогою ресурсів PubMed, StudMed та Google Books.

Результати досліджень. За даними опитування було з’ясовано сучасні тенденції захворюваності та поширеності акне 
серед населення Івано-Франківської області, вікові особливості перебігу даного дерматозу, проаналізовано сімейні випадки 
захворювання. Всього у дослідженні прийняло участь 100 осіб, які були розділені на групи відповідно віку (перша – до 12 
років – 30 осіб (30%); друга від 13 до 25 років — 40 осіб (40%); третя – понад 26 років — 30 осіб (30%)).

Отримані статистичні дані вказують, що на акне страждає 80% (32 особи) опитаних респондентів у віці від 13 до 25 років; 
30% (9 осіб) старших 26 років та 6% (2 осіб) віком до 12 років. Із них — 43 пацієнти (43%) відмічали зв’язок між дебютом 
захворювання та статевим дозріванням. 32 пацієнти (32%) стверджували, що захворювання у них починалося поступово. І лише 
38 опитаних (38%) респондентів зверталися за консультацією до лікарів щодо лікування.

Висновок. З такою проблемою, як акне, стикаються особи різного віку. Проте максимальна частка, згідно результатів 
проведеного опитування, припадає на вікову групу 13-25 років. Традиційно хворі на будь-яке захворювання очікують отримати 
від лікування швидкий результат. Проте згідно опрацьованої літератури це тривалий та нелегкий процес, який включає у себе 
не тільки косметологічні процедури, засоби зовнішнього догляду, а й вживання системних препаратів. Різноманітність форм 
вугрової хвороби, особливості її перебігу в пацієнтів різних вікових категорій вказує на доцільність удосконалення підходів до 
диференціальної діагностики та лікування, що може стати предметом наших майбутніх досліджень.

ÀÊÍÅ ⎯ ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ÏÐÎÁËÅÌÈ
Наконечна Н.І., Халак С.М.

Науковий керівник – асист. І.О. Буянова 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nadya_nakonechna@mail.ru

Актуальність. Acne vulgaris - одне з найбільш поширених захворювань шкіри в осіб молодого віку. Захворюваність сягає 
до 85% осіб у віці 12-25 років і близько 35% осіб старше 25 років. Захворювання характеризується прогредієнтним перебігом, 
формуванням психоемоційних розладів, депресій у випадку тривалої неадекватної противугревої терапії, різко знижує якість 
життя хворих. Тяжкі форми призводять до тяжких косметичних вад у вигляді гіпер- і гіпопігментацій, рубців.

Мета. Вивчення етіопатогенетичних механізмів акне, поширення і вплив на психоемоційний стан, соціальний статус. 
Висвітлення медико-соціального значення проблеми та надання рекомендацій, котрі зможуть покращити стан шкіри та 
відповідно якість життя.

Матеріали і методи. У дослідження включено 470 студентів медичних університетів(ІФНМУ, НМУ ім.Богомольця, ВНМУ, 
ТНМУ, ОНМУ, УжНМ, БНМУ, ХНМУ) серед яких 301-а особа жіночої (64,1%) та 169 – чоловічої статі (35,9%), з яких 360(76,5%)
осіб мали дане захворювання. Електронне опитування розроблене на основі анкети багатофакторного оцінювання вугрової 
хвороби та психоемоційного стану студентів. 

Результати. Серед 470 досліджуваних - 360 осіб,що відмічали вугрову хворобу, спостерігали у такому віці: до 17 років – 
120 (33,3%), 17-20років – 144 (40%), 20-25 років – 63 (17,5%), після 25 років – 31 (8,6%). I стадія-198 осіб (55%), II стадія-108 
осіб (28,6%),III стадія - 53 особи (14,7%), IV стадія - 6 осіб (1,7%). Студенти появу акне пов‘язували з : гормональними збоями, 
гінекологічними захворюваннями, тривалим стресом, віком, споживанням великої кількості швидких вуглеводів та молочних 
продуктів. У 82% опитуваних, акне викликало комплекси та дискомфорт, у 16 осіб спостерігались неврози та депресії, що 
пов‘язані з тривалим неефективним лікуванням. 

Висновки. Акне – це захворювання , яке охоплює не тільки пубертатний період, а й старші вікові групи, адже є рецидивуючим 
та поліетіологічним. Також зображено тісний взаємозв‘язок вугрової хвороби і психоемоційних розладів, різким зниженням 
якості життя, поведінковими реакціями.

Ì²ÊÐÎÁ²ÎÌ ØÊ²ÐÈ ÒÀ ÍÎÂ² ÃÎÐÈÇÎÍÒÈ Ó ÒÅÐÀÏ²¯ ÀÒÎÏ²×ÍÎÃÎ ÄÅÐÌÀÒÈÒÓ
Огороднік Н.А.

Науковий керівник – асист. Х.Я. Николайчук 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ohorodnik81@gmail.com

Актуальність. Атопічний дерматит (АтД) – це захворювання з генетично детермінованою схильністю до атопії, яке 
проявляється порушенням епідермального бар’єру і характеризується персистуючим свербежем, хронічним рецидивуючим 
перебігом, віковими особливостями локалізації та морфології фокусів ураження. У більшості випадків АтД дебютує в ранньому 
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дитячо му віці й підлягає швидкій хронізації з багаторазовими рецидивами, за рахунок чого значно знижує якість життя хворого 
та членів його родини. На АтД страждають від 10% до 15% дітей. Поширеність даної нозології серед дітей в Україні зросла 
майже в 2 рази за останні 10 років. Усе це вказує на те, що атопічний дерматит є важливою медичною і соціально значущою 
проблемою сьогодення, вирішення якої потребує поглиблених досліджень етіопатогенезу даної патології, пошуку новітніх, 
більш досконалих і ефективних методів терапії. 

Матеріали та методи. Проведено огляд новітніх наукових даних, що стосуються теми атопічного дерматиту, перспективних 
методів його лікування.

Результати. Проаналізувавши 27 джерел зарубіжної літератури за останні 5 років, відзначено, що на даний час АтД розглядається 
в рамках епігенетичних механізмів взаємодії генетичних порушень з факторами зовнішнього середовища. Неповноцінність 
генів білків філагрину, лорікрину, SPINK5 викликає порушення бар’єрної функції шкіри. До провідних екзогенних факторів, 
які провокують загострення АтД належать аліментарні, психоемоційні, інфекційні. Зміни у складі ентерального мікробіоценозу 
підвищують проникність епідермального бар’єру та певною мірою посилюють (провокують) сенсибілізацію організму, що 
в свою чергу значно ускладнює перебіг атопічного дерматиту у дітей. Доведено, що зміни мікробіому кишечника можуть 
призводити до значних порушень з боку мікробіому шкіри, віддзеркаленням чого є зниження його мікробної різноманітності і, 
як наслідок, колонізація шкіри патогенними мікроорганізмами, що є досить типовим при атопічному дерматиті. Staphylococcus 
aureus знаходять на шкірі у 90% хворих на АтД. У зв’язку з цим перспективним напрямком терапії атопічного дерматиту є 
відновлення мікробіому шкіри шляхом використання кремів, що містять лізати непатогенних бактерій. Дана група препаратів 
не тільки здійснює відновлення шкірного мікробіоценозу, а й підвищує резистентність епідермального бар’єру. Встановлено, 
що лізати, отримані з колоній грамнегативних бактерій Vitreoscilla fi liformis, здатні активувати синтез протизапальних цитокінів, 
тим самим пригнічуючи запалення, і відновлювати мікробіоценоз шкіри, що значно покращує перебіг АтД. 

 Висновки. Отримані дані показали, що на сучасному етапі вивчення атопічного дерматиту новою та досить прогресивною 
стратегією у лікуванні та профілактиці даного захворювання є вивчення мікробіому шкіри і його модифікацій під впливом 
застосування топічних препаратів лізатів непатогенних мікроорганізмів. Сьогодні ведуться клінічні дослідження щодо 
ефективності та впровадження їх у стандартну схему терапії атопічного дерматиту.

ÂÈÏÀÄ²ÍÍß ÂÎËÎÑÑß Ï²ÑËß ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÎÃÎ COVID-19: ßÊÀ ÏÐÈ×ÈÍÀ?
Олексюк Р.В.  

Науковий керівник – асист. Х.Я. Николайчук  
Івано-Франківський національний медичний університет  

Кафедра дерматології та венерології 
 м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: roksolana625@icloud.com

Актуальність: COVID-19 — гостра респіраторна інфекція, спричинена коронавірусом, в умовах пандемії якої світ живе 
з березня 2020 року. Множинні ускла днення та віддалені наслідки даної хвороби реєструються щоденно лікарями різних 
спеціальностей. Реактивне випадіння волосся у осіб, які одужали від COVID-19, зараз активно вивчається і обговорюється в 
дерматологічному колі. 

Матеріали та методи дослідження. Проведено ретроспективний аналіз медичної документації пацієнтів з дифузним 
телогеновим випадінням волосся (телогенна алопеція, ТА), що зверталися до дерматолога в одній з приватних клінік нашого 
міста з квітня до грудня 2020 року. 

Результати дослідження: Було встановлено, що протягом 9 місяців на прийом звернулися 65 пацієнтів (68%- жінки, 32%- 
чоловіки), віком 27-55 років, зі скаргами на інтенсивне випадіння волосся, особливо під час миття та розчісування, зменшення 
загального його об’єму, іноді ламкість і сухість волосся. Ці прояви почали відмічатися на 54-72 день після перенесеної 
коронавірусної інфекції. У 45 пацієнтів відмічалася середня тяжкість Covid-19, у 17 – важка форма, і лише у 3- легкий перебіг. 
93% пацієнтів мали тривалу гарячку та отримували антибіотики широкого спектру дії протягом 7-20 днів.

Комплексне обстеження кожного пацієнта не виявило гормонального дисбалансу, ендокринопатій, гельмінтозу, анемій, 
що є найчастішими причинами випадіння волосся. При трихоскопії - відсутні запальні зміни шкіри та волосяних фолікулів; 
виявлено рівномірне зменшення кількості фолікулів, наявні порожні фолікули. Вираженість проявів однакова у фронтальній та 
окципітальній ділянках.

Висновок. Проаналізувавши отримані дані, ми дійшли висновку, що стрес внаслідок затяжного інфекційного захворювання 
та можливої токсичної дії комбінації антибіотиків на волосяний фолікул є основним патогенетичним чинником дифузного 
телогенового випадіння волосся після перенесеного COVID-19.

LONG-TERM CONSEQUENCES OF COVID-19 TREATMENT: REACTION OF SKIN AND ITS 
APPENDAGES.

Salman Mahmoud Harby
Scientifi c supervisor – Assist. K. Nykolaichuk
Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Dermatology and Venereology

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: mkelani408@gmail.com
Introduction. For a year now the whole world has been living in the COVID-19 pandemic and the morbidity is growing steadily. 

According to the updated “Coronavirus disease 2019 treatment guidelines”, patients with а moderate and severe course of this illness, com-
plicated by a bacterial coinfection, require an antibacterial therapy combined with systemic corticosteroid. And because of the well-known 
side effects of these drugs, we observe long-term results in people, who have recovered from COVID, even among dermatological patients.

Materials and methods. Overall, we have done a retrospective analysis of 87 patients’ medical documentations. 57 females and 30 males, 
aged 28-63 years, have applied for dermatological help on the 10-63thday after the coronavirus disease symptom onset, which was confi rmed 
by a PT-PCR test. All of them have suffered from a moderate or severe form of COVID-19. 59 patients received treatment on an outpatient 
basis, and 28- in a hospital, including 10 patients, who were admitted to the ICU, because required supplemental oxygenation. They were used 
injectable antibiotics (the combination of cephalosporins, macrolides, phtorquinolons) and dexamethasone within 5-16 days.

Results. We found that after a detailed examination of each patient a diagnosis of reactive hair loss were confi rmed in 45 patients, 
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T.versicolor - in 39, onychodystrophy – 34, candidiasis of big folds or oral mucosa – 16, urogenital candidiasis - 15, fl at warts - 7, common 
warts – 6, lichen planus – 2.

In 58 patients 2 or even 3 nosology at the same time were diagnosed. All these pathological processes manifested within 1-3 months 
after the disease, some of them – while taking medicines for COVID-19.

Conclusion. The analysis of this dermatological morbidity shows that diagnosed skin problems appeared due to side effects of medi-
cines, which were used for the treatment of COVID-19 and cannot be a direct complication of the coronavirus disease.

A massive antibacterial therapy with systemic corticosteroids leads to immunosuppression, stress, hormonal disbalance, hypovitamin-
osis. As a result, it provokes the activation of fungi and papillomavirus through suppression of benefi cial bacteria. And the obtained data 
mainly confi rm that fact.

Reactive hair loss, onychodystrophy, and lichen planus may be the result of a toxic infl uence of antibiotics or SARS-CoV-2 on the skin 
and its appendages.

POST COVID-19 HAIR LOSS IN YOUNG PEOPLE
Mariia Tsidylo

Scientifi c advisers – Assoc. Prof. M. Voloshynovych
Ivano Frankivsk National Medical University

Dermatology and Venerology Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: violetmad021@gmail.com

The novelty of the study is due to the prevalence of the epidemic situation of the new virus throughout the territory of Ukraine. The 
COVID-19 is known to be characterized by multiple post-morbid failures, including hair loss. Trichological disorders of patients after 
COVID-19 are caused by symptoms of this disease, such as prolonged fever, emotional stress, etc. Hair shedding was observed to be focal 
and diffuse, but both of types caused discomfort to the interviewed people. 

The aim of the study is to defi ne the peculiarities of hair loss of young men and girls after being sick.
Material and methods. To achieve the goal, 100 boys and girls, who were ill at different times, were examined. They were divided 

into two groups: 1st (10 boys and 33 girls) – who suffered from focal hair shedding; 2nd control group (28 boys and 29 girls) – who 
suffered from diffuse hair loss. All of them have been examined in a complex way. By means of questionnaires, they noted complaints, 
their symptoms during being ill, the frequency of use of cosmetics, their effectiveness, consumption of food rich in vitamins, vitamin pills, 
and so on. 

Research results. As a result of the study, it was found out that both of sexes had problems with hair density after recovering from 
COVID-19. Bigger part of respondents noted a diffuse hair shedding, but a large number of young people also noted the focal one.

The reasons for these changes may be the infl uence of symptoms of COVID-19, mostly stress, anxiety and high fever. At the same time 
most of respondents with diffuse hair loss noted that their hair density had returned to normal in approximately nine months, conversely 
the condition of hair density of the second group had recovered more slowly. In addition, people who were more seriously ill were more 
prone to hair shedding.

Thus, hair shedding in boys and girls after being infected with the COVID-19 may be a result of the impact of illness symptoms and 
can be differed depending on sex, form of the disease and various lifestyle factors. 

ÅÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ²ß
ENDOCRINOLOGY 

ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑÍÀ ÕÂÎÐÎÁÀ ² ÖÓÊÐÎÂÈÉ Ä²ÀÁÅÒ
Олексюк Р.В., Корійчук М.І.  

Науковий керівник – к.мед.н., асист. Т.І. Власюк  
Івано-Франківський національний медичний університет  

Кафедра ендокринології  
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: roksolana625@icloud.com

Актуальність: Цукровий діабет (ЦД) з кожним роком набуває все більшого поширення серед населення. Літній вік та 
наявність ЦД, гіпертонії та ожиріння значно збільшує ризик госпіталізації та смерті у пацієнтів з COVID-19. 

Мета: встановити рівень летальності серед пацієнтів з COVID-19 та супутнім ЦД, розробити заходи профілактики для таких 
пацієнтів.

Матеріали та методи: дані Департаменту охорони здоров’я ОДА Івано-Франківської області, Центру громадського здоров’я 
(ЦГЗ) МОЗ України, зарубіжних науковців та статей.

Результати: Станом на 5.03.21 р., за офіційними даними ЦГЗ, від початку пандемії в Івано-Франківській області підтверджено 
67761 випадків COVID-19. За даними Обласного департаменту охорони здоров’я від початку пандемії коронавірусної хвороби в 
Івано-Франківській області померло 1110 осіб з COVID-19 (станом на 1.03.2021р), з них 118 осіб хворіли на ЦД та знаходились 
на інсулінотерапії. Летальність серед чоловіків вища, ніж серед жіночого населення. Таким чином, летальність при COVID-19 
у пацієнтів із ЦД досягає 10 %, тоді як у загальній популяції цей показник становить близько 2 %.

За даними науковців SARS-CoV-2 потрапляє у клітину за допомогою приєднання до рецепторів ангіотензинперетворюючого 
ферменту 2 (АПФ2). Виникає гостра недостатність цього ферменту, підвищення рівня медіаторів запалення в крові, розвивається 
так званий “цитокіновий шторм”. Вироблення активних форм кисню та вірусна активація ренін-ангіотензин-альдостеронової 
системи спричиняє резистентність до інсуліну, гіперглікемію та пошкодження ендотелію судин. Відбувається також підвищення 
рівня фібриногену та D-димеру, що веде до збільшення в’язкості крові та пошкодження судинного ендотелію, а отже збільшує 
ризик тромбоемболії. SARS-CoV-2 посилює запалення та змінює реакції імунної системи, що призводить до труднощів 
у глікемічному контролі у пацієнтів з ЦД. Наявність мікроангіопатії, гемореологічні порушення у пацієнтів з ЦД значно 
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погіршують прогноз при COVID-19. 
За статистичним даними, COVID-19 частіше має важкий перебіг у чоловіків , ніж у жінок. Науковці пов’язують це з вищим 

рів нем концентрації рецептора АПФ2 у чоловіків, позитивним впливом естрогенів на опірність імунітету жінок.
Висновки: Контроль глікемії та стан судин мають вирішальне значення для пацієнтів із ЦД та COVID-19. Важливими 

заходами профілактики для таких пацієнтів є: добра компенсація ЦД, ретельний контроль рівня глюкози та глікованого 
гемоглобіну, обов’язкова вакцинація від SARS-CoV-2.

²ÍÔÅÊÖ²ÉÍ² ÕÂÎÐÎÁÈ ÒÀ ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²ß
INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ²ÍÔÅÊÖ²ÉÍÈÕ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ Ó ÂÀÃ²ÒÍÈÕ
Бучковський П.С. Моренко М.В.

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., асист. А.Л. Процик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: petro_buchkovskyi@outlook.com

Актуальність. Впродовж багатьох тисячоліть на планеті земля триває війна між людьми та хворобами, але тільки в 1796 
році було знайдено спосіб їм запобігти - була відкрита перша вакцина. Завдяки цьому людям вдалося значно зменшити епідеміч-
ні спалахи захворювань по всьому світі. Більшість з них є особливо небезпечними у період вагітності як для матері так і для 
плода, тому важливим є вакцинація майбутніх матерів від цих захворювань, адже вагітність – це особливий стан, коли більшість 
захворювань мають грізніший перебіг.

Мета. Провести порівняльну характеристику стандартів проведення специфічної профілактики окремих інфекційних хворіб 
у вагітних в Україні та інших країнах світу.

Матеріали та методи. Проаналізовано стандарти України (сайт МОЗ України, накази МОЗ України, Центр громадського 
здоров’я України), США (FDA, American College of Obstetricians and Gynecologists, Advisory Committee on Immunization Prac-
tices, Centers for Disease Control and Prevention), Франції (Ministère des Solidarités et de la Santé), Нідерландів (National Institute 
for Public Health and the Environment Ministry of Health, Welfare and Sport), Німеччини (Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut), 
Великобританії (Public Health England).

Результати. Порівняльний аналіз показав що українські накази у більшості випадків співпадають з світовими рекоменда-
ціями щодо вакцинації у вагітних жінок. Але іноземні протоколи мають більш чіткий покроковий план потреби у профілактиці 
певних захворювань до та під час вагітності. У таких країнах як США, Німеччина, Великобританія вакцинація вагітних від 
грипу є обов’язковою, на відміну від України, де це щеплення несе рекомендаційний характер. В світі активно впроваджується 
вакцинація вагітних АаКДП-М, не залежно від часу останньої ревакцинації. На період вагітності жінка повинна утриматись 
від ревакцинації живими вакцинами. Вакцинація від гепатиту B у вагітних жінок в Україні ніяк не регулюється, на відміну від 
США, де жінки які знаходяться в групі ризику повинні бути вакциновані. Але у зв’язку з впровадженням вакцини від гепатиту B 
в Україні тільки з початку 2000-х років, левова частка людей репродуктивного віку не має даного щеплення, що потребуватиме 
регулювання на рівні держави.

Висновок. У досліджених країнах принципи імунізації схожі з українськими, але є певні особливості. Більшість справді не-
обхідних вакцин для вагітних жінок в Україні несуть тільки рекомендаційний характер. Вакцинація вагітних досі має актуальні 
питання, які в подальшому повинні бути досліджені. На жаль, не завжди є прописаний чіткий план щодо вакцинації вагітних 
жінок, який інколи вносить складності у прийнятті рішення для медичного працівника.

ÊË²Í²ÊÎ-ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÕÂÎÐÎÁÈ ËÀÉÌÀ Â ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ²É 
ÎÁËÀÑÒ² ÇÀ ÏÅÐ²ÎÄ 2016-2020 ÐÐ.

Галас І.В.
Наукові керівники: асист. В.І. Кваснюк., к.мед.н., асист. Н.В. Васкул

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: irina.galas2222@gmail.com
Актуальність. За рівнем захворюваності, поширеністю та тяжкістю клінічного перебігу хвороба Лайма є однією з найбільш 

актуальних проблем сучасної інфектології. За останні роки в Україні зросла захворюваність на хворобу Лайма із 6,45 на 100 
тис. населення у 2016 р. до 10,62 - у 2019 р., та зменшилась до 1,06 - у 2020 р. В Івано-Франківській області зареєстровано 204 
ензоотичних територій щодо Лайм-бореліозу.

Мета роботи. Проаналізувати клініко-епідеміологічні особливості хвороби Лайма в Івано-Франківській області за період 
2016-2020 рр.

Матеріали і методи. Дослідження базується на аналізі 40 медичних карт стаціонарних хворих на Лайм-бореліоз, що 
знаходилися на лікуванні в Обласній клінічній інфекційній лікарні, та епідеміологічних даних ДУ «Івано-Франківський 
обласний лабораторний центр МОЗ України».

Результати дослідження. Протягом останніх років в Івано-Франківській області 
спостерігалося збільшення рівня захворюваності на хворобу Лайма, однак у 2020р. рівень захворюваності зменшився. Так, 

у 2016 р. в Івано-Франківській області зареєстровано 39 випадків, у 2019 р. – 62 та у 2020 р. – 8 випадків (захворюваність 
склала 2,84 на 100 тис. населення, 4,51 та 0,58 на 100 тис. населення відповідно). Найчастіше Лайм-бореліоз реєстрували у 
Надвірнянському та Рожнятівському районах. Захворювання переважно реєстрували у віковій категорії від 27-45 років. У Івано-
Франківській ОКІЛ за період 2016-2020 рр. на стаціонарному лікуванн і з приводу хвороби Лайма знаходилось 40 осіб. Період 
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між появою перших клінічних симптомів і зверненням за медичною допомогою становив від 4 до 30 днів, в середньому – 10-12 
днів. Еритемна форма захворювання була зареєстрована у 34 (85%) хворих, безеритемна – у 6 (15%) хворих. Розміри еритем 
коливалися від 15,5 до 20,1 см. Серологічно діагноз було підтверджено у 36 (90%) пацієнтів. Середня тривалість стаціонарного 
лікування склала 15,40±0,52 днів.

Висновок. Лайм-бореліоз залишається важливим захворюванням, що вимагає пильного епідеміологічного нагляду з боку 
фахівців. Відмічено зростання рівня захворюваності на території Івано-Франківської області (з 2,84 на 100 тис. у 2016 р. до 4,51 
на 100 тис. в 2019 р. та зменшення до 0,58 на 100 тис. населення у 2020 р.). Серед клінічних форм особливе значення мають 
атипові безеритемні форми захворювання, які необхідно діагностувати за допомогою сучасних серологічних методів.

Ì²ÊÐÎÁ²ÎËÎÃ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ ÒÅÐÀÏ²¯ ÂÓÃÐÎÂÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ
Кульчицький І.Т.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.П. Ковальчук
 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
м. Вінниця, Україна, e-mail: ferrlando1@gmail.com

Актуальність. Однією з найбільш поширених проблем дерматології, сімейної медицини, педіатрії, на сьогодні є 
вугрова хвороба (ВХ) або акне - це захворювання сальних залоз і волосяних фолікулів, нормальне функціонування яких 
залежить від багатьох чинників. Акне є однією з 10-ти найбільш поширених хвороб людини. Понад 85 % людей у віці від 
12 до 24 років мають прояви цього захворювання, а у 5-15% людей захворювання має важкі форми та вкрай важкі форми.
Мета. Вивчення перспектив розширення арсеналу засобів лікування ВХ на основі результатів дослідження мікробіологічних 
характеристик стану шкіри хворих на акне, вивчення чутливості мікрофлори висипних елементів до засобів лікування.
Матеріали і методи. Нами проведено бактеріологічне дослідження вмісту висипних елементів 60 пацієнтів із вугровою 
хворобою. У цих же групах обстежуваних визначено бактерицидну активність шкіри за методом Клемпарської.
Результати Наявна місцева запальна реакція у осіб з ВХ посилює бактерицидну активність шкіри та створює сприятливі умови 
для зменшення кількості мікроорганізмів на її поверхні. З матеріалу, взятого для бактеріологічного дослідження у 10 пацієнтів 
(16,7 %) мікроорганізмів виділити не вдалось. У 40 обстежених (80 %), з числа тих у кого висіви були позитивними, виділено 
грампозитивні кокові мікроорганізми. У 15 пацієнтів (30 %) виділено культури Cutibacterium acnes (Propionobacterum acnes). 
Встановлено, що виділені штами бактерій виявляють низький рівень чутливості до протимікробних засобів, які у медичній 
практиці найчастіше застосовують для топічної терапії вугрової хвороби, але є високочутливими до поверхнево активного 
антисептика декаметоксину, що відкриває перспективи застосування цього антисептика у комплексному лікуванні ВХ.
Висновки. Штами стафілококів та пропіонобактерій, що в сучасних умовах приймають участь у розвитку акне характеризуються 
досить високим рівнем стійкості до антибіотиків різних хімічних груп. При цьому найвищий рівень стійкості виявляють до 
кліндаміцину та еритроміцину, які у складі різних лікарських засобів широко використовуються в схемах лікування вугрової 
хвороби. Ґрунтуючись на результатах такого пошуку необхідно розробити рецептури препаратів для ефективного локального 
лікування акне.

ÅÊÑÊÓÐÑ Ó Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÓ ÒÀ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÂÓÃÐÎÂÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ Ó Ï²ÄË²ÒÊÎÂÎÌÓ Â²Ö²
Кульчицький І.Т.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.П. Ковальчук, к.мед.н., доц. О.В. Шевчук 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра фармакології

м. Вінниця, Україна, e-mail: ferrlando1@gmail.com 
Актуальність. Однією з найбільш актуальних проблем дерматології, сімейної медицини, та педіатрії, а особливо в 

підлітковому віці, є вугрова хвороба (ВХ) або акне, захворювання сальних залоз та волосяних фолікулів, функціонування 
яких пов’язане з впливом різноманітних чинників. ВХ посідає перше місце в сфері косметологічних патології та третє 
- за кількостю звернення хворих в дерматологічну клініку. Близько 75-80% людей протягом життя мають прояви даної 
хвороби. Самооцінка у колективі підлітків-однолітків особливо гостро відбувається у період появи акне, що може 
зумовлювати зниження якості життя, виникнення невротичних і депресивних розладів. Наслідками акне є психосоціальна 
дезадаптація, розвиток дисморфофобії, депресії, зменшення комунікабельності, успішності, працездатності, тому 
пошук нових схем лікування, які призводили б до швидкого регресу даної хвороби є досить актуальним на сьогодні.
Мета. Визначення доцільності та ефективності використання найбільш часто вживаних лікарських засобів у схемах лікування 
вульгарних акне.

Матеріали та методи. Для об’єктивності оцінки тяжкості перебігу акне застосовували бальну оцінку за G.Michaelsson 
та шкалу оцінки елементів акне за Куком. За шкалою самооцінки Спілберга-Ханіна визначали рівень тривожності. Рівень 
невротизації оцінювали за методикою діагностики Л.І. Вассермана. Клінічне обстеження стану шкіри у пацієнтів з ВХ було 
проведено до лікування та на 14(±1), 28(±2) та 56(±3). Усіх обстежених було розподілено на дві групи: основна група – 18 осіб, 
лікування яких включало зовнішню терапію антибактеріальними препаратами (на основі еритроміцину, кліндаміцину та/або 
бензоїл пероксиду) та протизапальний засіб (азелаїнову кислоту) та група порівняння – 16 осіб, які отримували лише топічну 
терапію антибактеріальними засобами, без застосування препаратів азелаїнової кислоти. Чутливість до протимікробних засобів, 
які використовують в схемах лікування вульгарних акне, визначали диско-дифузійним методом та з використанням методу 
послідовних серійних розведень даних препаратів у рідкому поживному середовищі.

Результати. У 69% досліджуваних після 8 тижнів лікування відмічалося суттєве покращення, але погіршення стану 
шкіри знову відмічалося вже через 3-4 тижні. У 15% обстежених була проведена консультація гінеколога з визначенням 
гормонального фону. Було виявлено гіперандрогенію та призначено курс верошпірону дозою 150 мг/добу впродовж 3 міс. У 
78% обстежених відмічалося значене покращення, а у 22% зміни шкіри знову повернулись через 2-3 тижні. У 8-ох підлітків 
з обстежених було проведено повторна консультація дерматолога та призначено препарат «Акнетін». Лише 4 підлітки 
отримали курс лікування даним препаратом, у 87% випадків були значні позитивні зміни. У 2 дівчат-підлітків, стійких змін 
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не відмічалося. Після повторної консультації гінеколога їм було призначено оральні контрацептиви. Позитивну відповідь 
від батьків на запропоноване лікування не було отримано. Індекс вираженості акне (ІВА) за G.Michaelsson у основної групи 
знизився майже у 3,6 рази та був в 1,4 рази нижчим, ніж у групі порівняння. За цей самий період часу в основній групі бал 
вираженості акне за шкалою Кука зменшився у 2,3 рази та був у 1,3 рази нижчим, ніж в осіб групи порівняння. Після 8 
тижнів лікування хворі основної групи, мали статистично достовірно нижчі рівні ситуативної тривожності та невротизації в 
порівнянні не лише з групою пацієнтів до початку лікування, а й з особами із групи контролю. З числа виділених штамів, 
С.acnes та Staphylococcus, показали високий рівень чутливості до еритроміцину, кліндаміцину та бензоїл пероксиду.
Висновки. Для досягнення високого та стійкого терапевтичного ефекту хворим із ВХ необхідного дотримуватися комплексного 
підходу з обов’язковим використанням засобів місцевої дії, на основі кліндаміцину, еритроміцину та/або бензоїл пероксиду в 
поєднанні з азелаїновою кислотою, а у разі потреби – і системних засобів. 

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÌÅÒÎÄ²Â Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑÍÎ¯ ²ÍÔÅÊÖ²¯ 
(COVID-19)

Мойсеєва У.Ю, Бойчук Ю.Р., Пташинська М.С.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк, к.мед.н., асист. А.Л. Процик 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulana1031@gmail.com 
Актуальність. Весь світ стикнувся з пандемією коронавірусної інфекції (COVID-19), яка спричиняється важким гострим 

респіраторним синдромом коронавірусу 2 (SARS-CoV-2) Золотим стандартом діагностики коронавірусної інфекції є ПЛР, 
перевагою якого є висока чутливість, пряме визначення наявності РНК вірусу, можливість діагностики на ранніх етапах. 
Проте, даний метод є відносно високовартісним та, порівняно, тривалішим у часі. Тому необхідно проаналізувати чутливість та 
специфічність інших методів діагностики, які проявляють свою результативність в менш коротші терміни.

Мета. Проаналізувати та порівняти методи лабораторної діагностики коронавірусної інфекції. 
Матеріали і методи. Проведено аналіз 100 тестів пацієнтів на 6-17 день хвороби, способом ПЛР стосовно 

імунохроматографічного експрес-аналізу на вірусні антигени, а також імунохроматографічним експрес-аналізом (МБА) на 
антитіла до COVID-19 в порівнянні з імуноферментним аналізом крові (ІФА) 

Результати. Всі пацієнти мали середній ступінь важкості на момент поступлення. Було проведено 50 ПЛР- та експрес-тестів 
на антигени первинно з 3-10 день перебування хворих в стаціонарі. З них «ПЛР+» в 45 пацієнтів, в 5 «ПЛР-». Експрес- тести: 
позитивні у 38, від’ємні у 11. Відсоток співпадінь ПЛР та експрес-тестів на антиген становив 84,4%. На виписку було зроблено 
50 тестів. ПЛР від’ємний у 30, позитивний у 20, в той час експрес-тест негативний у 45, позитивний у 5. Відсоток співпадінь 
становив 25%. З 50 проведених експрес-тестів на антитіла (МБА), ІФА та ПЛР - 18 пацієнтів виписано, 32 продовжують 
лікування. «IgM+, IgG+» - 18, тільки «IgM+» - 0, тільки «IgG+» - 14,«IgM-, IgG-» - 18. У 45 пацієнтів співпадіння з результатами 
інших швидких тестів виробництва Великобританії та США, 5 тести – співпадіння за IgM(+) і неспівпадіння за IgG (3- «+» за 
тестом МБА і «-» за іншим тестом, 5 – напаки «+» за тестом МБА і «+» за іншим тестом), «ПЛР+» з носоглотки у 32 хворих, 
«ПЛР-» з носоглотки у 8 хворих. 10 – в роботі 

Висновки. Швидкі тести на антиген при первинній діагностиці на початку захворювання є досить ефективними, 
відсоток співпадінь з ПЛР станов 85%. При виписці ефективність експрес-тестів зменшується - 25%, що можна пояснити 
невеликою концентрацією вірусу. Швидкі тести на антитіла можуть бути ефективні при типовій клінічній симптоматиці та 
псевдо-позитивним ПЛР. Принцип ІФА схожий з експрес-тестами (виявлення антитіл), однак володіє вищою чутливістю та 
специфічністю на більш пізніх етапах діагностики. 

ÎÖ²ÍÊÀ ÍÀÏÐÓÆÅÍÎÑÒ² ²ÌÓÍ²ÒÅÒÓ ÄÎ ÊÎÐÓ Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ²ÔÍÌÓ Â ÏÅÐ²ÎÄ ÑÏÀËÀÕÓ 
2017-2019 ÐÐ.

Москалик Г.П., Гирикович І.А.
Науковий керівник ⎯ асист. О.Я. Матвіюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: galia.moskalik@yahoo.com.ua
Актуальність. Кір – убіквітарна інфекція, розповсюдження якої обмежується колективним імунітетом. Незважаючи на те, що 

кір – це керована інфекція, під час спалаху 2017-2019 рр. 47% дорослих пацієнтів становили особи в більшості не вакциновані 
від захворювання. 

Мета. Вивчити особливості поствакцинального та постінфекційного імунітету шляхом визначення специфічних IgG до 
вірусу кору у студентів Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ).

Матеріали і методи. Проаналізовано 190 анонімних анкет студентів ІФНМУ. 27 анкетованих осіб виявили бажання 
оцінити стан поствакцинального та постінфекційного імунітету до кору та були обстежені методом ІФА для визначення рівня 
специфічних IgG на базі приватної лабораторії «Діамеб», м. Івано-Франківськ. Одиниці виміру антитіл – МО/мл. 

Результати дослідження. Студенти віком від 18 до 25 років, жіночої статі – 18 (66,7%), чоловічої – 9 (33,3%) осіб були 
розділені на групи: група А – отримали дві дози вакцини та не хворіли на кір, група В – не були вакциновані і хворіли на кір, група 
С – вакциновані з порушенням календаря (отримали одну дозу вакцини) та не хворіли на кір. Підтвердженням вакцинального 
статусу була ф. 063/о «Карта профілактичних щеплень». До групи А ввійшло 8 (29,6%) осіб, середнє значення IgG до кору 
5,3±0,12 МО/мл («+» результат за даними лабораторії > 0,18 МО/мл). До групи В – 9 (33,4%) осіб, рівень IgG – 4,8±0,12 МО/мл. 
До групи С увійшло 7 (26 %) осіб, середнє значення IgG до кору – 2,6±0,12 МО/мл. В структурі обстежених були двоє осіб, що 
не щеплені, та не хворіли на кір, рівень специфічних антитіл котрих був нижче негативного результату ≤ 0,12 МО/мл, та одна 
особа, що отримала обидві дози вакцини та хворіла на кір 1,5 роки тому. Рівень її титру антитіл становив – 4,22 МО/мл. 

Висновки. Отже, напруженість імунітету в осіб з повним курсом щеплень перевищує показники у осіб з постінфекційним 
імунітетом. Натомість особи, що вакциновані з порушенням календаря щеплень, мають достатній захисний титр антитіл до кору, 
проте зі значно нижчими показниками. В поодиноких випадках присутність двох доз вакцини КПК в анамнезі не створювала 
захисту проти вірусу кору. 
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ POST-COVID-19 ÑÈÍÄÐÎÌÓ
Приймак Д.В., Валовіна Н.Ю., Мартинець М.І. 

Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк, к.мед.н., асист. А.Л. Процик 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: daryna.priymak@gmail.com

Актуальність. COVID-19 через пандемію є актуальною темою сьогодення і не втратить свою актуальність ще декілька років, 
тому значна кількість досліджень спрямовані саме на вивчення даного захворювання. Через високий рівень захворюваності 
і навантаження на медичних працівників основний дослідження спрямовані на гострий період недуги, однак період 
реконвалесценції пацієнта є не менш важливим і також потребує уваги. У частини людей є низка симптомів, які утримуються 
протягом тривалого часу. В зв’язку з цим було введено термін «post-COVID-19 синдром».

Мета. Проаналізувати клінічні дані реконвалесцентів, які перехворіли на COVID-19, що можуть бути складовою post-
COVID-19 синдрому.

Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 118 осіб, які перехворіли на COVID-19, віком від 18 до 45 років. Було 
проведено опитування, в якому оцінювалися такі показники: стать, вік, група крові, перебіг захворювання, симптоми, які були в 
гострому періоді, симптоми, що залишилися після одужання, та їх тривалість.

Результати дослідження. В процесі дослідження отримали такі дані: в гендерній структурі 76% становили жінки, 24% 
- чоловіки. Найбільш чисельною віковою групою були особи 18-20 років (53%). У 13% пацієнтів була присутня супутня 
патологія, 87% вказують на відсутність супутньої патології. Найчастіше серед опитуваних зустрічалася ІІ+ група крові. 3% мали 
тяжкий перебіг даного захворювання, 23% - середньої тяжкості, всі інші – легкий. Найчастіше в гострому періоді реєструвалися 
такі симптоми: втрата нюху (75.9%), швидка втома (74.7%), головний біль (65.5%), гіпертермія (59.8%), втрата смаку (58.6%), 
зниження концентрації уваги (36.8%). Інші симптоми, такі як кашель, задишка, тривожність, посилене серцебиття тощо 
спостерігалися в 30% і менше опитуваних. Після одужання реконвалесценти продовжували відмічати в себе: швидку втому 
(59.8%), посилене серцебиття (33.3%), зниження концентрації уваги (25.6%), порушення нюху (22.3%), зниження пам’яті 
(17.2%), головний біль (16.1%). Інші симптоми такі, як задишка, розлади сну, випадіння волосся, порушення смаку тощо – 
зустрічалися в 15% і менше хворих. Дані симптоми тривали, в середньому 36.49±2.44 дні. Тільки 4% респондентів зазначили, 
що після повного одужання їх нічого не турбувало.

Висновки. Близько 96% опитаних реконвалесцентів віком від 18 до 45 років після перенесеного COVID-19 в середньому 
впродовж 36.49±2.44 дні. продовжували відмічати в себе залишкові симптоми недуги: швидку втому (59.8%), посилене серцебиття 
(33.3%), зниження концентрації уваги (25.6%), порушення нюху (22.3%), зниження пам’яті (17.2%), головний біль (16.1%).

ÊË²Í²ÊÎ-ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²×Í² ÒÀ ÅÒ²ÎËÎÃ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ËÅÏÒÎÑÏ²ÐÎÇÓ Â ²ÂÀÍÎ-
ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÇÀ ÏÅÐ²ÎÄ 2016-2020 ÐÐ.

Саковський М.Р., Мойсеєва У.Ю, Тиліщак З.Р.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. Т.О. Нікіфорова, к.мед.н., доц. О.П. Бойчук, к.мед.н., асист. А.Л. Процик

Івано - Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sakovskiy99@gmail.com
Актуальність. Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, яке супроводжується розвитком тяжких ускладнень, 

нерідко закінчується летально. На сьогоднішній день Івано-Франківська область вважається ендемічною по лептоспірозу, 
захворюваність значно підвищилась за останні 10 років і продовжує зростати.

Мета. Дослідити клініко-епідеміологічну, етіологічну характеристику лептоспірозу в Івано-Франківській області та вплив 
комбінації різних сероваріантів на перебіг захворювання. 

Матеріали і методи. Проведено аналіз 59 випадків захворювання на лептоспіроз за даними ОКІЛ м. Івано-Франківська за 
період 2016-2020 рр. 18-ом пацієнтам діагноз було встановлено клініко-епідеміологічно, тому вони в подальший розподіл не 
увійшли. Пацієнтів розподіли на дві групи: І група – 17 (28,81%) - лептоспіроз спричинений одним збудником та ІІ група – 24 
(40,68%) - лептоспіроз, викликаний 2 і більше сероваріантами лептоспір. 

Результати. За період 2016-2020 рр. лептоспіроз, найчастіше реєструвався в Івано-Франківському та Коломийському районах 
– 44% і 25% відповідно. Найбільш поширеними збудниками були: L. Icterohaemorrhagiae – 25 випадків (27,78%), L.Bataviaе - 
12 (13,33%). При аналізі клінічних особливостей жовтяничну форму відмічали у 52 хворих (91%), безжовтяничну – в 7 (9%). 
Майже у всіх пацієнтів діагностовано лептоспіроз тяжкого ступеня (54 хворих -91%), 4 пацієнтів – середньої тяжкості (7%), 
в 1-го пацієнта – легкий (2%). Середня тривалість жовтяниці в І групі –18,4±12,5 днів, ІІ –19,4±8,2 днів. Серед ускладнень 
найчастіше зустрічалась гостра ниркова недостатність (ГНН) з явищами олігоанурії та в подальшому поліурії: в І групі – 83,3% 
в ІІ групі – 95,5% Гостра печінково-ниркова недостатність у 2 рази частіше розвинулась на тлі декількох сероваріантів лептоспір; 
І – (10,7±0,58)109/л, ІІ – (14,8±0,54)*109/л. Рівень загального білірубіну становив відповідно І – 191,54±14,78 мкмоль/л і ІІ – 
257,59±11,94 мкмоль/л, прямого білірубіну: І –147,02±11,07 мкмоль/л і ІІ –169,64±9,25 мкмоль/л, креатиніну: І – 217,89±10,96 
мкмоль/л і ІІ – 268,78±19,29 мкмоль/л, сечовини: І –19,95±0,94 ммоль/л і ІІ – 21,40±1,72 ммоль/л.

Висновки. Таким чином, згідно клінічних та біохімічних показників, в групі хворих на лептоспіроз з множинними 
сероваріантами лептоспір достовірно частіше (p<0,05) зустрічається гостра ниркова, і нирково-печінкова недостатність, а також 
значно вище були показники білірубіну, сечовини і креатиніну, що вказує на тяжчий перебіг захворювання.

INFLUENCE OF COVID-19 PANDEMIC ON WORKING CONDITIONS OF NURSES IN A 
PSYCHIATRIC DEPARTMENT 

Mylashevska Ye.
Scientifi c supervisor – V. Kosenko, PhD 

Zhytomyr Medical Institute
Nursing Department

Zhytomyr, Ukraine, e-mail: tmylashevska@gmail.com
Relevance of the topic. COVID-19 pandemic has become a tremendous challenge to our healthcare system. Close attention should be 

paid to the functioning of psychiatric hospitals and departments due to the specifi c treatment process, needs and characteristics of mentally 
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ill patients. Such patients require a special supporting environment, which is affected greatly nowadays by the COVID-19 restrictions.
The purpose of the study is to analyze the infl uence of COVID-19 pandemic on working conditions of nurses in a psychiatric 

department. 
Research methods include analysis, comparison, generalization, systematization of academic literature, survey, questionnaire, 

mathematical approach to data processing.
Research fi ndings and further discussion. Preventive measures aimed at eliminating coronavirus infection should not lead to violation 

of patients’ rights. Moreover, approaches to treatment of mentally ill patients require communication, group work and all possible ways 
of socialization in order to prevent their social exclusion. Restrictions aimed at protecting patients from infection may cause increasing 
anxiety, irritation, and even aggression among them. That is why a balance between preventive counter-epidemic measures and medical 
approaches is becoming increasingly important in facility’s functioning.

A nurse plays a vital role in the establishment of this balance. It is a nurse who is responsible for the proper treatment given to patients, 
their general well-being and safety. In order to reach this goal and prevent the spread of infection, a nurse should be aware of some 
important issues such as social distance, asymptomatic case, symptoms and risk groups, personal protective equipment (PPE) etc and 
put this knowledge into practice. The research carried out within the scope of the study was aimed at analyzing the level of awareness 
of nurses about the COVID-19 risks. The majority of nurses working at the Regional Medical Centre of Mental Health of Zhytomyr 
Regional Council have proved to be well-informed about this issue. 67,5% of respondents know the ways of virus transmission. 72,5% 
of nurses are fully aware of its symptoms. 75,64% of respondents are well-informed about the measures that should be taken if a patient 
is likely to have been infected. Nevertheless, further information support and training among nurses is required. By the help of in-service 
training, percentage of medical workers aware of their responsibilities during the COVID-19 pandemic will increase immensely.

Conclusion. Conducted research emphasizes the importance of constant professional education of nurses. Regular information support 
of nurses provides that they carry out their duties safely during COVID-19 pandemic.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ ÌÎÂÀÌÈ
MEDICAL FOREIGN LANGUAGES

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ä²ªÑËÎÂÀ «RECIPERE» Ó ÌÅÄÈÖÈÍ²
Звір У.Р.

Науковий керівник ⎯ к.філ.н., доц. М.І. Гуцол
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра мовознавства
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: ulianazwir@gmail.com

Актуальність: Латинське дієслово «RECIPERE» відмінюється за певними правилами, які визначають його ознаки. Дієсло-
ва поділяються на дієвідміни відповідно до своїх закінчень в інфінітиві теперішнього часу. На відміну від звичайних повних 
словників латинської мови в навчальних словниках для студентів-медиків дієслово дається в скороченій словниковій формі: 
повна форма 1-ї особи од. ч. теперішнього часу дійсного способу дійсного стану (закінчення -о), потім вказується закінчення 
інфінітива -re разом з попередньою голосною, для визначення дієвідміни дієслова. У рецептах звернення лікаря до фармацевта 
про виготовлення ліків має характер наказу, спонукання до певної дії. Таке значення дієслова виражається наказовим способом. 

Мета: значення дієслова «recipere» у медицині, зокрема при написанні рецептів. 
Матеріали та методи: про дане дієслово ми можемо дізнатися у різноманітних словниках медичної термінології, напри-

клад «Тлумачний словник медичних термінів» Н.Литвиненко, Н.Місник (2010). 
Результати досліджень: Шоста частина рецепта є основною і записується латинською мовою. Починається ця частина 

дієсловом «recipe» (візьми), після якого зазначаються назви і кількість інгредієнтів рецепта. 
Наприклад: Recipe: Tabulettas Aethazoli 0,5 numero 40 
 Da.
 Signa. 
Висновок: Таким чином дієслово «recipere», що означає «візьми» є дуже важливим у медицині, зокрема при написанні рецепта. 

Після цього дієслова вказують назву та кількість різноманітних лікарських інгредієнтів або препаратів, які потрібні для створення 
лікарського препарату, які необхідні для лікування хворого. 

ÊË²Í²×ÍÈÉ ÒÅÐÌ²ÍÎÅËÅÌÅÍÒ, ßÊÈÉ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀª ÏÎÍßÒÒÞ «ÊÐÎÂ» - «HAEMA» 
ÒÀ ÉÎÃÎ ÑÈÍÎÍ²ÌÈ
Кропивницька О.В.

Науковий керівник – к.філ.н., доц. М.І. Гуцол
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра мовознавства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mega-wna@ukr.net

Актуальність: Розділ клінічної термінології є основою для майбутньої професії студентів-медиків, також цей розділ є 
корисним для саморозвитку студентів всіх спеціальностей. Одним із багатьох терміноелементів, який утворює клінічні поняття 
є «haem-», «haemat-» що походить від грецького слова «haema» - «кров». Даний корінь утворює багато назв хвороб, пов’язаних з 
порушеннями функцій, структури чи складу (якісного чи кількісного) крові. Наприклад: «haemosiderosis», «hemophilia», це також 
може бути «hemoglobinuria». Також даний терміноелемент утворює назви багатьох органічних «hemoglobin», «hemosiderin» 
сполук, назв мікроорганізмів та паразитів «Staphylococcus haemolyticus» і лікувальних методів «haemotherapia». Також можна 
виділити грецький синонім «-aemia», що означає: вміст чогось в крові «bacteriaemia» або позначає щось, що відноситься до крові 
«anаemia». Є ще один латинський відповідник, який приймає участь у словотворенні – іменник «sanguis» - «кров». Він утворює, 



41
МЕДИЦИНА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
MEDICAL FOREIGN LANGUAGES

наприклад, назви лікарських рослин: «Sanguisоrba offi cinаlis». 
Мета: Дослідження терміноелементів, їх практичного значення. Характеристика і лексико-семантичне значення 

терміноелементів. 
Матеріали та методи: про даний терміноелемент можна дізнатися з «Dorland’s medical reference works» (2007), «Словник 

інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології» (К., 1996) та ін. 
Результати досліджень: В клінічній термінології переважає терміноелементи «haem-» та «-aemia». Менш поширеним 

є «haemat-» і ще рідше застосовується латинський іменник «sanguis» (в клінічній термінології зустрічається рідко, проте часто 
утворює ботанічні назви рослин). 

Висновок: Терміноелемент «кров» зустрічається дуже часто, особливо в назвах патологічних станів. 

ÏÎÅÌÀ «DE VIRIBUS HERBARUM»– ÄÆÅÐÅËÎ ÇÍÀÍÜ Ç ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß 
ÐÎÑËÈÍ

Мадрига Д.М. 
Науковий керівник ⎯ ст.викл. О.В. Рудик

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра мовознавства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kara_mara@ukr.net
Актуальність. Поема “De viribus herbarum” – “Про властивості рослин”– важливий та популярний твір Середньовіччя, 

який ліг в основу тогочасної лікувальної справи. Книга мала багато перекладів та копій, адже мала великий вплив на розвиток 
медичної практики та дидактичної поезії наступних століть. 

Мета. Вивчити та дослідити авторство, структуру та зміст поеми, визначити її вплив на подальший розвиток медицини.
Матеріали та методи. Матеріалом є оригінал твору латинською мовою, лінгвістичні словники для виконання перекладу. 
Результати. Автором поеми є Одо з Мена. Твір написаний латинською мовою гекзаметром, складається з 77 глав, в яких 

описано 77 рослин. Перша частина поеми (1-65 глава) описує лікарські рослини– рута, вербена, мальва, (серед яких є й отруйні– 
блекота, паслін). Наступні 12 глав описують лікувальні властивості «спецій»– кориці, перцю, тмину тощо.

Виконано переклад вірша 55. 
55 Вайда
Греки називають «ісатіс», в народі– «гаісдо» зоветься.
Приносить трава ця багато доходів, тим хто фарбує.
Терте листя трави беруть, щоб примочки зробити.
Зліплює рани вона (і навіть великі) , 
зупиняючи з них кровотечу, зменшує припухлості різні.
З медом, розтерта вона, забруднені рани очистить.
Чистими робить плями, в «священнім вогні» помагає, 
якщо з яєчним білком змішавши, траву накладеш ти.
Висновки. Аналіз поеми показує, що описані рослини широко використовувалися для лікування і профілактики захворювань 

ШКТ та ЛОР-органів, лікування дерматологічних захворювань, отруєнь. Відмічаємо, що застосування трав для боротьби з 
інфекційними хворобами описано мало. Лікувальні властивості більшості трав, описаних в поемі, підтверджені науковими 
дослідженнями і використовуються у сучасній медицині. 

ÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÏÅÐÅÊËÀÄ²Â ËÀÒÈÍÑÜÊÎÞ ÌÎÂÎÞ ÄËß ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯ ÌÅÄÈÖÈÍÈ

Скрипнюк Ю.В.
Науковий керівник ⎯ ст.викл. О.В. Рудик

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра мовознавства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: skrypniuk.yulia@gmail.com
Актуальність. Медичні переклади латинською мовою впродовж віків мали велике значення для розвитку європейської 

медицини. Адже, латинська мова довгий час була мовою науки та міжнародного спілкування. Видатні медичні праці, 
написані грецькою мовою, отримали поширення в Європі завдяки перекладам на латинську мову. Та й навчання у більшості 
середньовічних університетів відбувалось саме латинською мовою.

Мета. З’ясувати, який вплив та цінність мають медичні переклади латинською мовою на формування, поширення та 
подальший розвиток європейської медицини. 

Матеріали та методи. Ми досліджували науковий доробок найбільш видатних греко-латинських перекладачів та визначали 
вплив перекладених латинською медичних текстів на формування європейських мов. 

Результати. Твори грецьких мудреців в період Античності почали втрачати свою цінність через незрозумілість та відсутність 
якісного греко-латинського перекладу. В цей час з’являються перші перекладені тексти з грецької на латинську мови, серед 
яких праці Гіппократа, Діоскорида, Галена та інших, які допомогли налагодити шлях передачі медичних знань та досвіду ще з 
часів Стародавньої медицини аж до наших днів. Мандруючи віхами історії аж до сьогодення можемо помітити, що всі мови, які 
походять з романської родини, більшою чи меншою мірою сягають своїм корінням у морфологію та лексикологію латинської 
мови. Адже саме латинська мова навіть після падіння Римської імперії продовжувала залишатися “мовою держави і школи” 
в країнах Західної Європи, де впродовж сотень років була відсутня власна національна мова. І це стало передумовою того, 
що латинська лексика в той час “вплітається” в новоєвропейські мови, перш за все в якості медичної, але й також наукової, 
богословської, юридичної термінології. 

Висновки. Латинська мова вже протягом тисячоліть служить джерелом передачі досвіду для міжнародної медичної і 
наукової термінології. Тому, медичні переклади латинською мовою мали велике значення для подальшого розвитку медицини 
в Європейських країнах.
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÈÉ ÒÅÐÌ²Í “ISOTONICUS” - “²ÇÎÒÎÍ²×ÍÈÉ” ÒÀ ÉÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß.
Федорак В.В.

Науковий керівник ⎯ к.філ.н., доц. М.І. Гуцол
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра мовознавства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fvladislav072@gmail.com

Актуальність: Нинішня фармацевтична термінологія є результатом тривалого розвитку чисельних дисциплін, 
які досліджують виробництво та застосування лікарських препаратів. Незважаючи на те, що латинська мова сьогодні не є 
загальновживаною, вона залишається основою формування міжнародних номенклатур та нової наукової лексики. Значну роль 
вона відіграє у фармацевтичній термінології. Фармацевтична термінологія утворена здебільшого зі слів грецького та латинського 
походження. Завдяки їхньому незмінному значенню, вони дають можливість дати достовірне тлумачення нового поняття або 
назви, вказати на те, що властиво речовині та її ознаки, явища. Так утворюються назви нових невідомих вірусів, симптомів, 
захворювань та лікарських препаратів. Важливе значення в медицині має фармацевтичний термін «Isotonicus». Він походить 
від грецьких терміноелементів «isos» - рівний, однаковий та «tonos» - напруження. Термін дає нам можливість зрозуміти чи 
речовина має однаковий осмотичний тиск. Особливого значення він має при утворенні ізотонічного розчину, тобто такого, яким 
можна вивести з організму надлишкові або шкідливі речовини. 

Мета: Зрозуміти значення терміну, та взнати навіщо і де він використовується. 
Матеріали та методи: Про терміноелемент «Isotonicus» ми можемо дізнатися з «Енциклопедичного тлумачного словника 

фармацевтичних термінів» Перцев І.М. та «Посібника з латинської мови та фармацевтичної термінології». 
Результати дослідження: Даний термін використовується для утворення назв речовин, які можуть слугувати стабілізаторами 

осмотичного тиску. В основному це ізотонічний розчин, який дозволяє уникнути порушення рівноваги осмосу організму та 
найчастіше використовується після операцій. 

Висновок: Підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що поняття «ізотонічний» є важливим терміном, який має 
істотне значення в практичній медицині. 

ÊË²Í²×ÍÈÉ ÒÅÐÌ²ÍÎÅËÅÌÅÍÒ, ßÊÈÉ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀª ÏÎÍßÒÒÞ «ÄÓØÀ» - «PSYCHE» ÒÀ ÉÎÃÎ 
ÑÈÍÎÍ²ÌÈ
Янковецька В.Е.

Науковий керівник – к.філ.н., доц. М.І. Гуцол
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра мовознавства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yankviktoria@gmail.com

Актуальність: Розділ клінічної термінології є надзвичайно корисним та цікавим для студентів-медиків. Одним з багатьох 
терміноелементів, який утворює клінічне поняття є «psych», який походить з грецького слова «psychе»-«душа». Даний корінь 
можна виділити у близько 200 клінічних термінів. Наприклад: psychopathia, psychosis, psychiatria, psychotherapia. Можна 
виділити окремо, терміни з грецьким відповідником «phren» - «розум» і грецьким синонімом «thymos» - «душа». Наприклад: 
thymopathia, oligophrenia, schizophrenia. Є ще один латино-грецький відповідник терміноелемента «psych», який може брати 
участь у творенні клінічних термінів. За допомогою латинського кореня «anim»-, взятого з поняття «anima» (animus) - «дух, 
душа» в термінології використовують два поняття «reanimation» - «реанімація», «deaminatio». 

Мета: Охарактеризувати медичні терміноелементи, їх лексико-семантичне значення, дослідити точність терміноелементів. 
Матеріали та методи: про даний терміноелемент ми можемо дізнатися з «Медичного ілюстрованого словника Дорланда» 

(2007), «Тлумачного словника медичних термінів» Н. Литвиненко, Н. Місник (2010), «Словника чужослів» П. Штепи (1977) та 
інших. 

Результати досліджень: В клінічній термінології переважає терміноелемент «psych»-«душа», але й інші корені «phren»- 
«розум», «anim» - «душа», і «thym» - «душа» важливі та цікаві для студентів. 

Висновок:Таким чином, можна зробити висновок, що поняття «душа» у медичній термінології є багатогранним і виражає 
різноманітні поняття. 

OCCURRENCE OF ENTAMOEBA GINGIVALIS IN PATIENTS SUFFERING FROM PERIODONTITIS
Borodzhaieva T.

Scientifi c supervisor ⎯ senior lecturer V.Z. Vysochan
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: borodzhaieva_ta@ifnmu.edu.ua

Theme relevance: Entamoeba gingivalis is the fi rst amoeba described in humans. It affects 95% of people suffering from gum disease 
and is quite rare in people with healthy gums. It is usually found in periodontal pockets of infected gingiva. Entamoeba gingivalis may be 
transmitted from person to person by kissing, or by sharing eating utensils. 

The goal of the research work is to study the occurrence of Entamoeba gingivalis in patients with gum disease, and compare its 
content in histological samples of healthy people and people suffering from periodontitis. 

Materials and methods: The research work involved the study of histological samples of primary gingival epithelial cells taken from 
the oral cavity of 46 patients suffering from gum diseases.

Research fi ndings: 
1. The study of histological samples of gingival epithelial cells in people with healthy oral cavity revealed that only 4.3% of healthy 

gums were colonized by Entamoeba gingivalis. 
2. The study of histological samples of gingival epithelial cells in people with periodontitis showed that the parasite was detected in 

86.2% of patients with gum infl ammation. 
Conclusions: Almost all histological samples taken from the oral cavity of patients with infl amed gums were colonized by Entamoeba 

gingivalis. The research shows that the awareness of Entamoeba gingivalis is potential. 
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INVESTIGATION OF PRO- AND ANTIOXIDANT SYSTEM OF WHITE RATS WITH ALLOXAN-
INDUCED DIABETES UNDER TR. FOENUM-GRAECUM EXTRACT CORRECTION

Debenko S.V.
Scientifi c supervisors: Assistant lecturer V.P. Velianyk, 

PhD, associate professor N.V. Kosylo, 
Ivano-Frankivsk National Medical University,
Department of Medical Biology and Genetics

Linguistics Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: sofi yadebenko@gmail.com

Relevance. Due to the signifi cant progression in the incidence of type I and II diabetes mellitus, scientists faced with the diffi culty 
of developing new effective ways to treat this disease. Phytotherapy is a perspective and promising branch of medicine which can 
successfully solve this problem as herbal-based drugs are slightly toxic and potentiate each other’s action in complex therapy. Medicinal 
plants that can be used in this area include fenugreek (Trigonella foenum-graecum from the legume family (Fabaceae)). It has proved 
antioxidant, hypoglycemic and hypocholesterolemic effects, contains variety of phytoncides and vitamins. However, the mechanisms of 
exposure of this plant on human body need in-depth study. 

Goal. To estimate pro- and antioxidant system of albino rats with alloxan-induced diabetes under Tr. foenum-graecum extract correction. 
Materials and methods. The experiment was conducted in vivo on mature male rats of the Vistar line (weight – 140-230 gr). They 

were kept in the vivarium within 28 days with free access to water and food. Also there was 12-hour alternation of day and night. Animals 
were divided into three groups: I – control, II – healthy rats who were given 1 ml of 5% water-ethanol extract solution every day, III – 
animals with diabetes with which the same manipulation was carried out. An alloxan monohydrate (“Sigma”, America) was used to model 
diabetes. The illness was diagnosed with electrochemical method (Gamma glucometer, Great Britain) on the 9th day from the moment of 
intra-abdominal injection of diabetogenic drug. The activity of superoxide dismutase (SOD), catalase (CT) and amount of lipid oxidation 
products (LOPs) were identifi ed in erythrocytes homogenate to evaluate condition of pro- and antioxidant system.

Results. The activation of lipid oxidation processes as a result of hyperglycemia was proven in rats with diabetes. There was an 
increase in the level of LOPs in rats from group III in 1.6 times (14th day) followed by a signifi cant decrease – on 21st day of the experiment 
this indicator was only 1.14 times higher than the values of group II. Along with an increase in the level of POL there was a maximal 
increase in CT activity in 40% (14th days) compared to animals of group I, but on the 21st day it decreased to minimal level (1.4 times). 
The activity of SOD gradually decreased, which was probably due to an increase in the amount of hydrogen peroxide in erythrocytes, but 
there was its rapid increase in 2 times on the 21st day compared to the value of 14th day.

Conclusions. The results suggest the induction of activity of the enzymes of pro- and antioxidant systems in response to an increased 
level of LOPs, which a consequence of hyperglycemia. Obtained data induce further investigation of this therapeutic herb action and 
prospects of its use in medicine and pharmacy.

TREATMENT OF BREAST CANCER WITH LOCAL ANESTHESIA
Kaluzhna R.

Scientifi c supervisors: I.M. Ostapiak 
Candidate of Medical Sciences, associate professor of the department of Radiation Medicine, senior lecturer V.Z. 

Vysochan
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: Roksolana848@ukr.net

Theme relevance. Breast cancer is the most common type of cancer among the population of Ukraine, it accounts for 19.5% of all 
malignant neoplasms in women. This is a burning problem not only in Ukraine but also worldwide. Currently, there is no universal cure 
for cancer, but it is possible to ease the patients’ suffering. Metastases in the mammary glands develop rather quickly. Severe and long-
lasting pain is observed in 45-100% of patients with multiple bone metastases resulting in egregious suffering.

The goal of the research work is to evaluate the effectiveness of local anesthesia on multiple metastatic bone lesions using radiation 
therapy (RT) in order to reduce pain and improve internal organ functioning. 

Materials and methods. The study involved 23 patients (10 women and 13 men) in the regional clinical oncologic dispensary, who 
underwent palliative radiation therapy using prolonged anesthesia. The observation period was (September – April 2018-2019).

Research fi ndings. Radiation therapy was performed using gamma device Cobalt-60F, AGAT-P1, with a single dose of 3 Gy, 10 
fractions, to cumulative dose (CD) 30 Gy from one or two fi elds angle-wise. Zoledronic acid was administered in a single dose of 4 
mg per 100 ml of 0.9% sodium chloride solution with brief intravenous infusion (20 min). If medically required, the patients received 
accompanying therapy: analgesics, general tonic agents, hormonal therapy, dehydrate and detoxifi cation therapy. With small foci of 
metastases and generally satisfactory state of patients, radiotherapy was performed simultaneously on all foci, but not more than two. In 
case of large metastases and patients’ weakened condition, radiotherapy was carried out in cycles at intervals of 2–3 weeks. According to 
this method, 17 patients underwent two cycles of therapy, 3patients underwent three cycles, and 3 patients received radiotherapy treatment 
for two foci simultaneously. All 23 patients underwent treatment according to this method satisfactorily. There were no complications 
recorded in the process of treatment on both somatic and clinical-laboratory indices. Steady analgesic effect occurred in patients within the 
second half of the 1st cycle of radiation therapy. Most of the patients (77% – 17 patients) did not require the introduction of narcotic pain 
medications, only analgesics by the end of the 1st cycle of treatment, while the use of drugs (dose) has signifi cantly decreased in 6 patients. 
With small foci of metastases and the overall satisfactory state of the patients the radiotherapy was carried out simultaneously on all foci, 
but not more than two. In case of large metastases and patients’ weakened condition the radiotherapy and intravenous administration of 
bisphosphonates was carried out in cycles at intervals of 2–3 weeks. In case of considerable reduction of pain syndrome and transfer of 
the patient to conventional analgesics, the catheter was removed (15 patients); if the pain was still present, patients with a catheter and 
recommendations were discharged until the next scheduled hospitalization (8 patients). During the second cycle of palliative radiotherapy, 
the functioning of the epidural catheter was continued in 6 patients with the introduction of only anesthetics. Re-installation of an epidural 
catheter (for technical reasons) was performed in 3 patients. In 3 weeks the control X-ray and MRI-examination of metastatic centers in 
bones revealed the signs of positive repair of bone tissue in patients undergoing repeated treatment. The total analgesic effect was stable 
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within one year or more. Re-irradiation of metastatic foci in patients was not performed. Currently, 16 patients are alive; while seven 
patients have died due to the damage to vital organs.

Conclusions: The use of epidural analgesia in patients with multiple metastatic lesions has reduced the need for narcotic analgesics, 
improved the quality of lives of these patients and their social adaptation. The use of local anesthesia technique made it possible to conduct 
palliative radiation treatment of multiple metastatic bone lesions.

PROGRESS OF VACCINES AND THE ATTITUDE OF THE HUMAN POPULATION TOWARDS THEM
Danyal Nassar

Scientifi c supervisor — Assoc. Prof. N.R. Venhrynovych, PhD
Ivano-Frankivsk National Medical University

Linguistics Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: nassardanyal@gmail.com

Topicality: The main objective is to teach people that vaccines are not as harmful as many may think and can be a matter between life 
and death considering the diseases that can be stopped using vaccines such as Polio.

Vaccines are given every day to millions of people, but not everyone agrees to take them due to certain beliefs, views on the necessity 
of vaccination and previous history with vaccines.

This article is meant to show people how the healthcare systems are trying to improve the quality of vaccines and what the standards 
for making vaccines are.

To get an idea of how many people trust vaccines, a poll was conducted among young people within my university regarding vaccines 
taken within the course of their life. The results of the poll are presented below.

The WHO recommends that at least 95% of a country’s population have been vaccinated against a range of known diseases with highly 
possible complications. According to recent vaccination surveys, Ukraine hasn’t met the recommended standard as the percentage of fully 
vaccinated people has reached only 88% which has placed Ukraine on one of the top positions in the list of countries as a country affected 
by the still ongoing measles outbreak with one of the lowest vaccination rates for routine immunization in Europe and globally during 
2016-17 as well as a country with polio outbreak in 2015-16. Children in Ukraine are till this day at a huge risk of infectious diseases such 
as tetanus, diphtheria, pertussis and more.

According to the poll, one of the main reasons for this is that a lot of myths have been spreading on various social media about the risks 
of administering of low-quality vaccines to children of tender age and further complications of such.

Results: 82% of the students have said that they have previously received a vaccine of any type.
Conclusion: The number of people who have taken the vaccine is lower than the number recommended by the WHO which obviously 

raises concerns as this may lead to the spread of various infectious diseases and having a new pandemic is not something anyone would 
want repeated in these hard times.

LINGUA LATINA: WHY WE STILL LEARN LATIN
Odokii I.V.

Scientifi c supervisor – N.V. Bondar 
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: odokiikk@gmail.com 

Relevance. Latin used to be the common academic language in Europe throughout centuries. This language started to fall out of use 
since the 18th century, when authors began to use their native languages to write books or scientifi c proceedings. But Latin continued to 
exist as the language of law and medicine. Today, physicians also continue to use Latin terminology because of its accuracy, unambiguity, 
simplicity, and international character. However, the question of the status of Latin in the modern world is debatable. Many people 
consider it a dead language.

The objective of our research is to identify sources that confi rm using Latin as a means of communication in the modern world. 
Materials. Electronic magazines, newspapers and offi cial websites of European institutions and organizations were analyzed.
Results. As a result of the study, we have found such examples of the functioning of Latin as a living language. The modern Catholic 

Church uses Latin as the offi cial language for maintaining documentation in the Vatican, for debates and prayers, for writing epistles 
of popes and theological dissertations. The quarterly magazine “Latinitas”, in which all the materials are published in classical Latin, 
namely: works on ancient Greek and Latin philology, modern poetry and prose, as well as a column of world news “Latin Diary” 
(“Diarium Latinum”), is also published in Vatican. In other European countries there are some other periodical editions devoted to Latin. 
For example, Italians have been publishing two comics magazines for children and teenagers “Adulescens” and “Juvenes” in Latin for 
many years. The magazine “Vox Latina”, which includes both medieval and modern works in Latin, is published in the German city of 
Saarbrücken. In Finland, the radio channel Radiophonia fi nica generalis broadcasts the short newscast “Nuntii Latini” in classical Latin 
once a week. As a result, Finnish news has become available to residents of other European countries.

Conclusion. The presented facts indicate that the Latin language continues existing as a means of communication in Europe. This 
ancient language has also penetrated many modern languages in the form of terms and loanwords. Thus, Latin remains an important 
cultural phenomenon in the modern world. Therefore, Cicero’s quote “Non enim tam pgaeclarum est scire Latine quam turpe nescire” (It 
is not as praiseworthy to know Latin, as it is shameful not to know it) remains relevant today.

EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AND ASSCIATED ISSUES AMONG MEDICAL STUDENTS
Semeniuk V.V.

Scientifi c supervisor – Assoc.Prof. N.R. Venhrynovych, PhD
Ivano-Frankivsk National Medical University

Linguistics Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: Semeniuk_Va@ifnmu.edu.ua

Topicality: Medical students are continuously exposed to psychological stressors that, if persistent, can lead to burnout syndrome. 
Burnout is a syndrome of emotional exhaustion, cynicism, and low professional effi cacy. Burnout syndrome among students has the 
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following three dimensions: 1) emotional exhaustion (due to educational demands), 2) cynicism (indifference/apathetic attitude toward 
academic activities), and 3) low professional effi cacy (perception of incompetence as a student).

Objective: The main aim of the study is to identify and analyze possible causes of emotional burnout among medical students as 
well as to seek and fi nd the ways of solving the problem. Moreover, the goal of the research is to consider the issues concerning students’ 
motivation and determine the reasons of its absence.

Materials and Methods: Mail survey and feedback questionnaire; analytical study of recent research on the topic.
Results: The survey was conducted among the students of Ivano-Frankivsk National Medical University aged 18 to 24 years. The total 

number of the surveyed was 257. Among the respondents there were both domestic and foreign students. Mail surveys and analysis of 
questionnaires have revealed a fairly high level of emotional burnout among medical students: 90.4% of the respondents have encountered 
the problem of emotional exhaustion, whereas only 2.1% consulted a specialist for psychological support. According to the study, major 
reasons of students’ not visiting a healthcare professional include 1) lack of information on specialists who would give psychological 
support (56.5% of all the respondents), 2) intrinsic restoring force and ability to cope with the problem on their own without outside help 
(24.2% of all the respondents), 3) the remaining managed to cope with the problem with the help of their parents, relatives and friends. 
Furthermore, 93.7% of all the respondents occasionally experience lack or even complete loss of motivation to learning and personal 
development.

Conclusion: To solve the problem of emotional burnout syndrome among medical students, simple rules should be followed. First, it 
is necessary to dissociate study/work and rest. Secondly, it is essential to rationally use the time, thus always trying to fi nd a moment to a 
have rest. At the same time, it is crucial not to relax too much, as in this case it may lead to procrastination. It is also of great importance 
to realise the role of a mental health specialist in solving emotional problems as well as to comprehend the fact that visiting a psychologist 
is a common activity and prevalent practice and, in many cases, just a necessity.

CHANGES IN THE INTRAMURAL APPARATUS OF THE STOMACH IN PATIENTS WITH CHRONIC 
GASTRIC ULCER

Shtanheiev N.V., Leshko O.D.
Scientifi c supervisor – senior lecturer V.Z. Vysochan

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery 

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: nazar531047@gmail.com

Theme relevance. Gastric or peptic ulcer is a chronic disease that has a polycyclic course and is characterized by the formation of sores 
(ulcers) in the gastric mucosa.

The goal of the research work is to study the changes in neurons of intramural ganglia in patients with chronic gastric ulcers.
Materials and methods. The study involved 50 samples of resected stomach material taken from patients with chronic gastric ulcers, 

aged 25 to 65 years.
The main objective of the research work was to study the neurons of intramural ganglia of gastric submucosa. Bilshovsky-Gross meth-

od of impregnation was used in the processing of material. Thus, 12 stomach samples were studied with the help of this method. After 
resection, the stomach was rinsed with water and immediately immersed in formaline solution. In 24 hours, the stomach was dissected 
along the major curve; its folds were washed of mucus, and then it was placed in a new solution of fi xing fl uid. The fi xation process was 
performed for 10 days. Sodium hydroxide solution was added to the fi xing fl uid in order to maintain the stomach response, and monitored 
with a universal indicator. After that, pieces of the stomach were cut out of the body of the lesser curvature. Freezing microtome was used 
to prepare sections of 10-13 μm in thickness. After impregnation of the nerve structures, the sections were fi lled with cedar balm.

Research fi ndings. The study of the gastric sections showed the signs of circulatory disorders. Hyperemia and vascular edema with 
thickening of collagen and elastic fi bers were also observed. The impregnation of neurons revealed thickening and waviness of the axon 
and asymmetrical location of the nucleus.

Manifestations of gastritis were the least manifested in the submucosa of the stomach, so changes in nerve elements were not mani-
fested or were less expressed.

Conclusion. The study showed that morphological changes of structures were manifested by hypertrophy and complications in affer-
ent and efferent ganglion elements. Such changes were most pronounced around the gastric ulcer, while they were less manifested in the 
submucosa, on the lesser curvature and in the body of the stomach. 

RESEARCH OF ELECTROACTIVATION AS A METHOD OF PURIFICATION OF WATER FROM CLAY 
Shyika O.A., Shyika M.A.

Scientifi c supervisors:associate professor M.V. Melnik, senior lecturer Y.O. Chura 
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of biological and medical chemistry
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: ostappopcap@gmail.com

Relevance. The study of the effects of various factors on the treatment of contaminated water is important for the quality of drinking 
water and, in turn, for human health. Among such factors, the infl uence of electric current is important. Electroactivation of contaminated 
water can serve as an environmentally friendly method of its purifi cation, which is extremely relevant today.

Aim. to develop a device for electroactivation of water from available materials. To study the infl uence of electroactivation on the 
redox potential of water, its dependence on the type of current source, membrane material, time of electroactivation. To study the effect of 
electroactivation on the treatment of turbid water.

Materials and methods. tap water, water contaminated with clay (kaolin). Ionometry, potentiometry, organoleptic and empirical 
studies.

Results of the study. it was found that the oxidation reduction potential of tap water changes slightly over time, different values of 
oxidation reduction potential and pH have a catholyte and anolyte of turbid water. After electroactivation, the catholyte has a negative 
oxidation reduction potential value and the anolyte has a positive value. Studies show that electroactivation accelerates the sedimentation 
of clay particles in turbid solutions.
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Conclusions. A device made of cheap materials for electroactivation of water using titanium electrodes, a semipermeable membrane 
made of vulcanized rubber and an ACDC adapter was designed. After electroactivation, 0.5% kaolin solution, samples with negative 
oxidation reduction potential and increased alkalinity (catholyte), and with increased positive charge (anolyte) and more acidic properties 
were obtained. It was found that after electroactivation of 0.5% kaolin solution becomes transparent because kaolin precipitates. Studies 
show that electroactivation accelerates the sedimentation of clay particles in turbid solutions. Sedimentation of clay particles by catholyte 
and anolyte also leads to the formation of additional sediment. Therefore, mixing these solutions promotes better coagulation of charged 
clay particles. Based on the research, we can recommend this method of purifi cation of water contaminated with koalin as a reagent-free, 
environmentally friendly and effective way to combat water pollution with clay. Electroactivation can be a promising method of purifying 
contaminated water.

POST-COVID-19 SYNDROME
Valovina N.Y., Pryimak D.V., Martynets M.I.

Scientifi c supervisors: PhD, lecturer O.I. Bilichak, PhD, assist. A.L. Protsyk 
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Departament of Infectious diseases and epidemiology

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: nelya.valovina@gmail.com
Topicality. The situation concerning COVID-19 is becoming more complicated every day. Most people focus their attention on an 

acute period of the disease ignoring the symptoms, which may arise later, especially it can lead to the nervous system disorders. Oxford 
University researchers have studied around 60000 medical histories of different patients, who got over COVID-19 and found out that 
one out of fi ve patients complained on anxiety, depression or insomnia. The researchers have noticed, that mental disorders in patients 
appeared for about 3 months after the onset of the disease. Therefore, the term “post – COVID – 19 syndrome” was introduced, which 
means “complaints and symptoms developing during or after COVID-19 and are not the result of another diagnosis”.

The goal. To identify and study clinical symptoms, in particular the neuropsychiatric disorders, which may be the part of “post – 
COVID-19 syndrome”, the rate of their spreading and duration, and to suggest the need for convalescents rehabilitation.

Materials and methods. Whereas COVID-19 is a new disease, it is necessary to identify the main symptoms, that may be characteristic 
for post – COVID-19 syndrome. We have conducted a survey, in which 100 respondents took part (from 18 years old), who were ill with 
COVID-19. When surveying, we assessed such indicators as gender, age, blood group, the course of the disease, symptoms during the 
acute stage of the disease, as well as symptoms which remained after the recovery.

The results of the research. During our research, we obtained the following indicators: In the gender structure: 73,8% - women, 
26,2 % - men. The most numerous age group were people aged 18-20 (53%). 13% of patients had concomitant pathology, 87% indicate 
its absence; 3 % had a severe course of the disease, 23% - moderate, all others – easy. The most common symptoms during the acute 
period were: fatigue (74,7%), headache (65,5%), lost of taste (58,6%), anxiety (13,8%), emotional lability (18,4%). After the recovery, 
convalescents continued to be noticed: rapid fatigue (59%), decreased concentration (25%), decreased memory (17,2%), headache 
(16,1%), emotional lability (11,5%), anxiety (2,3%). Only 4 % of respondents do not have any complications after the full recovery.

Conclusions. These data let us suggest, that regardless of the severity of the COVID-19, convalescents develop disorders of various 
body systems. Among the patients, who went through an illness, 96 % of the surveyed continue to have the following symptoms: rapid 
fatigue (59%), increased heart rate (33%), decreased concentration (17,2%), headache (16.1%).

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ ÒÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ
DISASTER AND MILITARY MEDICINE

ÒÐÀÍØÅÉÍÀ ÑÒÎÏÀ – ÑÅÇÎÍÍÅ Â²ÄËÓÍÍß Â²ÉÍÈ
Анд рейчук А.В.

Науковий керівник – викл. М.В. Максим’як
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медицини катастроф та військової медицини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: alia.andreychuk0503@gmail.com
Актуальність. Тривала війна на Сході нашої країни з російським агресором, супроводжується епідемією бойових травм, 

серед яких може мати місце «траншейна стопа» (ТС). Вона виникає внаслідок тривалого (від 3 до 5 діб) перебування бійців в 
надмірній вологості – напівзатоплених і заболочених окопах, бліндажах, на мокрому снігу, коли періоди тканинної гіпотермії 
чергуються з періодами короткочасного або неповного зігрівання. ТС - це ворог, яких діє тихо та підступно. Саме мокре взуття, 
окопи, сирість, обмеження рухів, відсутність змінного сухого взуття можуть призвести до важких ускладнень, навіть до вологої 
гангрени і ампутації кінцівки. Тому це питання зараз є досить важливим, враховуючи сезонність, позиційний характер бойових 
дій на даний час.

Мета. Визначити стан обізнаності військовослужбовців про «траншейну стопу», її прояви і небезпеку.
Матеріали і методи. Опитування в Google Form, яке пройшов 61 боєць 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади та 

опрацювання даних в програмі Excel.
Результати дослідження. За результатами проведеного опитування встановлено, що 74% бійців не знають і не чули про таке 

захворювання, як «траншейна стопа». При цьому, 95% із них часто перебували в умовах підвищеної вологості і одночасно дії 
низьких температур, в мокрому взутті та шкарпетках, а отже, мали високі ризики отримати «траншейну стопу». Встановлено, що 
тільки 53% військовослужбовців своєчасно при можливості змінюють взуття, а 40% - ходять в мокрому деякий час, не зважаючи 
на можливість його змінити. За даними опитування, більше ніж 85% бійців відмічали перші прояви даного захворювання – це 
відчуття слабкості в пальцях стоп, зниження їх чутливості, блідість, спонтанний біль та поколювання в стопах. Частина бійців 



47
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА
DISASTER AND MILITARY MEDICINE

відмічала вже більш серйозніші прояви локального переохолодження – синюшність, набряки, які не зникали після зігрівання та 
пухирі, що свідчить про більш виражену симптоматику хвороби, про можливі ризики виникнення гангренозних змін.

Висновки. Необхідно проводити на місцях санітарно-просвітницьку роботу серед особового складу військових підрозділів, в 
тому числі із питання профілактики «траншейної стопи». В підрозділі необхідно створити пункти сушки взуття та уніформи при 
несприятливих метеорологічих умовах. Створити резерв сухого змінного взуття на холодно-дощовий період року. Військовим 
медикам, в залежності від тактичної ситуації, необхідно проводити додаткові огляди бійців при несприятливих сезонних 
погодних умовах.

ÃËÎÁÀË²ÇÀÖ²ß ÏÐÎÁËÅÌ ÏÐÎÒÈÏ²ÕÎÒÍÈÕ Ì²Í
Гаврилко В.В.

Науковий керівник – викл. М.В. Максим’як
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медицини катастроф та військової медицини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: gavrilkovolodya15@gmail.com
Актуальність. За даними Організації Об’єднаних Націй, в даний час в 64 державах, в зонах минулих і нинішніх збройних 

конфліктів, встановлено біля 110 млн протипіхотних мін (ППМ), які чекають своїх жертв. Фахівці вважають, що кожного тижня 
від протипіхотних мін в світі гине близько 500 чоловік, як військових так і цивільного населення. Щорічно на мінних полях гине 
до 10 тисяч людей і ще 20 тисяч отримують поранення і довічні каліцтва. При цьому 30 % всіх жертв становлять діти.

Мета роботи. Визначити сучасні підходи до розв’язання проблеми розмінування, максимально сприяти зусиллям щодо 
догляду і реабілітації, включаючи соціальну та економічну реінтеграцію осіб, які постраждали від мін, визнаючи, що повна 
заборона протипіхотних мін стала б також важливим заходом зміцнення довіри між державами.

Матеріали та методи. Проаналізувавши останні дослідження і публікації пов’язані із розмінуванням, якими займалася 
низка українських та іноземних фахівців і вчених: С. Галушко, С. Корчагін, М. Котов, І. Ментус, О. Осадчий, В. Парафонова, В. 
Сивак, В. Ясько та ін.. Жоден з розроблених раніше методів виявлення мін за своїми основними параметрами не відповідає ні 
вимогам стандартів ООН з гуманітарного розмінування, ні загальному завданню глобального розмінування планети.

Результати. Щорічно число ППМ зростає на 2-5 млн, а знищується близько 200 тис. мін. Тобто темпи установки нових мін 
в світі в 10-20 разів перевищують темпи розмінування. Тому величезні райони земної кулі стають непридатними для життя 
через міни, що залишаються в спадок від численних збройних конфліктів і воєн. На сході України вже сім років триває війна 
з російським агресором. Серед 60% випадків і більше бойового травмування наших бійців, причиною є вибухова травма. За 
даними Женевського міжнародного центру з гуманітарного розмінування (GICHD) Україна в останні роки зберігає лідируючі 
позиції серед країн, де є найбільша кількість жертв та наслідків від використання протипіхотних мін. Фугасні чи осколкові ППМ 
викликають масу проблем при евакуації вцілілих поранених із місця підриву, що часто залежить від тактичної ситуації, а також 
організації евакуації поранених в тил і відповідної догоспітальної допомоги на цьому етапі, що вимагає необхідної підготовки 
військових медиків, лікарів. 

Висновок. ППМ потребують значних витрат держави на їх розмінування а також підготовку тривалого курсу відновного 
лікування в стаціонарних та санаторних умовах, протезування, психологічної та соціальної реабілітації поранених від мін, які 
стали інвалідами.

ÏÅÐÅÊÈÑ ÂÎÄÍÞ - ßÊ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÅ ÄÆÅÐÅËÎ ÍÀÑÈ×ÅÍÍß ÊÐÎÂ² ÊÈÑÍÅÌ ÏÐÈ 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÍ² ÐÅÀÍ²ÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â

Зеленський Ю.С., Кидик С.В.
Наукові керівники: асист. І.В Шаповал, к.мед.н. С.М. Касян

Сумський державний університет 
Медичний інститут

Кафедра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
м. Суми, Україна, e-mail: svetlanakasyan15@gmail.com

Актуальність. Пом’якшення агресивної дії гіпоксичного стану в клітинах головного мозку при порушенні або відсутності 
кровопостачання за різних причин, приводять до їх глибокого пошкодження і залишається не вирішеною проблемою при 
невідкладних станах в практичній медицині. Зупинка серцевої діяльності, не залежно від перебування пацієнтів в лікарні 
чи поза лікарнею, вимагає негайного застосування прийомів серцево-легеневої реанімації (СЛР) на рівні Basic Life Support 
(BLS), тобто в перші хвилини з моменту прояву симптомів клінічної смерті. За умови ранньої СЛР та, можливо, дефібриляції, 
людину, яка перебуває в стані клінічної смерті, іноді вдається врятувати. Однак є межа можливостей в реанімаційних діях. 
Кожна наступна хвилина відсутності достатнього постачання кисню до клітин головного мозку, спричиняє як його незворотнє 
пошкодження так і зменшує шанси вижити. За даними ВООЗ, раптова зупинка серця є третьою за поширеністю причиною 
смерті на догоспітальному етапі. В країнах Європи та США щорічно близько 700 000 людей втрачають життя через зупинку 
серця поза лікарнею. Показник рівня виживання, при таких невідкладних станах дуже низький і становить від 2 до 10%. Це 
спонукає нас до пошуку нових, перспективних шляхів вирішення даної проблеми в першу чергу на догоспітальному етапі. 
Одним із таких напрямків може бути використання розчину перекису водню, як альтернативного джерела насичення крові 
киснем при проведенні реанімаційних заходів.

Мета. Визначення доцільності і перспективності використання розчину перекису водню, як альтернативного джерела 
насичення крові киснем при проведенні реанімаційних заходів.

Матеріали і методи. Проаналізовано 48 науково-дослідних робіт, пов’язаних з використанням властивостей розчину 
перекису водню як ендогенного джерела кисню і його впливу на ішемію мозку.

Результати. Більшість авторів у своїх роботах розглядають перекис водню як всюдисущу ендогенну молекулу життя ( 
Sundaresan et al, 1995; Sen and Packer, 1996; Rhee, 2006; Stone and Yang, 2006; D ‘Autréauxand Toledano, 2007; Miller et al., 2007; 
Телятина та ін., 2007; Герич та ін, 2009; Грогер та ін., 2009; Райс, 2011) і це створює нові можливості в пошуку перспективних шляхів 
використання розчину перекису водню, як альтернативного джерела насичення крові киснем при проведенні реанімаційних 
заходів. Частина дослідників вказують на те, що сучасні медичні технології застосування кисню в ролі оживляючого фактору 
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під час клінічної смерті поки що мають низьку ефективність На наш погляд, причиною цієї неефективності є те, що кисень, під 
час проведення реанімаційних заходів, використовується у газоподібному стані і вводиться не в головний мозок і навіть не в 
кров, а в дихальні шляхи пацієнтів. 

Висновки. Результати аналізу науково-дослідних робіт спонукають нас до пошуку нових можливостей щодо застосування 
розчину перекису водню як ендогенного джерела кисню і його впливу на ішемію мозку.

²ÏÐÈÒ – ÏÐÈÕÎÂÀÍÀ ÑÌÅÐÒÜ ²Ç ÇÀÏÀÕÎÌ Ã²Ð×ÈÖ²
Мазурик Н.П.

Науковий керівник – ст. викл. І.І. Свистун
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медицини катастроф та військової медицини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mnazik2710@gmail.com
 Актуальність. Майже всі країни світу, 190 із 196 держав-членів ООН підписали Конвенцію про заборону хімічної зброї, 

але не всі її ратифікували. На травень 2015 року за даними Організації із заборони хімічної зброї було ліквідовано близько 90% 
світових запасів хімічної зброї та прекурсорів для її створення. Проте значні запаси хімічної зброї знаходяться в арсеналах 
певних терористичних організацій, військових угрупувань в Ірані, Іраку, Сирії. Тому існує загроза терористичних хімічних атак 
в багатьох країнах світу, в т.ч. і в Україні. Найчастіше серед бойових отруйних речовин (БОР) терористи використовують зарин 
та іприт. 

Мета. Висвітлити небезпеку іприту для цивільного населення і військових.
Матеріали та методи. Огляд матеріалів вітчизняних та закордонних публікацій стосовно особливостей дії іприту. 
Результати. У І світовій війні іприт («гірчичний газ») вперше використала Німеччина 12 липня 1917 року в 3-й битві на Іпрі 

(Бельгія) біля Пашендейле як БОР шкірно-наривної дії. Після першої атаки було уражено 6000 військових, а за 6 тижнів бойових 
дій – біля 20000.

Іприт проникає в організм людини інгаляційним шляхом, через неушкоджену шкіру, ранову та опікову поверхні, з водою та їжею. 
Дія іприту полягає в запально-некротичному ушкодженні очей, шкіри, дихальних шляхів, загальнотоксичній дії. Особливістю 
ураження іприту є наявність прихованого періоду (2-24 год), його політропність, що пов’язують із променевоподібним ефектом 
іприту – дія на швидкопроліферуючі та малодиференційовані клітини, вираженість якого залежить від дози БОР. Лабораторно в 
перші дні це проявляється збільшення числа еритроцитів, нейтрофільним лейкоцитозом, що відрізняє інтоксикацію іпритом від 
проявів гострої променевої хвороби. Надалі

розвивається анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія, аж до панцитопенії. Клінічно, це проявляється повільним загоєнням 
уражень шкіри аж до розвитку складних бактеріальних ускладнень, анемічного і геморагічного синдромів, що ускладнює 
перебіг ураження, лікування і прогноз.

Висновок. У даний час в більшості випадків іприт, не зважаючи на досягнення сучасної медицини, створює загрозу для 
здоров’я і життя цивільного населення, оскільки для військових він в цілому втратив свою актуальність. Тому всім медичним 
працівникам необхідно пам’ятати про існування іприту, його надмірну токсичність, політропність, кумулятивну здатність, 
променевоподібний ефект, його приховану небезпеку. Нині в Світі серед БОР іприт поруч із зарином зберігає свою актуальність 
під час проведення терористичних атак. 

ÌÅÄÈ×ÍÀ Á²ÎËÎÃ²ß ÒÀ ÃÅÍÅÒÈÊÀ
MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS

ÎÖ²ÍÊÀ ÑÒÀÍÓ ÏÐÎ- ÒÀ ÀÍÒÈÎÊÑÈÄÀÍÒÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ Á²ËÈÕ ÙÓÐ²Â ÇÀ ÓÌÎÂ ÀËÎÊÑÀÍÎ-
ÂÎÃÎ ÖÓÊÐÎÂÎÃÎ Ä²ÀÁÅÒÓ ÒÀ ÊÎÐÅÊÖ²¯ TRIGONELLA-FOENUM GRAECUM 

Дебенко С.В.
Науковий керівник – асист. В.П. Веляник 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної біології та медичної генетики

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sofi yadebenko@gmail.com
Актуальність. У зв’язку зі значним прогресуванням цукрового діабету (ЦД) в Україні та світі, медична наука зіштовхнулася 

з проблематикою розробки новітніх підходів та методик для лікування й профілактики цієї недуги. Щораз більшу увагу 
привертають фітотерапевтичні засоби, що є низько токсичними й чудово поєднуються в комплексній терапії, потенціюючи дію 
один одного. До рослин, які є перспективними для використання в цьому напрямі, належить Пажитник Сінний (ПС) Trigonella 
foenum-graecum з родини Бобових (Fabaceae). Він володіє антиоксидантним, гіпоглікемічним та гіпохолестеролемічним 
ефектами, збагачений різноманітними фітонцидами й вітамінами. Однак механізми впливу даної рослини на організм людини 
потребує детального вивчення.

Мета. Оцінити стан про- та антиоксидантної систем білих лабораторних щурів за умов моделювання алоксанового ЦД та 
корекції екстрактом Trigonella foenum-graecum.

Матеріали і методи. Експеримент проведено in vivo на статевозрілих щурах-самцях лінії Vistar, яких утримували в умовах 
віварію з вільним доступом до води та їжі й 12-годинним чергуванням дня та ночі. Термін досліду – 28 діб. Густий екстракт 
ПС виготовлено багаторазовим випарюванням і екстрагуванням водою й етанолом (70%) з сухого насіння («Еко», Україна). 
Тварин було розділено на групи: І – інтактні, ІІ – тварини, яким щоденно per os вводили 1 мл 5%-го розчину екстракту ПС, ІІІ – 
щурі з експериментальним алоксановим ЦД («Sigma», Америка) та корекцією ПС. ЦД діагностували електрохімічним методом 
(глюкометр Gamma, Великобританія) на 9 добу від моменту внутрішньоочеревинного введення діабетогенного препарату. Для 
оцінки стану про- та антиоксидантної системи визначали активність ферментів супероксиддисмутази (СОД), каталази (КТ) і 
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вміст продуктів перокисного окислення ліпідів (ПОЛ) у гомогенаті еритроцитів експериментальних тварин.
Результати. Доведено активізацію вільнорадикальних процесів в організмі щурів на фоні гіперглікемії. Зокрема, 

спостерігалося підвищення рівня продуктів ПОЛ у щурів з експериментальним ЦД в 1,6 раза (14 доба) з подальшою 
тенденцією до зниження – на 21 добу лише в 1,14 раза перевищував значення контрольного показника (ІІ-ої групи). Одночасно 
з підвищенням рівня ПОЛ у крові щурів спостерігалося максимальне підвищення активності КТ на 40% (14 доба) в порівнянні 
з контролем. Активність КТ у тварин цієї групи поступово зменшувалась, досягнувши найменшого значення на 21 добу (у 1,4 
раза). Активність СОД знижувалася впродовж 28 діб, що, ймовірно, було пов’язано зі зростанням кількості пероксиду водню в 
еритроцитах щурів, що здатен до інактивації СОД, й стрімким підвищенням даного показника на 21 добу у 2 рази порівняно зі 
значенням 14 доби. 

Висновки. Отримані результати вказують на потенціацію дії ланок про- та антиоксидантної систем шляхом підвищення 
активності їх ферментів у відповідь на збільшення вмісту продуктів ПОЛ у плазмі крові. Це спонукає до проведення подальших 
досліджень властивостей ПС з метою деталізації механізмів його лікувальної дії.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÅÌ-ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÄËß Î×ÈÙÅÍÍß ÏÐÈÐÎÄÍÈÕ ÂÎÄÎÉÌ
Ковалевський В.В.

Науковий керівник – асист. О.С. Ястребова 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної біології і медичної генетики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vitalijkovalevskij9@gmail.com

Актуальність. Очищення стічних вод є надважливою екологічною проблемою народного господарства будь-якої країни, 
нехтування якою може призвести до значних негативних наслідків у вигляді екологічних катастроф національного масштабу. 
Дана проблема є актуальною і для України, де більшість стоків характеризується високим рівнем хімічного та біологічного 
забруднення. 

Мета. Дослідження можливостей очищення забруднених водойм Прикарпаття за допомогою різних поєднань ефективних 
мікроорганізмів, а також впливу очищеної води на рослинність водойми та проростання зернових культур.

Методи дослідження. Метод кількісного визначення кольоровості води заснований на візуальному порівнянні кольору 
аналізованої води зі штучною стандартною колірною шкалою, створеною модельними розчинами біхромату калію і сульфату 
кобальту (хромо-кобальтова шкала); порівняльно-морфологічний аналіз швидкості та якості проростання зерен пшениці 
Triticum L. на воді, очищеній за допомогою різних комбінацій ЕМ-культур; спостереження за морфо-функціональним станом 
рослини Elodea canadensis у водних середовищах різного ступеня очищення. 

Результати дослідження. За фізичними характеристиками води (наявність зважених частинок, запах, кольоровість) та 
біологічними властивостями (на прикладі проростання пшениці) найкращі результати показали такі комплекси, як: «ЕМ + 
молочна закваска» і «Бокаші + ЕМ + пектин». За хромо-кобальтовою шкалою препарат із ЕМ та молочної закваски забезпечив 
очищення забрудненої води в 7 разів. Цей препарат виявив також позитивний вплив на морфо-функціональний стан Elodea 
canadensis, зокрема на 5-й день спостереження водна рослина збільшилась у розмірах. Тоді як комбінація «Бокаші + ЕМ + 
пектин» пригнічувала ріст та погіршувала стан елодеї в даному експерименті.

Висновки. Результати проведених дос ліджень чітко продемонстрували ефективність використання комплексу 
мікроорганізмів для відновлення деградованого і забрудненого річкового басейну Прикарпаття та підвищення якості його води. 
Запропоновано важливі напрямки подальшого дослідження технології ЕМ-культури і включення їх у різноманітні комплекси 
для перспективного застосування інноваційних мікробіологічних технологій у реставрації водних ресурсів на екологічній 
основі. 

ÅÏ²ÃÅÍÅÒÈ×Í² ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÎÆÈÐ²ÍÍß
Мадрига Д.М.

Науковий керівник ⎯ к.біол.н., доц. Л.П. Передерко
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Кафедра медичної біології і медичної генетики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kara_mara@ukr.net

Актуальність. Згідно статистики ожирінням страждають 30-40% жінок та 20-30% чоловіків. ВООЗ визнає ожиріння 
епідемією. Епігенетичний фактор, як чинник розвитку ожиріння, досі залишається маловивчений та не популяризований серед 
населення. Тому важливо дослідити його роль та навчитися прогнозувати наслідки епігенетичних порушень.

Мета. Дослідити вплив епігенетичних факторів на розвиток ожиріння. Проаналізувати роль метилювання генів в промоторах 
лептину та інсуліну на синтез цих гормонів, вплив материнського організму на розвиток епігенетичних показників плоду. А ще 
з’ясувати вплив мікроРНК з підшкірної жирової клітковини на регуляцію генів, що пов’язані з секрецією інсуліну, метаболізмом 
жирів, адипогенезом та біосинтезом холестерину.

Матеріали і методи. Матеріалом слугували наукові статті, які висвітлювали питання епігенетичних механізмів ожиріння. 
Методом дослідження є структурно-генетичний аналіз, який передбачає виокремлення у складному об’єкті дослідження 
складових, які мають вирішальний вплив на інші його сторони. 

Результати. Встановлено, що метилювання CpG-островів в промоторах генів відіграє важливу роль у регуляції гомеостазу 
глюкози та адипогенезу. Зміни в метилюванні ДНК може відбуватися постнатально, тому з’ясована пряма взаємодія між ним та 
високим вмістом жирів в раціоні. МікроРНК з підшкірної жирової клітковини напряму впливає на фізіології жирової тканини 
та метаболізм глюкози. Виявлено, що організм під час пренатального розвитку, на ранніх його стадіях, може піддаватися 
метаболічним змінам, для того, щоб узгодити фенотип з очікуваним майбутнім середовищем.

Висновки. Існують вагомі докази, що епігенетичні механізми відіграють важливу роль у регуляції рівня глюкози та 
адипогенезу. Продемонстровано, що материнське харчування сприяє розвитку певного епігенотипу, таким чином впливаючи 
на майбутній метаболізм потомства. Перспективами подальших досліджень може слугувати вплив перероблених продуктів 
харчування на епігеном організму. Оскільки, велика кількість барвників, підсилювачів смаку, трансжирів та цукрів спричиняють 
розвиток метаболічних порушень.
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Синдром Рубінштейна-Тейбі (СРТ) (синдром великих пальців, характерного обличчя і розумової відсталості) вперше був 
описаний J. Rubinstein і H. Taybi в 1963 році. Захворювання зустрічається з частотою 1:25000 - 1:30000. Тип успадкування, 
ймовірно вважається аутосомно-домінантним, хоча більшість випадків виникають спорадично внаслідок мутації de novo. СРТ 
- це рідкісне генетичне захворювання, при якому вражаються багато органів і систем. Для СРТ характерне поєднання затримки 
фізичного та психомоторного розвитку, прогресуючою інтелектуальною недостатністю (з середнім IQ 36-51), характерним 
черепно-лицевим дизморфізмом, характерними широкими термінальними фалангами пальців китиць і стоп, аномаліями 
серцево-судинної, дихальної та сечостатевої систем. Враховуючи обмежений перелік описаних випадків діагностики даного 
синдрому в ранньому неонатальному періоді, наводимо власне спостереження.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Досліджено сім’ю, яка включала батьків, старшу дочку та новонароджену дитину, а також 
відповідну медичну документацію: індивідуальна карта вагітної, історія пологів, історія розвитку новонародженого, карта 
стаціонарного хворого. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОБГОВОРЕННЯ. Хлопчик народився від другої вагітності, яка протікала без ускладнень. 
При проведенні УЗД плоду під час вагітності патології не виявлено. Пологи вчасні в терміні гестації 40 тижнів, оцінка за шкалою 
Апгар 8/9 балів. Антропометричні показники новонародженого хлопчика: маса 4100 г, довжина тіла 56 см, окружність голови 
34 см, окружність грудної клітки 35 см. Першочергово проведено клініко-генеалогічний аналіз сім’ї хворої дитини. Батьки 
хлопчика, віком: мати 27 рік, батько - 29 років та сестра новонародженого, віком 3 роки - здорові. Спадковий анамнез у них не 
обтяжений. При огляді дитини виявлено підвищений рівень стигматизації: мікроцефалія, лицеві дизморфії: низьке чоло, низький 
ріст волосся, дугоподібні брови, місяцеподібне обличчя, гіпертелоризм, опущені зовнішні кути очних щілин, «дзьобоподібний» 
ніс, гіпоплазія крил носа, помірно виражена ретрогнатія, вузьке високе піднебіння, диспластичні, маленькі, низько розташовані 
вушні раковини. На чолі, потилиці, задній поверхні шиї та спині - множинні гемангіоми, виражений гірсутизм. Спостерігаються 
широкі термінальні фаланги I пальців китиць та стоп, вальгусна деформація перших пальців китиць, чотирьохпальцева складка 
на обох долонях. Результати обстеження: ехокардіоскопія – відкрита аортальна протока; огляд оториноларинголога - вроджена 
атрезія хоан справа; каріотипування: 46 ХУ, хромосомної патології не виявлено. Ранній неонатальній період ускладнений 
пневмонією новонародженої дитини та гіпербілірубінемією, на 7 добу життя хлопчик був переведений у відділення патології 
новонароджених ОДКЛ. Таким чином, дана важка інвалідизуюча патологія у дитини, що народилась у практично здорових 
батьків, свідчить про спорадичну мутацію de novo. Для уточнення діагнозу, рекомендовано спостереження психіатра, невролога, 
генетика, нефролога, кардіолога та симптоматична терапія за показами. Батькам дитини надані рекомендації про проведення 
медико-генетичного консультування і молекулярно-генетичного дослідження для виявлення дефектного гена при подальшому 
плануванні вагітності.

FACTORS AFFECTING TERATOGENIC EFFECTS OF DRUGS
Koshilovich P.Z.

Scientifi c supervisor ─ Assist. O.S. Yastrebova
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Medical Biology and Medical Genetics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: yastrebovaos@ukr.net

The problem of assessing the possible adverse effects of drugs on the fetus is one of the most relevant in addressing issues of safe 
pharmacotherapy both before pregnancy and during it. Currently, from 10 to 18% of newborns have some developmental abnormalities. 
For 2/3 of cases of congenital anomalies it is not possible to establish the etiological factor.

The purpose of the work is to study the factors infl uencing the manifestation of teratogenic effects of drugs. The assessment of chemical 
factors should take into account the stage of development of the embryo, its genetically determined sensitivity, the state of the mother’s 
body, as well as the chemical structure of the substance, its ability to overcome the placental barrier, total and single dose of drug entered 
into a pregnant women body, speed and completeness of metabolism. The ability of chemicals to cross the placenta depends on molecular 
weight, lipid’s solubility, and binding to serum proteins. It is believed that chemical compounds with a molecular weight of more than 
1000 do not penetrate through the intact placenta, but all drugs at high concentrations in the mother’s blood can penetrate into the fetus.

It is very important the dose of the substance. The teratogenic dose does not always correspond to the toxic one, and for some teratogens 
it is much lower than the toxic one and coincides with the therapeutic one. The teratogenic dose is always lower than the lethal dose, 
but the differences between lethal and therapeutic doses for different chemicals are not the same. It is also important how the drug was 
administered: because some drugs in chronic use stimulate the production of metabolic enzymes, as a result of which these drugs are 
rapidly excreted from the body and do not reach the concentration at which a teratogenic effect is possible. For some hormones (eg, 
cortisone), an inverse relationship is known: long-term use of small doses in an experiment has a greater teratogenic effect than a single 
total dose. The routes of administration of the drug are also important, because when administered orally, the drug may be destroyed or 
inactivated. Among the features of the body, in addition to critical periods, it is necessary to take into account the individual sensitivity 
associated mainly with genetic factors and the ability of the embryo, fetus and child to repair damage received in the embryonic period.

Thus, it was found that the teratogenic effect of drugs depends on the stage of embryo development, dose and method of drug 
administration, as well as individual sensitivity of the mother and fetus.
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Актуaльність. Ультрaзвукoва дoплерoгрaфія є oднією з нaйбільш пoпулярних тa дoступних технoлoгій в медицині, яку 
викoристoвують для дoсліджування людськoгo тілa. Зa дoпoмoгoю фіксaції ультрaзвукoвих хвиль ми мoжемo свoєчaснo 
знaхoдити різнoмaнітні пaтoлoгії. Апaрaт пoкрaщує лікувaння oртoдoнтичних анoмалій, пoкращуючи крoвoпoстачання 
внаслідoк переміщення зубів та стискання судин, щo спричиняє рoзлади мікрoциркуляції в навкoлoзубних тканинах.

Мета дoслідження. Вивчення динаміки пoказників ультразвукoвoї дoплерoграфії після встанoвлення та прoведення курсу 
лікування брекетами.

Матеріали та метoди дoслідження. В експерименті брали участь 8 пацієнтів вікoм від 17 дo 25, які прoхoдили курс 
лікування різнoманітних викривлень зубів за дoпoмoгoю брекетів. У хвoрих спoстерігалися виникнення запальних прoцесів. 
Викoристoвувалися в данoму дoслідженні : прилад доплерувань з привисoкoчастотним датчиком (5-7,5МГц і більше).

Результати дoслідження. Прoцедура ультразвукoвих хвиль викoнувалася прoтягом 60 днів , а саме: дo встанoвлення брекетів 
та під час лікування. Викoристання дoплерoграфії у прoцесі oртoдoнтичногo лікування встанoвилo пoзитивну динаміку. В 
результаті, віднoвлюється гемoмікрoциркуляція та зменшується ризик виникнення гінгівіту. Ультразвукoві хвилі внoрмували 
регулятoрний тканинний крoвоoбіг. Пацієнти пoчали пoмічати краще самoпoчуття. Зменшилась статистика із запаленням ясен 
внаслідoк рoзвитку мікрoбів, відкладення зубнoго каменю та нальoту. 

Перевагами такoгo лікування є:
висoка ефективність;
не завдає незручнoстей;
зменшення бoльoвих відчуттів;
займає не більше 25 хвилин.
Висновок. Ультразвукoва дoплерoграфія займає oдне з прoвідних місць в списку найбільш перспективних напрямків сучаснoї 

медицини. Вoна дoзвoляє зменшити ризики різнoманітних захвoрювання навкoлoзубних тканин. За дoпoмoгoю oпрoмінення, 
лікування анoмалій прoхoдить значнo краще. Отримані в дoслідженні результати дoзвoляють стверджувати, щo застoсування 
ультразвукoвoї дoплерoграфії пoзитивнo впливають на перебіг лікування у галузі oртoдoнтії.
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Актуальність. В даний час в медичній практиці все більш широке застосування знаходять методи немедикаментозного 
лікування, в тому числі магнітотерапії. Існує широке коло медичних приладів і пристроїв, методів діагностики і лікування, 
способів боротьби з різними медичними проблемами, в яких магнітні явища і властивості магнітних матеріалів не тільки з 
успіхом використовуються, але їх застосування є науково виправданим.

Метою дослідження. Було вивчити вплив магнітного поля на організм людини і застосування його при лікуванні захворювань 
опорно-рухового апарату.

Матеріали та методи дослідження. В експерименті брали участь 25 пацієнтів, що мали захворювання опорно-рухового 
апарату. Для проведення дослідження було використано магнітотерапевтичний апарат для лікування непостійним змінним 
магнітним полем АЛМАГ-01.

Результати дослідження. Використання магнітотерапії дозволило встановити позитивний вплив на перебіг симптоматики 
у хворих. Число пацієнтів з вираженими порушеннями рухової активності знизилося у 2 рази, в результаті зросла кількість 
пацієнтів з помірним обмеженням рухів. Значно зменшилося число пацієнтів з вираженими відчуттями пoколювання, лоскоту, 
печіння шкіри і зросла кількість пацієнтів з відсутністю розладів шкірної чутливості. Погіршення не спостерігалося ні в одного 
з пацієнтів. 

Висновок. Постійне магнітне поле стимулює імунні сили організму, надаючи всім життєво важливим системам і органам 
природну підтримку. Відбувається нормалізація кровообігу, спостерігається поліпшення циркуляції крові. Головним позитивним 
ефектом магнітотерапії при захворюваннях опорно-рухового апарату є зниження запального процесу. Значно зменшується 
набряклість тканин, поліпшується лімфотік і кровотік, відбувається зниження больових відчуттів, відновлюється рівень 
рухливості суглобових частин, знімається скутість м’язів. Нерухомі хребці відновлюються, знижується чутливість нервoвих 
рецепторів, поліпшується загальне самопочуття організму. Пацієнти відзначають ефективність магнітотерапії як в періоді 
загострення, так і при ремісії. 
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Актуальність теми. Електромагнітне випромінювання вважають подразником, що може викликати дію різного характеру: 
як стимулюючу, так і руйнівну відносно біологічних об’єктів. Цей тип випромінювання створюється предметами побуту, 
електронними гаджетами та кожного дня впливає на організм людини. 

Мета. Дослідити теоретичні дані про вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.
Результати дослідження. У сучасному світі джерелами електромагнітного випромінювання є електронні прилади: телефон, 

телевізор; предмети побуту: холодильник, мікрохвильова піч. 
Дане випромінювання є слабкішим, аніж, для прикладу, рентгенівське, вплив якого вже достатньо досліджений, однак 

відомо, що довготривале перебування під дією електромагнітного випромінювання може змінювати фізичний та психологічний 
стан людини. 

До наслідків дії такого типу випромінювання належать підвищена дратівливість, сонливість, зниження гостроти зору, ризик 
захворювань нервової системи, негативний вплив на репродуктивність із можливим подальшим розвитком безпліддя. Відомо 
про вплив електромагнітних хвиль на розвиток онкологічних захворювань, особливо серед дітей. Це пов’язано із вищою 
проникністю мозкової тканини дітей до електромагнітного випромінювання. 

Однак варто зазначити, що електромагнітні хвилі, які випромінюються завдяки різного роду приладів, дозволяють здійснювати 
лікування проблем опорно-рухового апарату, запальних процесів очей, вуха, горла та носа, онкологічні захворювання та ін. 
Також важко уявити сучасне життя без предметів щоденного користування, які здійснюють електромагнітне випромінювання. 

Попри включення проблеми електромагнітного забруднення навколишнього середовища ВООЗ в перелік пріоритетних 
проблем людства немає чіткої позиції фахівців про заборону електромагнітного випромінювання.

Висновок. На сьогодні немає однозначної відповіді про вплив електромагнітного випромінювання предметів побуту та 
гаджетів на організм людини. Однозначність проявляється щодо часового обмеження перебування в зоні дії випромінювання. 
Проте, на нашу думку, дана проблема в літературі висвітлена не в повному обсязі та потребує збільшення кількості досліджень 
для повноцінного аналізу. 
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Актуальність. Своєчасна діагностика і швидкість надання допомоги у період пандемії СOVID-19 є вкрай важливими. Метод 

пульсоксиметрії здатний в перші години захворювання вказати на можливий дебют пневмонії, коли ще немає морфологічних 
змін в легенях, і обстеження на комп’ютерній томографії (КТ) не може її діагностувати на даному етапі. Саме показники 
сатурації, згідно клінічних протоколів, відіграють вирішальну роль при показах до госпіталізації і виборі тактики лікування. 

Метод пульсоксиметрії використовується протягом всього перебігу хвороби (СOVID-19) для моніторингу стану пацієнта, бо 
є доступним, швидким, дешевим і безпечним методом діагностики. 

Мета. Дослідити залежність між відсотком ураження легень при пневмоніях, що викликані COVID-19, і показниками 
оксигенації (методом пульсоксиметрії) у пацієнтів.

Матеріали і методи. В дослідженні використані дані медичної документації КНП «Смілянська міська лікарня» СМР 
з дотриманням правил конфіденційності та збереженням лікарської таємниці. Проведено статистичний аналіз медичної 
документації пацієнтів з підтвердженим діагнозом «Коронавірусна хвороба COVID-19» та з ознаками полісегментарної 
пневмонії, характерної для вірусної пневмонії етіології COVID-19. В дослідженні приведені дані результатів КТ-картини органів 
грудної клітки (16-зрізовий спіральний комп’ютерний томограф виробництва Toshiba Medikal Systems, Японія) і показники 
сатурації (SpO2), виміряні пульсоксиметром в першу добу звернення пацієнта за медичною допомогою.

Опрацювання отриманих даних проводились на кафедрі медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького 
медичного університету. Обчислення здійснювалось за формулою визначення середньоарифметичного показника зниження 
сатурації, який порівнювався з певними показниками площі ураження паренхіми легень.

Результати. Показники сатурації (SpO2) при пневмонії в більшості випадків знижувалися (в нашому дослідженні у 80 %), 
у 20 % випадків сатурація залишалася в межах норми; показники сатурації можуть залишатися в межах норми при невеликих 
площах ураження паренхіми легень (5-10 % за результатами дослідження).

Висновки. Метод пульсоксиметрії, який використовується для моніторингу стану пацієнта під час перебігу хвороби 
(СOVID-19), є доступним, швидким, дешевим. Проведений аналіз даних показав, що зниження показників сатурації прямо 
пропорційне площі ураженої паренхіми легень.
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Актуальність. Одними з найбільш поширених уражень є механічні пошкодження організму людини. Властивості 
ультразвуку можна використовувати у медицині, щоб прискорити реабілітацію пацієнта та полегшити перебіг одужання. 
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Ультразвук використовують у фізіотерапії , щоб прискорити регенерацію пошкоджених тканини на клітинному рівні, зменшити 
біль, покращити кровообіг та зменшити запалення ураженої зони. 

Мета. Дослідити та узагальнити інформацію про вплив ультразвуку на загоєння ран. 
Матеріали і методи. Опрацьовано літературу і наукові статті на дану тему.
Результати дослідження. Стадія запалення. Нормальна гостра запальна відповідь виникає після згортання крові розширенням 

судин (підвищенням рівня кисню в тканині), які прилягають до місця поранення і вторгненням туди білих кров’яних тілець. 
Серед білих кров’яних тілець є клітини, які піддаються дегрануляції, в результаті якої виділяється гістамін та інші медіатори, які 
притягують фібробласти і клітини ендотелію до пошкодженої ділянки. Пізніше цей процес відіграє суттєву роль у формуванні 
судин у зоні ураження. Взаємодіючи з речовиною, ультразвук спричинює механічну, теплову та хімічну дію. Ранній вплив 
ультразвуку прискорює процес запалення, сприяє швидшому переходу у проліферативну стадію і пом’якшує дискомфорт у 
стадії запалення.

Проліферативна стадія. У цій фазі ультразвук стимулює міграцію і проліферацію фібробластів, секрецію колагену, покращуючи 
цим еластичність сполучних тканин. Утворення фактору росту судинного ендотелію і ангіогенез також посилюються 
застосуванням ультразвуку в цій фазі. Ультразвук прискорює процес затягнення рани і зменшує дефект пошкодження тканин, 
оскільки сприяє ранньому розвитку міофібробластів. Звук низької інтенсивності, що не викликає термального ефекту, протягом 
3-ох діб, супроводжуючи загоєння рани, може сприяти її кращому загоєнню і утворенню меншого шраму.

Фаза розвитку епітелію. Застосування ультразвуку в зоні навколо рани стимулює виділення факторів росту, необхідних для 
регенерації епітеліальних клітин, які в подальшому захищатимуть організм від інфекції і відновлять цілісність шкіри.

Фаза дозрівання. Додавання ультразвуку, який створює тепловий ефект, у цій фазі впливає на еластичність колагену і на 
активність ферментів, що посилює еластичність тканин, які гояться.

Запропоновані частоти: для лікування ран шкірних покривів – 3 МГц, для лікування глибоких розривів - 1МГц.
Протипоказання. Протипоказано для застосування на очних ранах, в районі сечостатевих органів та черевній ділянці. 

Уникати при наявності тромбоемболічних захворювань. Не застосовувати для пацієнтів з кардіостимуляторами. При підвищеній 
чутливості до ультразвуку потрібно враховувати комфорт пацієнта. Якщо під час ультразвукової терапії зростає біль, її потрібно 
припинити.

Висновки. Проведені дослідження показали, що ультразвук має позитивний вплив на процеси регенерації пошкоджених 
тканин організму та може широко застосовуватись у фізіотерапії.
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Актуальність: Протонна променева терапія для лікування раку все частіше використовується у всьому світі. 
Мета. Ця теза повинна встановити зв’язок між елементарним описом протонної матерії мікродозиметрійної взаємодії і його 

клінічне застосування. 
Матеріали і методи. Основні поточні клінічні показання до протонної терапії лежать в основі фізичних властивостей 

протонних пучків. Припускають, що постійна 
відносна біологічна ефективність (ВБЕ) дорівнює 1,1 відносно рентгенівської променевої терапії. Однак зростають докази 

змінної ВБЕ, які залежать від лінійної передачі енергії (ЛПЕ) протонного пучка, що, в свою чергу, залежить від відносного 
положення уздовж шляху протона. Крім того, ВБЕ залежить від розглянутої кінцевої точки і біологічних властивостей різних 
клітин і тканин, а також схеми фракціонування дози. Мікродозиметрія - це теорія, яка вивчає закономірності розподілу енергії 
в розмірі мікроскопічних об’ємів . За цією теорією , визначивши локальну концентрацію енергії, можливо отримати ЛПЕ та 
інші величини, що характеризують якість проточного пучка. Вивчення розподілу енергії, що передається в мікроскопічних 
масштабах, може призвести до кращого розуміння змінної ВБЕ для протонних пучків, що дозволяє використовувати її в 
клінічній практиці.

По-перше, основи мікродозиметрійної кількості, їх залежність і фокусується на тому, як отримати правильні мікродозиметрійні 
результати. Моноенергетичні розподіли для протонів з енергіями до 100МеВ використовуються для створення аналітичних 
моделей для отримання мікродозиметрійної кількості в поліенергетичних пучках. Результати порівнюються з фактичними 
вимірюваннями за допомогою кремнієвих мікродозиметрів, що були під впливом моноенергетичних  протонних пучків. 
Надається незалежний формалізм для розрахунку спектральної щільності енергії в клінічних пучках протонів в залежності 
від глибини і бічного положення у воді. Поєднання обох формалізмів дозволяє проводити розрахунки розподілу доз в системі 
планування лікування (СПЛ). Мікродозиметрійний розрахунок середньої лінійної енергії дози , а також необмежена і обмежена 
середня доза ЛПЕ також можуть бути отримані з комбінації цих формалізмів. 

Результати. Зв’язок між ЛПЕ і лінійної енергією є переглянутими, нове рівняння для розрахунку обмеженої ЛПЕ 
запропоноване і перевірене, порівняно із встановленим раніше. 

Висновки. Нарешті, мікродозиметрична кінетична модель (МКМ) використовується для розрахунку розподілу ВБЕ на 
основі раніше отриманих фізичних величин.

²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍ²ÑÒÜ ÁÅÇÄÐÎÒÎÂÈÕ ÊÀÐÄ²ÎÑÒÈÌÓËßÒÎÐ²Â
Гундяк І.А.

Науковий керівник – асист. І.О. Рачкевич
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: igddos@gmail.com

Актуальність. Кардіостимулятор – це невеличкий пристрій, який використовують для лікування деяких видів аритмій. 
Пристрій створює електричні імпульси, щоб допомогти органу битись з нормальною швидкістю та ритмом. Також за допомогою 
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цих приладів серцеві камери починають скорочуватись синхронно, щоб серце могло ефективніше розносити кров по тілу.
Бездротові або безсвинцеві кардіостимулятори менші, ніж традиційні (розміром як велика капсула для таблеток). Порівняно 

з його більшими попередниками, такий вид приладу та операція з його встановлення є менш інвазивним. Помістившись на 
місце, електрокардіостимулятор кріпиться до м’язової стінки за допомогою маленьких зубців. Ще одна перевага полягає в тому, 
що традиційні кардіостимулятори можуть призвести до подразнення та навіть інфекції через наявність дротів. В той же час 
безсвинцеві прилади позбавлені такого недоліку.

Сучасні пристрої включають алгоритми внутрішнього зондування та акселерометри, які виявляють рух м’яза при кожному 
серцебитті та дозволяють регулювати електричну стимуляцію та синхронізуватись із камерами серця.

Мета. Наголосити на перевагах сучасних бездротових кардіостимуляторів у порівнянні з традиційними дротовими 
кардіостимуляторами.

Матеріали і  методи. Проведено анкетування серед робітників Локомотиворемонтного заводу в місті Івано-Франківськ, 
що отримали травми під час роботи. Лікування проводилось в КНП ЦМКЛ «Івано-франківська центральна міська клінічна 
лікарня».

Результати. Рівень успішності імплантації становить 98%. 35% анкетованих зізнались, що займались важкими фізичними 
навантаженнями без дозволу лікаря, однак пристрій витримав навантаження, 90% стверджують, що в них не залишилось 
шрамів після операції.

Висновки. Отже, безсвинцеві кардіостимулятори мають чимало переваг у порівнянні з традиційними приладами. Їх 
використання є більш привабливим через те, що вони не залишають шрамів, мають високу ефективність, включають алгоритми 
внутрішнього зондування та акселерометри. Ці переваги роблять бездротові електрокардіостимулятори більш привабливими на 
фоні їх попередників. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ä²¯ ÇÂÓÊÎÂÈÕ ÊÎËÈÂÀÍÜ ÍÀ ÏÑÈÕÎÅÌÎÖ²ÉÍÈÉ ÑÒÀÍ ËÞÄÈÍÈ
 Заяц А.В.

Науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: rokumuro166@gmail.com

Актуальність. У часи пандемії більшість людства перебуває в стані постійного стресу через вимушену самоізоляцію.Для 
того,щоб впоратись з цим ми починаємо розвивати різноманітні методи для покращення свого психоемоційного стану. Проте 
більшість навіть не підозрює,що з цим нам може допомогти звичайний плеєр.

Мета. Визначити особливості дії звуку в залежності від їх природи та частоти.Дослідити можливість використання звукових 
коливань з певною терапевтичною метою.

Матеріали й методи. Обробка інформації з науково-методичної літератури.Аналіз досліджень Брайтонської та Сассекської 
медичної школи в даній галузі.Згідно цих досліджень було встановлено особливий вплив природних звуків на людину.Для цього 
вони взяли 17 здорових осіб ,яким провели функціональну магнітно-резонансну томографію (fMRI) під час прослуховування 
серії п’ятихвилинних аудіороликів зі звуками природного й штучного середовища.Учасники також виконували різноманітні 
завдання, щоб визначити вплив коливань на швидкість реакції людини.Узагальнення експериментів Томаса Едісона щодо 
звукових частот і кольорових шумів. 

Результати. Таким чином, встановлено заспокійливу дію звуків тропічних лісів на людину, проте в рідкісних випадках 
навпаки рівень стресу сильно зростав у людей, що пережили негативний досвід пов’язаний з цим середовищем.Це дослідження 
також показало покращення результатів у задачах на увагу в моменти, коли досліджувані чули знайомі їм раніше звуки. Більше 
того виявлено різноманітний вплив звуку в залежності від частоти. Особливу увагу варто приділити білому та рожевому шуму, 
які згладжують різницю між фоновими та «піковим» звуком цим самим ,здійснюючи розслаблюючу дію на людину й сприяють 
засинанню.

Висновки. Результати вищезгаданих експериментів свідчать про надзвичайно різноманітний вплив звуку на людину. На 
жаль,методи звукотерапія досить погано вивчені тому перед їх використанням варто порадитись з фахівцем.Найкращими для 
розслаблення звуками є білі та рожеві шуми.У природі білий шум-це звук водоспаду, дощу, шелесту листя, а рожевий шум-звук 
серцебиття.Проте, як зазначають науковці дуже важливо знайти “свій” звук для м аксимального ефекту.

ÂÏËÈÂ ËÀÇÅÐÍÎÃÎ ÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍß ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ ËÞÄÈÍÈ ÏÐÈ Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÄÎÐÑÀËÃ²¯
Звір У.Р.

Науковий керівник – к.фіз.-мат.н., доц. А.М. Добровольська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulianazwir@gmail.com

Актуальність. Визначити вплив лазерного випромінювання на певні ділянки тіла людини. Дозволити встановити, що 
випромінювання лазера має стимулюючу, протизапальну, фотодинамічну дію.

Мета. Використання лазерного випромінювання як при хірургічному лікуванні хворих з грижами міжхребцевих дисків, так 
і при реабілітації пацієнтів з різними больовими синдромами на всіх етапах перебігу останніх.

Матеріали і метод дослідження. Високоінтенсивне лазерне випромінювання ефективно застосовується в першу чергу при 
ендоскопічному видаленні (випаровуванні) гриж міжхребцевих дисків. Водночас при меншій інтенсивності, що викликає не 
руйнування диска, а його невелике нагрівання, високо інтенсивне випромінювання лазерів використовується і для реконструкції 
міжхребцевих дисків. Для цього в уражений диск ендоскопічно (під контролем комп’ютерної томографії) вводиться голка, через 
яку проводиться вплив лазерним випромінюванням, що нагріває тканини диска, сприяючи активній стимуляції регенерації 
хондроцитів.

Висновок. Таким чином, класичні та сучасні технології лазерної терапії дозволяють надавати диференційований вплив 
на різні патогенетичні механізми дорсалгії, надаючи як симптомомодифікуючий, так і структурно-модифікуючий вплив. Це 
визначає високу ефективність застосування цих технологій в лікуванні і реабілітації хворих з дорсалгії.
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ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÎÏÒÈ×ÍÎ¯ ÑÈËÎÂÎ¯ ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÎÏ²¯ 
Кальмук Л.А. 

Науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
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Актуальність. Одним з основних методів біофізики клітин є метод лазерних щипців, або, по-іншому – «оптичні щипці чи 
пінцет». За допомогою цього приладу можна керувати мікроскопічними об’єктами завдяки лазерному діоду. Ці щипці також 
можуть бути корисними і у онкології для того, щоб швидко розрізняти ракові клітини від неракових. Також метод дозволяє 
розподілити мікрочастинки на живі та мертві. Це можна пояснити тим, що перший вид клітин наповнені електролітом, тоді 
як інші – ні. Окрім транспортування і локалізації мікрочастинок, лазерне випромінювання змінює базову структуру клітин і 
вимірює еластичні властивості біологічних об‘єктів, наприклад, молекул ДНК чи частинок крові (еритроцитів).

Мета. Визначити, де і з якою метою використовується оптичний пінцет. З’ясувати його дієвість і результативність.
Матеріали та методи. Проведено аналіз тематичних статей, оглядів і відгуків щодо використанн я приладу при ракових 

захворюваннях, при різних типах ураження тканин живого організму, а також для визначення характеристик клітини.
Результати. Диференціювання онкоклітин від неуражених залишається найпопулярнішою сферою використання 

лазерних щипців. В останні роки цей метод стрімко набув визнання в мікробіології, де є ефективним інструментом у вивченні 
мікрочастинок, їх механізмів та фізико-біологічних процесів. За відгуками, оптичні щипці – це перспективний метод, який буде 
корисним в подальших наукових дослідженнях.

Вис новки. Отже, оптичний пінцет поступово стає одним з найважливіших інструментів, який широко застосовується в 
біофізиці, мікробіології та медицині. 

ÂÏËÈÂ ËÎÊÀËÜÍÎÃÎ ²ÍÔÐÀ×ÅÐÂÎÍÎÃÎ ÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍß ÍÀ ÇÌ²ÍÈ ÎÊÈÑËÞÂÀËÜÍÈÕ 
ÏÐÎÖÅÑ²Â Â Ä²ËßÍÖ² ØÊ²ÐÈ

Ковалевський В.В.
Науковий керівник – к.техн.н., доц. М.А. Шуфнарович
Івано-Франківський національний медичний університет
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Актуальність. Найвідомішими джерелами інфрачервоного випромінювання є Сонце, інфрачервоні лампи та обігрівачі. 
Люди у процесі своєї життєдіяльності активно піддаються даному виду випромінювання, отримуючи значні його дози, що 
певним чином впливають на їхнє здоров’я. Найбільший вплив відчуває шкіра, що є першим осередком ураження, під час якого 
відбуваються структурно-функціональні зміни, які у багатьох випадках не проявляються візуально.

Мета. Дослідження впливу інфрачервоного випромінювання на інтенсивність пероксидного окислення ліпідів, шляхом 
визначення вмісту кінцевих продуктів даного процесу (ліпофусцинів).

Методи дослідження. Для проведення дослідження було використано інфрачервону лампу, потужністю 100 Вт і напругою 
220-240 В. Тривалість проведення процедур: 2 сеанси на день протягом 10 днів по 10 хв. у місці локалізації триголового м’яза 
плеча. Визначення вмісту пігментів окислення ліпідів за допомогою дерматологічних методів дослідження.

Результати дослідження. Після проведення дослідження було виявлено збільшення вмісту кінцевих продуктів окислення 
ліпідів, зокрема спостерігалось збільшення кількості ліпофусцину в 2.75 рази. Варто зазначити, що велику роль відіграє тип 
шкіри і вік людини, оскільки це впливає на перебіг біохімічних процесів. Можна припустити, що інфрачервоне світло впливає на 
активізацію пероксидного окислення не тільки ліпідів, а й інших елементів шкіри. Це пояснюється пришвидшеним звільненням 
внутрішніх клітинних катаболітичних ферментів, при локальному нагріванні ділянки шкіри.

Висновки. Результати проведених досліджень продемонстрували вплив інфрачервоного випромінювання на пришвидшення 
окислення ліпідів. Це доводить те, що люди, які постійно піддаються патогенному впливу даного випромінювання, особливо 
довгохвильового спектру, можуть мати різні порушення обміну речовин у  шкірі через атиповий біохімічний процес. Збільшення 
вмісту ліпофусцину є індикатором старіння клітин. У результаті може змінюватись еластичність шкіри, що потребує подальших, 
більш детальних досліджень для підтвердження даного припущення.

ÂÏËÈÂ ÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍß ÏÐÈ ÐÅÍÒÃÅÍÎÄ²ÀÃÍÎÑÒÈÖ² ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ ËÞÄÈÍÈ
Конончук С.В.
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Актуальність. Рентгенографія – це сучасний метод отримання зображень анатомічних структур за допомогою рентгенівського 
випромінювання, оброблений цифровим методом. Рентгенівське випромінювання використовується для отримання простих 
рентгенівських знімків кісток і внутрішніх органів, флюорографії, в комп’ютерній томографії, в ангіографії та ін.

Мета дослідження. Вивчити вплив рентгенівських променів на організм людини, використання його в медицині та зниження 
ризику надмірного опромінення.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні було розглянуто і проаналізовано прогрес у вдосконаленні розвитку 
сучасної медичної рентгенотехніки, та шляхи вирішення проблеми максимально можливого зниження дози опромінення при 
збереженні, а по можливості і при збільшенні діагностичної вихідної інформації. 

Результати дослідження. Є два види впливу на організм рентгенівського випромінювання: соматичний та генетичний. 
Соматичний призводить до наслідків, які виявляються безпосередньо у опромінювані. Вони поділяються на ранні та віддаленні. 
Ранні виникають в період від кількох хвилин до 35-70 діб після опромінення. Це свого роду лущення шкіри, почервоніння, 
помутніння кришталика ока, променева хвороба, ураження кровотворної системи. Віддалений соматичний ефект проявляються 



56   
Тези доповідей 90-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2021

Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

через певний період після опромінення у вигляді стійких змін шкіри, злоякісних новоутворень, зниження імунітету, скорочення 
тривалості життя. Основним побічним ефектом при опроміненні, це виникнення ракових пухлин, які можуть розвинутися через 
десятки років після опромінення.

В теперішній час, вчені та лікарі роблять все можливе, щоб знизити негативний вплив рентгенівських променів. Для цього в 
рентгенодіагностиці використовуються тільки промені з низькою енергією та протягом короткого проміжку часу. Також повторна 
рентген-терапія призначається тільки з певною періодичністю, яку лікарі встановлюють згідно індивідуальними особливостями 
пацієнта. І для уникнення впливу на додаткові ділянки тіла застосовуються засоби індивідуального захисту для високочутливих 
до радіації ділянок, які перебувають за областю опромінення.

Висновок. Виходячи з цього рентгенівсь ке випромінювання відноситься до групи радіаційних випромінювань, воно (в 
певній дозі) може чинити негативний вплив на здоров’я людини. Проведення більшості сучасних методів рентгенологічного 
обстеження має на увазі опромінення обстежуваного мізерно малими дозами радіації, які абсолютно безпечні для здоров’я 
людини.

ÂÏËÈÂ ÔÅÍÀ ÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ ËÞÄÑÜÊÎ¯ ÂÎËÎÑÈÍÈ
Кропивницька А.П.

Науковий керівник ⎯ к.хім.н., доц. Л.В. Туровська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: andrianasmilexx@gmail.com

Актуальність. Фен — електричний прилад, що генерує спрямований потік підігрітого повітря. Важливою особливістю фена 
є можливість направити підігріте повітря у точно визначену область. Фен входить в набір обов’язкових речей кожної сучасної 
леді. Цей прилад набув широкого використання не тільки серед жінок, але ним вправно користуються і чоловіки. Однак, варто 
знати і негативну дію цього приладу.

Мета. Дослідити патогенний вплив фена на структуру волосини.
Методи дослідження. Експеримент (для експерименту було залучено двох студентів, які впродовж трьох днів використовували 

фен протягом десяти хвилин), статистична обробка зібраної інформації.
Результати досліджень. За допомогою мікроскопічного дослідження було проведено порівняння функціонально-

морфологічної структури волосини «до» та «після» даної процедури. Використання фена пошкоджує кутикулу і робить стрижень 
більш ламким. Пошкодження добираються і до коркового шару, він стає більш чутливим до хімічних подразників, наприклад, до 
хлорованої води, від цього руйнується кератин, з якого складається 85-90% маси волосся. У числі функцій кутикули присутня 
підтримка вологи в волоссі,  сушка феном забирає у волосини вологу, він стає млявим і сухим. В результаті волосся сильно 
січеться і є схильним до грибку і інфекції.

Висновок. Дослідження показали, що використання фена негативно впливає на функціонально-морфологічну структуру 
волосини оскільки при збільшенні температури волосяний фолікул втрачає свою властивість в результаті порушується ріст та 
розвиток волосся.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÔÎÐÅÇÓ Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÏÎÐÓØÅÍÜ ÏÎÑÒÀÂÈ Ó Ä²ÒÅÉ
Кропивницька О.В.

Науковий керівник – к.пед.н., ст.викл. Н.В. Остапович
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mega-wna@ukr.net

Актуальність. Електрофорез є одним з найефективніших та найдоступніших методів фізіотерапії, яка входить в комплекс 
лікування таких порушень постави у дітей як сколіоз та кіфоз. Електрофорез покращує проникання медикаментів та вітамінів в 
організм під дією гальванічного струму, що дає протизапальний, укріплюючий та знеболюючий ефект.

Мета дослідження. Вивчення введення лікарських речовини та вітамінів через неушкоджену шкіру за допомогою постійного 
струму і їх лікувальні властивості при функціональних порушеннях хребта.

Матеріали та методи дослідження. В експерименті брали участь двоє дітей(7 та 16 років) з різними викривленнями хребта. 
У семилітнього хлопчика спостерігався сколіоз 1-го ступеня(градус відхилення – 9), а в шістнадцятилітньої дівчинки – грудний 
кіфоз 2-го ступеня(градус – 32). Для їх фізіотерапії були використані: апарат для гальванізації та електрофорезу ПОТОК-01М, 
мішечки з піском, гідрофільні прокладки та 10% аскорбінова кислота в ампулах.

Результати дослідження. Електрoфорез виконувався 10 днів, тривaлість гальванічних процедур була 10-20 хвилин на 
день. Використання електрофорезу, в комплексі з іншими методами лікування(Комплекси вправ, заняття плаванням, масажі та 
парафіноозокеритні аплікації) встановило позитивний вплив на зміну постави в обох дітей. Так, градус відхилення хлопчика 
після курсу зменшився до 5 градусів, а дівчинки – до 29. Струм стимулював тканинні обміни, кровообіг, а після дозованого 
впливу струмом в верхній шар шкіри надходили іони вітаміну. Це забезпечило укріплюючий ефект, знизило ризик погіршення 
ситуації пацієнтів.

Висновок. Електрофорез є чудовим ме тодом фізіотерапії при ортопедичних хворобах хребта, особливо для дітей, адже 
не є болючим процесом, добре реалізує необхідний для нас терапевтичний ефект та лікувальна речовина здійснює менший 
токсичний вплив на органи, тобто ймовірність алергічної реакції дуже мала, що дуже важливо при лікуванні дітей. Електрофорез 
допомагає активно впливати на м’язово-кісткову систему. В результаті поліпшується живлення тканин, покращується кровообіг 
та зміцнюється опорно-рухова система.



57
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА, МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА
MEDICALS INFORMATICS, MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ËÀÇÅÐÍÎ¯ Õ²ÐÓÐÃ²¯ Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÕÐÎÏ²ÍÍß ² ÑÈÍÄÐÎÌÓ ÀÏÍÎÅ
Малиняк Л.Т.

Науковий керівник – асист. І.Р. Павлюк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: malyniak.lilia@gmail.com

Актуальність. Лазерна терапія займає одне з провідних місць в списку перспективних напрямків сучасної медицини. При 
зовнішньому застосуванні лікування лазером відбувається вплив випромінювання на певні зони і точки тіла. Світло проникає 
крізь тканини на велику глибину і стимулює обмін речовин в уражених тканинах, активізує загоєння і регенерацію, відбувається 
загальна стимуляція організму в цілому. Таке лікування абсолютно безболісне і комфортне.

Мета дослідження. Вивчення впливу лазерної хірургії на особливості морфологічних змін тканин м’якого піднебіння, 
піднебінної занавіски та язичка.

Матеріали і методи дослідження. В експерименті брали участь пацієнти 40-50 років, які страждають порушенням 
дихальної функції під час сну—хропінням, а також синдромом апное (зупинкою дихання уві сні). Для проведення маніпуляції 
була зроблена місцева анестезія, а також використаний лазер.

Результати дослідження. Використання лазерної хірургії при лікуванні хропіння та апное має переваги. Тепло, яке 
виділяється під дією радіохвиль, коагулює тканини, сприяє зменшенню їх розмірів, дає можливість усунути тканини м’якого 
піднебіння, які зсохлись. Це дозволяє повністю відновити носове дихання, ліквідувати вібрацію м’яких тканин під час сну. 
Видалення частини піднебінної занавіски і язичка дозволяє розширити просвіт дихальних шляхів і згладити вібрації, які 
виникають під дією потоку повітря. 

Перевагами лазерного лікування хропіння є: 
швидкість (сеанс займає не більше 25-30 хвилин, госпіталізація не потрібна);
втручання малоінвазивне (мала травматичність, швидка реабілітація, практично Повна відсутність ускладнень і побічних 

дій);
Висока ефективність;
Рубці не відчуваються і не завдають незручностей.
Висновок. Лазерна терапія має високу результативність навіть при виражених змінах  м’якого піднебіння і важкому стані 

апное. Відсутня крововтрата. Лазерний промінь проводить ощадливе розсічення тканин з одночасною коагуляцією судин. Такі 
операції добре переносяться. Місцева анестезія дозволяє зняти фізичний дискомфорт під час операції. В реабілітаційний період 
пацієнти не відчувають значного болю. Низький ризик інфекційних ускладнень, адже лазерне випромінювання має ефект 
стерилізації. Пацієнти після такої операції швидко відновлюються , навіть в ранній післяопераційний період не стикаються з 
проблемою погіршення роботи м’якого піднебіння.

ÂÏËÈÂ ÅËÅÊÒÐÎÌÀÃÍ²ÒÍÈÕ ÏÎË²Â ÍÀ ÆÈÂ² ÎÐÃÀÍ²ÇÌÈ
Назарук М.В.

Науковий керівник ⎯ д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kola1305r@gmail.com

Актуальність. У межах пізнавальної цілі цікавим є питання впливу електромагнітних полів на живі організми. Більшість 
дослідників вказують на негативний вплив електромагнітних полів на організми, але головна причини цього впливу на сьогодні 
не встановлена. Тому постає питання як саме вони діють на живий організм?

Мета. Дослідження присвячено висвітленню питання впливу на живі організми електромагнітного випромінювання від 
низьких частот до мікрохвиль. Як вони впливають і чому?

Матеріали і методи. У процесі дослідження використані такі методи: аналіз науково - педагогічної літератури та 
інформаційних джерел із питань висвітлення впливу електромагнітних полів на живі організми, систематизація та узагальнення 
результатів з теми дослідження. Анкетування людей які працюють на підприємстві ВЕО ”Карпати”.

Ре зультати. Опитування показало , що в 46% опитуваних які працювали більше 8 годин в процесі експлуатації хвиль 
частотою 30 МГц — 300 ГГц були виявлені: головні болі , підвищену стомлюваність, млявість, поганий сон.

 У 24 % опитуваних , які працювали більше 8  годин в процесі експлуатації хвиль частотою 3 МГц — 30 МГц були виявлені 
: болі в серці , поганий сон.

У 30% опитуваних ніяких симптомів не виявлено.
Висновки. Ступінь біологічного впливу на організм людини залежить від частоти випромінювань, напруги тривалості та 

інтенсивності поля. У цьому випадку параметром, що визначає ступінь впливу на організм, є густина струму в тілі людини.

ÐÎËÜ Â²ÒÀÌ²ÍÓ D Ó ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÖ² COVID-19 ÒÀ ÑÌÅÐÒÍÎÑÒ²
Олійник Р.А. 

Науковий керівник ⎯ д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. І вано-Франківськ, Україна, e-mail: focusschool1@gmail.com

Актуальність. ВООЗ оголосила SARS-CoV-2 глобальною пандемією. Метою було висунути гіпотезу про потенційний зв’язок 
між середнім рівнем вітаміну D у різних країнах із випадками захворювання та смертністю, спричиненою захворюванням. 
Було опрацьовано середні рівні вітаміну D 5 європейських країн, захворюваність та смертність, спричинені вірусом у цих 
країнах. Рівень вітаміну D дуже низький у населення, що старіє(найбільш вразлива група населення), особливо в Іспанії, Італії 
та Швейцарії. 

Мете. Є оцінка наявності будь-якого зв’язку між середнім рівнем вітаміну D у різних країнах та кількістю випадків 
захворювання і смертністю, спричиненою COVID-19.
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Матеріали і методи. Щоб перевірити цю гіпотезу, увагу було зосереджено на європейських країнах. Ми шукали в літературі 
середні рівні вітаміну D у кожній країні. Ми використали дані з інтернету про кількість випадків зараження вірусом та смертність, 
на 1 мільйон населення (15 лютого). Статистичний аналіз проводили за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона.

Результати. В результаті виявлено негативну кореляцію як і між середнім рівнем вітаміну D (56,79 нмоль / л, STDEV 10,61) 
та кількістю випадків зараження COVID-19/1 M у кожній країні [1393,4, STDEV 1129,984, r (20) = - 0,4435; значення р = 0,05], 
так і між середнім рівнем вітаміну D та кількістю смертей, спричинених COVID-19/1 M [ 80,42, STDEV 94,61, r (20) = - 0,4378; 
значення p = 0,05) 

Висновки. Виявлено значну залежність між рівнем вітаміну D та кількістю випадків COVID-19 і смертністю, спричиненою 
цією інфекцією. Найбільш вразлива група населення щодо COVID-19, група старіння, також є тією, яка має найбільший дефіцит 
рівня вітаміну D. Вже було доказано, що вітамін D захищає від гострих респіраторних інфекцій і на фоні пандеміїї необхідні 
подальші дослідження на м олекулярному рівні.

ØÓÌÈ, ßÊÈÕ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÓÍÈÊÀÒÈ ÄËß ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÑËÓÕÓ
Романів А.Я.

Науковий керівник ⎯ к.фіз.-мат.н., доц. Х.В. Бандура
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: arsen2002rom@gmail.com

Актуальність. У наш час існує значна кількість приладів, які створюють шкідливі шуми під час своєї роботи. Це можуть бути 
як побутові прилади чи ґаджети, так і спеціальне обладнання на виробництві. Тому важливо бути обізнаним, вміти визначати 
та оцінювати рівень небезпеки шуму для життя та здоров’я людей, знати правила безпеки при роботі з певними технічними 
засобами у різних сферах діяльності.

Мета. Класифікувати рівні шуму за безпекою. Визначити джерела шуму, які можуть негативно впливати на слухову сенсорну 
систему. Розробити комплекс заходів для захисту людського організму і навколишнього середовища від небезпечних шумів.

Матеріали і методи. Аналіз наукової літератури, санітарних норм, державних будівельних норм України, нормативно-
правової бази по даній проблематиці. Порівняльний метод гранично допустимих норм рівнів шуму в Україні і США. Анкетування. 

Результати. Досліджено обізнаність населення м. Івано-Франківська з даної проблематики шляхом анкетування. Виявлено, 
що проблема шуму є критична(74,5% опитаних), а також посередню обізнаність населення в питанні захисту помешкань від 
впливу шуму (46,8% опитаних)

Висновки. Опрацьовано матеріали, що сприяють захисту населення та навколишнього середовища від шкідливого впливу 
шуму. Спільно з представниками міжнародної компанії Кнауф (Knauf) розроблено пропозиції щодо використання матеріал ів та 
технологій, що сприяють покращення звукоізоляції та шумопоглинанню в житлових будинках.

Á²ÎÌÅÕÀÍ²ÊÀ
Романюк М.М. 

Науковий керівник – к.фіз.-мат.н., асист. Ю.С. Мазуренко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: NikRom27@ukr.net

Актуальність. Біофізика має важливе значення для розуміння біофізичних основ м’язового скорочення, механічних 
властивостей м’язів, процесів деформації клітин і тканин, функціонування опорно-рухового апарата, скорочення і розслаблення 
м’язів;

Мета. Розповісти про біомеханіку і її застосування.
Матеріали і методи. Статті з інтернет ресурсів.
Результати. Розробка технологій і засобів на основі фізичних методів для дослідження якостей та явищ у живих системах 

для спрямованого впливу на них, захисту їх від впливу зовнішніх чинників. Розробка технічних засобі і тренажерів та іншого 
спорядження, призначеного для відновлення тимчасово втрачених функцій, вдосконалення рухових можли востей людини у 
різних видах її діяльності;

Висновки. Потрібно знати принципи роботи біомеханіки, щоб краще розуміти, як влаштоване наше тіло.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ²ÍÔÐÀ×ÅÐÂÎÍÎ¯ ËÀÌÏÈ Ç Ë²ÊÓÂÀËÜÍÎÞ ÌÅÒÎÞ
Рудніцька І.В. 

Науковий керівник – к.фіз.-мат.н., асист. О.Б. Костюк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynarudnitska2003@gmail.com

Актуальність. Інфрачервoні лампи запускають прoцес oздорoвчих реакцій за допомогою локального теплового впливу. 
Прилад генерує інтенсивне світло, що прoникає в глибокі шари шкіри, сприяє розширенню судин, поліпшенню кровотоку, 
усунення вогнища запалення. Дані пристрої працюють по точковому принципу – потужний пучок енергії спрямований на 
боротьбу з больовими відчуттями, підсилює захисні функції і опірність до різних захворювань.

Метою дослідження. Було вивчити вплив інфрачервоної лампи на фізико-хімічні процеси в організмі.
Матеріали та методи дослідження. В експерименті брали участь пацієнти 20-25 років, у яких спостерігалися болі в суглобах 

і м’язах, ознаки ГРЗ, грипу, захворювань ЛОР oрганів, шкірні ушкодження і захворювання, підвищений тиск. Для проведення 
дослідження було використано сучасну модель інфрачервоної лампи, з вбудованим таймером, який забезпечує точний час 
проведення процедури, а висока потужність допомагає досягти максимальної ефективності впливу.

Результати дослідження. Пацієнтам з бoлями у м’язах та судомами теплове випромінювання допомогло м’язовим тканинам 
рoзслабитися, забезпечило тканини поживними речовинами, киснем. Тривалість процедури залежала від ступеня больових 
відчуттів, зазвичай 15-20 хв. Користь інфрачервоних ламп було помітно при шкірних проблемах: загoїлися рани, подразнення 
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і вугрові висипки. Світло, впливаючи на шкіру, допомагло в лікуванні псоріазу, екземи для загоєння післяопераційних ран. У 
пацієнтів з підвищеним тиском було виявлено суттєве покращення стану судин і нормалізацію артеріального тиску.

Висновок. Фізіопроцедури із застoсуванням інфрачервоної лампи забезпечили наступні терапевтичні ефекти: протизапальний, 
трофічний, біoстимулюючий, спазмолітичний,  дезінтоксикаційний, а також булo помічено підсилення захисних функцій 
організму. Лікування з використанням даних приладів – ефективне доповнення до медикаментозної терапії, що допомогло 
істотно знизити кількість болезаспокійливих засобів.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯ ÓÂ×-ÒÅÐÀÏ²¯ 
Румежак Н.О.

Науковий керівник – к.фіз.-мат.н., асист. В.І. Маковишин
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: natarumezhak@gmail.com

Актуальність. УВЧ-терапія, суть якої полягає в дії на тканини організму змінним електричним полем ультрависокої частоти 
(30-300 МГц), набуває все більшої популярності в багатьох галузях медицини, її використовують і в період епідемії COVID-19. 
Коронавірус перш за все уражає дихальні шляхи. При важкій формі виникає запалення легень – пневмонія, що супроводжується 
кашлем, гарячкою, болем у грудях. Для лікування на ділянку грудної клітки діють електричним полем УВЧ з потужністю 60-80 
Вт, доза оліготермічна. Після процедури пришвидшуються процеси регенерації, утворення антитіл, покращується кровообіг, 
зменшується кількість мокротиння. 

УВЧ-терапія – дієвий метод і при гаймориті, що часто виникає у дітей. Тепло електричного поля проникає в пошкоджені 
ділянки носових пазух, знижує запалення та симптоми захворювання. УВЧ-поле дозволене з перших днів життя, проте слід 
використовувати тільки апарати низької потужності (до 40 Вт), дози атермічні (без відчуття тепла) або оліготермічні (слабке 
тепло), щоб не нашкодити дитині. 

Тепловий ефект УВЧ-терапії пов’язаний з тим, що живі тканини є системами, до складу яких входять діелектрики та 
електроліти. Наприклад, кров містить йони кальцію, натрію, калію. При дії поля УВЧ вона буде нагріватися. Оскільки 
температура впливає на в’язкість, важливо враховувати час зсідання крові пацієнта: якщо цей показник становить менше 2 
хвилин, УВЧ-терапію проводять протягом 15 хвилин, коли більше 6 хвилин, то процедура триває 3 хвилини, якщо ж від 2 до 6 
хвилин, то рекомендований час 10-12 хвилин.

Мета. З’ясування теплової дії УВЧ-терапії на організм, досліджуючи її вплив на розчини електролітів та діелектриків. 
Матеріали і методи. Проведено дослідження впливу електричного поля УВЧ на рицинову олію та 2% розчин кухонної солі. 
Отримані результати. Під час дослідження спостерігалося нагрівання розчинів. При частоті 40 МГц діелектрик нагрівався 

інтенсивніше (при однаковій початковій температурі, кінцева температура діелектрика більша, ніж електроліта, на 7%). Це 
пов’язано з різними процесами. У електричному полі йони починають переміщатися до протилежно заряджених пластин, 
змінюючи напрям руху, виникає їхнє коливання. Таким чином утворюється струм провідності. Діелектрики зазнають зміщення 
позитивних та негативних зарядів, відбувається орієнтаційна та структурна поляризація. Ці процеси супроводжуються 
утворенням т епла.

Висновок. В організмі при УВЧ-терапії будуть відбуватися ті ж явища, що й в досліджуваних речовинах. В тканинах з 
високою електропровідністю (кров, лімфа, сеча) буде утворюватися струм провідності. В тканинах з властивостями діелектриків 
(сполучна, жирова, кісткова) виникає струм заміщення. Чим більше енергії поглинається тканиною, тим більше проявляється 
тепловий ефект. 

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÂÀÊÓÓÌÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÂÀÆÊÈÕ Ï²ÑËßÎÏÅÐÀÖ²ÉÍÈÕ ÐÀÍ
Федорак В.В.

Науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fvladislav072@gmail.com

Актуальність. Вакуумна терапія є одним з найновіших методів, які використовуються в лікуванні як гострих, так і хронічних 
ран, шляхом створення негативного тиску в рані. Вона сприяє покращенню якості перебігу всіх стадій ранового процесу: 
зменшує локальний набряк, підсилює місцевий кровообіг, знижує рівень інфікування рани, зменшує площу рани, приводячи до 
прискорення її загоєння.

Метою дослідження. Було вивчити вплив вакуумної терапії на особливості морфологічних змін тканин гострих та хронічних 
ран.

Матеріали та методи дослідження. В експерименті брали участь пацієнти 30-40 років, які мали інфекційні ускладнення з 
боку післяопераційних ран. Для проведення маніпуляції було використано вакуумні пов’язки, які складаються з: гідрофільної 
поліуретанової губки, прозорого адгезивного покриття, неспадаючу дренажну трубку і джерела вакууму з ємністю для збору 
рідини.

Результати дослідження. Використання вакуумної терапії дозволило встановити позитивний вплив на клінічний перебіг 
ранового процесу, починаючи вже з 2–3 дня лікування. Достовірно купірувався больовий синдром, зменшувалися прояви 
гострого запального процесу. Пацієнти відмічали значне покращення загального стану, нормалізацію температури тіла, 
покращення сну та апетиту. Використання вакуумної терапії сприяє видаленню надлишкової рідини з проміжного простору, 
що стимулює мікроциркуляцію та позитивно впливає на подальшу фіксацію та приживлення шкірних клаптів. На тлі вакуумної 
терапії основні показники мікроциркуляції на краю рани утримуються в межах, майже вдвічі  вищих від нормальних величин, 
як для гострих, так і для хронічних ран.

Висновок. Вакуумна терапія значно поліпшує кровопостачання ран, зменшує прояви запальних та деструктивних змін, 
пришвидшує звуження країв рани, оптимізуючи таким чином регенераторний процес та формування якісної тканини. Це 
дозволяє поліпшити перебіг ранового процесу, стимулювати процеси регенерації та скоротити терміни підготовки рани до 
пластичного закриття в середньому на 5 днів.
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Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: feorshe18@gmail.com 

Актуальність. Ядерна медицина - сучасна система знань і технологій, що активно розвивається. Її основу складає 
застосування радіонуклідних фармацевтичних препаратів в діагностиці та лікуванні. 

Мета дослідження. З’ясувати та вивчити застосування радіонуклідних методів діагностики у медицині, визначити значення 
ядерної медицини у сучасному світі. Серед радіонуклідних методів діагностики можна виділити такі, як:

1)однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОЕКТ);
2)позитрон-емісійна томографія (ПЕТ).
Oднoфoтoнна емісійна кoмп’ютерна тoмoграфія – це сучасний метoд радіoнуклідної діагнoстики, який викoристoвується у 

багатьoх галузях медицини, найчастіше, у нейрooнкoлoгії.
Позитронна - емісійна комп’ютерна томографія - це ще один сучасний метод діагностики, який застосовується в онкології 

для того, щоб якомога раніше діагностувати пухлини, а також оцінити швидкість ї хнього поширення.
Oднoфoтoнна емісійна кoмп’ютерна тoмoграфія та пoзитрoнна емісійна тoмoграфія дають змогу вивчати багатo прoцесів, які 

складають основу життєвої діяльності мoзку, йoгo перфузію та постачання кров’ю, oбмін амінoкислoт, дезoксирибонуклеїнoвoї 
кислoти, вoди, інші властивості  церебрального метабoлізму.

Висновок. Ядерна медицина складає основу сучасних методів дослідження, за допомогою яких фахівці мають змогу 
діагностувати на ранніх етапах та вдосконалити лікування практично будь - яких видів раку та інших серйозних захворювань.

ÎÊÈÑÍÎ-Â²ÄÍÎÂÍÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË ÅËÅÊÒÐÎÀÊÒÈÂÎÂÀÍÈÕ ÂÎÄ ÒÀ ÇÌ²ÍÀ ¯Õ 
ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒÅÉ Ç ×ÀÑÎÌ 

Шийка О.А.
Науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ostappopcap@gmail.com

Актуальність. Вода – найпоширеніша і найважливіша рідина на нашій планеті. Доведено, що екологічно  чиста вода – основа 
міцного здоров’я людини. Зусилля вчених спрямовані на дослідження дії різноманітних факторів на питну воду з метою 
покращення її якості. Серед таких факторів важливе значення має вплив електричного струму на воду та її електроактивація. 
Вивчення впливу електроактивованої води на здоров’я людини, є дуже актуальним. 

Мета. Було дослідити значення окисно-відновного потенціалу (ОВП) різних вод, вивчити вплив електроактивації на окисно-
відновний потенціал мінеральної води та напоїв, залежність його від виду джерела струму, матеріалу мембрани, часу проведення 
електроактивації

Матеріали і методи. Ми використали електроактиватор води із залізними, графітовими, титановими електродами та 
безпечним джерелом електричного струму, напівпроникні мембрани із різних матеріалів, прилад для вимірювання окисно-
відновного потенціалу води та pH води. Досліджено ОВП, pH води, газованої води та сочків. Іонометрія, потенціометричний 
метод, метод емпіричного дослідження.

Результати. Встановлено, що різне значення ОВП і рН мають різні мінеральні води,  водопровідна вода. Після проведення 
електроактивації католіт має негативне значення ОВП, а аноліт – позитивне. Виявилось, що електроактивація мінералізованої 
води проходить набагато глибше, католіт має більші негативні значення ніж у випадку електроактивації води з-під крану. 
Мінеральні води після електроактивації зберігають стале значення ОВП протягом 7 днів, на відміну від водопровідної води.

Висновки. При електроактивації мінеральної води утворюється велика кількість активних сполук, що і зумовлює дуже 
низькі значення окисно-відновного потенціалу досліджуваних розчинів, які довго зберігають окисно-відновний потенціал. 

ÑÒÎÂÁÓÐÎÂ² ÊË²ÒÈÍÈ ÒÀ ¯Õ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Â ²ÍÄÓÑÒÐ²¯ ÊÐÀÑÈ
Шкирько М.А.

Науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: shkirkomariya08@gmail.com

Актуальність. У сучасній косметології активно практикують метод омолодження, а також відновлення зовнішньої краси за 
допомогою - стовбурових клітин. Адже, бути вічно молодим – природне бажання не тільки жінок, але й чоловіків. 

Мета роботи. Дізнатися детальніше про використання стовбурових клітин у косметологічних процедурах, а також у 
косметологічних засобах. Їхній позитивний і негативний вплив на шкіру і на організм людини.

Матеріали і методи. Опрацьовано літературу і наукові статті на дану тему.
Висновок. Стовбурові клітини можуть поліпшити стан шкіри, лише якщо вони живі. Тому потрібно забезпечити усі умови 

для їхньої життєздатності. Їхня регенеративна властивість відкриває нам чудові можливості для омолодження та відновлення. 
Введення деяких з цих клітин в організм уповільнює процес старіння, а також відновлює пошкоджені та зношені тканини. 
Найпопулярніша процедура регенерації та терапії стовбуровими клітинами - ревіталізація. Вона базується на власних 
стовбурових клітинах пацієнта, вилучених з його жирової тканини. Відокремлені клітини в лабораторії «примножують» до 
необхідної кількості. Після ретельного очищення, що є дуже важливим адже мінімізує можливе відторгнення та алергічні 
реакції, отриманого матеріалу його вводять пацієнту внутрішньовенно. З метою посилення ефекту біоревіталізації фахівці 
рекомендують поєднувати його з іншим методом-мезотерапією. Це підшкірні ін’єкції стовбурових клітин в певні частини 
людського тіла, які потребують корекції. Діапазон ефективності досить високий : омолодження обличчя, шиї, зони декольте 
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та інших частин тіла. Ефект від даної процедури буде помітний не одразу, оскільки відновлення організму здійснюється за 
певним планом, відповідно до якого спочатку врегульовується робота ендокринної системи, після цього нирок, печінки та 
інших органів. У кремах чи будь-яких інших косметичних засобах не виконуються умови зберігання стовбурових клітин. 
Хоча деякі відомі бренди можуть заявляти про використання стовбурових клі тин у своїй косметичній лінії, це, швидше за все, 
маркетингова ініціатива, спрямована на збільшення продажів певних косметичних серій. Скоріш за все виробники косметичних 
засобів використовують так звані фітостимуліни. Звичайно, є певні докази того, що вони можуть впливати на функцію клітин 
шкіри, але відповідна інформація все ще перебуває в стадії досліджень. Тому є вагомі причини не довіряти виробникам, які 
стверджують, що використовують стовбурові клітини у своїй косметиці. Звичайно, в обмані їх викрити неможливо, оскільки 
рослинні інгредієнти справді існують. Однак, оскільки вони ніколи не вплинуть на процес регенерації клітин шкіри, можна 
сказати, що стовбурові клітини рослин є лише маркетинговим інструментом.

ÇÂ’ßÇÎÊ Á²ÎÔ²ÇÈÊÈ ÒÀ ÃÅÍÅÒÈÊÈ: ×ÎÌÓ ÃÅÍÅÒÈ×Í² ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÍÅÌÎÆËÈÂ² ÁÅÇ 
Á²ÎÔ²ÇÈÊÈ
Янковецька В.Е.

Науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yankviktoria@gmail.com

Актуальність. Неможливо зустріти біологічні або генетичні дослідження, які не покладаються на дані, отримані з біофізичної 
науки. Більша частина цієї революції зумовлена   сучасними підходами до секвенування, які легко забезпечують великі набори 
даних по всьому геному, які не тільки забезпечують генетичні уявлення, але й унікально повідомляють про молекулярні 
результати експериментів, які біофізики все частіше використовують для посилення структурних та механістичних досліджень.

Мета. У цій перспективі можна чітко побачити шлях,як біофізичне мислення значною мірою сприяло генетичній революції, 
шляхом паралельного прогресу в галузі інформатики шляхом обговорення кількох ключових винаходів, що описуються як 
«основними пристроями». Ці обговорення також вказують на майбутнє того, як біофізика та генетичні науки можуть стати 
більш інтегрованими для забезпечення нових парадигм вимірювань для біологічних досліджень.

Матеріали та методи дослідження. В галузі біофізики ,що включають :1) виявлення струмів блокування нанопор, що 
включають вимірювання оптичної флуоресценції. 2) зняття дії ДНК-полімерази для перетворення невідомої послідовності 
матриці у вимірюванні, як ті, що використовують методи секвенування Сангера за допомогою електрофоретичного розділення. 
3) Зв’язки між біофізичною функцією та еволюцією регуляторних елементів. 

Результати досліджень. Біофізичні та геномні експериментальні дані виходять із вимірювань, які є надзвичайно малими 
(розмір зразка характеризуються одномолекулярними аналітами).Тому дослідження такі , які можуть охоплювати складні 
хромосомні області, такі як, наприклад ,людська центромера можуть здійснюватися тільки за допомогою прогресу біофізичної 
науки. Наприклад, пристрої на основі окремих ферментів ДНК-полімерази та білків іонних пор тепер визначають кілька 
сучасних систем секвенування ДНК, які, що важливо, є комерційно доступними Ці системи вказують шлях до більш повного 
розуміння геномної темної матерії.

Висновок. Біофізики зараз працюють з дуже великими, всебічними молекулярними наборами даних, щоб розпізнати деталі 
хромосомної архітектури в ядрі. Це допоможе генетичній революції та глибшому розумінню геномної матерії.

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ 
MEDICAL COLLEGE

ÑÈÐÎÂÈÍÀ ÐÎÑËÈÍÍÎÃÎ ² ÒÂÀÐÈÍÍÎÃÎ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß ÄËß ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ² Ë²ÊÓÂÀÍÍß 
ÀÒÅÐÎÑÊËÅÐÎÇÓ

Візарко З.О.
Науковий керівник – В.В. Ромащенко
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Циклова комісія професійних фармацевтичних дисци плін №2

м. Черкаси, Україна, e-mail: azteker2003@gmail.com
 Атеросклероз є одним із чотирьох найчастіших захворювань і причин смерті. Лікування атеросклерозу лікарськими 

препаратами винятково синтетичного походження супроводжується безліччю побічних ефектів, тому необхідне комбіноване 
лікування з лікарськими засобами рослинного і тваринного походження, що відрізняються безпечністю.

Метою роботи є проведення аналізу використання сировини рослинного і тваринного походження для профілактики і 
лікування атеросклерозу

Матеріали та методи. Аналіз науково – практичних публікацій за темою дослідження, інтернет-ресурсів.
Результати. Для профілактики і лікування атеросклерозу застосовують:
настоянка прополісу (зниження рівня ХС на 36,1%);
мед і хрін (зниження рівня ХС на 31%);
жирні кислоти класу Омега-3(знаходяться в жирних сортах холодноводих морських риб) (зниження рівня ХС на 25 – 30%);
настоянка елеутерококу колючого (зниження рівня ХС на 24,6%);
часник та ефірна олія з нього (знижує ХС на 17,6%) , цибуля;
яблучний пектин (знижує ХС на 7–10%) ; 
настоянка софори японської видаляє органічні солі зі стінок судин;
біофлаваноїди (дегідрокверцетин,кверцетин ( в цибулинні, зеленому чаї), рутин (в гречці, софорі, пилку), гесперидин (в 
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цитрусах), ціанідини ( в забарвлених овочах і фруктах; 
лецитин, соєвий білок ; 
шипшина та глід;
вітамін А, Е, В3, С в комплексі з лізином, бромелаїн, куркума, гриб Рейші;
хітозан (аміносахарид, що отримується з панцирів червононогих крабів або з нижчих грибів);
рослини, які містять стероїдні сапоніни (діоскорея кавказька, якірці сланкі, гуньба сінна);
трави з вираженою жовчогінною і сечогінною дією будуть додатково сприяти відтоку шкідливих речовин з організму;
β- сітостерин - жироподібна речовина, що міститься в деяких рослинах (в бобах, горіхах, малині, ламінарії).
Висновки: Висока біологічна активність лікарської сировини рослинного і тваринного походження робить їх незмінною 

складовою в профілактиці і комбінованому лікуванні атеросклерозу. 

ÒÐÓÄÍÎÙ² Ó ÂÈÂ×ÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ ²ÍÎÇÅÌÍÈÌ ÇÄÎÁÓÂÀ×ÀÌ ÂÈÙÎ¯ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ 
ÎÑÂ²ÒÈ

Ізабелла Сара Гайдук
Науковий керівник ‒ к.філ.н., доц. С.В. Личук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра мовознавства

м. Івано-Франківськ, Україна
Мета статті ‒ показати труднощі студентів-іноземців у вивченні української мови. 
Актуальність теми. Студенти зосереджують увагу на навичках читання та письма, а також на мовному функціонуванні та 

розмові. 
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, пошуковий, дослідницький, порівняльний тощо. 
Результати. Наскільки важко вивчити іноземну мову залежить від природного таланту, доступних освітніх ресурсів та 

планів навчання. Найважливішим фактором є той, наскільки тісно іноземна мова подібна до рідної мови студента. Однією 
з перших труднощів у вивченні української як іноземної є алфавіт, який позначається кирилицею. Сучасний український 
алфавіт має 33 літери. Його вивчення досить складне для студентів, які не мають нічого спільного зі слов’янською мовою, 
але це основа вивчення будь-якої мови. Найважче початківцям вимовляти такі літери: ґ, й, ї, ч, ш, щ, з, ж. У цьому випадку 
студентам з такими труднощами рекомендується тренувати м’язи щелепи, читати неодноразово, систематично вимовляти та 
повторювати їх, використовувати у реченнях і текстах. Короткі слова українською мовою, як правило, не важкі для іноземних 
студентів. Проте, довгі слова ‒ це величезна проблема для вимови і читання. Для того, щоб розмовляти мовою, яку вивчаєш, 
потрібно знати лексику. Українській мові властива синонімія. Власне українська лексика є складною для студентів-іноземців, 
для запам’ятовування значення. Запозичені з інших мов, як правило, є єдиним задоволенням від навчання. Найбільші труднощі 
при вивченні української мови викликає граматика: морфологія, словотвір, синтаксис. Основними поняттями граматики 
є граматичні одиниці, граматичне значення, граматична категорія та граматична форма. Вони змінюють значення, контекст 
та сенс прочитаного. Тому, крім вивчення правил і форм, студенти застосовують їх на практиці. Вони використовують їх у 
мовленні. Через складність граматики іноземці зазвичай втрачають мотивацію до навчання. Мало кому вдається створити 
ідеальний акцент мови. Для студентів, які володіють іншою слов’янською мовою це буде простіше, особливо коли граматика 
структурно схожа. Студенти повинні дивитися україномовні фільми, слухати радіо, читати пресу. Також дуже важливо подолати 
свій страх говорити. Без мовної практики студенти, які мають дуже великий словниковий запас або знають всю граматику, все 
одно будуть сприйматися як люди, які не можуть спілкуватися українською як іноземною мовою. 
Висновок. Отже, українська мова ‒ складна для іноземців. В основному на це впливає 

правопис, складна вимова та складна граматика з великою кількістю винятків.
ÊË²Í²×ÍÀ ²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²ß ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ Ó Ä²ÒÅÉ Ð²ÇÍÎÃÎ 

Â²ÊÓ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ËßÌÁË²ÎÇ
Галюк В.В.

Науковий керівник ⎯ асист. В.Г. Глов’як
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vikahaliuk@gmail.com

Актуальність. За даними ВООЗ, у світі на гіардіаз щорічно хворіє близько 500 млн осіб, у 500 тис. захворювання проявляється 
в маніфестній формі. В Україні рівень захворюваності населення на лямбліоз залишається на високому рівні і перевищує такий 
у провідних країнах Європи в десятки разів. Висока захворюваність на лямбліоз спостерігається частіше серед дітей у віці до 14 
років. Ріст захворюваності в останній час пов’язаний з набуттям лямбліями резистентності до лікарських засобів. 

Мета дослідження: визначити основні зміни лабораторних показників при захворюваності на лямбліоз в залежності від віку 
дітей. 

Матеріали і методи: проаналізовано 98 амбулаторних карт та проведено ретроспективний аналіз 42 медичних карт 
стаціонарних хворих, які лікувалися з приводу соматичної патології та у яких супутньо виявлений лямбліоз. Виділено три вікові 
групи віку: І група – діти 1- 6 років (57 пацієнтів), ІІ група – діти 7-11 років (50 дітей), ІІІ група – діти 12-18 років (33 дитини). 

Результати. Аналіз гемограм дітей показав, що у 26,1% хворих спостерігали еозинофілію. Зокрема, у І групі цей показник 
становить 10,5%, ІІ групі – 30,0% (р<0,05), ІІІ групі – 46,0% (р <0,05). Аналізуючи показники гемограми встановили, що у І групі 
відсоток дітей з анемією склав 36,8%, ІІ групі – 24,0% (р<0,05), ІІІ групі – 27,8% (р<0,05). Лейкоцитоз та підвищення ШОЕ в І 
групі становили 13,5% і 17,1% дітей відповідно. Найвищою була частота лейкоцитозу у ІІ групі – 31,0%(р<0,05), а підвищення 
ШОЕ найчастіше діагностували у ІІІ групі – 44,5% (р<0,05). Виявлені запальні зміни в гемограмі можна пояснити наявністю 
супутньої патології. Аналіз результатіви копрологічного дослідження показав, що у 73,6% дітей не виявлялись відхилення 
показників копрограми, а у 26,4% відзначалися порушення травлення, що виражалося у наявності в калі нейтрального жиру, 
великої кількості м’язових волокон, неперевареної клітковини і крохмалю. Мікроскопічне дослідження випорожнень на наявність 
цист та вегетативних форм лямблій виявило рівень інфікованості дітей у 73,5% випадків. При серологічному дослідженні крові 
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(визначення специфічних IgM, IgG проти лямблій) позитивний результат зафіксовано у 94,3% випадків. 
Висновки. Метод імуноферментного аналізу (ІФА) дозволяє виявляти в сироватці крові хворих на лямбліоз специфічні IgM та 

IgG. Результати визначення спектру імуноглобулінів до антигенів лямблій можуть бути успішно використані при диференціації 
стадій захворювання. Для більш точної верифікації лямбліозу потрібно використовувати поєднання лабораторних методів 
дослідження.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÑÈÕÎÅÌÎÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ Ó Æ²ÍÎÊ Ç ÐÀÍÍ²ÌÈ ÃÅÑÒÎÇÀÌÈ
Глинка Т.В., Корнутій О.М.

Науковий керівник – викл. Г.С. Гвоздецька
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: glinkatana18@gmail.com

Вступ: У більшості жінок ускладненням на початкових термінах вагітності є ранні гестози. Ранній гестоз - це патологічний 
стан вагітності, що пов’язаний із розвитком плідного яйця або його елементів і характеризується різноманітністю симптомів. 
Зараз частота ранніх гестозів у вагітних становить 60-80%, а необхідність у госпіталізації виникає у 12-17,8% вагітних.

Мета дослідження. Метою роботи було визначити роль особливостей психоемоційного стану вагітних у розвитку проявів 
раннього гестозу різного ступеня важкості.

Матеріали та методи дослідження. На базі Івано- Франківського міського клінічного перинатального центру проведено 
обстеження 105 жінок. Для вивчення психоемоційного стану вагітних використовували тест Спілберга-Ханіна з метою оцінки 
рівня тривожності. Адаптований тест - опитувальник «Рівень суб’єктивного контролю Дж.Роттера» в адаптації Е.Ф.Бажина.

Результати дослідження. Обстежено 105 жінок, з них 85 – із проявами раннього гестозу, а 20 жінок (контрольна група) із 
фізіологічним перебігом першого триместру вагітності.

Встановлено, що у обстежених спостерігались різні фактори ризику: низький матеріальний статус-91,5%, проживання в 
екологічно-забруднених зонах-76,4%, наявність конфліктних ситуацій -73,8%, ранні гестози в анамнезі-98,8%.

Відповідно до даної шкали, при розподілі величини стресогенного навантаження у 21(24,7%) вагітної виявлено низький 
рівень стресогенних навантажень, у 35(41,2%)- помірний, у 29(34,1%)- високий.

У 10(11,8%) вагітних з ранніми гестозами встановлено високу стресостійкість,
у 25(29,4%) - середню, 50(58,8%) - низьку. 
Частина обстежених вагітних була умовно здоровою (клас адаптованих). У 58 жінок з проявами раннього гестозу тест 

Люшера виявив порушення адаптивних можливостей організму, і їх віднесено до класу неадаптованих.
Отже, стало відомо, що синдром психологічного неблагополуччя, який виявлений у вагітних відображає процес формування 

порушень адаптаційних можливостей організму жінки під час вагітності. 
Висновок. Розвиток психоемоційного стресу призводить до розвитку ознак ранніх гестозів. Особливістю таких вагітних є 

емотивна, тривожна, циклотимічна та збудлива акцентуації характеру, які викликають психічні виснаження.
Отже, визначення особливостей психоемоційного стану жінок із ранніми гестозами дає можливість розробити своєчасні 

заходи щодо попередження розвитку ранніх гестозів.

ÑÓ×ÀÑÍ² ÌÅÒÎÄÈ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÊÅÐÀÌ²×ÍÈÕ ÂÊËÀÄÎÊ
Жилавий Р.Р.

Науковий керівник⎯ к.мед.н., доц. О.І. Бульбук 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: ffoxtrot086@gmail.com

Актуальність. Значним досягненням в стоматології є застосування вкладок для відновлення дефектів коронки зуба. На 
сьогоднішній день світові стоматологи широко використовують керамічні вкладки замість пломб при лікуванні такої патології. 
На даний час зуботехнічні лабораторії виготовляють естетичні вкладки з діоксид-цирконію та кераміки. Керамічні вкладки 
виготовляють на рефракторі, за допомогою системи CAD/CAM та прес-кераміки. Отже, протягом останніх років постійно 
вдосконалюються технології виготовлення непрямих реставрацій, що зумовлює високу перспективу їхнього використання в 
лікувальній практиці.

Метою нашого дослідження є аналіз методів виготовлення керамічних вкладок.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої нами мети було проведено аналіз доступної науково-

медичної літератури, інтернет ресурсів для вибору кращого методу виготовлення керамічних вкладок. Проведена оцінка 
доступності виготовлення керамічних вкладок в лабораторних умовах м. Івано-Франківська.

Результати. До найновіших способів виготовлення вкладок відносять комп’ютерний. Сучасною альтернативою прямим 
композитним реставраціям є виготовлення вкладок лабораторним шляхом. Розроблені системи фрезерування керамічних 
заготовок за комп’ютерною програмою: системи CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing: 
автоматизований дизайн/автоматизоване виробництво). Виготовлення протезів такими системами підвищує точність, надійність 
та забезпечує оптимальні біомеханічні властивості реставрацій. Система CAD/CAM є унікальним програмним рішенням для 
досягнення високоточного протезування і бездоганності результату.

Виготовлення зубних протезів методом пресування .Системи IPS-Empress, OPS. Це комплекти матеріалів та обладнання 
для виготовлення суцільнокерамічних протезів методом горячого пресування. Поверхня спресованого ковпачка покривається 
фторапатитною керамікою, яка має меншу абразивність по відношенню до антагоністів. Також виготовляють керамічні вкладки 
на рефракторі: спіканням на платиновій фользі або на вогнетривкій моделі. (Керамічні системи Vitadur, Vitadur N, Optec, 
Screening +EX-3, Flexoceram).

Висновок. На основі мета-аналізу літератури та оцінки доступності виготовлення керамічних вкладок в нашому регіоні, 
зроблено висновок, що сучасні технології виготовлення керамічних вкладок широко впроваджені в стоматологію м. Івано-
Франківська.
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Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: alexissszx16@gmail.com

Актуальність теми. Громадські ініціативи – це, безумовно, рушійна сила змін у громаді. Наше місто – відмінний приклад 
того, як прості, молоді та небайдужі люди можуть розвивати Франківськ і представляти його дуже гідно на рівні з європейськими 
містами. 

Мета статті - показати вплив громадських ініціатив на розвиток Івано-Франківська та, зокрема, на збереження культурної 
спадщини міста через відновлення справжнього, аутентичного, але осучасненого цивілізаційного фундаменту Станіславова. 

Сучасні громадські ініціативи не тільки локально покращують ситуацію з розвитком і культурою в Івано-Франківську, 
але й допомагають нашому місту займати достойні місця у рейтингах, таких як от «рейтинг міст за якістю життя в Україні». 
Розглянемо найбільш успішні з них. 

Ініціатива «Франківськ, який треба берегти» – це проект громадської діячки Марії Козакевич, яка з допомогою команди 
однодумців, реалізує ідеї, спрямовані на збереження і популяризацію культури нашого міста. В основному, активісти займаються 
реставрацією старовинних, насправді цінних, дверей у старих будинках. Ця ініціатива допомагає нам усвідомити ту красу, яка 
нас оточує: ліпнина, ковані елементи, різьблення. 

«Промприлад. Реновація» – інноваційний центр на базі старого заводу, що включає в себе чотири вектори розвитку регіону: 
нової економіки та урбаністики, сучасного мистецтва та освіти. В колишньому радянському заводі «Промприлад» всередині 
можна знайти і бар для молоді, і художню майстерню, центр розвитку для дітей, ко-воркінг, зону для концертів та багато-багато 
іншого, цікавого, що і робить наше місто таким по-молодіжному затишним і прогресивним. Основне завдання « Промприладу. 
Реновація » – соціальний вплив на регіон, який здійснюється завдяки інвесторам, що зацікавлені у імпакт-інвестуванні, а згодом 
вони отримують дивіденди. 

Заклад громадського відпочинку «Urban Space 100», до відкриття якого було залучено 100 інвесторів. Там не тільки можна 
смачно поїсти, але і послухати локальне радіо «Urban Space Radio», де записують популярний подкаст «Хтознаяк». Цей подкаст 
піднімає актуальні теми: від ментального здоров‘я до стосунків між батьками та дітьми. Лейтмотивом проекту «Urban Space 
100» є фінансування грантових проектів, які спрямовані на розвиток міста. 

Висновок. Підсумовуючи все вище злічене, можна сказати, що наш Івано-Франківськ справді дуже прогресивне місто, 
наповнене небайдужим населенням, яке змінює його тільки на краще. Громадські ініціативи не тільки покращують економічну, 
культурну і соціальну структуру міста, а і вселяють свідомість і бажання до змін новому поколінню. Особисто мені завжди 
хочеться зробити щось суспільно корисне після того, як я прочитаю якусь чергову статтю про те, як такі ж молоді і активні люди, 
як я, змінюють не тільки місто загалом, але і життя кожного з нас зокрема. 

   ÏÀË²ÀÒÈÂÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ - ßÊ ÀÍÒÈÄÎÒ ÅÂÒÀÍÀÇ²¯ 
Ільницька М.В.

Наукові керівники: В.С. Матійців, У.О. Леськів 
Медичний фаховий коледж ЛНМУ ім. Данила Галицького
м. Львів, Україна, e-mail: maria.ilnitska007@gmail.com

Актуальність. Розвиток медицини та науки сприяв оновленню сприйняття життя та його цінності, проте, в свою чергу, 
це призвело до збільшення кількості проблем біоетики. У 21 столітті однією з головних проблем залишається евтаназія. 
Евтаназією називають право людини на припинення життя внаслідок нестерпних страждань від невиліковних захворювань. 
Але чи у всіх випадках доцільно використовувати “добру смерть” (з грецької “eu - добре”, “tanafos - смерть”), якщо можна 
полегшити соматичний та психологічний біль, а також забезпечити максимальну якість життя невиліковно хворого на всіх 
етапах. 

Мета нашої роботи - це показати приклад протидії евтаназії на основі паліативної допомоги.
Моральна та фізична підтримка, забезпечення соціального та духовного чинника, а також достатня опіка і супровід 

пацієнта до останніх днів його життя - саме це і є метою паліативної допомоги. Власне психологічний аспект відіграє 
ключову роль у підтримці оптимального стану таких пацієнтів. З терміном “паліативна допомога” тісно пов’язаний термін 
“хоспіс”. Саме тут надають медичну, психологічну, духовну і соціальну допомогу та створюють максимально комфортні 
умови для пацієнта. Основне гасло цього закладу: “Якщо людину не можна вилікувати, це не означає, що їй неможливо 
допомогти”. І це дійсно так.

Матеріали та методи. На основі розробленої анкети було опитано 118 респондентів віком від 16 до 25 років (студенти 
Медичного фахового коледжу ЛНМУ імені Данила Галицького). Анкета включала 10 запитань. Провівши аналіз анкетування 
виявилось, що із опитаних 92 не вважають евтаназію єдиним способом полегшення страждань у невиліковно хворих, 104 
- погоджуються із твердженням, що паліативна допомога - це комплекс соматичних та психологічних дій, спрямованих 
на забезпечення належного супроводу до останніх хвилин життя невиліковно хворих. Крім того, 88 стверджують, що у 
закладах надання паліативної допомоги повинні працювати медичні працівники, яким притаманні професіоналізм і 
милосердя. Однак, 102 студенти вважають, що якість хоспісної допомоги потребує розвитку та покращення, а також 97 
опитаних, що паліативне лікування допомагає і підтримує близьких важкохворого. 103 студенти категорично не змогли б 
застосувати евтаназію до безнадійного пацієнта, а 32 готові працювати після закінчення коледжу в хоспісі. 

Висновки. Отже, з проведеного анкетування можна зробити висновок, що на протидію приниження цінності людського 
життя в процесі евтаназії виходить паліативне лікування, як своєрідна філософія медичної допомоги. І за нею майбутнє.
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ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß Ð²ÂÍß ÎÁ²ÇÍÀÍÎÑÒ² Æ²ÍÎÊ ÙÎÄÎ ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÌÀÑÒÎÏÀÒ²¯
Корнутій О.М.

Науковий керівник ⎯ викл. Г.С. Гвоздецька 
Івано-Франківський національний медичний університет 

Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oleksandrkprnutij@gmail.com

Вступ. Новоутворення молочних залоз виявляють у різному віці - від періоду статевого дозрівання і до менопаузи.
Метою дослідження було перевірити наскільки жінки поінформовані щодо факторів ризику захворювань молочних залоз, 

методів діагностики, чи дотримуються графіків обстеження для практично здорових пацієнток.
Матеріали і методи дослідження. Відповіді на ці питання ми отримали, провівши анкетування серед жінок різних вікових 

груп, котрі не мають відношення до медичної сфери. Було опитано 60 жителів Івано-Франківська.
Анкета
Ваш вік.
Коли був останній візит до акушер-гінеколога щодо профілактичного огляду.
Які ви знаєте чинники ризику розвитку новоутворень у молочних залозах?
Які вам відомі обстеження грудей?
Ви проводите самообстеження молочних залоз? Якщо так, то як часто?
Результати досліджень та їх обговорення: Результати опитування ми оцінювали, розділивши жінок за віковими групами: 

І-ша - від 20до 30 років, ІІ- га від 30 до 40, і старші, які утворили ІІІ-тю групу.
Отож, чи знають жінки причини захворювань молочних залоз?
У І-й групі обізнаними у цьому питанні є третина (30%). Серед названих ними причинами: гормональні порушення, шкідливі 

звички та вплив навколишнього середовища.
У ІІ-ій групі половина (55%) опитаних вважає, що знає відповідь на вищесказане питання.
Більша частина (60%) респондентів ІІІ-ої групи не знає причин мастопатії
Рівень обізнаності щодо обстежень грудей:
У І-ій групі найвідоміший метод дослідження УЗД (85%). На другому місці- мамографія (45%) і самообстеження (15%).
У ІІ-ій частіше називають мамографію, ніж УЗД та самообстеження.
У групі після 40 років, на першому місці мамографія (70%), УЗД (15%) та самообстеження (10%). Зате в цій групі також 

згадали за онкоцитологічне дослідження (10%). 
Висновки: Як бачимо з результатів дослідження, найнижчий ріень обізнаності та відповідального ставлення за своє здоров`я 

у ІІ-ій групі. Отже основним основним у роботі з жінками, котрі вже, можливо, виконали всі свої репродуктивні плани, є виявити 
їхні пріоритети. І зробити так, щоб піклування про валасне здов`я було на першому місці.

Загалом для збільшення рівня поінформованості жінок та отримання достовірних даних необхідні:
Активна санітарно-просвітницька робота;
Залучення жіночого населення до профоглядів. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÍÀÏÎÂÍÅÍÍß ÂÎÄÎÞ, ÎÂÎ×ÀÌÈ ÒÀ ÔÐÓÊÒÀÌÈ ÎÐÃÀÍ²ÇÌÓ ËÞÄÈÍÈ ÄËß 
ÏÎÏÅÐÅÄÆÅÍÍß ÉÎÃÎ ÇÀÁÐÓÄÍÅÍÍß ÊÀÄÌ²ªÌ

Кравець Х.В., Бабчук Л.Р.
Науковий керівник − к.тех.н., доц. С.М. Бабчук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної та біологічної хімії імені академіка Г.О. Бабенка

м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: telurw@gmail.com
Актуальність. Складна екологічна ситуація та надмірна кількість важкого металу кадмію в довкіллі викликає несприятливі 

наслідки для здоров’я людини. Хронічне отруєння кадмієм руйнує печінку, призводить до ламкості кісток, викликає порушення 
роботи нирок і веде до смерті. Оскільки кадмій майже неможливо відокремити з природного середовища, то він потрапляє 
різними шляхами в харчові ланцюги людини та тварин, відповідно, виникає потреба вилучати його з людського організму 
і робити це необхідно щодня. Раціон людини, збагачений овочами, фруктами та достатньою кількістю води покликаний це 
робити.

Метою роботи є аналіз кількості води, овочів та фруктів у раціоні студента медичного коледжу та оцінка раціону щодо 
потреб організму для вимивання з нього важкого металу кадмію.

Матеріали і методи. Було опитано 114 студентів першого та другого курсів фахового медичного коледжу ІФНМУ різних 
спеціальностей. Опитування відбувалося на платформі Microsoft teams як анонімне за допомогою спеціально створеної на 
Google диску форми протягом січня-лютого 2021 року. 

Результати дослідження охоплюють отриману інформацію щодо того скільки води (несолодкого чаю, відварів) випиває 
опитуваний протягом дня та скільки порцій овочів та фруктів він споживає. Згідно з результатів опитування 22,8 % анкетованих 
випивають 6 і більше склянок води, 32,5 % - 5 склянок. На 4 і 3 склянки припадає, відповідно, 23,7% та 14%. 17 респондентів 
або 14,9 % випивають протягом дня 2 склянки води або менше. Схожа ситуація щодо вживання фруктів та овочів, тому що 
тільки 11,4 % студентів вживають 5 і більше порцій овочів та фруктів (величиною в кулачок), 3 і 4 порції вживає 28,9 % та 16,7 
%, 2 порції - 40,4 %. Кожен шостий, за результатами опитування 13,3 % вживають тільки одну порцію овочів або фруктів в день.

Висновок. Майже половина опитаних не п’є достатньо води протягом дня, тільки 40% від загальної кількості студентів 
вживають достатню кількість овочів та фруктів. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я норма споживання 
води на один кілограм ваги людини складає 30 мл, тому потрібно випивати щодня 6-8 склянок води. Вода змиває зі стінок 
шлунку всі токсини, які потрапили туди із їжею. Вода допомагає вивести важкий метал кадмій з організму до того часу, поки 
його йони почнуть поглинатися та осідати у внутрішніх органах та кістках. Аналогічну дію мають 300 г овочів та 300 г фруктів 
на добу. Саме раціон людини, збагачений овочами і фруктами та достатня кількість води можуть запобігти накопиченню важких 
металів. 
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ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÑÅÀÍÑ²Â ÀÐÎÌÎÒÅÐÀÏ²¯ ÄËß Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â 
ÓÂÀÃÈ Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÊÎËÅÄÆÓ

Кривенька М.-В.Т., Шаламай Б.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. У.П. Шаламай

 Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету
Кафедра фізіології

м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: kryvenka22005@gmail.com
Навчальний процес у вищих навчальних закладах є складним і вимагає у студентів високого інтелектуального напруження, 

зосередженості, активності, мобілізації, підвищеної працездатності, раціонального розподілу часу на навчання та відпочинок. 
Важливим аспектом успішності студентів є рівень розвитку пізнавальних процесів, зокрема, уваги, яка відіграє важливу роль 
у сприйнятті та засвоєнні матеріалу. Увага це одна із найважливіших психічних функцій, що забезпечує оптимізацію процесу 
навчання Для покращення концентрації уваги та пам’яті окрім фармакотерапії та фізичної активності застосовують аромотерапію. 
Зокрема при вдиханні ефірних масел розмарину, базиліку, тим’яну, лаванди, жасмину, лимона покращується пам’ять. 

Метою нашого дослідження було вивчити вплив сеансів аромотерапії на характеристики уваги у студентів фахового 
медичного коледжу.

Для досягнення мети обстежено 54 студенти, які навчаються в фаховому медичному коледжі Івано-Франківського 
національного університету. Студенти були поділені на дві групи 1-ша (n = 22) - контрольна група, 2-га (n = 32) діти, яким 
проводили сеанси аромотерапії (масла розмарин - 4 частини, базилік - 3 частини, тим’ян - 3 частини) – по 10 крапель в аромолампу.

Особливості уваги, її стійкість та інтенсивність вивчали за допомогою коректурної проби (таблиць Анфімова). Обчислювали 
коефіцієнт точності виконання роботи, стійкості (продуктивності) уваги, швидкість опрацювання інформації. Коректурну пробу 
проводили на початку та в кінці пари. Для дітей 2-ї групи після коректурної проби на початку пари проводили сеанс аромотерапії.

У результаті порівняльного аналізу показників коректурної проби, яка проводилася наприкінці пари, у дітей контрольної 
групи встановили зниження показників уваги. Зокрема: точності виконання роботи знизилась на 2,1% (p<0,05), коефіцієнт 
стійкості уваги на 4,5% (p<0,05), швидкість опрацювання інформації на 4,1% (p<0,05). У студентів другої групи, яким на парі 
проводили сеанс аромотерапії, виявлено підвищення точності виконання роботи на 3,2% (p<0,05), коефіцієнт стійкості уваги на 
4,2% (p<0,05), швидкість опрацювання інформації на 3,8% (p<0,05).

Отримані результати свідчать, що сеанси аромотерапії покращують концентрацію уваги та пам’ять.

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÂÏËÈÂÓ ÏÎÂÍÈÕ ÇÍ²ÌÍÈÕ ÏËÀÑÒÈÍÊÎÂÈÕ ÏÐÎÒÅÇ²Â 
²Ç ÇÂÈ×ÀÉÍÈÌ ÒÀ ÄÂÎØÀÐÎÂÈÌ ÁÀÇÈÑÎÌ ÍÀ ÒÊÀÍÈÍÈ ÏÐÎÒÅÇÍÎÃÎ ËÎÆÀ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ 

ÀÊÀÍÒÎË²ÒÈ×ÍÓ Ì²ÕÓÐÍÈÖÞ 
Кривенька М-В.Т.

Науковий керівник − к.мед.н., асист. Б.Л. Геник 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра ортопедичної стоматології, 
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: genyk.b@gmail.com

Вступ. Користування знімними конструкціями зубних протезів, провокує загострення акантолітичного процесу у хворих на 
акантолітичну міхурницю через механічне подразнення базисом протеза слизової оболонки ротової порожнини, що спричиняє 
біль, дискомфорт та неможливість подальшого використання ортопедичної конструкції.

Мета. Порівняти вплив двошарового та звичайного базису повного знімного пластинкового протеза на тканини протезного 
ложа у хворих на акантолітичну міхурницю.

Матеріали та методи. Для досягнення завдання хворому віком 65 років було виготовлено 2 повні знімні пластинкові протези 
з різними видами базисів, якими він користувався протягом 10 днів, щодня змінюючи вид протеза. Для оцінки акантолітичного 
процесу використовувався метод визначення ступеня важкості акантолітичного процесу (Пат. на корисну модель № 101844 
Україна, МПК (2015.01) Геник Б.Л., Рожко М.М.), а також вимірювався час, до появи відчуття дискомфорту, після початку 
використання ортопедичної конструкції. Хворому рекомендували починати користуватися протезом за півгодини до прийому 
їжі, під час прийому їжі, та на протязі довільного часу після прийому їжі. 

Результати. Перед початком дослідження у хворого був визначений акантолітичний процес другого ступеня важкості, 
загальне захворювання було в стадії загострення. Хворий раніше користувався повним знімним пластинковим протезом, який 
потребував заміни. Протезом із звичайним базисом хворий користувався в 1, 3, 5, 7 та 9 день дослідження, відповідно протезом 
із двошаровим базисом хворий користувався в 2, 4, 6, 8 та 10 дні. Хворий не відмічав дискомфорту до моменту прийому 
їжі, користуючись обома видами протезів. Під час прийому їжі, користуючись протезом із звичайним базисом, середній час 
виникнення дискомфорту складав (11,8±2,49) хвилин, із двошаровим – (16±1,22) хвилини. Після прийому їжі хворий відмовлявся 
використовувати обидва види протезів. Акантолітичний процес загострювався на неушкоджених ділянках тканин протезного 
ложа в обох випадках.

Висновки. Ортопедичне лікування знімними конструкціями зубних протезів хворих із акантолітичним ураженням 
тканин протезного ложа є складною, та маловивченою проблемою. Актуальним залишається не тільки вибір ортопедичної 
конструкції, а й комплексний підхід безпосередньо у користуванні знімними ортопедичними конструкціями, місцева та загальна 
медикаментозна терапія, розробка та впровадження нових методів обстеження та лікування. 

 ÔÎÍÅÒÈ×ÍÀ ÀÄÀÏÒÀÖ²ß ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ÏÐÈ ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍ² ÏÅÐÅÄÍÜÎÃÎ Â²ÄÄ²ËÓ ÇÓÁÍÎÃÎ 
ÐßÄÓ ÌÎÑÒÎÂÈÄÍÈÌÈ ÏÐÎÒÅÇÀÌÈ 

Левицький С.М.
Науковий керівник⎯ асист. І.М. Янковецька

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: iryna.yankovetska@gmail.com
Нами проведено дослідження, направлене на вдосконалення протезування мостовидними протезами дефектів верхнього 

зубного ряду в передньому відділі, оскільки все більше уваги пацієнтів і стоматологів приділяється вдосконаленню естетичного 
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вигляду зубних протезів, відновленню функції жування, а питанню нормалізації функції мови достатньої уваги не приділялося.
Мета дослідження.
Підвищення ефективності протезування включених дефектів зубного ряду верхньої щелепи в передньому відділі за рахунок 

фонетичної адаптації, з врахуванням морфометричних досліджень і психологічного статусу пацієнта.
Задачі дослідження:
1.Провести морфометричне дослідження передньої групи зубів верхньої щелепи і вивчити взаємозвя’зок між кутом нахилу 

піднебінних фасеток передніх зубів верхньої щелепи і параметрами переднього відділу піднебінного склепіння у осіб з 
інтактними зубними рядами при ортогнатичному прикусі.

2.Вивчити якість виготовлених незнімних протезів в передньому відділі зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів,які 
скаржаться на порушення дикції після ортопедичного лікування.

3.Вивчити вплив різного кута нахилу передніх зубів на фонетичні характеристики звуків мови.
Наукова новизна полягає у встановленні взаємозв’язку між морфометричними показниками положення передньої групи 

зубів, їх впливу на звукоутворююючу функцію і естетику обличчя в цілому.

ÒÎÊÑÎÏËÀÇÌÎÇ Â ÑÒÐÓÊÒÓÐ² ÏÅÐÈÍÀÒÀËÜÍÈÕ ÓÑÊËÀÄÍÅÍÜ
Оліградська А.Л.

Науковий керівник – викл. Г.С. Гвоздецька 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: angelinaoligrad@gmail.com

Актуальність. Токсоплазмоз представляє дуже серйозну небезпеку для вагітних жінок, які ніколи раніше не контактували 
з токсоплазмами, тобто – не мають виробленого імунітету. Розвиток токсоплазмозу в організмі вагітної негативно впливає на 
фізичне та розумове здоров’я майбутнього малюка. Лікування вагітної жінки можливо, але не гарантує народження повноцінної 
дитини. У першому триместрі вагітності наслідком токсоплазмозу найчастіше стає викидень, зараження паразитом на більш 
пізніх термінах може викликати патології мозку, нервової системи, органів зору, селезінки, печінки. Проникність плаценти для 
токсоплазми збільшується в міру розвитку вагітності. Так, у першому триместрі вірогідність інфікування плода становить 15%, 
у другому – 25%, в третьому – 70%. Збудником токсоплазмозу є токсоплазма.

Мета дослідницької роботи. Встановити клінічні особливості токсоплазмозу на перебіг вагітності та стан плода.
Матеріали та методи дослідження. Для підтвердження діагнозу вагітним досліджувалась кров на наявність маркерів 

токсоплазмозу методом ПЛР та специфічних антитіл класу Ig G та Ig M – методом ІФА.
Результати дослідження та їх обговорення. Ми провели спостереження на базі Міського клінічного перинатального центру 

Івано-Франківської міської ради за 2018 – 2020 рр., де знаходилось 89 вагітних високої групи ризику по внутрішньоутробному 
інфікуванню плода, із них токсоплазмоз виявлено у 33 (37,07%) жінок. У результаті дослідження проаналізовано акушерський 
анамнез у 33 жінок, які були сер опозитивними до токсоплазмозу. У 21 (63,63%) із них вагітність була першою, у 10 (30,30%) – 
другою, у 2 (6,06%) – третьою. В 13 (39,39%) жінок в анамнезі зафіксовано самовільні викидні в І та ІІ триместрах вагітності.

Висновки:
При відсутності антитіл до токсоплазми у вагітної, обстеження необхідно повторювати в ході вагітності з метою раннього 

виявлення первинного інфікування (кратність його визначається клінічними обставинами і складає не менше 1 разу в 3-4 місяці).
При обстеженні вагітних з токсоплазмозом виявлено такі патології: ГРВІ, фетоплацентарна недостатність, загроза 

переривання вагітності.
У новонароджених спостерігаються такі стани: порушення церебрального статусу, внутрішньоутробна гіпотрофія, 

неонатальна жовтяниця, хоріоретиніт, неімунна водянка плоду.

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ ÐÅÖÅÏÒ – ÑÓ×ÀÑÍ² ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×Í² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯
Паньків Н.Я.

Науковий керівник – К.В. Гнатойко 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dowbeniuk@ukr.net

Актуальність. Впровадження сучасних технологій в українську систему охорони здоров’я є великим кроком вперед та 
полегшує роботу не тільки лікарів та провізорів, а й самих пацієнтів. 

Мета. Дослідити сучасний стан впровадження технології «елетронний рецепт» в Україні. Визначити, хто та за яких умов 
може виписувати такі рецепти; де можна придбати ліки за електронним рецептом; переваги та недоліки даного методу.

Матеріали і методи. Дослідження проводилося теоретичним методом, а саме аналізом первинної нормативної документації, 
наказів МОЗ України.

Результати. З 1 квітня 2019 року програму «Доступні ліки» почала адмініструвати Національна служба здоров’я України. 
З цього часу електронний рецепт на ліки за програмою можна виписати тільки в електронній системі охорони здоров’я. Такі 
рецепти можуть виписувати всі лікарі первинної ланки, які працюють у медзакладах — партнерах Національної служби здоров’я 
(комунальних, приватних), та лікарі-ФОП.

Під час візиту пацієнта лікар відкриває карту пацієнта у своїй медичній інформаційній системі і розпочинає або продовжує 
медичний епізод. Далі лікар має виконати такі кроки:

1. У відповідному розділі вибрати «Виписати рецепт».
2. Заповнити інформацію про лікарський засіб: міжнародна непатентована назва, ліків; дозування; лікарська форма; кількість 

доз; спосіб прийому ліків.
3. Під час виписування електронного рецепта лікар разом з пацієнтом перевіряють, чи є актуальним і чи належить пацієнтові 

номер мобільного телефону, зазначений у декларації. У системі відображаються код мобільного оператора і останні цифри 
номера телефону.

Висновки. 1. У медиків поменшає «паперо вої тяганини». Приміром, раніше, аби оформити такий рецепт потрібно було 
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зібрати колекцію із 3-х печаток – головного лікаря, власне лікаря, що виписує рецепт, та реєстратури. 
2. Зменшиться також імовірність механічної помилки при оформленні рецепта. Електронна система охорони здоров’я 

допоможе медичним закладам працювати ефективніше. Не буде такого явища, як повторне звернення пацієнта до лікаря 
через помилку у рецепті. Помилку у рецепті фізично зробити неможливо – він формуватиметься через стандартні реєстри та 
словники”.

3. Онлайн-система, куди вноситимуться рецепти, дозволить вести їхній облік, накопичувати точні статистичні дані про 
кількість таких хворих, частоту і кількість виписаних рецептів тощо. У паперовому вигляді це були досить неточні дані.

Â²Í²ÐÈ, ÎÄÈÍ ²Ç ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÂÈÄ²Â ÍÅÇÍ²ÌÍÎÃÎ ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß 
Парасюк Ю.І.

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., Г.С. Орнат 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра стоматології післядипломної освіти
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulyaparasuik@gmail.com

Актуальність. На сьогоднішній день на зміну класичного незнімного ортопедичного лікування, прийшло нове покоління 
ортопедичних конструкцій, які є більш функціональними і мають більш виражений естетичний ефект. До сучасного незнімного 
протезування ми відносимо без металеві незнімні протези – вініри.

Мета: оцінка клінічної ефективності застосування сучасних медичних технологій естетичного протезування із застосуван-
ням вінірів.

Матеріали і методи: Матеріали з яких виготовляють вініри:
Е мах
Керамічні
Цирконієві
Пластмасові ( тимчасові )
Композитні
Композитні вініри виготовляються лікарем відразу в ротовій порожнині. Вони дають можливість коригувати тільки один 

зуб. До їх переваг можна віднести невисоку вартість і швидку установку. Недоліками композитних вінірів є крихка структура, 
можливість ураження зубів карієсом і порівняно недовгий термін служби.

Розрізняють декілька методів виготовлення вінірів:
Пошарове нанесення. Виробництво вінірів виконується за допомогою платинової фольги, на яку пошарово наносять 

керамічну масу.
Інжекційне презування. Для моделювання використовують віск. Цей метод має високу то чність і дає щільне прилягання 

країв.
Фрезерування ( САD/CAM). Принцип цього методу полягає в комп’ютерному скануванні, моделюванні та автоматизованому 

виготовленні вінірів.
Результат: Такі методи більш естетичніші, тому що при їх виготовленні використовуються матеріали різних відтінків і 

ступеня прозорості, що допомагає досягти максимальної натуральності та схожості зі справжнім зубом. Дивлячись на свої зуби 
ми можемо побачити, що вони не монохромні: біля ясен більш щільні і темні, у ріжучих країв – більш прозорі і світлі.

Висновок: Вініри будуть служити максимально довгий час при правильній гігієні ротової порожнини і дбайливому ставленні. 
Потрібно ретельно чистити зуби, користуватися стоматологічною ниткою, не вживати дуже тверді продукти і ті, що містять 
барвники та кислоти.

Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÂÎÐÈÕ Ç ÏÎÂÍÎÞ Â²ÄÑÓÒÍ²ÑÒÞ ÇÓÁ²Â ÍÀ 
ÍÈÆÍ²É ÙÅËÅÏ² 

Романів М.П.
Науковий керівник ⎯ асист. І.М. Янковецька 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: iryna.yankovetska@gmail.com
До сьогоднішнього дня гостро стоїть проблема відновлення втрачених функцій зубощелепової системи при повній відсутності 

зубів, особливо при протезуванні беззубої нижньої щелепи.
Функціональні особливості, складні клінічні умови беззубої нижньої щелепи при значній атрофії альвеолярного відростка 

різко погіршують фіксацію і стабілізацію повного знімного пластинкового протезу, виготовленого із акрилових пластмас 
традиційними методами.

На даний момент, недостатньо вивчене питання взаємодії системи «протез-слизова оболонка порожнини рота-кістка 
альвеолярного відростка нижньої щелепи». Тому необхідно оцінити біомеханіку взаємодії конструкцій повних знімних протезів 
на нижню щелепу при значній атрофії кісткової тканини альвеолярного відростка. На основі отриманих даних розробити 
оптимальну конструкцію повного знімного пластинкового протезу на нижню щелепу, яка дозволить попередити різку атрофію 
кісткових і м’яких тканин. Запропонувати метод виготовлення такого виду протезів і підвищити якість визначення центрального 
співвідношення щелеп при повній відсутності зубів.

Метою нашого дослідження було підвищення ефективності лікування хворих з повною відсутністю зубів.
Вперше досліджено і виявлено розпреділення напружень в кістковій тканині беззубої нижньої щелепи і повному знімному 

пластинковому протезі при різкій атрофії альвеолярного відростка з використанням трьохмірних математичних моделей.
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Актуальность: В практической медицине много лет применяется диагноз нейроциркуляторная дистония (НЦД.) Его 
используют более 90% врачей как синдромный диагноз, отражающий наличие вегетативных нарушений, которые, как правило, 
являются вторичными и сопровождают органические заболевания нервной системы, соматические болезни, физиологические 
гормональные перестройки и тому подобное. В общей структуре сердечно-сосудистых заболеваний НЦД составляет 32-50%, а 
у подростков - 75%. 

Материалы и методы: библиосемантичний метод, метод системного анализа и логического обобщения.
Результаты исследования: Сегодня украинская медицина главным образом сосредоточена на борьбе с коронавирусом. Его 

лечение является сложным и длительным, и, прежде всего, его нельзя остановить даже во время карантина. От этого зависит 
жизнь.

Поэтому, нами была разработана модель санитарно-просветительной работы, которая делится на активную и пассивную.
Активная включает в себя посещение zoom - конференции, вебинаров по специально установленным медицинским схемам 

и программам, где перечислены все пациенты с нейроцеркуляторной дистонией.
К пассивным относятся: направения на медицинские адреса в виде брошюр о том, как поддерживать здоровый образ жизни, 

добавлять витамины в организм и избегать перегрузок при удаленной работе за компьютером. 
Все профилактические мероприятия против нейроциркуляторной дистонии остаются неизменными, но дистанционно 

сообщаются пациентам, которые находятся на карантине. Профилактика нейроциркуляторной дистонии в отдаленном месте 
также включает, прежде всего, тот факт, что пациент должен устранить последствия стрессовых ситуаций для своей жизни.

Уже несколько лет украинцы могут лечиться дистанционно. Однако большинство все еще игнорируют телемедицину. 
Эксперты утверждают, что эта технология может улучшить качество жизни людей и уменьшить смертность. Проводить 
санитарно-просветительную работу возможно в приложениях, которые также поддерживают все гаджеты. Например через 
приложение zoom. Оно позволяет создать видео-конференцию до 100 человек за одну конференцию, которая дает значительно 
больше возможностей распространить таком количестве людей за один видео-чат. Также существуют другие программы, такие 
как: Skype, Profi conf, ClickMeeting и другие. Важно, чтобы это было удобно для всех участников группы. Всех пациентов можно 
разделить по категориям, годам рождения, течением болезни. 

Выводы: включая в комплекс санитарно-просветительной работы дистанционные программы для профилактики 
заболеваний, они способствуют полноценному проведению санитарно-просветительной работы среди населения.

ÁÎÒÀÍ²×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ, ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÅÍÍß ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß 
ÏÅ×²ÍÎ×ÍÈÖ² ÇÂÈ×ÀÉÍÎ¯

Хмельницька В.В.
Науковий керівник ⎯ викл. Л.В. Вовк 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фармації

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: hmelnutskavalya@gmail.com
Актуальність. У сучасній медицині одним із головних джерел отримання лікувальних і профілактичних засобів є лікарські 

рослини. Вони використовуються як самостійно, так і для одержання багатьох цінних лікарських препаратів.
Мета. Пошук перспективних видів рослин, як джерела біологічно активних речовин.
Матеріали і методи: в роботі проаналізовано розповсюдження, хімічний склад та фармакологічні властивості печіночниці 

звичайної.
Результати. Печіночницю звичайну використовують як засіб, що стимулює секрецію жовчі, підвищує діурез, має 

відхаркувальні й антисептичні властивості й позитивно впливає на обмін речовин.
Печіночниця звичайна (Hepalica nobilis) — багаторічна кореневищна трав’яниста рослина родини жовтецевих. Стебла у 

вигляді квітконосних стрілок; вони прямостоячі, 5—15 (20) см заввишки, опушені, одиничні, одноквіткові, виходять з пазух 
лусковидних листків кореневища, з покривалом з трьох цілісних зелених листочків, зібраних кільцем при основі квіток. Листки 
зібрані приземною розеткою, з’являються в кінці цвітіння й потім зимують (відмирають у наступному році), довгочерешкові, 
трилопатеві, при основі серцевидні, в молодому віці опушені, згодом майже голі; лопаті широкояйцевидні, цілокраї. Квітки 
правильні, двостатеві, з простою віночковидною вільнопелюстковою оцвітиною; листочки одноцвітини вузькояйцевидні, 
синювато-блакитні, рідше — білі або рожеві. Плід — збірна опушена сім’янка. Цвіте у квітні — травні.

Печіночниця звичайна росте в листяних і мішаних лісах та серед чагарників західних районів країни.
Для виготовлення ліків використовують траву печіночниці. Збирають сировину в період цвітіння рослини. Зберігають 

печіночницю окремо від іншої сировини, дотримуючись правил зберігання отруйних рослин.
Рослина неофіцинальна.
Усі частини рослини містять кумарини. У листі є сапоніни; у квітках — флавоноїди.
Настій трави або самого тільки листя чи квіток вживають при запаленнях печінки, жовчнокам’яній хворобі, запаленнях 

селезінки, нирок і сечового міхура, при бронхіті й трахеїті, запаленні глотки, ревматизмі, малярії, подагрі й гонореї. Як 
«кровоочисний» засіб при фурункулах, висипах на тілі та скрофульозі дають пити настій квіток печіночниці. Настойку рослини 
приймають усередину, щоб зняти біль у ділянці печінки й жовчного міхура, а зовнішньо її використовують для розтирання при 
поліартриті. Настоєм трави полощуть рот і горло, промивають гнійні рани, трофічні виразки, шкірні виразки та шкірні висипи. 
В гомеопатії печіночницю використовують при хронічних бронхітах, захворюваннях печінки й шкірних хворобах.

Висновок. Печіночниця звичайна є перспективним джерелом БАР, фармакологічне та фітохімічне дослідження якого є 
актуальним на сьогодні.
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Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків 
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:svitlana0057@gmail.com

Актуальність. У боротьбі з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 фармацевти виявилися на передовій. Адже 
аптечні заклади часто є єдиним пунктом контакту системи охорони здоров’я (СОЗ) з пацієнтами, яким необхідна актуальна 
та перевірена інформація, а також надійні рекомендації фахівців. За останні 4 десятиліття роль фармацевта перейшла від 
постачальника лікарських засобів (ЛЗ) до постачальника послуг та інформації і, нарешті, до активного учасника в процесі 
лікування пацієнтів. 

Метою роботи став аналіз даних, що стосуються розширення ролі фармацевтів за період пандемії COVID-19. 
Матеріали і методи дослідження. Було проведено анкетування 60 випускників фахового медичного коледжу ІФНМУ 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 2020 року на предмет їх відношення до підвищеної ролі фармацевта у 
сучасному суспільстві. 

Результати дослідження. За час пандемії COVID-19 аптеки в Україні стикнулися зі значним спектром нових обов’язків, 
що сприяло розширенню ролі фармацевтів. Українські фармацевти перш за все дотримуються умов карантину і працюють 
у повній бойовій готовності. Однією з найскладніших частин цього завдання є сприяння соціальному дистанціюванню, щоб 
лімітувати кількість пацієнтів в аптеці і збільшити між ними відстань. Однак найбільш важливим інструментом для фармацевтів 
є постійне інформування пацієнтів про те, як вони можуть захистити себе від інфекції. Для пацієнтів важливо, щоб рекомендація 
ґрунтувалася на сучасних даних, тому фармацевтам необхідно регулярно оновлювати отриману інформацію. Формування цієї 
звички, як вважають більшість опитаних, може допомогти поліпшити прихильність пацієнтів до дотримання обмежень і, отже, 
підвищити рівень їх безпеки. При цьому однією з найбільш вагомих ролей фармацевта, як і раніше, залишається відпуск ЛЗ. 
Ця життєво важлива послуга неминуче пов’язана з професією фармацевта і місцем роздрібної аптеки в СОЗ. Топ-15 брендів 
ЛЗ, які найчастіше рекомендували фармацевти у 2020 р., представлено переважно ЛЗ групи «cough & cold»: Аміксин, Фервекс, 
Терафлю, Хелпекс, Декатилен та ін.

Висновки. Підсумовуючи, хотілось би зазначити, що аптеки відіграють вагому роль у захисті громадського здоров’я. При 
цьому місія фармацевта все частіше полягає в гарантуванні того, що медикаментозна терапія пацієнта відповідає призначенню, 
є найбільш ефективною, безпечною і зручною для пацієнта. Однак не варто забувати, що люди також страждають і від інших, не 
пов’язаних з COVID-19 симптомів і станів, які також потребують професійної уваги. Одним із основних викликів найближчим 
часом, напевно, стане пошук ефективного балансу між offl ine- та online-відпуском ЛЗ.

ÏÅÐÅÁ²Ã ÂÀÃ²ÒÍÎÑÒ² Ó Æ²ÍÎÊ Ç ÎÆÈÐ²ÍÍßÌ 
Шевага І.В.

Науковий керівник – викл. Г.С. Гвоздецька 
Івано-Франківський національний медичний університет
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: shevaga.iryna@gmail.com

Вступ. Ожиріння визначається, як надлишкове відкладання жирової тканини в підшкірній клітковині й інших тканинах 
організму, пов’язане з порушенням обміну речовин. Сьогодні ожиріння у жінок старше 20 років досягає 35 %,а у віці 30-39 
років воно збільшується вдвічі.

До основних факторів,які спричиняють розвиток захворювання,відносять спадковість,переїдання,надмірне споживання 
жиру. 

Відомо, що ожиріння сприяє підвищенню частоти цукрового діабету 2-го типу. Також ожиріння збільшує ризик передчасних 
пологів, як спонтанних, так і за медичними показаннями.

Результати дослідження та їх обговорення. Найбільш прийнятим у клінічній практиці є підрахунок індексу маси тіла (ІМТ). 
ІМТ визначають як відношення маси тіла в кілограмах і ріст в квадратних метрах і розраховують за такою формулою:ІМТ = 
Маса (кг) / Ріст (м2). 

Ожиріння I ступеня - ІМТ = 30 до 35, II ступеня - ІМТ = 35 до 40, III ступеня - ІМТ = 40. 
В основі порушень репродуктивної системи у жінок з ожирінням лежать зміни центральних механізмів регуляції функцій 

яєчників, кори наднирників. Частота раннього токсикозу становить 10-17 %, загрози самовільного аборту - 8%. Найчастішим 
ускладненням є пізній токсикоз вагітних(25-63%). Пізній токсикоз з’являється в 26-30 тижнів. Переношування вагітності 
відзначається у 10-20% жінок з ожирінням , передчасні пологи - у 5-10 %. Незалежно від причин,ожиріння є додатковим 
фактором ризику акушерських і перинатальних ускладнень. 

Вплив на дитину. У дитини істотно підвищується ризик розвитку вроджених вад,включаючи дефекти нервової трубки, вовчу 
пащу і заячу губу,аномалії розвитку кінцівок. Якщо один з батьків страждає на ожиріння ,ризик ожиріння у дитини збільшується 
в 2-3 рази ,але якщо ожиріння у обох - ризик зростає в 15 разів. Ожиріння у вагітних значно ускладнює ультразвукові 
дослідження плоду. Навіть сучасні і чутливі датчики насилу пробиваються через масивні скупчення жиру в передній черевній 
стінці,погіршуючи діагностику вроджених вад розвитку на 20%.З серйозними труднощами стикаються лікарі при проведенні 
хірургічних операцій. Можуть знадобитися спеціальний широкий стіл великої вантажопідйомності і хірургічні інструменти 
з подовженими ручками. При проведенні кесаревого розтину від розрізу до вилучення плоду йде більше часу, збільшується 
кровотеча. Перинатальна смертність при ожирінні висока (10-20%). 

Основні шляхи профіл актики. Метою лікувально-профілактичних заходів при ожирінні є спроба відновлення порушених 
обмінних процесів, створення негативного енергетичного балансу. Це можливо при врегулюванні режиму і характеру 
харчування,що полягає в зниженні калорійності їжі і підвищенні фізичної активності. Особливістю є різке зменшення змісту 
в раціоні легкозасвоюванних вуглеводів. Для зниження збудливості харчового центру показаний частий прийом їжі,що має 
низьку енергетичну цінність і займає великий обсяг,що сприяє усуненню почуття голоду.
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Актуальність. Близько 3% населення земної кулі хворіє на цукровий діабет. За даними ВООЗ захворюваність на цукровий 

діабет у світі зросла у чотири рази за останні 30-40 років та сягнула рівня пандемії ХХІ століття.
Мета роботи вивчити ефективність використання пластиру від цукрового діабету .Дія пластиря від діабету спрямована на 

зниження глікемії і поліпшенні загального самопочуття. Він вироблений на основі натуральних компонентів. Унікальність 
лікарської форми полягає в можливості проникнення активних діючих речовин, яким просякнута тканинна основа, через 
капіляри. Поступаючи в кров, вони розносяться по всьому організму .Після наклеювання пластиру активні речовини потрапляють 
в системний кровоток. Трансдермалий засіб діє швидше перорального. Препарат підтримує в крові постійний рівень діючих 
речовин. Виведення з організму відбувається при потовиділенні і сечовипусканні. Тривале застосування препарату сприяє 
відновленню підшлункової залози. Завдяки цьому орган починає самостійно виробляти необхідний інсулін. Для досягнення 
терапевтичного ефекту, пластир слід кріпити в області пупка. Пластир можна носити протягом 8-12 годин, після цього зняти, 
ретельно вимити шкіру і повторити процедуру на наступний день. У перші дні застосування пластиру можуть знадобитися 
ін’єкції інсуліну. Основний курс лікування займає 3-4 тижні.

В 2020 році на сайті Каліфорнійського університету була опублікована робота групи вчених із США, які успішно протестували 
розумний пластир для доставлення інсуліну в організм на свинях. Пластир призначений для використання впродовж доби та не 
потребує контролю пацієнта.Пластир самостійно вимірює рівень глюкози в крові та випускає інсулін, коли це потрібно. Пластир 
імітує функцію підшлункової залози, що контролює рівень цукру в крові. Ефективність та безпечність пластиру доведена на 
мишах у 2015 році, а тепер пластир випробували на свинях. Розумний пластир містить дози інсуліну, які завантажені в спеціальні 
мікроголки довжиною менш як 1 мм. Коли рівень глюкози досягає критичного рівня, пластир безболісно доставляє інсулін 
в кров. Після того, як рівень цукру повертається до норми, подача інсуліну сповільнюється. Розробити технологію доставки 
інсуліну в організм людини завжди було мрією. Якщо результати клінічних досліджень підтвердять ефективність у людей, це 
стане революцією в лікуванні діабету.

Висновок: Розумний інсуліновий пластир може замінити болючі ін’єкції, чим покращить рівень життя пацієнтів з діабетом. 
Використання пластиру має багато переваг: ним зручно користуватися; не пошкоджує шкірний покрив, а отже не спричиняє 
ніяких больових відчуттів; не потрібно контролювати дозування препарату, оскільки активні речовини проникають в кров 
поступово.

ÑÈÍÒÅÇ ÀÖÅÒÈËÑÀË²ÖÈËÎÂÎ¯ ÊÈÑËÎÒÈ
Шмігель О.С.

Науковий керівник – асист. Л.З. Мандзюк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: shmihel.ok@gmail.com

Ацетилсаліцилова кислота є відомим лікарським засобом.Застосовується з 1899 р., але зберігає важливе значення до цього 
часу. Проявляє протизапальний, знеболювальний, жарознижувальний, антитромботичний, імунодепресивний ефекти.

Метою цього синтезу було одержання речовини заданої структури з цінними фізичними, хімічними та біологічними 
властивостями. Основним завданням даної роботи було засвоїти методику синтезу ацетилсаліцилової кислоти.

Синтез будь-якої органічної сполуки ґрунтується на застосуванні певних прийомів органічного синтезу. У нашому випадку, 
це введення в молекулу органічної сполуки певної характеристичної групи. Ми застосували реакцію ацилування. Синтез 
проводили дією оцтового ангідриду на саліцилову кислоту.

У круглодонну колбу, забезпечену зворотним холодильником, поміщали саліцилову кислоту, туди ж додавали оцтовий 
ангідрид та концентровану сульфатну кислоту. Колбу поміщали на водяну баню, нагрівали до 60ºС і витримували при даній 
температурі протягом години. Пізніше, суміш витримували 20 хв. при 90-95ºС та охолоджували, перемішуючи скляною 
паличкою, додаючи невелику кількість холодної води. Фільтрували твердий продукт на лійці Бюхнера під вакуумом, після чого 
продукт промивали спочатку крижаною водою, а потім невеликою кількістю толуену. 

Вихід реакції 88%. 
Отримали безбарвні кристали, мало розчинні у воді, розчинні у спирті, розчинах лугів, діетиловому етері. Тпл 132-135ºС. 

Проводили ідентифікацію дією розчину заліза (ІІІ) хлориду (утворилося синьо-фіолетове забарвлення).

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É Ï²Ä ×ÀÑ ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß: 
ÓÑÏ²ÕÈ ÒÀ ÍÅÄÎË²ÊÈ
Даніель Драгула Якуб

Науковий керівник ‒ к.філ.н., доц. С.В. Личук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра мовознавства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Ааа812001@gmail.com

Мета ‒ показати використання інноваційних технологій у навчанні, яке залежать від різних ситуацій. 
Актуальність теми. Вироблення в студентів навичок застосування інноваційних методів із метою збереження навчального 

процесу в умовах карантину.
Методи навчання: комп’ютерна мультимедійна навчальна програма, структурно-логічні, словесні, візуальні, репродуктивні, 

навчально-пошукові. 
Результати. Зміна методів навчання ‒ це вміння передачі інформації, що використовується системою освіти, способів 

охоплення реципієнтів. Метою цих методів (дискусія, проекти, презентації тощо) є підвищення ефективності викладання або 
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надання інформації сьогодні.
Успіх у застосуванні інноваційних технологій у дистанційному навчанні залежить від таких сфер як технічна, медична, 

розвивальна та наукова. Передача інформації можлива завдяки доступу до Інтернету (комп’ютер, ноутбук, смартфон), завдяки 
чому легко отримати потрібну інформацію, не виходячи з дому.  

Успіхи інноваційних технологій у навчанні також є у галузі охорони здоров’я (медицини). Це дає можливість навчатися 
людям, які мають проблеми зі здоров’ям, а також під час епідемії, які становлять серйозну загрозу для життя людей, особливо 
під час епідемії вірусу COVID-19. Успіхи у навчанні мають люди, які займаються інформативною освітою, покращують свої 
знання, беруть участь у багатьох курсах, тренінгах, семінарах. Позитивні результати є в проведенні досліджень та передачі 
інформації, обміну знаннями, досягненнями з метою їх вдосконалення або консультування з більшою групою людей.

Використання інноваційних технологій у навчанні приносить не лише успіхи та позитивні сторони, але також недоліки та 
негативні впливи. Один із багатьох недоліків ‒ доступ до Інтернету та сучасне обладнання. Іноді може виникнути проблема 
з погіршенням доступу до Інтернету (відсутність). Інші важливі проблеми ‒ погодні умови та енергетична відсутність. 
Cлаборозвинене програмне забезпечення, системи не завжди працюють належним чином, і все в них включено. 

У медичному аспекті інноваційні технології мають недоліки, які можуть призвести до погіршення зору та розладів нервової 
системи у студентів. Монітори, що освітлюють наше тіло, можуть викликати хвороби (епілепсію, невротичні проблеми, агресію) 
та погіршенням стану організму в сидячому положенні: викривлення хребта (наприклад, сколіоз). 

Висновок. Отже, використання інноваційних технологій у дистанційному навчанні сприяє урізноманітненню форм занять. 
Воно має багато успіхів та переваг, а також недоліки. Використання інноваційних технологій ‒ це великий прогрес, який все 
одно потрібно вдосконалювати і не використовувати надмірно, лише у необхідних ситуаціях.

BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN THE FIELD OF MEDICINE
Anannaya 

Scientifi c supervisor ─ prof. O.S. Yastrebova, PhD
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Medical Biology 
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: anannayaarora@gmail.com

Introduction: I, Anannaya, would like to welcome one and all to this international conference. I am grateful to the authorities for 
giving me this wonderful opportunity to portray my knowledge and research on my favorite topic- “Biotech and its application in the 
fi eld of medicine”

Aim: The main aim of this thesis provided to me to explain the concept of Biotechnology in medicine .The three main policy goals can 
be defi ned for supporting this sub area of biotechnology innovation systems: 

1)The promotion of high level basic research 
2)The promotion of high level industry-oriented and applied research in biotechnology. 3)The support of knowledge fl ow between 

scientifi c disciplines.
Materials and methods: The two core techniques responsible for the birth of modern biotechnology are: 1)Genetic engineering- It 

involves techniques that change the chemistry of the genetic material such that when they are introduced into the host, the host phenotype 
changes. 2)Maintenance of a contamination free environment to enable the growth of only the desired microbe in large quantities during 
the manufacture of products like vaccines, antibodies etc. 

Result: 1) Human insulin: Insulin consists of two short polypeptide chains: chain A and chain B, that are linked together by disulfi de 
bridges. Insulin is synthesized as a pro-hormone which contains an extra stretch called C peptide. The C peptide is not present in the 
mature insulin and is removed during maturation into insulin. 

2) Gene therapy: Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the cells or tissues to take over the function 
of and compensate for the non-functional gene. adenosine deaminase (ADA) defi ciency which is caused due to the deletion of the gene 
for adenosine deaminase.

3) Molecular diagonsis: Recombinant DNA technology, Polymerase Chain Reaction (PCR) and Enzyme Linked Immuno-sorbent 
Assay (ELISA) are some of the molecular diagnosis that serve the purpose of early diagnosis to understand the pathophysiology of the 
disease. Very low concentration of a bacteria or virus can be detected by amplifi cation of their nucleic acid by PCR. ELISA is performed 
based on the principle of antigen-antibody interaction, infection by pathogen can be detected by the presence of antigens or by detecting 
the antibodies synthesized against the pathogen.

Conclusion: Biotechnology is commonly used to improve medicines due to the advantages and pieces of knowledge it provides 
such as understanding the genetic composition of the human species, foundational structure of hereditary diseases manipulation and 
repairing of damaged genes to cure diseases. Hence, we conclude various informations about biotechnology usage in medicine and 
genetic engineering. 

REPRESENTATION OF MEDICAL TERMS IN UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES AS A FOREIGN 
LANGUAGE

Darkva Matla Boateng Brago, Levis Allagoa David Domotimi 
Scientifi c supervisor – Assoc. Prof. S.V. Lychuk, PhD

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Linguistics

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: matladarkwa@gmail.com
Yearly about 60,000 foreign students come to Ukraine in pursuit of medical education. This is because Ukraine can be classifi ed as one 

of the best countries in training of medical students. As well as provision of affordable medical education for foreigners. As such you will 
fi nd a lot of students seeking medical education in this country.

Students are train in English language since is the universal language spoken by most foreigners in this country and of Couse because is a 
global language. Because of the language barrier students undertake either a one year language class before their medical training or 4/5 year 
course whiles taking your medical training. Universities around the country encourages students to partake in the language class because.

 - It helps the students to interact with their patients very well during clinical rotations.
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 - It helps students in their daily to daily interactions outside the university
with the language they can relate and express themselves to other Ukrainians.
 Ukrainian language is a very interesting language, which is written in the Cyrillic alphabets. Some of the alphabets are similar 

to the English alphabets and other are not E.g. A, K are pronounced same as the English alphabets but B is pronounces V in Ukrainian 
language, H as N ect. This sometimes can be confusing when reading as a foreigner from an English spoken country. They also have 
words in masculine and feminine forms as well as defi nite and infi nitive forms of words. Which is also similar to the English language.

The learning of medical terms in Ukrainian language takes the same instances. 
We learn terms which have the same pronunciation in English and Ukrainian language.
Ukrainian language     English language
 адреналін    adrenalin
 дерма    derma
 епідерміс   epidermis
 реципієнт   recipient
Example of words that sounds different.
Ukrainian language    English language
 залоза    gland
 змертвілий   gangrenous
 кисень    Oxygen
 серце    heart
 серцево-судинна система  cardiovascular system
 суди́на    vessel
 тромб    clot
Learning of medical terms in Ukrainian language are benefi cial when assessing a patient as a students in Ukraine.
This means even after studying the medical terms in English the student will have to translate to Ukrainian language before clinical 

rotations.

CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA (SAFE TYPE)
Uday U.

Scientifi c supervisor ⎯ Dr.Sumit Basu, MS(ENT), HOD
The West Bengal University of Health Sciences

Department of Otorhinolaryngology
Kolkata, India, e-mail: utkarsha.tanuday@gmail.com

Introduction: 
Chronic Suppurative Otitis Media is a persistent infl ammation of the middle ear or mastoid air cells, clinically manifested with deafness 

and ear discharge. It is a common cause of hearing impairment and disability. Occasionally it can lead to fatal intracranial infections and 
acute mastoiditis, especially in developing countries.

Aim: 
To control infection and eliminate ear discharge and at a later stage to correct the hearing loss by surgical means.
Materials: 
Bull’s Lamp, Head Mirror, Otoscope
Method: 
Interviewing and performing the clinical examination on the patient
Results of Research: 
Reduction in otorrhea & signifi cant improvement in hearing. 
Conclusion: 
The hearing loss in chronic suppurative otitis media is usually conductive resulting from tympanic membrane rupture and/or changes 

in the ossicular chain due to fi xation or erosion caused by chronic infl ammatory process. Toxins cross the round window membrane and 
cause irreversible cochlear hair cell loss mostly affecting the basal turn of cochlea. The relationship between chronic suppurative otitis 
media and conductive hearing loss remains a controversial issue. Sensorineural hearing loss due chronic otitis media has been reported as 
a defi nite pathologic entity, but its prevalence remains controversial. Intracranial complications of chronic otitis media have been on the 
decline with advent of antibiotics.

ÍÀÓÊÎÂ² ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÌÎËÎÄÈÕ Â×ÅÍÈÕ
RESEARCH WORKS OF YOUNG SCIENTI STS

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß Â²ÊÎÂÈÕ ÇÌ²Í ÂÌ²ÑÒÓ ÃÀÇÎÂÈÕ ÒÐÀÍÑÌ²ÒÅÐ²Â Ó ÐÎÒÎÂ²É Ð²ÄÈÍ²
Барабаш О.Я.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oleg.barabash88@gmail.com

Актуальність дослідження. Ротова рідина вважається одним із головних чинників, який підтримує сталість порожнини рота 
завдяки своєму складу. Зміни, які відбуваються у складі ротовії рідини, можуть відображати зміни, які відбуваються в усьому 
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організмі, а головним чином, у структурах щелепно-лицевої ділянки. З віком створюються несприятливі умови для розвитку 
різних соматичних захворювань, які можуть формувати поєднану патологію, знижуючи адаптаційні та фізичні можливості 
організму. Це стосується і розвитку стоматологічних захворювань у осіб старшого віку.

У наш час велика увага приділяється вивченню ролі оксиду азоту (NO), як універсального трансмітера, який належить до 
нещодавно винайденої групи сигнальних молекул – газових месенджерів та сульфіду водню (H2S). Ці сполуки мають високу 
реакційну здатність та відіграють важливу роль у регуляції різних фізіологічних і патологічних реакцій. 

Тому метою нашого дослідження було дослідити вміст газових трансмітерів у ротовій рідині пацієнтів різних вікових груп.
Матеріал та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети були обстежені 85 пацієнтів обох статей у віці від 

18 до 89 років. Всі обстежені були розподілені за віком на три групи: І група (n=30) - молодий вік (18 - 44 роки), ІІ група 
(n=29) - середній вік (45 - 59 років) і ІІІ група (n=26) – включала в себе пацієнтів літнього і старечого віку (60 - 89 років). У 
всіх обстежених забарали ротову рідини в ранкові години натщесерце і досліджували її біохімічний склад, зокрема, показники 
системи оксиду азоту (суми нітритів та нітратів NO²- + NO³-) і сульфіду водню (H2S).

Результати досліджень показали, що в процесі старіння розвивається різниця вмісту газових трансмітерів у ротовій рідині 
пацієнтів в залежності від віку. Так, вміст NO²- + NO³- в ротовії рідині у осіб середнього та похилого віку виявися відповідно на 
6,7 та 4,5 % (p<0,05) вищим, ніж у обстежених молодого віку. У той же час спостерігали тенденцію до зростання вмісту H2S у 
ротовій рідині у осіб середнього віку щодо молодого та значне зниження показника у пацієнтів літнього і старечого віку.

Підвищення вмісту маркерів ендогенного синтезу NO (NO2– + NO3–) на фоні зниження вмісту H2S в ротовій рідині обстежених 
ІІІ-ї групи можна пов’язати з тим, що сульфід водню проявляє нейропротекторні властивості і запобігає розвитку оксидативного 
стресу. Відомо, що участь у його виникненні приймають метаболіти оксиду азоту, а зменшення H2S у ротовій рідині може 
зумовлювати підсилення розвитку оксидативного стресу з віком. Така динаміка досліджуваних показників характеризує 
зниження захисних можливостей організму людини з віком.

ÑÊÐÈÍ²ÍÃÎÂÀ ÎÖ²ÍÊÀ ÊÎËÎÍ²ÇÀÖ²ÉÍÎ¯ ÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍÎÑÒ² ÑËÈÇÎÂÎ¯ ÎÁÎËÎÍÊÈ 
ÏÎÐÎÆÍÈÍÈ ÐÎÒÀ ÏÐÈ ÕÐÎÍ²×ÍÎÌÓ ÒÎÍÇÈË²Ò²

Басіста А.С. 
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.М. Батіг 

Буковинський державний медичний університет
Кафедра терапевтичної стоматології 

м. Чернівці, Україна, e-mail: basista.a@bsmu.edu.ua
Актуальність. Колонізаційна резистентність є одним з факторів місцевого імунітету, який забезпечують неспецифічні та 

специфічні механізми захисту і конкурентних захисних властивостей нормальної мікрофлори, що надають їй стабільність і 
попереджають колонізацію слизових оболонок сторонніми мікроорганізмами. 

Метою дослідження було провести скринінгову оцінку колонізаційної резистентності СОПР у осіб із захворюваннями 
тканин пародонта при супутньому хронічному тонзиліті. 

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 128 осіб, віком 18-44 та 45-56 рр., з яких сформували наступні групи 
дослідження: I група – 32 осіб з хронічним тонзилітом (ХТ) та захворюваннями тканин пародонта (ЗТП); II група – 31 пацієнтів 
з ХТ; III група – 35 осіб із ЗТП без супутніх ЛОР-захворювань та для порівняння контрольна група – 30 практично здорових 
осіб. Скринінгову оцінку колонізаційної резистентності СОПР здійснювали за алгоритмом, запатентованим В.В. Череда, Т.О. 
Петрушанко, Г.А. Лобань (Пат. №51371 Україна, МПК (2009) G01N 33/48, u201001414; Заявл. 11.02.2010; Опубл. 12.07.2010, 
бюл. № 13). 

Результати. Частота виявлення осіб з ПКР 1 (високий рівень колонізаційної резистентності) у цитологічних мазках склала 
52,62±9,05% осіб групи контролю, що була значно нижче, ніж у групах дослідження: 3,13 % – у І групи, р<0,01; 6,45 % – у 
ІІ групі, р<0,01, р1<0,05; 8,75 % – у ІІІ групі, р<0,01, p1<0,01. Частота осіб з ПКР 2 бали (збільшення напруги колонізаційної 
резистентності СОПР та зростання кількості умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів) збільшувалася: від 54,25 % у 
І групі до 43,94 % у ІІ групі, р<0,01, р1>0,05. Звертало увагу, що частота ПКР 0 цитологічних мазків (пригнічення бар’єру 
колонізаційної резистентності СОПР і зниження антагоністичних властивостей нормальної мікрофлори) у групах дослідження 
не відрізнялись статистичною значущістю від даних контрольної групи, р>0,05, та між собою, p1, p2>0,05.

Адгезивне число (АЧ) було суттєво нижче порівняно з даними у хворих контрольної групи: на 32,55 % у І групі, р<0,05; на 
47,12 % – у ІІ групі, р<0,05, p1>0,05; та на 48,54 % – у ІІІ групі, р<0,05, p1, p2>0,05.

Адгезивний індекс (АІ) у контрольної групи становив 68,32±5,12 %, що було на 41,52% більше, ніж у І групі, р<0,01, і на 
12,93 % нижче, ніж у ІІІ групі, р<0,01, p1<0,05. При цьому, у ІІ групі значення АІ дорівнювало даним у контролі, р>0,05, p1<0,05. 

Висновки. Отже, нами було визначено збільшення напруги колонізаційного бар’єру СОПР у групах дослідження. Звертало 
увагу, що у осіб із захворюваннями тканин пародонта при хронічному тонзиліті порушення колонізаційної резистентності 
СОПР, характеризувались більш вираженими негативними тенденціями, порівняно зі значеннями даних параметрів у осіб ІІ та 
ІІІ дослідних груп.

ÍÅÂÐÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÊÈÒÈÖ² Ï²ÑËß ÏÅÐÅËÎÌÓ ÄÈÑÒÀËÜÍÈÕ Â²ÄÄ²Ë²Â Ê²ÑÒÎÊ 
ÏÅÐÅÄÏË²××ß, ÓÑÊËÀÄÍÅÍÈÕ ÊÎÌÏÐÅÑ²ÉÍÎÞ ÍÅÉÐÎÏÀÒ²ªÞ ÑÅÐÅÄÈÍÍÎÃÎ ÍÅÐÂÀ, ßÊ 

ÌÀÐÊÅÐ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß Ô²Ç²ÎÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÍÎÃÎ ÂÒÐÓ×ÀÍÍß 
Бирчак В.М.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. З.В. Дума 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vmbyrchak@gmail.com

Актуальність. Серед ускладнень, що суттєво знижують функціональні можливості дистальних відділів та всієї верхньої 
кінцівки після травми та іммобілізації, найчастіше зустрічаються тунельні синдроми, комплексний реґіонарний больовий 
синдром (Зудека), контрактура Дюпюітрена, неправильне зрощення кісткових уламків. Периферичні нерви, які розташовані у 
вузьких анатомічних каналах, стають дуже вразливими при травмах. Їх надмірне згинання або розгинання, тракція, стискання 



75
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
RESEARCH WORKS OF YOUNG SCIENTISTS

м’якими тканинами, гематомою, а потім – рубцевими зрощеннями, тертя та травматизація через кістковий мозоль під час 
активних рухів призводять до посттравматичних тунельних синдромів. 

Мета: визначення ефективності розробленої програми фізичної терапії за динамікою неврологічного статусу китиці після 
перелому дистальних відділів кісток передпліччя, ускладнених компресійною нейропатією серединного нерва.

Матеріали і методи. Обстежено 56 осіб з постіммобілізаційними контрактурами променево-зап’ясткового суглоба, 
ускладнених компресійною нейропатією серединного нерва, в результаті перелому кісток дистальних відділів передпліччя. 
Їх було поділено на дві групи: контрольну (займались згідно принципів поліклінічної реабілітації із переважанням пасивних 
засобів – мануальні техніки, преформовані фізичні фактори) та основну (займались за розробленою програмою фізичної терапії 
на основі принципів МКФ із переважанням активних засобів – функціональне тренування; масаж; теплий вологий компрес в 
поєднанні з постізометричною релаксацією м’язів; лікування положенням; кінезіологічне тейпування). Ефективність програми 
оцінювали за наявністю та ступенем болю (за VAS та DN4), ознаками подразнення серединного нерва (Hoffmann-Tinel, Phalen, 
Durkan), опитувальника Boston carpal tunnel questionnaire.

Результати. Після реабілітаційного втручання у всіх обстежених осіб виявлено зменшення інтенсивності болю в спокої та 
при рухах (за VAS). Зменшились ознаки компресійної нейропатії серединного нерва (інтенсивність болю за опитувальником 
DN4, розповсюдженість специфічних симптомів, Boston carpal tunnel questionnaire). За всіма досліджуваними показниками 
пацієнти обох груп виявили статистично значуще кращий результат у порівнянні із вихідними даними (р<0,05), проте особи 
основної групи показали кращий результат, ніж пацієнти контрольної групи (р<0,05).

Висновки. Розроблена програма фізичної терапії із переважним застосуванням активних реабілітаційних засобів виявила 
статистично значуще кращий вплив на показники неврологічного статусу китиці після перелому дистальних відділів кісток 
передпліччя, ускладнених компресійною нейропатією серединного нерва.

ÀÍÀË²Ç ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒÅÉ ÍÅÐÂÎÂÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ Ó Ï²ÄË²ÒÊ²Â Ç Ð²ÇÍÎÞ ÒÅÏËÎ×ÓÒËÈÂ²ÑÒÞ
Бідзюра І.Г.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. С.Н. Вадзюк 
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки
м. Тернопіль, Україна, e-mail: bidziura_ih@tdmu.edu.ua

Актуальність. Вивчення властивостей нервової системи у підлітків з різною теплочутливістю стало особливо актуальними 
за останні десятиліття у зв’язку із глобальними змінами клімату, що є обов’язковою умовою здорового росту, розвитку, навчання 
підлітків та попередження захворювань. 

Характерним для підлітків є загальна перебудова органів і систем, значна інтенсифікація росту і розвитку організму. 
Перебудова організму викликає збільшену загальну чутливість, змінюється динамічна рівновага між першою і другою 
сигнальними системами, відбувається ослаблення вищого рівня кіркової діяльності 2-ї сигнальної системи. Це зумовлює 
підвищення втомлюваності організму.

Огляд наукових праць останнього часу вказує на те, що властивості нервової системи людини вивчають із найрізноманітніших 
сторін: у статево-віковому аспекті, залежно від видів і умов праці, розумової працездатності, стану здоров’я, рівня фізичної 
тренованості, від стану довкілля. Проте немає досліджень, направлених на встановлення властивостей нервової системи у 
підлітків з різною теплочутливістю. Тому зазначена проблематика є вкрай актуальною.

Мета роботи: проаналізувати властивості нервової системи (сенсомоторну реактивність на навантаження різного ступеня 
складності та максимальну швидкість переробки інформації) у підлітків з різною теплочутливістю.

Матеріали і методи. Провели виявлення у 160 осіб 15-18 років високої, середньої і низької теплочутливості з використанням 
теплової проби, вимірюючи частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск. Сенсомоторну реактивність на навантаження 
різного ступеня складності та максимальну швидкість переробки інформації у підлітків з різною теплочутливістю визначали з 
використанням комп’ютерної системи «Діагност – 1».

Результати. Після проведення теплової проби і аналізу змін ЧСС, артеріального тиску та тривалості періоду відновлення 
виявлено 49 осіб (31%) з високою теплочутливістю, 66 обстежуваних (41%) з середньою теплочутливістю і 45 підлітків (28%) із 
низьким рівнем теплочутливості. Аналіз дослідження швидкості простої сенсомоторної реакції у підлітків показав характерну 
тенденцію до її підвищення у осіб із високою теплочутливістю (286,30 мс) у порівнянні із підлітками із середньою (314,49 мс) 
і низькою (347,59 мс) теплочутливістю. Результати дослідження швидкості складної сенсомоторної реакції у підлітків теж 
показали тенденцію до її зростання у осіб із високою теплочутливістю (409,58 мс) у порівнянні із підлітками із середньою 
(455,18 мс) і низькою (474,87 мс) теплочутливістю. Показники дослідження максимальної швидкості переробки інформації з 
диференціювання позитивних та гальмівних сигналів, заданих у режимі зворотний зв’язок у обстежуваних підлітків свідчать 
про те, що тривалість реагування на подразник у осіб із низькою теплочутливістю становила 847,95 мс, в підлітків із середньою 
теплочутливістю зростала до 675,55 мс і в обстежених із високою теплочутливістю становила 369,42 мс. 

Висновки. Встановлено, що для підлітків з високою теплочутливістю характерна вища швидкість простої і складної 
сенсомоторної реакцій у порівнянні із особами із середньою і низькою теплочутливістю. Також, виявлено зростання 
максимальної швидкості переробки інформації у підлітків з високою теплочутливістю порівняно із обстежуваними із середньою 
і низькою теплочутливістю. Отримані результати стануть теоретичним підґрунтям для встановлення адаптаційних механізмів 
функціонування організму в умовах глобального потепління. 

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÍÎÂ²ÒÍ²Õ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÄËß ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²¯ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÁÐÎÍÕ²ÀËÜÍÎ¯ 
ÀÑÒÌÈ Ó Ä²ÒÅÉ

Боднар О.П.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. А.П. Юрцева 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра пропедевтики педіатрії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: klymyshynoksana@ukr.net
Актуальність. Значне зростання поширеності бронхіальної астми (БА) за останні десятиліття серед дітей, збільшення витрат 
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на лікування, частота інвалідизації в дитячому віці з приводу цієї патології дозволяють з упевненістю стверджувати, що БА є 
глобальною медико-соціальною проблемою охорони здоров’я. Це визначає пріоритетність пошуку нових методів діагностики 
та програм лікування БА. Тому останнім часом зростає інтерес до алергодіагностики на основі компонентів алергенів (component-
resolved diagnostics, CRD) або молекулярної алергодіагностики (МАД), 

Мета. Вивчення ефективності застосування МАД у дітей з БА для проведення алергенспецифічної імунотерапії. 
Матеріали і методи. Обстежено 94 дітей віком від 6 до 15 років з персистуючою БА легкого та середнього степеня тяжкості. 

Всім хворим проведені загальноклінічні, алергологічні, імуноферментні дослідження Скринінгове вивчення сенсибілізації 
до суміші найпоширеніших інгаляційних алергенів (пилок трав, дерев, грибкові алергени, домашній пил, кліщі, лупа та шерсть 
кішки, собаки, вівці та ін.) проводили шляхом виявлення in vitro антитіл до молекулярних компонентів алергенів на апараті 
IMMUNOCAP 100 Є (виробник: Phadia AB, Sweden) в лабораторії клініки імунології та алергології ‘’ФОРПОСТ’’ (м. Київ). 

Результати. У 90,4% обстежених дітей Phadiatop-тест виявився позитивним. При оцінці результатів рівнів sIgE-антитіл за 
Phadiatop-тестом встановлено, що лише у 29,4% дітей рівні sIgE-антитіл були низькими та помірними, у 23,5% – визначено 
високий їх рівень і майже в половини дітей з БА (у 47,1%) – дуже високий (> 100 кМО/л). Серед інгаляційних рекомбінантних 
алергенів найчастіше визначались алергенкомпоненти кліщів домашнього пилу та пилку колоскових і лугових трав. Наступним 
кроком було поетапне визначення рекомбінантних алергокомпонентів з метою виявлення головних (мажорних) алергенів 
за допомогою мікрочіп-біотехнології ImmunoCap ISAC для відбору пацієнтів для проведення алергенспецифічної імунотерапії 
(АСІТ). Отже, шлях до встановлення причинно-значущого алергена при застосуванні МАД є тривалим, а інтерпретація 
отриманих даних достатньо складною і потребує спеціальної підготовки лікаря-алерголога. 

Висновки. Впровадження МАД дає змогу одномоментно встановити широкий спектр алергенів в одній пробі та визначити 
алергологічний профіль пацієнтів, що відкриває перспективу покращення діагностики і підвищення ефективності АСІТ шляхом 
точного відбору хворих для її проведення, що слугуватиме основою для персоналізованого лікування БА.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ÃÎÑÒÐÎÃÎ ÊÎÐÍÀÐÍÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ Ó ÕÂÎÐÈÕ ²Ç 
ÇÀË²ÇÎÄÅÔ²ÖÈÒÍÈÌÈ ÑÒÀÍÀÌÈ

Бойчук О.С.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.П. Вакалюк

Івано-Франківський національний медичний університет
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dr.boichuk11@gmail.com
Актуальність. Оскільки, серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті у всьому світі багато пацієнтів, 

із їх числа, також страждають залізодефіцитною анемією в результаті гострих чи хронічних супутніх станів. В усьому світі 
залізодефіцитом страждають 1,62 млрд. людей, що складає 24,8 % від загального населення планети. В половині випадків 
причиною анемії є дефіцит заліза. Недостатність заліза не тільки порушує утворення еритроцитів, але і погіршують клітинні 
функції, пов’язані з м’язевим метаболізмом, вплив на функцію мітохондрій, нейротрансмітерів, синтез ДНК і імунної системи. 
Частота анемії зростає з віком, що робить її незалежним предиктором у розвитку серцево-судинних катастроф. 

Мета дослідження. Вивчити клінічні особливості перебігу гострого коронарного синдрому у пацієнтів залізодефіцитним 
станом.

Матеріали та методи дослідження. У дослідження включено 25 хворих з гострим коронарним синдромом (ГКС), серед 
яких у 18-ти констатовано залізодефіцит. Серед обстежених переважали жінки (72%). Аналізували клініко-лабораторні 
характеристики у хворих на ГКС. Визначали рівень гемоглобіну (Hb), кількість еритроцитів з еритроцитарними індексами – 
середній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті (MCH), середня концентрація гемоглобіну в еритроцитарній масі (MCHC), 
середній об’єм еритроцита (MCV), рівень феритину сироватки крові; рівень заліза в сироватці (ЗС), загальна залізозв’язуюча 
здатність сироватки крові, насиченість трансферину залізом (sTfR). 

Результати дослідження та їх обговорення У всіх обстежених хворих спостерігалася гіпотензія, синусова тахікардія, 
шлуночкова екстрасистолія І-ІІІ клас за Lown. У всіх хворих було визначено зниження рівня гемоглобіну, з них у 80% хворих 
підтверджено дефіцит заліза (7,3 ± 0,13 мкмоль/л), ЗЗЗС (89,5 ± 0,45 мкмоль/л.), sTfR (2,30 ± 0,011). Через місяць лікування 
рівень гемоглобіну підвищився до 95±20 г/л, середньодобова частота пульсу зменшилася на 26%, кількість екстрасистол на 47%. 

Висновки. Отже, залізодефіцит є тим коморбідним станом, який визначає як особливості клініки та перебігу ГКС, 
так і потребує удосконалених підходів до ведення таких хворих, проведення реваскуляризації, розробки лікувальних та 
реабілітаційних заходів в постінфарктному періоді.

ÐÎËÜ ÖÈÍÊÓ Ó ÏÎÐÓØÅÍÍ² ÆÈÐÎÂÎÃÎ ÎÁÌ²ÍÓ
Василишин І. В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: iraaaaa1994@ukr.net

 Багаточисленні експериментальні, клінічні та епідеміологічні дослідження виявили беззаперечний зв’язок між 
порушенням жирового обміну, а саме дисліпідеміями різного генезу, і розвитком атеросклерозу. На даний час спостерігається 
значне збільшення поширення гіперхолестеринемії серед осіб працездатного віку. Існує тісний прямий кореляційний звязок між 
захворюваністю на ішемічну хворобу серця (ІХС) і рівнем холестерину у крові. За результатами багатоцентрових досліджень, 
таких як MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) та Seven Countries Study, продемонстровано, що зростання абсолютних і 
відносних характеристик смертності від ІХС перебуває у прямій залежності від рівня загального холестерину у крові.

Метою роботи було дослідження ролі цинку у збереженні тиреоїдного гомеостазу та ліпідного обміну. 
Експерименти проводили на білих безпородних статевозрілих щурах (самцях та самках масою 150-180 г). Тварин розділили 

на п’ять дослідних груп по 20 щурів. Для моделювання порушень обміну, тварини кожної з дослідних груп перебували на 
відповідній дієті: 1-ша група – тварини, які перебували на дієті з обмеженим вмістом цинку (10 самців та 10 самок); 2-га 
група – тварини, які перебували на йододефіцитній дієті (10 самців та 10 самок); 3-тя група – тварини, які перебували на 
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високовуглеводневій дієті (10 самців та 10 самок); 4-та група - тварини, які перебували на високожировій дієті (10 самців та 10 
самок); 5-та група (контрольна, інтактні тварини) – тварини, які перебували на стандартному харчовому раціоні (10 самців та 10 
самок). Для відтворення дефіциту цинку тварини отримували щоденно по 10 г крупів з підвищеним вмістом твердої клітковини 
та 5 грамів овочів протягом 8 тижнів (Prasad АS, 2007). Для досягнення стану йододефіциту щури перебували на йододефіцитній 
дієті (Martinez-Galan G at al, 1997). Високовуглеводна дієта передбачала заміну води 10% розчином фруктози протягом 8-ми 
тижнів (Шупрович АА та ін., 2011). Для моделювання високожирової дієти тварини отримували 10 г свинячого сала та 2 г 
холестерину протягом 8-ми тижнів (Півторак КВ, 2015). Із експерименту тварин виводили шляхом декапітації під кетаміновим 
наркозом. У сироватці крові визначали ліпідний спектр: загальний холестерин – ЗХ, тригліцериди - ТГ, ліпопротеїни високої та 
низької щільності (відповідно ЛПВЩ та ЛПНЩ).

У результаті дослідження встановили розвиток дисліпідемії у тварин усіх дослідних груп, зокрема, зростання вмісту: ЗХС 
(на 60% - більше, ніж у два рази, р<0,05), ЛПНЩ (на 38% - у 2,5 раза, р<0,01), ТГ (на 86% - у три рази, р<0,05) на тлі зниження 
вмісту ЛПВЩ (на 18-44 %, р<0,05) щодо контролю. Привертає увагу суттєве зростання вмісту ЗХ і ТГ у сироватці крові щурів, 
які знаходилися на цинкдефіцитній дієті. Гіперхолестеринемія та тригліцеридемія у таких тварин перевищила показники у 
щурів 4-ї дослідної групи.

Таким чином, можна припустити значну роль дефіциту цинку у порушенні ліпідного обміну, що є предиктором розвитку 
захворювань серцево-судинної, видільної та інших фізіологічних систем організму.

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÕ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÅÉ Â ÏÐÎÖÅÑ² ÑÒÓÏÅÍÅÂÎ¯ 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÈÍÑÜÊÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ
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Актуальність проблеми. Підвищення ефективності та якості медичного обслуговування населення є однією з актуальних 

проблем сьогодення. Серед невідкладних завдань, які стоять перед освітніми медичними інституціями, чільне місце посідає 
якісна професійна підготовка медичних працівників, зокрема медичних сестер.

Ефективність лікувального процесу зумовлена гуманною професійною взаємодією медсестри і пацієнта. Оскільки медсестра 
є психологічно відповідальною особою за зміст і результати чіткої взаємодії з хворим, то виникає необхідність здійснення 
психологічної підготовки медичних кадрів середньої ланки до професійної діяльності.

Мета роботи. Вивчити особливості та специфіку формування психолого-педагогічних компетентностей у здобувачів 
медичної освіти

Для досягнення мети використано соціологічний метод – анкетування. Нами опитано 120 здобувачів освітнього ступеню 
«бакалавр» ОП «Медсестринство» за допомогою спеціально розробленого опитувальника якій складався із 36 питань та 5 
альтернативних відповідей на кожне з них. 

Результати та їх обговорення. Респондентам було запропоновано оцінити рівень власних знань з проблеми психологічних 
особливостей спілкування з пацієнтами. Суб’єктивно бакалаври оцінили власне знання з проблеми наступним чином:

- знання досконалі – 12 осіб ( 10.0± 2,7%);
- знання достатні для здійснення професійної діяльності - 63 особи ( 52.5± 4.6%);
- мають загальне уявлення - 30 осіб (25.0± 4.0%);
- знання не достатні – 15 осіб (12.5± 3,1%).
Наступні питання анкети були сформульовані таким чином, що максимально об’єктивізувати та оцінити рівень сформованості 

компетентностей у здобувачів з досліджуванної проблеми. В результаті отримано об’єктивні показники рівня знань респондентів: 
- знання досконалі – 10 осіб (8.3± 0,9%);
- знання достатні для здійснення професійної діяльності - 44 особи (36.7± 4,4%);
- мають загальне уявлення - 50 осіб (41,7± 4,5%);
- знання не достатні – 16 осіб (13,3± 3,1%).
Висновок. Здобувачі освітнього ступеню «бакалавр» ОП «Медсестринство» суб’єктивно завищують рівень власних 

психолого–педагогічних компетентностей. Насправді встановлено, що рівень їхніх знань достатніх для професійної діяльності 
потребує підвищення.
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Актуальність питання переробки та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму (батарейок) сьогодні дуже висока 
через їх руйнівний вплив на навколишнє середовище. Відпрацьовані батарейки містять у своєму складі багато агресивних щодо 
природи хімічних речовин, а серед них також важкі метали - свинець та кадмій. Ця екологічна проблема стає все актуальнішою 
через зростання обсягів використання електроніки та супутнього обладнання.

Метою роботи є оцінка поінформованості студентів медичного коледжу в тому, що використані батарейки не можна викидати 
у сміттєві контейнери та допускати їх потрапляння на сміттєзвалища.

Матеріали і методи: на платформі Miсrosoft teams було проведено анонімне опитування студентів з допомогою спеціально 
створеної на Google диску форми протягом січня-лютого 2021 року. В опитуванні взяли участь 114 студентів першого та другого 
курсів фахового медичного коледжу ІФНМУ різних спеціальностей. 
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Результати дослідження охоплюють отриману інформацію про обізнаність студентів у питаннях як поводитись з 
відпрацьованими батарейками. Тільки 21 студент або 18,4% усіх опитаних переважно здають використані батарейки у 
спеціальні пункти прийому. Ще майже третина від опитаних, або 29,8% визнають, що знають про існування таких пунктів 
прийому використаних батарейок, але передають туди батарейки не завжди. 51,8% опитаних студентів, тобто 59 чоловік не 
здають батарейки у спеціальні пункти прийому, бо переважно забувають це робити, а просто викидають у смітник.

Наступне питання було щодо просвітницької діяльності студентства. На запитання, чи розповідають вони родичам та друзям 
про те, що батарейки потрібно здавати у спеціальні пункти прийому та заборонено викидати разом з іншим побутовим сміттям 
ствердно відповіли 30 студентів, 26,3% від загальної кількості опитаних, 50 студентів або 43,9% чесно призналися, що вони цього 
не робили ніколи, 29,8% визнали, що у них були спроби розповісти про спеціальні пункти прийому використаних батарейок.

Висновок. Людство повинно пам’ятати, що батарейки не знешкоджуються методами утилізації звичайного сміття, а 
потребують спеціальної обробки. Розкладання однієї неправильно утилізованої пальчикової батарейки триває понад 20 років, 
а одна відпрацьована батарейка, потрапляючи у довкілля, забруднює 400 л води або 20 м3 ґрунту. Проблема утилізації хімічних 
джерел струму є однією з найбільших екологічних проблем сьогодення.

ÀÍÀË²Ç ÑÌÅÐÒÍÎÑÒ² Â²Ä ÃÎÑÒÐÈÕ ²ÍÔÅÊÖ²ÉÍÈÕ ÕÂÎÐÎÁ ÎÐÃÀÍ²Â ÄÈÕÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í² 
ÑÅÐÅÄ Ä²ÒÅÉ ÄÎ 1 ÐÎÊÓ ÏÐÎÒßÃÎÌ 2018-2019 ÐÎÊ²Â

Гавриленко А.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.І. Сміян

Сумський державний університет
Медичний інститут
Кафедра педіатрії

м. Суми, Україна, e-mail: dr.nania@gmail.com
Актуальність. Хвороби органів дихання у дітей залишаються у рейтингах за захворюваністю і смертністю. І саме гострі 

інфекції респіраторних шляхів стабільно займають провідне положення. Високі показники смертності дітей до 1 року яскраво 
відображають гостроту даної проблеми та необхідність її вивчення.

Мета. Проаналізувати смертність від гострих інфекційних хвороб органів дихання в Україні серед дітей до 1 року протягом 
2018-2019 років.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз смертності від гострих інфекційних хвороб органів дихання в 
Україні серед дітей до 1 року протягом 2018-2019 років на основі звіту Міністерства охорони здоров’я України про медичну 
допомогу дітям.

Результати. Від хвороб органів дихання в Україні в 2018 році померло 90 дітей до 1 року, що становить 13 % від усіх смертей 
в даному віці. А в 2019 році аналогічний показник смертності склав 77 дітей (11 %). Відносно інших причин смерті, хвороби 
респіраторного тракту займають у рейтингу досить високі позиції. Так, їх випереджають лише уроджені аномалії (Q00-Q99 
згідно МКХ-10) – 23 % та 25 %, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (S00-T98 згідно МКХ-10) – 15 % 
та 12 % в 2018-2019 роках відповідно, а також у 2019 році окремі стани, які виникли у перинатальному періоді (P05- P96 згідно 
МКХ-10) – 20 %. При чому з усіх смертей, спричинених хворобами органів дихання, саме від гострих інфекцій дихальних 
шляхів померла переважна більшість дітей – 82 (91 %) та 69 (90 %) випадків у 2018-2019 роках відповідно. Серед областей за 
кількістю смертей у 2018 році лідирують Одеська – 14 (17 %), Закарпатська – 11 (13 %) та Київська – 8 (10 %) випадків. А в 2019 
році максимальне число померлих дітей було зафіксоване у Закарпатській (14 випадків, що становить 20 %) та Одеській області 
(9 випадків, що становить 13 %), а також у місті Києві (8 випадків, що становить 12 %). Щодо Сумської області, то ці показники 
у 2018 році знаходилися на рівні 2 % (2 випадки), а у 2019 році не було зареєстровано жодної смерті.

Висновки. З огляду на отримані статистичні показники після аналізу медичних звітів за досліджуваний проміжок часу 
проблема смертності дітей до 1 року від гострих інфекційних хвороб органів дихання й досі залишається актуальною. 
Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одеській, Закарпатській та Київській областях. Не зважаючи на підвищення 
доступності медичної допомоги дітям, проведення санітарно-просвітницької роботи серед батьків, пильний нагляд медичного 
персоналу за дітьми грудного віку, постійне удосконалення методів профілактики, ранньої діагностики та протоколів лікування 
рівень смертності від досліджуваних інфекцій залишається на високому рівні. Ми вбачаємо значну теоретичну та практичну 
доцільність досліджень на тему гострих інфекційних хвороб респіраторного тракту задля зменшення рівня як захворюваності, 
так, відповідно, і смертності від даної групи патологій в країні.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍ² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÏÅÐÌÀÒÎÇÎ¯Ä²Â Ó ÍÅÏË²ÄÍÈÕ ×ÎËÎÂ²Ê²Â 
ÏÐÈ ÅÍÄÅÌ²×ÍÎÌÓ ÇÎÁ²

Ганчак Х.М.
Науковий керівник — к.мед.н., доц. В.Б. Грицуляк

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kristinasanchak1@gтаіl.com
Актуальність. Відомо, що до йододифіцитних захворювань належить ендемічний зоб, який часто виявляється у населення 

Карпатського регіону. Його розвиток зумовлений нестачею солей йоду в грунті, воді та продуктах харчування. Ознаками 
гіпотиреозу у дітей є сповільнений фізичний та інтелектуальний розвиток. Дослідження структурно-функціональних змін в 
еякуляті неплідних чоловіків у зрілому віці залишаються актуальними.

Мета. Дослідити структурно-функціональні особливості сперматозоїдів у неплідних чоловіків зрілого віку при гіпотиреозі.
Матеріали і методи. Нами досліджено спермограми 12-и чоловіків зрілого віку (перший період) з діагностованим в анамнезі 

гіпотиреозом в лабораторії «Пріма МЕД». За загальноприйнятою методикою в еякуляті визначали концентрацію сперматозоїдів 
(млн/мл), загальну кількість сперматозоїдів (млн), морфологічно нормальних сперматозоїдів (%), з патологією головки (%), 
джгутика (%) та сперматозоїдів із загальною прогресивною рухливістю (%).

Результати. Дослідження названих показників спермограми чоловіків показали, що концентрація сперматозоїдів знизилася 
до 18 млн/мл, загальна кількість сперматозоїдів - до 60млн, морфологічно нормальних сперматозоїдів - до 40%, сперматозоїдів 
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з патологією головки зросла до 30%, з патологією джгутика — до 17%. За цих умов кількість сперматозоїдів із загальною 
прогресивною рухливістю знизилася до 37%.

Висновки. Показники досліджених спермограм у чоловіків при гіпотиреозі виявилися значно нижчими у порівнянні з 
нормою.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÓÄÈÍÍÎ-ÒÐÎÌÁÎÖÈÒÀÐÍÎ¯ ËÀÍÊÈ ÃÅÌÎÑÒÀÇÓ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Â 
ÐÀÍÍÜÎÌÓ Â²ÄÍÎÂÍÎÌÓ ÏÅÐ²ÎÄ² ²ØÅÌ²×ÍÎÃÎ ²ÍÑÓËÜÒÓ

Герасимчук В.Р.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.А. Гриб

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра неврології та нейрохірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: viktorianeuro@ukr.net
Актуальність. Ішемічний інсульт (ІІ) є однією із найбільш значущих медико-соціальних проблем у світі на сьогодні. 

Провідною ланкою в патогенезі ІІ є порушення системи гемостазу. Важливу роль у забезпеченні гемостазу відіграє фактор 
фон Віллебранда (vWF), який при пошкодженні судинної стінки забезпечує зв’язування глікопротеїну Ib тромбоцитів та їх 
прикріплення до субендотеліального колагенового матриксу.

Мета: визначення особливостей показників судинно-тромбоцитарну ланку гемостазу у хворих у ранньому відновному 
періоді ІІ.

Матеріали і методи. Обстежено 98 пацієнтів через 1 місяць після перенесеного атеротромботичного гемісферного ІІ. Стан 
судинно-тромбоцитарного гемостазу оцінювали за ступенем, часом та швидкістю агрегації, кількістю тромбоцитів та активністю 
vWF за допомогою фотооптичного агрегометра АР2110 «Солар» з індуктором агрегації адреналіном в концентрації 5,0 мкМ/л.

Результати. У пацієнтів після ІІ максимальний ступінь агрегації тромбоцитів був вірогідно нижчим порівняно із показниками 
практично здорових осіб (p<0,05), що зумовлено прийомом профілактичних доз ацетилсаліцилової кислоти. Проте разом із цим 
спостерігались вірогідно вищі показники швидкості агрегації тромбоцитів - 13,4±4,3 %/хв проти 5,2±1,4 %/хв, та активності 
vWF - 93,2± 19,5 % проти 54,3±14,3 %(p<0,05).

Висновки. Для раннього відновного періоду ішемічного інсульту характерні порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу 
із тенденцією до збільшення швидкості агрегації тромбоцитів та активності фактора фон Віллебранда.

ÏÐÎË²ÔÅÐÀÒÈÂÍÀ ÀÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÅÏ²ÒÅË²ÎÖÈÒ²Â ÑËÈÇÎÂÎ¯ ÎÁÎËÎÍÊÈ ØËÓÍÊÀ ÍÀ ÒË² 
ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÊÐ²ÎÅÊÑÒÐÀÊÒÓ ÏËÀÖÅÍÒÈ ÏÐÈ ÄÈÊËÎÔÅÍÀÊ ÍÀÒÐ²É-²ÍÄÓÊÎÂÀÍ²É 

ÃÀÑÒÐÎÏÀÒ²¯ Ó ÙÓÐ²Â
Гладких Ф.В., Бєлочкіна І.В., Манченко А.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.О. Чиж 
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини

Національної академії наук України
Відділ експериментальної кріомедицини

м. Харків, Україна, e-mail: fedir.hladkykh@gmail.com
Актуальність. Відомо, що ульцерогенний потенціал нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) опосередкований 

системною депресією синтезу простагландинів, які стимулюють процеси клітинної проліферації і фізіологічну регенерацію 
епітеліоцитів слизової оболонки шлунка (СОШ) і дванадцятипалої кишки (Циммерман Я.С., 2018). Тому одним з підходів до 
послаблення гастротоксичної дії НПЗЗ є зниження антипроліферативної дії останніх та відновлення репаративного потенціалу 
СОШ.

Мета. Охарактеризувати влив диклофенак натрію (ДН) та його комбінації з кріоконсервованим екстрактом плаценти (КЕП) 
на проліферативну активність епітеліоцитів шлунка щурів.

Матеріали та методи. Гостру ДН-індуковану гастропатію відтворювали шляхом одноразово внутрішньошлункового 
введення щурам ДН в дозі 50 мг/кг (УД50 = 48 мг/кг). Евтаназію тварин проводили через 24 год. після введення НПЗЗ. КЕП 
вводили внутрішньом’язово у профілактичному режимі застосування – 1 р/д впродовж 5 днів до введення ДН.

Проліферативну активність клітин оцінювали за допомогою мишачих моноклональних антитіл до ядерного антигену Ki-67 
(«DAKO», клон MIB-1, Данія). Антитіло до Ki-67 наносили на зріз та виконували експозицію впродовж 1 год. на термостолі в 
умовах “водяної бані” при температурі 30,0 оС. Для візуалізації реакції антиген-антитіло застосовувалась полімерна система 
детекції EnVision anti-rabbit, DAKO, в якості хромогену використовувався діамінобензидин. Контрольне фарбування ядер 
виконувалось за допомогою гематоксиліну Майєра. Після кожного з етапів до фарбування діамінобензидином скельця зі зрізами 
промивали у трис-буфері з твіном рН 7,1 (BioOptica, Італія). Скельця фіксувались BioMaunt (BioOptica, Італія). Антитіла Кі-67 
реагують з проліферуючими клітинами, які перебувають в G1, S, M, G2 стадіях клітинного циклу. Підраховували кількість Кі-
67 позитивних клітин, загальну кількість клітин та розраховували індекс проліферації (ІП) за формулою: ІП = (кількість Кі-67 
позитивних клітин / загальна кількість клітин в полі зору) × 100 %.

Результати дослідження. Проведене імуногістохімічне дослідження показало, що на тлі розвитку ДН-індукованої гастропатії 
у щурів відмічено статистично вірогідне (р < 0,01) зниження проліферативної активності епітеліоцитів СОШ на 45,5 % відносно 
показників інтактних тварин, а ІП відповідно становив 0,06 %.

Профілактичне застосування КЕП призвело до нівелювання актипроліферативної дії ДН на епітелій СОШ. Так ІП становив 
0,10%, що статистично вірогідно (р < 0,001) на 40,0 % перевищувало показники щурів з ДН-індукованою гастропатією.

Варто відзначити, шо введення КЕП інтактним щурам практично не впливало на проліферативну активність епітеліоцитів 
СОШ, шо вказує на відчутність у нього туморогенного потенціалу.

Висновки. Встановлено, що профілактичне застосування кріоконсервованого екстракту плаценти здатне нівелювати 
антипроліферативну дію диклофенак натрію на слизову оболонку шлунка у щурів. На це вказувало зростання індексу 
проліферації за Кі-67 на 40,0 % відносно показників щурів з НПЗЗ-індукованою гастропатією.
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ Â²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÎÊËÞÇ²ÉÍÎ¯ ÏÎÂÅÐÕÍ² ÏÅÐØÎÃÎ 
ÍÈÆÍÜÎÃÎ ÌÎËßÐÀ

Готич Р.І., Воробець А.Б., Головченко В.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. А.Б. Воробець 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Тернопіль, Україна, e-mail: vorobecab@tdmu.edu.ua
Актуальність. Сучасні методи ортопедичного лікування незнімними ортопедичними конструкціями передбачають 

відновлення природньої конфігурації і розмірів оклюзійної поверхні відсутніх зубів з врахуванням функціонального стану 
жувального апарату. 

Мета дослідження – вивчити одонтологічні параметри коронок першого моляра нижньої щелепи та розробити індивідуальну 
методику відновлення його втраченої форми. 

Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети нами використано одонтогліфічний, одонтометричний та 
статистичний методи дослідження. 

Результати. Перший моляр нижньої щелепи має асиметричну коронку з виступаючим епіконусом і зміщеним вестибулярно 
еоконусом. Горбики жувальної поверхні утворюють ігрек-п’ять малюнок. Мезіо-дистальний розмір коронки становить 10,6 мм 
(чоловіки) та 10,3 мм (жінки). Показники вестибуло-лінгвального розміру коронки представлені наступними значеннями: 10,4 
мм – у осіб чоловічої статі та 10,2 мм – у осіб жіночої статі. Нами встановлено, що висота коронки варіює в межах 6,2 – 6,5 
мм відповідно у чоловіків та жінок. Нами запропоновано індивідуальну методику моделювання оклюзійної поверхні першого 
нижнього моляра, яка полягає в її поетапному оформленні. Спочатку оформляються зовнішні контури коронки, відповідно до 
отриманих одонтометричних параметрів. Починаємо моделювання оклюзійної повнрхні з щічно-дистального горба. Основний 
виступ формує щічну верхівку горба. Він спускається до центральної ямки під гострим кутом у вигляді трикутника з рівними 
сторонами. Гребінь даного горба необхідно формувати дещо вигнутим. Наступним етапом є формування щічно-медіального 
горба. Основний виступу утворює верхівку горба і закінчується біля дистальної фісури щічно-дистального горба. По розміру 
він дещо ширший, ніж дистальний додатковий гребінь. Його ребро дещо зміщується в медіальну сторону. Моделювання групи 
щічних горбів закінчується формуванням дистального горба. Формуємо крайовий виступ. Наступним етапом є формування 
язикової групи горбів. Формуємо верхівку язиково-медіального горба. Вона повинна бути звернена до центральної ямки. 
Моделювання язиково-медіального горба закінчується формуванням дистального додаткового гребеня. Наступним етапом є 
формування язиково-дистального горба. Основний виступ вказаного горба направлений до центральної ямки, але не доходячи 
до неї закінчується під тупим кутом. 

Висновки. Вважаємо за доцільне враховувати вищенаведені характеристики для створення якісних ортопедичних 
конструкцій, які б в повній мірі відновлювали жувальну функцію.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÕÂÎÐÈÕ Ç ÓÐÀÆÅÍÍßÌ ÑÏÈÍÍÎÃÎ ÌÎÇÊÓ ÒÀ ÏËÅ×ÎÂÎÃÎ 
ÑÏËÅÒÅÍÍß. ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ

Гринчак В.І.
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

Івано-Франківський національний медичний університет
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vikysjanika@gmail.com

Особливості реабілітації хворих з травмами спинного мозку базуються на важкості ураження травмуючим агентом, цілісності 
спинного мозку. При повному перериві спинного мозку період реабілітації триваліший з безперервним перебігом та доповненням 
реабілітаційних програм. Актуальністю проблеми є високий процент втрати до самообслуговування і працездатності в Україні 
та світі з тривалою реабілітацією.

Метою було прискорити реабілітацію пацієнтів, повернути здатність до самообслуговування та прискорити повернення в 
соціум.

Матеріали та методи дослідження: Порівняння реабілітаційного курсу пацієнтів Б. та П. з ураженням спинного мозку в 
післяопераційний період терміном 4-6 місяців. Проведено загально-клінічні обстеження (ЗАК, БАК, ЗАС, цукор крові, ан. крові 
на СНІД, RW) та інструментальні.

Результати та їх обговорення. В обох пацієнтів спостерігалось ураження плечового сплетення-постравматична плексопатія 
Ерба-Дюшена. Пацієнт Б. звернувся зі скаргами на відсутність рухів лівої руки, біль в шийному відділі хребта. Іншого пацієнта 
П.30р. турбував біль в шийному відділі та неповний об’єм рухів правою кінцівкою, про консультований повторно нейрохірургами 
м. Львів. Проведено МРТ, КТ дослідження шийного відділу хребта. Складено реабілітаційну програму, спрямовану на 
відновлення іннервації верхньої кінцівки. Залучено по етапне медикаментозне лікування (знеболюючі протизапальні засоби, 
вітаміни групи В, антихолінестеразні засоби-іпідакрину гідрохлорид, метаболічна терапія),масаж курсами 10-15 сеансів з 
повторенням курсу після акупунктури та лікувальної фізкультури. При оцінці результату взято до уваги обсяг відновлення рухів 
ураженими кінцівками. Пацієнту Б. проведено повний реабілітаційний курс з акупунктурою, згідно складеного акупунктурного 
рецепту та використанням срібних голок; тоді як пацієнт П. отримував медикаментозне лікування та масаж з залученням 
акупунктурних точок методом дресури. Після оцінки результатів складених реабілітаційних програм виявлено позитивну 
динаміку в обох пацієнтів, оскільки зменшився больовий синдром шийного поясу хребта. Однак по відновленню рухів та об’єму 
рухів швидший результат було досягнуто в пацієнта Б., який пройшов курс акупунктури 12 сеансів. Досягнуто відновлення 
рухів у плечовому суглобі у незначному відведенні лівої руки до горизонтального рівня, покращення роботи ураженої кінцівки. 
рекомендовано обом пацієнтам повторні курси до досягнення максимально допустимого позитивного результату-відновлення 
працездатності уражених кінцівок.

Висновки: При залученні до реабілітації акупунктурної техніки з складанням індивідуального рецепту період одужання та 
відновлення функціонування наступає швидше, що скорочує реабілітаційний період. Досягнуто відновлення рухів у плечовому 
суглобі після першого курсу акупунктури-відведення руки до горизонтального рівня, нарощення маси дельтовидного м’язу. 
До початку курсу рухи в плечі були відсутніми, після завершення кут відведення лівої руки у пацієнта Б. становив 30-40 
градусів. Рекомендовано продовжити реабілітацію обох пацієнтів з залученням акупунктури, повторити курс акупунктури через 
1місяць,безперервно виконувати ЛФК для закріплення ефекту.
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Кафедра медичної та біологічної хімії імені академіка Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: hrodiuknatalia@gmail.com

Актуальність. Одним з найважливіших джерел сировини для фармацевтичної промисловості та аптек є численні лікарські 
рослини, які застосовують при лікуванні і профілактиці різних захворювань. В клінічній практиці хронічні токсичні гепатити 
різної етіології поєднуються з дискинезіями жовчного міхура і жовчовидільних шляхів, хронічними холециститами, змінами 
складу та реологічних властивостей жовчі. Препаратами вибору при лікуванні таких пацієнтів є гепатопротектори, які 
поряд з відновлення структури та функції гепатоциту, мають вибіркову жовчогінну дію. Народною медициною апробовано 
рослини з антиоксидантними, гепатопротекторними, жовчогінними властивостями, серед яких є парило звичайне, рутка 
лікарська, перстач гусячий, вербена лікарська, щавель альпійський, тирлич ваточниковидний та ін.

Мета роботи – провести пошук видів флори Карпат, які є перспективними як гепатопротекторні засоби.
Матеріали і методи. Серед методів пошуку нових лікарських рослин є вивчення досвіду народної медицини та 

філогенетичний метод. На основі цих методів та даних про використання рослин з гепатопротекторними властивостями в 
народній та офіційній медицині нами відібрано об’єкти для подальшого дослідження, а саме: тирлич (т.) жовтий – Gentiana 
lutea L., тирлич крапчастий – Gentiana punctata L., тирлич ваточниковидний – Gentiana asclepiadea L.

Результати. В медичній практиці екстракт трави т. жовтого проявляє жовчогінну активність. Виражена антиоксидантна, 
жовчогінна, мембраностабілізуюча дія є в основі гепатозахисного впливу препаратів тирличу. Перспективною рослиною 
для України може стати тирлич ваточниковидний. Надземні і підземні органи тирличу ваточниковидного вміщують моно- 
та полісахариди, органічні кислоти, в тому числі аскорбінову кислоту, іридоїди, алкалоїди, флавоноїди, кантони. Проведені 
фітохімічні дослідження Gentiana asclepiadea L. вказують на перспективність розробки лікарських форм для лікування 
захворювань гепатобіліарної системи. На даному етапі проводиться розробка способу екстракції біологічно активних 
речовин підземних органів Gentiana asclepiadea L. і опрацювання методик дослідження гепатопротекторної активності на 
моделях тетрахлорметанового, парацетамолового та алкогольного гепатитів.

Висновки. Аналіз літературних джерел свідчать, що екстракт тирличу ваточниковидного може рекомендуватися до 
подальшого вивчення як гепатопротекторний засіб.

ÊÎÌÁ²ÍÎÂÀÍÈÉ ÂÏËÈÂ ÄÅÔ²ÖÈÒÓ ÉÎÄÓ ÒÀ ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ÔÐÓÊÒÎÇÎÞ ÍÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ 
ÂÓÃËÅÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÌ²ÍÓ Ó ÙÓÐ²Â

Гуранич С.П., Гуранич Т.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Воронич-Семченко Н.М.

Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра фізіології,
м. Івано-Франківськ, Україна, guranichtanja@ukr.net

Вступ. Перебіг усіх процесів життєдіяльності залежить від якісного й кількісного забезпечення організму поживними 
речовинами відповідно до фізіологічних потреб. Час збереження структурної цілісності та функціональної активності клітин 
при порушеннях енергетичного забезпечення залежить від особливостей утворення макроергів у тканинах і органах, рівня 
метаболізму і філогенетичної зрілості структур. Відомо, що основним енергетичним джерелом для організму є вуглеводи (В. 
Фекета, 2016). Ключову роль у підтриманні належного рівня обміну речовин і енергії, у тому числі вуглеводного метаболізму, 
відіграють місцеві та центральні механізми регуляції, головним чином за рахунок гуморальних факторів. 

Мета. З’ясувати зміни параметрів вуглеводного обміну у щурів із комбінованим дефіцитом йоду та порушеною толерантністю 
до глюкози.

Методи дослідження. Дослідження проведені на 60 щурах-самках, які були розділені на дві дослідні групи по 30 тварин 
у кожній: щури за умов навантаження фруктозою (1-ша дослідна група) та тварини з порушеною толерантністю до глюкози 
на тлі йододефіциту (ЙД) - 2-га дослідна група. Щури обох дослідних груп отримували 10 % розчин фруктози впродовж 
8 тижнів (Шупрович А.А., 2011). Стан ЙД відтворювали шляхом двомісячного утримання тварин на йододефіцитній 
дієті (Воронич-Семченко Н.М., 2014). Вуглеводний обмін оцінювали за вмістом глюкози та глікозильованого гемоглобіну 
крові натще, рівнем імунореактивного інсуліну (ІРІ) у сироватці крові з наступним розрахунком індексу HOMA-IP. Для 
порівняння аналогічні показники визначали в інтактних щурів (контрольна група, n=30)

Результати. Розвиток ендокринопатій призвів до змін показників вуглеводного метаболізму. Так, у тварин 1-ї дослідної 
групи відмічали збільшення вмісту глюкози крові майже у 2,5 раза (р<0,001), ІРІ сироватки крові – на 30 % (р<0,001), 
глікозильованого гемоглобіну крові – на 84 % (р<0,05) та індексу HOMA-IR більш, аніж у три рази (р<0,001) у порівнянні 
з аналогічними показниками щурів контрольної групи. Комбінована ендокринопатія призвела до більш виражених змін 
досліджуваних параметрів. Зокрема, у щурів 2-ї дослідної групи спостерігали зростання рівня глюкози крові майже у 
три рази (р<0,001), ІРІ сироватки крові – на 42 % (р<0,001) і глікозильованого гемоглобіну крові – у два рази (р<0,001) у 
порівнянні з вихідними даними. За таких експериментальних умов індекс HOMA-IR зріс майже у чотири рази (р<0,001) 
щодо значень у інтактних тварин.

Висновок. Порушення толерантності до глюкози на тлі ЙД супроводжувалося більш вираженими змінами вуглеводного 
обміну, ніж за умов ізольованого фруктозного навантаження. Отримані результати вказують на участь йодовмісних гормонів 
у регуляції обміну карбогідратів і на можливість розвитку тиреоїдіндукованих порушень вуглеводного гомеостазу.
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ÇÌ²ÍÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÕ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ²Â Ê²ÑÒÊÎÂÎ¯ ÒÊÀÍÈÍÈ ÍÀ ÐÀÍÍÜÎÌÓ ÅÒÀÏ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
ÁÀÊÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-²ÌÓÍÍÎÃÎ ÏÀÐÎÄÎÍÒÈÒÓ

Демкович А.Є.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Ю.І. Бондаренко 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Тернопіль, Україна, e-mail: demkovushae@tdmu.edu.ua
Актуальність. При діагностиці запальних захворювань пародонта перед клініко-морфологічним дослідженням ставиться 

завдання, що стосуються визначення ступеня, активності і протяжності деструктивного процесу, на підставі чого дається 
об’єктивна оцінка тяжкості ураження і розробляється адекватна тактика лікування. На даний час науковими дослідженнями 
отримано достатньо матеріалу стосовно структурних змін тканин пародонта при його запаленні, але послідовність і закономірність 
його формування далеко не вивчені. У зв’язку з цим виникла доцільність експериментального вивчення структурних змін 
кісткових тканин пародонта, що формуються під впливом патогенетичних процесів, які лежать в основі запально-дистрофічних 
порушень в пародонтальному комплексі. 

Мета. Дослідити особливості змін структурних компонентів кісткової тканини пародонтального комплексу у ранній період 
розвитку експериментального пародонтиту.

Матеріали і методи. Експерименти були проведені на білих щурах, в яких був змодельований пародонтит бактеріально-
імунного ґенезу. Для оцінки ступеня структурних змін у кістковій тканині щелепно-лицевої ділянки застосували морфологічне 
дослідження на 7 добу. Матеріал заливали в парафінові блоки. На мікротомі виготовляли поперечні зрізи товщиною 5-6 мкм. 
Отримані препарати забарвлювали гематоксиліном та еозином.

Результати. Кісткова тканина пародонтального комплексу через 7-ім днів досліду не зазнала суттєвих порушень. Альвеолярна 
кістка піддослідних тварин зберігала характерну будову. В лакунах лежали тіла остеоцитів, стінки яких були контуровані дещо 
слабше, ніж у контрольної групи тварин. Клітини набували більш овальної форми, ядра яких були гіперхромні, що зумовлено 
конденсацією хроматину. Остеоїд між лакунами був гомогенний та дещо просвітлений. Осеїнові волокна в пластинках були 
чітко орієнтовані. У судинах відзначалося лише помірне кровонаповнення. Нерідко поблизу судин у поверхневих зонах кістки 
виявлялися велетенські оксифільні багатоядерні клітини – остеокласти. Матрикс навколо них виглядав злегка просвітленим. 
Кісткові балочки виглядали стоншеними та виявлялися осередкові заглиблення – лакунарна резорбція. В остеогенному шарі 
періосту ядра клітин також були гіпохромними. Зменшувалася кількість активних остеобластів.

Висновки. У процесі розвитку експериментального пародонтиту бактеріально-імунного ґенезу в структурних компонентах 
пародонтального комплексу тварин у ранній період на 7 добу дослідження виникають зміни, які проявляються дезорганізацією 
і деструкцією стінок зубних альвеол. Характер патоморфологічних змін можуть бути ознакою деструктивно-дистрофічних 
процесів, що формують клінічну картину хронічного генералізованого пародонтиту.

ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÏÎÊÐÀÙÅÍÍß ßÊÎÑÒ² ÆÈÒÒß ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÕÂÎÐÎÞ ÏÀÐÊ²ÍÑÎÍÀ ÒÀ 
ÑÒÀÐÅ×ÎÞ ÀÑÒÅÍ²ªÞ ÇÀÑÎÁÀÌÈ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯

Дідоха І.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.Г. Аравіцька 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivanna.didokha@gmail.com
Актуальність. Хвороба Паркінсона (ХП) - це хронічне прогресуюче захворювання, спричинене ураженням медіаторного 

апарату екстрапірамідної системи. Серед нейродегенеративних захворювань по частоті виявлення у осіб похилого віку ХП 
займає друге місце після хвороби Альцгеймера. Більшість досліджень зазначають стабільність захворюваності ХП та тенденцію 
до збільшення розповсюдженості (1700 випадків на 100 000 населення серед осіб старше 65 років), пов’язану із «постарінням» 
населення в цілому та покращенням виживання пацієнтів з ХП. Ця тенденція може привести до збільшення чисельності хворих 
до 2030 року в 1,5-2 рази, що, відповідно, збільшить навантаження на лікувальну та реабілітаційну сферу. 

Мета: оцінити вплив засобів фізичної терапії на якість життя хворих з комобідністю ХП й старечої астенії.
Матеріали і методи. Обстежено 57 осіб похилого віку з діагностованою ХП у поєднанні із старечою астенією. Їх було 

поділено на дві групи: 1 (займались згідно принципів поліклінічної реабілітації) та 2 (займались за розробленою програмою 
фізичної терапії, що була створена з точки зору пацієнтоцентричної моделі реабілітації з врахуванням специфіки кожного 
поліморбідного стану із застосуванням функціонального тренування на платформі «Prosedos», терапевтичних вправ, масажу, 
ерготерапії, корекції харчування). У процесі фізичної терапії послідовно досягали індивідуальних коротко- та довготермінових 
цілей реабілітації у форматі SMART. Ефективність програми оцінювали за Опитувальником якості життя хворих з ХП 
(Parkinson’s Disease Quality of Life Questionnaire-39 (PDQ-39)).

Результати. Результатом моторних порушень, дискінезій, проблем під час здійснення повсякденної діяльності та 
самообслуговування було зниження якості життя обстежених пацієнтів, що визначено за опитувальником PDQ–39. При аналізі 
його структури у обстежених пацієнтів з ХП найгірші показники визначались за розділами «Мобільність» та «Повсякденна 
активність». Дещо кращою була оцінка за субшкалами «Емоційне благополуччя» та «Тілесний дискомфорт». Найкраще 
пацієнти самооцінили субшкалу «Когнітивна сфера». Зміни, які виникли під впливом реабілітації, сприятливо вплинули на 
якість життя обстежених пацієнтів, стверджуючи переваги розробленої програми. У пацієнтів ОГ2 виявлено статистично 
значуще покращення шкал PDQ–39 «Мобільність», «Повсякденна активність», «Емоції», «Тілесний дискомфорт» (р<0,05 
відносно вихідного результату та параметрів ОГ1).

Висновки. Застосування засобів фізичної терапії покращує різні аспекти якості життя хворих з ХП, отже, їх нові комбінації 
та види потрібно включати до програм лікування та реабілітації.
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Дідух І.M.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.Д. Фофанов 

Івано-Франківській національний медичний університет
Кафедра дитячої хірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivandiduh87@ukr.net
Актуальність. Післяопераційна злукова кишкова непрохідність (ПЗКН) у дітей є одним з найбільш розповсюджених тяжких 

невідкладних захворювань в абдомінальній хірургії. Частота даної патології досягає 6% у дітей, які перенесли оперативне 
втручання на органах черевної порожнини. До 60% усіх релапаротомій у дітей виконується з приводу ПЗКН, серед них 
90% проводяться у перший рік після первинного хірургічного втручання. Найбільш поширеною первинною патологією, яка 
призводить до ПЗКН, є апендикулярний перитоніт (АП). Хірургічне лікування ПЗКН супроводжується високим відсотком 
рецидивів і релапаротомій, що призводить до суттєвого зниження якості життя хворих. Виходячи з вище наведеного, 
прогнозування і лікування ПЗКН у дітей на сьогодні є актуальною проблемою дитячої хірургії.

Мета. Вивчити особливості післяопераційного перебігу розповсюдженого АП у дітей в залежності від фенотипу 
ацетилювання (ФА).

Матеріали і методи. Проведено обстеження та аналіз медичної документації 18 дітей, які лікувалися в клініці дитячої хірургії 
ІФНМУ з приводу розповсюдженого апендикулярного перитоніту. Вік пацієнтів був від 6 до 18 років. Серед обстежених хворих 
було 12 хлопчиків та 6 дівчат (2 : 1). Усім дітям проведено комплекс загальноприйнятих обстежень: оцінка анамнестичних та 
клінічних даних, лабораторні аналізи крові та сечі, рентгенологічне та ультразвукове обстеження черевної порожнини. Тип 
ацетилювання визначали в післяопераційному періоді за методом Пребстінга-Гаврилова в модифікації М.М. Анілової і Н.Ф. 
Толкачевської. Залежно від встановленого типу ацетилювання хворих розділено на 2 групи: перша – діти з повільним типом 
ацетилювання (13 хворих, 72.2%), друга – діти з швидким типом ацетилювання (5 хворих, 27,8%).

Результати. Усі хворі обох груп одужали. Встановлено, що у дітей з повільним типом ацетилювання післяопераційний 
перебіг був більш тяжкий, ніж у дітей з швидким типом (друга група). Середня тривалість шлункового стазу після операції 
у хворих першої групи склала 57,5±4,8 годин, у дітей другої групи 25,4±3,0 годин. У хворих з швидким типом ацетилювання 
відновлення перистальтики, що аускультується, відбувалося швидше – через 26,0±3,2 годин після операції, у дітей першої групи 
– через 52,8±4,2 години. Середня тривалість больового синдрому була більш високою у дітей першої групи (108,8±8,6 годин), 
ніж у дітей другої групи (78,8±4,6 годин). Більш сприятливий перебіг післяопераційного періоду у хворих з швидким типом 
ацетилювання зумовив і більш низький середній термін лікування у стаціонарі (10,5 діб), у дітей першої групи цей показник 
склав 12,9 діб.

Висновки. Серед дітей, оперованих з приводу розповсюдженого АП, частіше зустрічаються діти з повільним типом 
ацетилювання. Проте, більш сприятливий перебіг післяопераційного періоду встановлено в групі дітей з швидким типом 
ацетилювання. 

ÑÏ²ÂÂ²ÄÍÎØÅÍÍß ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ Á²ÎÕ²Ì²×ÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ ÐÎÒÎÂÎ¯ 
Ð²ÄÈÍÈ Ä²ÒÅÉ Â²ÊÎÌ 12-18-ÒÈ ÐÎÊ²Â Ç ËÅÃÊÈÌ ÉÎÄÎÄÅÔ²ÖÈÒÎÌ ÒÀ ËÀÒÅÍÒÍÈÌ 

ÇÀË²ÇÎÄÅÔ²ÖÈÒÎÌ
Заяць О.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:o.v.zaiats@gmail.com

Актуальність дослідження. В даний час досить актуальною залишається проблема стоматологічного здоров’я серед дитя-
чого населення. Найбільш поширеними з них є ураження твердих тканин зубів та дисторофічно-запальні захворювання тканин 
пародонта. Стоматологічний статус залежить від етіологічних чинників, які бувають місцевого та загального походження і є 
більш ускладненим у дітей із комборідною патологією. Місцевим фактором, що впливає на стан твердих тканин, є ротова рі-
дина, яка впливає на резистентність до карієсу, так як забезпечує мінер алізацію зубів після прорізування та подальше їх функ-
ціонування. Тому порушення мінерального складу слини та її очищувальної функції, наявність патологічної біоплівки чинить 
карієсогенний вплив.

Метою дослідження було визначення стоматологічного здоров’я у дітей ендемічного регіону із латентним залізодефіцитом.
Матеріали та методи. Стоматологічний огляд (визначення гігієнічного індекса) та забір ротової рідини проводили у 68 дітей 

віком 12-18 років. Усі обстежені були розділені на чотири групи: контрольна – діти із належним йодо- та залізозабезпеченням 
(1-ша, n=18), діти із легким дефіцитом йоду (2-га, n=16), діти із латентним залізодефіцитом (3-тя, n=18) та діти із комбінованим 
дефіцитом мікроелементів (4-та, n=16). Всі обстежені були поділені та рандомізовані щодо віково-статевих особливостей. У 
ротовій рідині досліджували вміст загального кальцію, активність лужної та кислої фосфатаз. Рівень антиоксидантного статусу 
оцінювали за активністю супероксиддисмутази (СОД) у ротовій рідині. 

Результати дослідження. Зміни показників ротової рідини та її гомеостазу залежать від предикторних чинників, які активу-
ються при наявності супутньої патології. Так, у дівчаток 2-ї та 3-ї дослідних груп вміст загального кальцію у два рази нижчий 
(p1-2<0,01, p1-3<0,001), ніж у здорових однолітків. Привертає увагу зменшення рівня даного показника у дівчат 4-ї групи щодо 3-ї 
у 3,5 раза (p3-4<0,05). У юнаків також спостерігаються однонаправлені зміни: зменшення вмісту загального кальцію у два рази 
відносно контролю (p1-2<0,01) та у три рази p1-4<0,001, p3-4<0,01. 

У ротовій рідині дівчат усіх дослідних груп спостерігали зменшення активності лужної фосфатази, тоді як у хлопців виявили 
зростання показника у 4-й дослідній групі майже у 10 разів (р2-4<0,01, р3-4<0,01) щодо однолітків із легким йододефіцитом чи 
латентним залізодефіцитом. Активність кислої фосфатази у ротовій рідині, навпаки, прогнозовано збільшувалась. Особливо 
виражене зростання показника щодо контролю виявили у дівчат 2-ї дослідної групи (майже у сім разів, p1-2<0,001) та у хлопців 
4-ї групи (у 13 разів, p1-4<0,001). 

За таких умов спостерігали погіршення показників антиоксидантного гомеостезу, зокрема, зменшення активності СОД у 
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ротовій рідині як у дівчат, так і у хлопців 4-ї групи (відповідно на 80%, p1-4<0,05 та на 68%, p1-4<0,01) щодо здорових однолітків.
Біохімічні зміни ротової рідини узгоджувалися з даними гігієнічного індекса, який відповідав рівню «поганий» у дітей 4-ї 

групи (незалежно від статі). 
Отже, з отриманих результатів ми можемо прогнозувати погіршення стоматологічного здоров’я дітей із наявністю 

підвищених предикторних показників (вмісту загального кальцію, активності лужної та кислої фосфатаз у ротовій рідині), 
зниження антиоксидантного резерву ротової рідини щодо розвитку стоматологічної патології у дітей із легким йододефіцитом, 
латентним залізодефіцитом, а особливо за умов їх поєднання.

ÔÐÀÊÒÀËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÒÀ ËÀÊÓÍÀÐÍ²ÑÒÜ Ó ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍ² ÑÓÄÈÍÍÈÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ
Калініченко М.О., Орлова Т.В.

Науковий керівник – д.мед.н., доц. А.Ю. Степаненко 
Харківський національний медичний університет
Кафедра гістології, цитології та ембріології

м. Харків, Україна, e-mail: mokalinichenko.po20@knmu.edu.ua
Актуальність. Аналіз будови та структури судин відкриває можливості для діагностики і прогнозування патологічних станів. 

Традиційні морфометричні методи, такі як вимірювання довжини, кутів та діаметра, не в змозі повною мірою охарактеризувати 
просторові структури. Для вивчення судинних сіток найбільш інформативними параметрами є розгалуженість та характер їх 
розподілення. Враховуючи фрактальні властивості судинних структур, для їх опису можна використати фрактальну розмірність 
та лакунарність.

Мета: охарактеризувати та порівняти методи фрактального аналізу і лакунарного аналізу при їх використанні у дослідженні 
судинних структур.

Матеріали і методи. Фрактальна розмірність та лакунарність – це параметри, які використовуються для вивчення, зокрема, 
природних об’єктів зі складною просторовою будовою та властивістю самоподібності. Фрактальний аналіз показує, яким 
чином структура заповнює простір, а якщо говорити про судини, описує ступінь їх розгалуженості. Цей показник можна 
обчислити багатьма методами (box counting, mass-radius, cumulative intersections, multifractal analysis та ін.), вони вимагають або 
перетворення зображення на бінарне для обробки інформації програмою, або ручне обчислення параметрів. Також важливо 
розуміти, що обчислення фрактальної розмірності більш ефективно показує величину заповненості простору, ніж спосіб його 
заповнення. Лакунарність – це параметр, який є логічним продовженням опису фрактальних об’єктів. Він характеризується 
розподіленням розмірів ділянок (лакун), які не заповнені фрактальним об’єктом. В судинній сітці лакунами є простір, який 
оточує окремі судини. Показник лакунарності зростає зі збільшенням розміру лакун і зернистості фрактальної структури та 
навпаки.

Результати. Фрактальний аналіз варто використовувати для опису міри заповнення простору фрактальним об’єктом, а 
лакунарний аналіз – характером його заповнення. Ці параметри є зворотніми величинами, тому можуть слугувати уточненням 
характеристик фрактальних структур. Лакунарний аналіз ефективно використовувати для визначення відмінностей між 
структурами, які мають однакову фрактальну розмірність. Також цей метод може бути самостійним при аналізі незаповнених 
ділянок об’єктів.

Висновки. Актуальним питанням є ефективність та методика поєднання фрактального аналізу та лакунарного аналізу у 
дослідженні тих чи інших судинних структур, а також ефективність окремих методів фрактального аналізу.

ÑÒÀÍ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ÉÍÈÕ ßÊÎÑÒÅÉ ÎÑ²Á ÏÎÕÈËÎÃÎ Â²ÊÓ Ç² ÑÒÀÐÅ×ÎÞ ÀÑÒÅÍ²ªÞ ÒÀ 
²ÍÑÓË²ÍÎÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍ²ÑÒÞ É ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ ÉÎÃÎ ÊÎÐÅÊÖ²¯ ÇÀÑÎÁÀÌÈ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯

Коваль Н.П.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.Г. Аравіцька 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: koval.nazar.massage@gmail.com
Актуальність. Стареча астенія – це геріатричний синдром, який характеризується асоційованим із віком зниженням 

фізіологічного резерву і функцій багатьох систем організму, що призводить до підвищеної уразливості організму літньої 
людини до впливу ендо- та екзогенних факторів, з високим ризиком розвитку несприятливих результатів для здоров’я, втрати 
автономності та смерті. 

Мета: визначення ефективності програми фізичної терапії за параметрами координаційних якостей у осіб похилого віку зі 
старечою астенією (СА) та інсулінорезистентністю (ІР).

Матеріали і методи. Обстежено 96 осіб похилого віку. Контрольну групу склали особи без ознак ІР та СА. Основну групу 
1 (ОГ1) склали особи з ІР та СА, які не виявили бажання співпрацювати з фізичним терапевтом та/або самостійно активно 
покращувати рівень свого здоров’я (низький рівень терапевтичного альянсу); їм надавалися рекомендації згідно програми 
ВООЗ CINDI (модифікація харчування, розширення побутової та тренувальної фізичної активності). До основної групи 
2 (ОГ2) включали пацієнтів з СА та ІР, які виявили згоду до активних дій щодо покращення стану власного здоров’я під 
контролем фізичного терапевта (високий рівень терапевтичного альянсу). Для них було розроблено програму фізичної терапії 
із застосуванням кінезітерапії, масажу, нутрітивної корекції, освіти пацієнта та його родини, елементів когнітивного тренінгу 
та ерготерапії тривалістю 1 рік. Динаміку стану оцінювали за результатами Timed Up and Go test, Шкалою оцінки рухової 
активності літніх людей (Functional Mobility Assessmetn in Eldery Patients).

Результати. У осіб похилого віку з СА та ІР виявлено статистично значуще погіршення координаційних якостей у порівнянні 
із станом однолітків, що підвищує ризик несприятливих наслідків для здоров’я, втрати автономності та смерті. Застосування 
засобів фізичної терапії призвело до статистично значущого покращення результатів TUG-тесту та результатів шкали Тінетті 
у осіб ОГ2, що свідчило про покращення статико-динамічних координаційних якостей, є ознакою зменшення саркопенії, 
ризику падіння та покращення підготовленості до виконання побутових навантажень. Низький рівень терапевтичного альянсу 
осіб групи ОГ1 призвів до незадовільного виконання або невиконання наданих рекомендації та асоціювався із відсутністю 
покращення їх фізичного статусу та високим ризиком падіння.
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Висновки. Засоби фізичної терапії доцільно включати в програми реабілітації хворих похилого віку з коморбідною 
патологією – СА та ІР з метою покращення координаційних якостей та зменшення ризику падіння.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÌ²ÍÈ ÊÓÒÀ ÍÀÕÈËÓ ÇÓÁ²Â ÏÐÈ ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÌÀËÈÕ ÄÅÔÅÊÒ²Â ÇÓÁÍÈÕ 
ÐßÄ²Â ÒÀ ÇÓÁÎÙÅËÅÏÍÈÕ ÄÅÔÎÐÌÀÖ²É Ó Ä²ËßÍÖ² Â²ÄÑÓÒÍ²Õ ÏÅÐØÈÕ ÏÎÑÒ²ÉÍÈÕ 

ÌÎËßÐ²Â Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒ² ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ²ÍÄÈÂ²ÄÓÀËÜÍÈÕ ÇÍ²ÌÍÈÕ ØÈÍ-ÊÀÏ
Ковалюк А.В., Шовгенюк М.Д.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: stomandron@gmail.com
Мета дослідження. Впровадження методик, які підвищують ефективність лікування пацієнтів із зубощелепними 

деформаціями та профілактику їх виникнення на основі використання індивідуальних шин-капп.
Матеріали та методи дослідження. На кафедрі ортопедичної стоматології ІФНМУ в ході проведення стоматологічної 

практики обстежено 205 осіб, що звернулися з приводу порушення функцій жування чи естетики, серед яких у 178 пацієнтів 18-
79 років встановлено наявність дефектів зубних рядів. Для оцінки ефективності використання індивідуальних знімних шин-кап 
пацієнтів в контексті зміни кута нахилу зміщених зубів обрано 63 пацієнти із діагностованими зубощелепними деформаціями 
(35,4% від загальної кількості осіб з дефектами зубних рядів), відсутністю першого постійного моляра та наявністю 
апроксимально розташованих зубів. Для порівняння взято дані 30 осіб, клінічна картина яких характеризувалася наявністю 
дефектів зубних рядів при відсутності ускладнень у вигляді деформацій. Констатація наявності деформацій проведено згідно 
методу оцінки відстаней між зубами, що оточують дефект, запропонованого Мірчук Б.М. та Завойко О.Б., на діагностичних 
моделях та оклюзійних відбитках. Коригування положення здійснено при використанні індивідуальної знімної шини-капи 
з поліуретанової плівки різної товщини за власним методом. Оцінка зміни кута нахилу зубів здійснювалася за розробленою 
формулою, в розрахунку якої використовувалися дані товщини шару емалі зубів, що оточують дефект (відстань СК), відстань від 
точки дистальної апроксимальної поверхні в ділянці клінічної шийки медіально розміщеного в дефекті зуба до точки медіальної 
апроксимальної жувальної поверхні дистально розміщеного в дефекті зуба (відстань ВС) та відстань від центру медіальної 
апроксимальної жувальної поверхні дистально розміщеного в дефекті зуба до центру дистальної апроксимальної жувальної 
поверхні медіально розміщеного в дефекті зуба (відстань CD).

Результати дослідження. Встановлено, що в нормі кут нахилу зуба рівний 77,6±1,5 при його фізіологічному положенні 
паралельно своїй вертикальній осі та перпендикулярно поверхні альвеолярного відростка. Відповідно, при порівнянні даного 
показника з даними при наявності зубощелепних деформацій встановлено значні відхилення від норми, що зумовлено 
зменшенням відстаней BC та CD, на рівні 49,3±2,5. Після проведення підготовки до протезування із використанням 
індивідуальних знімних шин-капп дані достовірно підвищилися на становили 73,2 ± 4,4.

Висновки. Дані, що були отримані при проведенні підготовки до лікування вище наведених пацієнтів свідчать про 
ефективність застосування індивідуальних знімних шин-кап в лікуванні осіб з дефектами зубних рядів. Нормалізація 
положення зміщених зубів в результаті зміни їх положення сприяє більш раціональному розподілу жувального навантаження на 
конструкцію та пролонгує тривалість її використання.

ÐÅÍÒÃÅÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÉ ÀÍÀË²Ç Ê²ÑÒÊÎÂÎ¯ ÒÊÀÍÈÍÈ Ó ÙÓÐ²Â ÇÀ ÓÌÎÂÈ 
ÃËÞÊÎÊÎÐÒÈÊÎ¯ÄÍÎ¯ ÎÑÒÅÎÏÍ²¯ ÒÀ ÊÎÐÅÊÖ²¯ ÍÅÔ²Ç²ÎËÎÃ²×ÍÈÌÈ ÊÎËÈÂÀÍÍßÌÈ 

ÂÑÜÎÃÎ Ò²ËÀ
Костишин Н.М.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. М.Р. Гжегоцький 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра нормальної фізіології
м. Львів, Україна, е-mail: kostyshyn.nm@gmail.com

Актуальність. Клінічне застосування глюкокортикоїдів є частою причиною вторинного остеопорозу, що знижує мінеральну 
щільність кісток і призводить до патологічних переломів. Механічна стимуляція у вигляді нефізіологічної високочастотної 
вібрації з низькою інтенсивністю дозволяє запобігти втраті кристалічного компоненту та стимулює анаболічне ремоделювання 
кістки.

Мета. Оцінити вплив механічної загальної вібрації на структуру кісток у щурів, які отримували глюкокортикоїди.
Матеріали і методи. Щурі серії Wistar були рандомно розподілені на три групи: контрольну (n=18), дослідну групу І (n=18) 

– щурі, яким вводили метилпреднізолон; дослідну групу ІІ (n=18) – метилпреднізолон + загальна вібрація. Щурі дослідних 
груп отримували по 3 мг/кг/добу метилпреднізолону через день тривалістю 24 тижні, а щурі групи контролю протягом цього ж 
періоду отримували 0,9% розчин натрію хлориду. Щурів дослідної групи ІІ піддавали вібрації протягом 30 хв на день, 5 днів на 
тиждень з параметрами віброприскорення 0,3 g та частотою 50 Гц. Відносну кількість кристалічного компоненту та колагену 
в кістках визначали за допомогою рентгеноструктурного методу. Метаболізм кісткової тканини оцінювали, визначаючи 
концентрацію маркерів, а саме остеокальцину та TRAP-5b.

Результати. Глюкокортикоїди викликали значний приріст маси тіла щурів (+13%) і знижували вміст мінерального 
компоненту у стегновій кістці (−17%) у групі І (щурі, яким вводили метилпреднізолон) порівняно з контролем. При цьому 
значно прискорювався процес метаболізму кістки, про що свідчить підвищений рівень маркерів ремоделювання. Слід 
зазначити, що загальна вібрація не допускала значного зниження мінерального компоненту кістки до 16–го тижня експерименту 
порівняно з групою І, хоча ці параметри не досягали рівня показників у групі контролю (-10%). Наше дослідження дозволяє 
припускати, що механічна високочастотна вібрація низької інтенсивності здатна частково гальмувати шкідливі наслідки 
глюкокортикоїдів на структуру кісток у щурів. Незважаючи на те, що вібрація позитивно впливала на кісткову тканину після 
введення метилпреднізолону на 8-16-ті тижні, на 24-й тиждень експерименту цей вплив не був статистично достовірний.

Висновки. Результати нашого дослідження на тваринній моделі свідчать про те, що нефізіологічні вертикальні механічні 
коливання є ефективним засобом для запобігання втрати мінерального компоненту кісток при лікуванні глюкокортикоїдами.
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ÀÍÀË²Ç ÄÎÑÒÀÂÊÈ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â ÒÀ ÑÓÏÓÒÍ²Õ ÒÎÂÀÐ²Â ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ 
ÎÏÅÐÀÒÎÐ²Â ÏÎØÒÎÂÎÃÎ ÇÂ’ßÇÊÓ ÀÏÒÅ×ÍÈÌÈ ÌÅÐÅÆÀÌÈ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ

Косяченко К.Л., Костюк І.А., Баньковська Т.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра організації та економіки фармації
м. Київ, Україна, e-mail: kostiuk.iryna@nmu.ua

Актуальність. На сьогодні значне поширення випадків коронавірусної інфекції (COVID-19) в Україні виявило потребу у 
дистанційній реалізації лікарських засобів (ЛЗ). Так, 17 вересня 2020 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін 
до статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами», 
який дозволив суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, здійснювати реалізацію препаратів 
з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом, а також доставляти ЛЗ кінцевому споживачу. 
Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 
23.03.2020 р. № 220, дозволяють організовувати та здійснювати доставку ЛЗ та супутніх товарів із залученням на договірних 
засадах операторів поштового зв’язку. 

Мета. Проаналізувати доставку ЛЗ аптечними мережами міста Києва за допомогою операторів поштового зв’язку. 
Матеріали і методи. Для проведення даного дослідження було здійснено контент-аналіз інтернет-сайтів 34 аптечних мереж 

міста Києва. 
Результати. Аптечні мережі міста Києва для доставки ЛЗ використовують 5 операторів, що наявні в Єдиному державному 

реєстрі операторів поштового зв’язку. Лідируючі позиції займають «Нова пошта», послугами якої користуються 94,1 % 
проаналізованих аптек та «Укрпошта» – 44,1 % мереж. Також доставку здійснюють за допомогою таких операторів як «IPOST», 
«Meest» та «Shark», їх сегмент становить 8,8 %, 5,9 % та 2,9 % відповідно. Понад 76 % аптечних мереж пропонують окрім 
доставки операторами поштового зв’язку здійснити доставку власними кур’єрами.

Ряд аптечних мереж встановлюють мінімальні суми для замовлення доставки ЛЗ та супутніх товарів. Так, якщо доставка 
буде здійснюватися кур’єром аптеки, то мінімальна вартість замовлення повинна становити не менше 400 грн. Обмеження для 
послуг операторів поштового зв’язку варіюється. У 5 аптечних мереж на інтернет-сайтах зазначено, що для доставки ЛЗ за 
допомогою «Нової пошти» або «Укрпошти» мінімальна сума замовлення повинна становити від 100 до 350 грн. 

Висновки. Проведений контент-аналіз дозволив встановити, що переважна більшість аптечних мереж здійснюють доставку 
ЛЗ та супутніх товарів із залученням на договірних засадах операторів поштового зв’язку. 

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÂÌ²ÑÒÓ CTRP 3 Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÕÐÎÍ²×ÍÎÞ ÑÅÐÖÅÂÎÞ ÍÅÄÎÑÒÀÒÍ²ÑÒÞ ÒÀ 
ÑÓÏÓÒÍ²Ì ÖÓÊÐÎÂÈÌ Ä²ÀÁÅÒÎÌ 2 ÒÈÏÓ

Котелюх М.Ю.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. П.Г. Кравчун 
Харківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої
м. Харків, Україна, e-mail: koteliukh@gmail.com

 Актуальність. Нині ведуться пошуки нових маркерів діагностики хронічної серцевої недостатності (ХСН) у хворих 
із синтропічною патологією. C1q/TNF-related protein-3 (CTRP 3) – це сучасний адипокін, що впливає на перебіг ХСН. 
Несприятливим пізнім ускладненням ГІМ є розвиток ХСН у хворих із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу. Однак недостатньо 
вивчена роль цих маркерів у патогенезі ХСН у хворих із супутнім ЦД 2 типу. 

Мета. Визначити вміст CTRP 3 у пацієнтів на ХСН із супутнім ЦД 2 типу.
Матеріали і методи. У дослідженні обстежено 120 хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні в Державній установі 

«Національному інституті терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України» та в першому кардіологічному 
відділенні Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця». CTRP 3 визначали імуноферментним методом за допомогою набору реагента ««Human 
CTRP 3» (Aviscera Bioscience Inc, Santa Clara, USA) згідно із зазначеною інструкцією для проведення аналізу. Математична 
комп’ютерна обробка результатів дослідження проведена шляхом використання програмного пакета «IBM SPPS Statistics 27,0».

Результати. Рівень CTRP 3 в сироватці крові у хворих на ХСН із ЦД 2 типу становив 234,93 ± 53,34 пг/мл порівняно з 
пацієнтами без ЦД 2 типу –286,53±58,66 пг/мл та з контрольною групою – 325,97±9,44 пг/мл (р=0,000). Визначено зворотній 
взаємозв’язок між CTRP 3 та глюкозою (r=-0,596 p<0,05), інсуліном (r=-0,349, p<0,05), індексом НОМА (r=-0,613, p<0,05). 

Висновки. Отже, рівень CTRP 3 був значно знижений у хворих на ХСН із ЦД 2 типу порівняно із пацієнтами без ЦД 2 типу, 
що свідчить про вплив маркерів адипокінової системи на розвиток та перебіг ХСН у хворих із постінфарктним кардіосклерозом 
та супутнім ЦД 2 типу. CTRP 3 асоціювався із гіперглікемією, та інсулінорезистеністю у хворих на ХСН та ЦД 2 типу.

ÏÀÒÎÃÅÍÅÒÈ×ÍÀ ÐÎËÜ ÅÍÄÎÒÅË²ÍÓ-1 Ó ÔÎÐÌÓÂÀÍÍ² ÕÐÎÍ²×ÍÎ¯ ÑÅÐÖÅÂÎ¯ 
ÍÅÄÎÑÒÀÒÍÎÑÒ² Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ²ÕÑ, ÏÎªÄÍÀÍÓ Ç ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ Ã²ÏÎÒÈÐÅÎÇÓ 

Купновицька І.Г., Микула Ю.І., Данилюк О.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.Г. Купновицька 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Yuliamykula@gmail.com
Актуальність: Хронічна серцева недостатність (ХСН) на сьогоднішній день є дуже поширеним патологічним станом і 

однією із найрозповсюдженіших причин загальної смертності. За оцінкою ВООЗ, 1,5-2 % усього населення мають ознаки ХСН. 
Однією з найчастіших причин розвитку ХСН є ішемічна хвороба серця (ІХС), що виникає внаслідок ендотеліальної дисфункції 
судин та атеросклерозу. На даний час маркером і предиктором тяжкості ІХС, як і маркером дисфункції ендотелію розглядається 
ендотелін-1 (ЕТ-1).

Мета роботи: проаналізувати вплив ендотеліну-1 на формування ХСН у хворих на ІХС, поєднану з гіпотиреозом (ГТ).
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Матеріали та методи: об’єктом дослідження були 96 хворих на ІХС у віці від 49 до 72 років (середній вік 60,5 ±1,4 року) з 
ХСН (СН І-ІІА за класифікацією Стражеска-Василенка): основна група - 48 хворих з ХСН, поєднаною з первинним ГТ (ТТГ 
6,52±1,12мкМО/л; Т4 вільний 8,96±1,32пМоль/л); група порівняння: 48 хворих з ХСН без супутнього ГТ (ТТГ 1,67±1,12мкМО/л; 
Т4 вільний 17,01±1,04пМоль/л). Групи зіставні за статтю, віком, супутніми захворюваннями. Рівень ТТГ і тироксину вільного 
визначали імунохемілюмінесцентним методом, ендотеліну-1 - з використанням набору реактивів Human ET-1 ELISA KIT (USA). 
Пацієнтам обох груп був проведений тест 6-хвилинної ходьби (ТШХ) у коридорі довжиною 35 м, з визначенням величини 
споживання кисню за допомогою формули V02 = (5,8хМ+151+10,1хW)/М, де V02- величина споживання кисню, мл/(кг-хв); М - 
маса пацієнта, кг; W - потужність виконаної роботи, Вт. Потужність виконаної роботи розраховували за формулою: W = М х L/t, 
де M - маса хворого, кг; L- відстань, пройдена за час ТШХ, м; t - час тесту, с.

Результати: Установлено, що клінічна картина серцевої недостатності у групі пацієнтів з ХСН, поєднаною з ГТ, розвивалася 
значно інтенсивніше - відстань, яку проходили пацієнти при проведенні тесту 6-хвилинної ходьби, була у межах від 421м до 498 
м (442±4,9 м), величина споживання кисню була від 14,0 до 18,1мл/кг/хв (16,1±0,2 мл/кг/хв). У групі порівняння ця відстань була 
на 17,6 % більшою, рівень споживання кисню - на 6,3% вищим, ніж у пацієнтів з гіпотиреозом (всі Р< 0,05). Можна вважати, що 
така картина є наслідком більш інтенсивного системного впливу при поєднанні цих двох патологій, що проявилось у вищому 
рівні ендотеліну-1 в сироватці крові на 14,67 % (р<0,05) у хворих з гіпотиреозом, порівняно із групою порівняння.

Висновки: У пацієнтів з ХСН ішемічного генезу, що перебігає на фоні гіпотиреозу, має місце інтенсивна ендотеліальна 
дисфункція з високим рівнем ендотеліну-1, що призводить до важчого перебігу СН.

ÊÎÐÅÊÖ²ß ÏÑÈÕÎÅÌÎÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ Æ²ÍÎÊ, ßÊ² ÏÅÐÅÍÅÑËÈ ÊÅÑÀÐ²Â ÐÎÇÒÈÍ, 
ÇÀÑÎÁÀÌÈ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯

Куравська Ю.С.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.В. Баскевич 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: zxcvbnm2580@ukr.net
Актуальність. Основним фактором виникнення психоемоційних змін по типу депресії у післяпологовому періоді вважаються 

гормональні зміни в організмі жінки під час вагітності, пологів та післяпологового періоду. Крім цього, значну роль в їх ініціації 
відіграють інші фактори: неврологічний анамнез; діагностовані раніше депресивні епізоди; численні психогенні фактори: 
психотравматизація на етапах вагітності, пологів і в ранньому післяпологовому періоді, порушення сімейних стосунків, висока 
значимість соціальних проблем (матеріальні труднощі, житлові проблеми); тощо.

Мета. визначення впливу розробленої програми фізичної терапії на динаміку психоемоційного стану жінок, які перенесли 
кесарів розтин (КР), у післяпологовому періоді

Матеріали і методи. Обстежено 112 жінок після пологів. Групу порівняння склали 47 жінок, у яких пологи відбулись 
природнім шляхом. Основну групу 1 склали 32 жінки після КР, які відновлювались самостійно. Основну групу 2 склали 33 
жінки після КР, які проходили післяпологову реабілітацію впродовж 12 місяців. Розроблена програма включала: кінезітерапію, 
бандаж черевної порожнини, кінезіологічне тейпування, масаж живота та загальний; оздоровче харчування, психологічну 
релаксацію, освіту жінок. Визначення психоемоційного статусу жінок проводили за Единбургською шкалою постнатальної 
депресії (Edinburgh Postnatal Depression Score) 4 рази: у ранньому та пізньому післяпологовому періодах; через 6 та 12 місяців 
після пологів.

Результати. Післяпологова депресія у жінок спостерігалась у першу добу на одному рівні без статистично значущої різниці 
при різних варіантах родорозрішення (р>0,05). До кінця пізнього післяпологового періоду інтенсивність депресивних змін 
зменшилась у всіх групах. Найвираженіше це відбулося у групі порівняння. Застосування засобів фізичної терапії у цьому 
періоді показало статистично значуще вираженіше покращення психоемоційного статусу жінок основної групи 2 у порівнянні 
з основною групою 1 (р>0,05). У обстеженні, проведеному через 6 міс, жінки 2 групи виявили нормалізацію психоемоційного 
стану, за яким вони не відрізнялись від групи порівняння. В ОГ1 продовжували виявляти жінок з післяпологовою депресією; 
вони змогли досягнути рівня групи порівняння та основної групи 2 тільки через рік після пологів.

Висновки. Засоби фізичної терапії доцільно призначати з першого дня післяпологового періоду з метою покращення 
психоемоційного статусу та, відповідно, якості життя як ознаки повноцінності післяпологового відновлення жінок та швидкого 
повернення їх до повноцінного функціонування.

ÀÍÀË²Ç ÏÎØÈÐÅÍÎÑÒ² ÎÑÍÎÂÍÈÕ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÑÅÐÅÄ 
Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Лаврін О.Я.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.В. Авдєєв 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
Кафедра дитячої стоматології

м. Тернопіль, Україна, e-mail: lavrin_oia@tdmu.edu.ua 
Актуальність. Останнім часом у всьому світі і в Україні спостерігається чітка тенденція до зростання основних 

стоматологічних захворювань. Зокрема спостерігається висока поширеність та інтенсивність основних стоматологічних 
захворювань в різних декретованих групах населення, до яких відносяться і військовослужбовці. Захворювання зубів і ротової 
порожнини можуть мати негативний вплив на боєздатність військовослужбовців, освоєння ними військової спеціальності, 
погіршувати перебіг соматичної патології або провокувати її розвиток. Отже, санація ротової порожнини повинна бути 
постійною, обов’язковою і проводитися у плановому порядку.

Мета дослідження – провести аналіз літературних джерел щодо поширеності основних стоматологічних захворювань у 
військовослужбовців.

Результати. Науменко К. Є., Бєлікова О. Б. (2018) провівши обстеження військовослужбовців на предмет стоматологічної 
захворюваності встановили, що поширеність карієсу у строковиків становила 100%, а у контрактників – 93,41%. При оцінці 
показників потреби військовослужбовців в різних видах амбулаторної стоматологічної допомоги за аналізом структури індексів 
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КПВ авторами встановлено, що серед строковиків 32,83% виявлених уражень зубів потребували лікування карієсу, 16,41% – 
його ускладнень, 17,91% – видаленню. Питома вага вже запломбованих зубів в середньому становила 22,38%, а видалених 
10,44%. Серед військовослужбовців контрактної форми служби 23,10% було зубів з карієсом, 39,29% – пломбованих, 16,78% 
– видалених. Також встановлена тенденція, що потреба в лікуванні з віком збільшується за рахунок кількості видалених зубів. 

Лищишин М.З. і співавтор. (2016) провівши обстеження військовослужбовців на предмет захворювань тканин пародонта 
встановили, що серед строковиків у 23,33% виявлено гінгівіт, у 13,33% – пародонтит. У військовослужбовців контрактної 
форми служби в середньому у 32,76% обстежених було виявлено пародонтит і 34,76% – гінгівіт. При цьому найгірші показники 
були у вікових групах 19–24, 30–35 та 35 і старше.

Єрьоменко В.Е. і співавтор. провівши аналіз стану гігієни ротової порожнини як серед військовослужбовців строкової служби 
так і за контрактом встановили, що рівень гігієни відповідав як «задовільний» і «незадовільний», і тільки у деяких категоріях 
військовослужбовців 11,50% він відповідав «добре». Це свідчить про недостатню санітарно-просвітницьку роботу.

Висновки. Отже, проаналізувавши літературні джерела, можна зробити висновок, що в ЗС України зберігається висока 
стоматологічна захворюваність серед військовослужбовців. 

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎ¯ ÇÑÓÂÍÎÕÂÈËÜÎÂÎ¯ ÅËÀÑÒÎÃÐÀÔ²¯ Â Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÖ² 
ÄÈÔÓÇÍÎÃÎ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÃÎ ÇÎÁÓ

Лаврук Х.З.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. П.Ф. Дудій

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра радіології та радіаційної медицини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: hrystya@me.com
Актуальність. Дифузний токсичний зоб (ДТЗ) є однією із поширених проблем сучасної ендокринології. Це захворювання 

може супроводжуватись субклінічним перебігом, що значно утруднює його ранню діагностику. Основним маркером ДТЗ є 
виявлення в крові підвищеного рівня антитіл до рецепторів тиреотропного гормону. Для визначення необхідності призначення 
відповідного аналізу крові пацієнти скеровуються на ультразвукову діагностику (УЗД) щитоподібної залози (ЩЗ), яка виконується 
у В-режимі та режимі кольорової доплерографії. Проте основні сонографічні ознаки, такі як збільшення розмірів ЩЗ, зниження 
ехогенності паренхіми, посилення кровотоку, не завжди достатньо виражені. У зв’язку з цим, необхідним є вивчення додаткових 
ультразвукових критеріїв в ранній диференціальній діагностиці. 

Мета: визначити ефективність зсувнохвильової еластографії в діагностиці дифузного токсичного зобу.
Матеріали і методи. Проведено ультразвукове обстеження 52 пацієнтів у віці 18-60 років з ДТЗ. Діагноз у всіх пацієнтів був 

підтверджений підвищеним рівнем антитіл до рецепторів тиреотропного гормону у крові. УЗД проводилось із використанням 
високочастотного датчика 7-12 МГц в В-режимі, із проведенням кольорової доплерографії (КДК) та зсувнохвильової 
еластографії. Групу контролю становили 50 здорових осіб без патології ЩЗ. 

Результати. З 52 обстежених хворих у 43 (82,7%) відзначалось зниження ехогенності паренхіми залози, у 51 (98%) - 
неоднорідність ехоструктури, у 46 (88,5%) - посилення кровопостачання при КДК. Розміри ЩЗ у 15 пацієнтів (28,8%) були 
в межах вікової норми, у 37 (71,2%) - більші вікової норми. У контрольній групі паренхіма залози при проведенні УЗД була 
однорідна, ехогенність середня, кровопостачання не посилене, розміри варіювали у межах вікової норми. Вимірювання 
швидкості (у м/с) зсувної хвилі проводилось у 10 точках паренхіми ЩЗ на різній глибині з подальшим визначенням середніх 
значень. У пацієнтів із ДТЗ цей показник коливався у межах 2,32-3,82 м/с. У контрольній групі здорових осіб показник варіював 
у межах 0,98-1,91 м/с. При ДТЗ спостерігалось значне підвищення жорсткості паренхіми ЩЗ.

Висновки. Враховуючи варіабельність ультразвукової картини дифузного токсичного зобу в В-режимі та при проведенні 
кольорової доплерографії, ефективним є використання зсувнохвильової еластографії як додаткового сонографічного критерію в 
постановці діагнозу у разі отримання середнього значення швидкості зсувної хвилі вище 2,32 м/с.

ÇÌ²ÍÈ ÌÎÐÔÎÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒÅÉ ÅÐÈÒÐÎÖÈÒ²Â Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç 
ÕÐÎÍ²×ÍÈÌ ÏÀÍÊÐÅÀÒÈÒÎÌ ÒÀ ÕÐÎÍ²×ÍÈÌ ÎÁÑÒÐÓÊÒÈÂÍÈÌ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍßÌ ËÅÃÅÍÜ

Лазарук Т.Ю., Федів О.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.І.Федів

Буковинський державний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб

м. Чернівці, Україна, e-mail: tanyhad@ukr.net
Актуальність. Еритроцити відіграють важливу роль у розвитку ендотеліальної дисфункції, гіпоксії тканин, гіпоксемії. 

Деформаційна здатність еритроцитів забезпечує рух еритроцитів крізь мікроциркуляторне русло. При власному розмірі 7-8 
мкм, вони проходить через кровоносні капіляри діаметром до 3 мкм. Даний «феномен» забезпечується за допомогою дії 
зовнішніх (в’язкість крові, осмолярність оточуючих середовищ, швидкість та напруга зсуву тощо), та внутрішніх факторів 
(в’язкоеластичні властивості мембрани еритроцита). 

Мета: вивчити роль морфофункціональних властивостей еритроцитів у механізмах розвитку поєднаної патології при 
хронічному панкреатиті (ХП) із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). 

Матеріали та методи. Вивчали індекс деформабельності (ІДЕ) та відносну в’язкість еритроцитарної суспензії (ВВЕС) у 30 
пацієнтів з ізольованим ХП та 45 хворих з коморбідною патологією – ХП та ХОЗЛ, які знаходились на стаціонарному лікуванні 
в КНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» в період з жовтня 2018 року по грудень 2019 року. ІДЕ та ВВЕС вивчали за 
допомогою фільтраційного методу Tannert C. і Lux W. у модифікації З.Д. Федорової, М.О. Котовщикової.

Результати. Погіршення морфофункціональних властивостей еритроцитів сприяє застійним явищам у мікроциркуляторному 
руслі і формуванню тканинної гіпоксії в досліджуваних органах (підшлункова залоза, легені).

Аналізуючи отримані результати досліджень, виявлено, що у хворих на ХП із супутнім ХОЗЛ ІДЕ нижчий на 21,3 % (р<0,05) 
порівняно з таким у групі практично здорових осіб, у хворих без супутнього ХОЗЛ вказаний індекс зменшився на 14,2% (р<0,05). 
Показник ВВЕС зріс у групі ПЗО на 13,3% у І та на 15,9% у ІІ групі респондентів (р<0,05). 

Висновки. Таким чином, отримані результати свідчать про виражені зміни структурної мембрани еритроцита, а це, в свою 
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чергу, може спричиняти погіршення кровопостачання, зростання метаболічного ацидозу, гіпоксії тканин у пацієнтів з ХП та 
супутнім ХОЗЛ.

Збільшення в’язкості суспензії еритроцитів і зменшення їхньої здатності до деформації, в першу чергу, свідчать на користь 
ендотеліальної дисфункції, схильність до підвищення в’язкості крові, погіршення процесів мікроциркуляції у хворих на ХП із 
супутнім ХОЗЛ, що, в подальшому, обтяжує прогноз та якість життя таких пацієнтів.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÌÅÒÀÁÎË²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÊÅËÅÒÍÈÕ Ì’ßÇ²Â ÒÀ Ê²ÑÒÎÊ 
ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÕ ÒÂÀÐÈÍ ÇÀ ÓÌÎÂ ÄÅÔ²ÖÈÒÓ Â²ÒÀÌ²ÍÓ D, ÉÎÄÓ ÒÀ ¯Õ ÏÎªÄÍÀÍÍß

Лазуркевич Т. О.
Науковий керівник – д.мед.н. Н.М. Воронич-Семченко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізіології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Lazurkevych_@ukr.net
Актуальність. Основна роль вітаміну D - регулювання кісткового обміну та гомеостазу кальцію й фосфору. Протягом 

останніх кількох десятиліть вивчалася важливість вітаміну D поза скелетом людини, включаючи роль вітаміну D в 
аутоімунних та серцево-судинних захворюваннях, метаболічному синдромі, раку та смертності від інших причин. Недавні дані 
продемонстрували зв’язок між низьким рівнем вітаміну D та аутоімунними захворюваннями щитоподібної залози (ЩЗ), а також 
є дані про порушення сигналізації вітаміну D при раку ЩЗ [Dohee Kim, 2017]. Сьогодні проблема йододефіциту і гіпотиреозу 
в Україні набуває все більшої ваги. На жаль, Україна посідає 126 місце в боротьбі з йододефіцитними станами. Країна 
втрачає інтелектуальний, освітній, професійний і науковий потенціал. Тривала недостатність йоду призводить до гіпофункції 
щитоподібної залози (ГЩЗ). За даними багатьох вчених, ГЩЗ зумовлює зміни практично у всіх органах і тканинах (Каминский 
АВ и др., 2011). Є фрагментарні відомості про виникнення міопатії при дефіциті гормонів ЩЗ (Кравченко ВІ та ін., 2011). Однак, 
потрібно відзначити на відсутність робіт, у яких би вивчалася морфологія скелетних м’язів та кісток при йододефіцитних станах 
(ЙДС) та ГЩЗ у поєднанні з дефіцитом вітаміну D. 

Мета. Дослідити структурно-метаболічні особливості скелетних м’язів та кісток експериментальних тварин за умов дефіциту 
вітаміну D, йоду та їх поєднання.

Матеріали і методи. Для експерименту були відібрані білі безпородні статевозрілі щури (150-180 г), яких поділили на такі 
дослідні групи: 1-ша (n=10) – контрольна група, інтактні тварини, 2-га (n=20) – тварини з дефіцитом вітаміну D, 3-тя (n=10) – 
тварини з йоддефіцитом, 4-та (n=10) – тварини з дефіцитом вітаміну D на фоні йододефіциту. Щурі 2-ї та 4-ї дослідних груп 
утримували на дієті з обмеженим вмістом вітаміну D (Ssniff Bio-services, Уден, Нідерланди). Тварини 3-ї та 4-ї дослідних груп 
утримували на йододефіцитній дієті (Воронич-Семченко НМ зі співавт., 2014). Оцінювали процеси пероксидації у гомогенатах 
скелетних м’язів та кісток за вмістом продуктів окисної модифікації білків (ОМБ). Статистичний аналіз результатів проведено з 
використанням комп’ютерної програми Microsoft Excel та Statistica 5.5.

Результати дослідження. Установлено зростання вмісту продуктів ОМБ у гомогенатах скелетних м’язів та кісток у тварин 
з дефіцитом вітаміну D (на 20-57%, р1-2<0,05) та йододефіцитних (на 17-50 %, р1-3<0,05) тварин щодо даних контролю. Уміст 
продуктів ОМБ у тварин з комбінованою патологією зростав на 30 - 90% (р1-4<0,05) щодо даних у інтактних тварин.

Висновок. Поєднана патологія (дефіцит вітаміну D та йододефіцит) потенціює киснезалежні процеси в тканинах скелетних 
м’язів та кісток, що відображає зростання ризику розвитку патологічних процесів у мешканців ендемічних регіонів.

ÂÏËÈÂ ÁÐ²ÍÒÅËË²ÊÑÓ (ÂÎÐÒ²ÎÊÑÅÒÈÍÓ) ÍÀ Ð²ÂÅÍÜ ÏÐÎÇÀÏÀËÜÍÈÕ ÖÈÒÎÊ²Í²Â Ó ÕÂÎÐÈÕ 
²Ç ÑÅÐÖÅÂÎÞ ÍÅÄÎÑÒÀÒÍ²ÑÒÞ ÒÀ ÄÅÏÐÅÑ²ªÞ

Левандівська О.О.
Науковий керівник – асист. А.-К.Б. Сікора 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології 
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: missolia@ukr.net

Актуальність. У раді досліджень повідомляється про те, що порушення цитокінового статусу відмічається як у хворих із 
депресією, так і з хронічною серцевою недостатністю (СН).

Мета. Вивчити вплив Брінтелліксу (вортіоксетину) на рівень прозапальних цитокінів: interleukin -1β (IL-1β) and interleukin - 6 
(IL-6)

Матеріали і методи. Обстежено 80 хворих із СН (HF with reduced ejection fraction (HFrEF) ішемічного ґенезу з 
функціональним класом (ФК) ІІ-IІІ (NYHA). У 37 пацієнтів не було депресивних проявів, у 43 проявлялися депресивні розлади 
легкого чи середнього ступеню. Останні були розділені на 2 підгрупи: 21 пацієнту проводилася психотерапія, 22 пацієнтам, 
окрім психотерапії, було призначено Брінтеллікс (вортіоксетин) у дозі 10мг/добу вранці після прийому їжі. Контрольну групу 
склали 20 практично здорових осіб. Рівень цитокінів у крові визначався методом ELISA.

Результати. У хворих із ХСН було відмічено зростання рівнів прозапальних цитокінів. Так, концентрація в сироватці крові 
ІЛ-1β була в 2,3 рази вищою від аналогічного показника в групі контролю: (56,45±4,17) пг/мл в порівнянні з (24,71±4,21) пг/мл 
(p<0,001). Середні значення ІЛ-6 у крові пацієнтів із згаданим синдромом склали (19,41±0,93) пг/мл в порівнянні з (6,23±0,67) 
пг/мл, що перевищувало контрольні значення в 3,1 раза (p<0,001). Депресія обумовлювала додаткове зростання рівнів ІЛ-1β на 
13,5% (p<0,05) та ІЛ-6 – на 17,3% (p<0,01).

Додаткове призначення Брінтелліксу (вортіоксетину) обумовлювало більш стрімке зниження рівнів у крові як ІЛ-1β (HR 0.87 
[95% CI 0.72-0.97; p=0.034]), так і ІЛ-6 (HR 0.81 [95% CI 0.68-0.93; p=0.029]).

Висновки. Таким чином можна стверджувати, що Брінтеллікс (вортіоксетин) обумовлює зменшення концентрації 
прозапальних цитокінів ІЛ-1β та ІЛ-6 у хворих із СН та депресією.
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ÇÀËÅÆÍ²ÑÒÜ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÅÐÅÁÓÄÎÂÈ ÑÅÐÖß ²Ç 
Ð²ÂÍÅÌ NAG Â ÑÅ×² Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÕÑÍ ²ØÅÌ²×ÍÎÃÎ ÃÅÍÅÇÓ

Лисенко В.А.
Науковий керівник ─ д.мед.н., проф. В.В. Сиволап 
Запорізький державний медичний університет

Кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії
м. Запоріжжя, Україна, e-mail: vladm.d22@gmail.com

Актуальність. Зв’язок ремоделювання серця у хворих на ХСН з клубочково-канальцевими змінами нирок залишається 
недостатньо вивченим, а питання взаємин NAG в сечі з показниками перебудови серця відкритим.

Мета: Дослідити зв’язок біомаркеру ураження тубуло-інтерстицію NAG в сечі з показниками ремоделювання серця у хворих 
на ХСН ішемічного ґенезу. 

Матеріали та методи. Залучено 50 хворих на ХСН ішемічного генезу II-IV ФК. Хворих розподілили на 2 групи в залежності 
від вмісту NAG. В першій групі (n=29) вміст NAG був більший за 37,7 нг/мл, в другій (n=21) – менший за 37,7 нг/мл. Допплер-
ехокардіографічне дослідження виконано на апараті «Esaote MyLab Eight», (Італія) за стандартною методикою. Хворі на ХСН 
ішемічного ґенезу без та з ураженням тубуло-інтерстицію (за даними вмісту NAG в сечі) вірогідно не розрізнялись за віком 
(р=0,201), ростом (р=0,246), вагою (р=0,690), площею поверхні тіла (р=0,071). Рівень NAG у сечі аналізували за допомогою 
набору ELISA kit (імуноферментний аналіз) (SEA 069 Hu, Cloud-Clone Corp., США). Чутливість < 0,54 нг/мл. Діапазон 
вимірювання набору становив 1,56 - 100 нг /мл із варіацією коефіцієнта внутрішньо аналізу <10%.

Результати. Точка розподілу NAG в сечі > 37,7 нг/мл. Середній вміст NAG в сечі в першій групі склав 48 (46; 88) нг/мл, 
в другій групі - 22 (16; 29) нг/мл. Групи хворих на ХСН із підвищеним та нормальним рівнем NAG в сечі статистично не 
розрізнялись за вмістом креатиніну (0,110 ± 0,023 ммоль/л проти 0,110 ± 0,018 ммоль/л (р=0,883)); швидкістю клубочкової 
фільтрації за CKD-EPІ (р=0,791), MDRD (р=0,976), та Cockcroft-Gault (р=0,054). Не виявлено достовірної різниці лінійних та 
об’ємних показників лівого та правого шлуночків, лівого передсердя, абсолютної та відносної товщини стінок та індексу маси 
міокарда в групах хворих на ХСН з та без ураження тубуло-інтерстицію. Були відсутні розбіжності за питомою вагою типів 
геометрії ЛШ, показниками систолічної та діастолічної функції ЛШ. Переважна більшість хворих обох груп мала ексцентричну 
гіпертрофію (69 % проти 62 %, (р=0,6083)) та діастолічну дисфункцію за типом порушення релаксації (45 % проти 57 % 
(р=0,4064)). 

Висновок. Не встановлено вірогідних змін структури та функції серця у хворих на ХСН ішемічного ґенезу, пов’язаних 
зі змінами концентрації NAG в сечі. NAG в сечі не продемонстрував асоціативних патогенетичних зв’язків з кардіальним 
ремоделінгом у хворих на ХСН ішемічного генезу. 

ÐÎËÜÎÂÀ ÃÐÀ, ßÊ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÈÉ ÌÅÒÎÄ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ 
ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
Личук С.В.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра мовознавства

м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: svitlanavl@ukr.net
Рольова гра – один із найбільш ефективних інтерактивних методів навчання, що відноситься до групи активних способів 

навчання. Ефективність навчання полягає в першу чергу підвищенням мотивації та інтересу до предмета. Метою використання 
інтерактивних ігор є спонукання студента висловлювати власну думку відкрито. Це сприяє значному покращенню комунікаційних 
навичок студентів, в результаті чого вони відчувають себе впевнено, навчаються спілкуватися з різними людьми,

висловлювати альтернативні думки, приймати важливі та виважені рішення, приймати участь у різних дискусіях. А, також 
сучасні інформаційні технології в освіті підвищують рівень сприйняття за запам’ятовування (приблизно на 30-40%) завдяки 
синхронній багатоканальній взаємодії студента з інформацією. Організація рольової гри потребує ретельного підходу. Для цього 
треба надати групі чіткий порядок виконання такої гри, якщо вона до цього часу не мала досвіду участі у таких іграх. Написані 
ролі допомагають студентам зрозуміти характер їх діючої особи. Кожен студент отримує копію (її/його) ролі з детальним описом 
цілей та намірів їх діючої особи. Кожен із учасників гри ознайомлюється лише зі своєю роллю. Наприклад: One minute – гра, у 
якій студент за 1 хвилину повинен представити термін, записаний на папері. Учасник має якнайбільше надати інформації про 
цей термін, його значення і використання. Виграє той, хто дасть найбільшу кількість чітких відповідей на поставлені питання. 
Це дуже ефективний спосіб для закріплення пройденого матеріалу.

Особливості рольової гри: рольова гра повинна бути пов’язана з навчальною метою; рольова гра наслідує різні аспекти 
людської діяльності; рольова гра потребує повної віддачі від учасників, їх реакції в імпровізованій ситуації; рольова гра є 
мотивувальною, має можливість застосування ситуації у реальному житті; рольова гра знімає розбіжності між абстрактним 
характером навчання і реальною професійною діяльністю; рольова гра містить момент несподіванки тому розвиває уважність і 
швидкість реакції студентів; рольова гра дає можливість простіше висловити свою думку, а це сприяє емоційному піднесенню 
учасників рольової гри.

Рольова гра ‒ цікавий та ефективний метод. Рольові ігри позитивно впливають на навчання студентів української як іноземної 
мови. Вони сприяють засвоєнню лексичного матеріалу, покращенню навичок усного мовлення та вміння швидко реагувати у 
різних ситуаціях. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÐÀÍÅÂÈÕ ÓÑÊËÀÄÍÅÍÜ Ï²ÑËß ÀËÎÏËÀÑÒÈÊÈ ÃÐÈÆ ÒÀ ¯Õ Ë²ÊÓÂÀÍÍß
Мойсеєнко А.Б., Мельник М.І.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.В. Мельник 
Івано-Франківський національний медичний університет,

Кафедра хірургії стоматологічного факультету. 
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: 200200mab@gmail.com

Після лапаротомних втручань за даними літератури у 20-22% хворих утворюється інцізійна грижа передньої черевної стінки. 
Для пластики грижі широко використовується у хірургічній практиці поліпропіленова сітка. Введення в практику закриття 
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грижевого дефекту сітчастим імплантатом сприяло зниженню рецидивів до 6 %. Разом з тим після застосування сітчастих 
імплантатів спостерігаються прояви місцевої реакції тканин на чужерідний матеріал з утворенням сером, інфільтратів, нориць, 
а в окремих випадках навіть відторгнення сітки. Метою наших досліджень було обстежити хворих із місцевими ускладненнями 
з боку рани після алогерніопластики та ефективність різних способів лікування. Ми обстежили в клініці 58 хворих, 
прооперованих з приводу гриж різної локалізації, яким використано для пластики дефекту апоневрозу поліпропіленову сітку: 
пахові грижі-33 хворих; стегнові-5; пупкові-4; інцізійні (вентральні)-16. Для діагностики ускладнень проводили обстеження 
рани, ультразвукове дослідження за допомогою поверхневого датчика, посів виділень з рани та лікування із застосуванням 
різних способів лікування інфікованих ран. Ускладнення з боку рани при пластиці пахових гриж спостерігалися у 2 пацієнтів, 
стегнових, пупкових гриж не виявлено. Після оперативного лікування вентральних гриж інфільтрати післяопераційної рани, 
сероми, нориці утворилися тільки у 3 хворих. Ці ускладнення вдалося ліквідувати консервативними методами лікування з 
використанням фізіотерапевтичних процедур, перев’язок, антибактеріальних препаратів. У двох хворих за допомогою УЗД 
дослідження діагностовано великі сероми в ділянці післяопераційного рубця, які ліквідовані шляхом пункції. Морфологічні 
та мікробіологічні дослідження рубцевої тканини у хворих з вентральними грижами показують лейкоцитарну інфільтрацію і 
наявність холодних мікроінфільтратів довкола лігатур, які є фоном для виникнення запальної реакції на імплантовану сітку і 
потребують ретельної санації операційної рани під час проведення пластики. В зв’язку із цим для профілактики ускладнень, 
під час оперативного втручання, рану 2-3 рази обробляємо розчином декасана. Не менше значення має активне дренування 
післяопераційних ран дренажем типу “Redon”, хоча він також не завжди ефективно аспірує серозні виділення з рани. При 
його відсутності часто для створення вакууму використовуємо одноразові шприци. Аспірацію шприцом проводимо 2-3 рази 
протягом доби, що значно зменшує імовірність залишення і інфікування в підшкірній жировій клітковині серозного вмісту, 
що сприяє запобіганню розвитку ускладнень з боку післяопераційної рани. Всі рани загоїлися первинним натягом. Отже при 
ретельній санації рани інтраопераційно, правильному, активному веденні рани в післяопераційному періоді значно зменшується 
загроза розвитку місцевих ускладнень. 

ÍÅÉÐÎÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ß ²Ç ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍßÌ ÊÎÍÖÅÏÖ²¯ ÁÎÁÀÒ ² ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÍÅÉÐÎÌßÇÎÂÎ¯ 
ÏÐÎÏÐ²ÎÖÅÏÒÈÂÍÎ¯ ÔÀÑÈË²ÒÀÖ²¯

Морська Л.В.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. І.К. Чурпій, к.н.з ф.в. та с., доц. Н.М. Зінченко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: 24morska.l@gmail.com
Актуальність: До основних технік фізичної терапії в нейрореабілітації, що засновані на нейропластичності відносять 

нейром’язову пропріоцептивну фасилітацію, Бобат-терапію, Войта-терапію, по яких працюють в усьому світі. Вивчення 
сучасних методик фізичної нейрореабілітації пацієнтів актуально для підготовки фізичних терапевтів в Україні на даний час 
через зростаючу кількість інсультів, ДЦП, що призводять до інвалідності.

Мета: дослідити концепцію технік фізичної терапії в нейрореабілітації, заснованих на нейропластичності.
Методи дослідження: аналіз медичної, науково-методичної літератури; аналіз реабілітаційних карток пацієнтів українсько-

польського реабілітаційного центру «VOTUM», результатів тестувань і наявності позитивної динаміки рухових функцій і 
поступального контролю. 

Результати дослідження: аналіз технік фізичної терапії показав, що класична методика пропріоцептивної нейром’язової 
фасилітації чи проторення руху дозволяє здійснювати фізичну терапію безпосередньо як на проблемній ділянці, такі на відстані 
від ураженої частини тіла, використовуючи усі нейрофізіологічні можливості активації і гальмування центральної нервової 
системи, роботи з рецепторами усього тіла і надавати реабілітаційну допомогу слабким пацієнтам, навіть при паралічі чи 
парезі для навчання патерну правильного руху. Метод пропріоцептивної нейромязової фасилітації забезпечує збільшення сили 
і витривалості слабких м’язів, збільшення обсягу рухів, покращує координацію, стабільність рухів, досягаючи більш високого 
рівня функціонування пацієнта.

Концепція Бобат-терапії є проблемно-орієнтованим підходом для оцінки і лікування пацієнтів з порушенням рухових 
функцій і поступального контролю внаслідок ураження центральної нервової системи. Метою фізичної терапії в концепції 
Бобат є покращення поступального контролю і селективних рухів для оптимізації рухової функції шляхом фасилітації ключових 
фіксованих положень кінцівок. Значною частиною терапії Бобат на ранньому етапі реабілітації є позиціювання, статична та 
динамічна реєдукація. Концепція Бобат базується на нормалізації м’язового тонусу, орієнтації на нормальний рух та стимуляції 
сприйняття і контролю рухів власного тіла.

Висновки: Нейропластичність і нейрогенез прямопропорційні обсягу виконання складно-кординаційної урізноманітненої 
рухової активності людини. Практичне застосування сучасних методик нейром’язової фаслітації та Бобат-терапії підтвердило 
свою ефективність в реалізації комплексних програм нейрореабілітації і може бути рекомендовано для навчальних програм 
підготовки фізичних терапевтів в Україні. 

Ã²ÑÒÎËÎÃ²×Í² ÇÌ²ÍÈ ÍÅÉÐÎÖÈÒ²Â ÊÎÐÈ ÌÎÇÎ×ÊÀ ×ÅÐÅÇ 7 Ä²Á Ï²ÑËß 
ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎ¯ ÒÅÐÌ²×ÍÎ¯ ÒÐÀÂÌÈ ÇÀ ÓÌÎÂ ÊÎÐÅÊÖ²¯ ÑÓÁÑÒÐÀÒÎÌ 

Ë²ÎÔ²Ë²ÇÎÂÀÍÎ¯ ÊÑÅÍÎØÊ²ÐÈ
Огінська Н.В., Небесна З.М., Крамар С.Б., Шутурма О.Я. 

Науковий керівник – д.біол.н., проф. З.М. Небесна
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

Кафедра гістології та ембріології
м. Тернопіль, Україна, e-mail: ohinska@tdmu.edu.ua

Актуальність. При тяжких опіках внаслідок ендогенної інтоксикації відбуваються значні порушення структурно-
метаболічних процесів. Зміни в результаті термічної травми розвиваються і в органах нервової системи, зокрема мозочку. 

Мета. Встановити гістологічні зміни нейроцитів кори мозочка у ранні терміни після експериментальної термічної травми за 
умов корекції субстратом ліофілізованої ксеношкіри. 
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проведено на 10 статевозрілих білих лабораторних щурах – самцях. 
Термічну травму наносили під тіопентал-натрієвим наркозом мідними пластинами нагрітими у кип’яченій воді. Площа ураження 
становила 18-20 % поверхні їх тіла. Ранню некректомію пошкоджених ділянок шкіри проводили через 1 добу після нанесення 
термічної травми. Закриття рани, що утворилась, здійснювали подрібненим субстратом ліофілізованої ксеношкіри. Тварин 
декапітували на 7 добу, що відповідає стадії ранньої токсемії опікової хвороби. Забір матеріалу мозочку для мікроскопічних 
досліджень проводили згідно загальноприйнятої методики. Отримані на санному мікротомі зрізи фарбували гематоксилін-
еозином та толуїдиновим синім за методом Ніссля. Гістологічні препарати вивчали за допомогою світлового мікроскопа 
MIСROmed SEO SKAN та фотодокументували за допомогою відеокамери Vision CCD Camera. 

Результати. Проведені гістологічні дослідження нейронів кори мозочка встановили, що через 7 діб після проведення ранньої 
некректомії та закриття рани субстатом ліофілізованої ксеношкіри виявили ознаки покращення їх структурно-функціонального 
стану. Серед клітини Пуркіньє переважають гіперхромні та гіпохромні нейроцити, над поодинокими нормохромними. На деяких 
ділянках спостерігається стабілізація однорядного розташування нейронів. Клітини Пуркіньє знаходяться у стані периферійного 
тигролізу, наявний незначний внутрішньоклітинний набряк, відростки деяких нейронів витончені. Кошикоподібні та зірчасті 
нейрони молекулярного шару частково зміненої форми, в окремих нейроцитах спостерігається перицелюлярний набряк. У 
зернистому шарі відзначається цілісність клітин-зерен, містять ядра, окремі клітини знаходяться у гангліонарному шарі, форма 
їх округла. 

Висновки. Використання субстрату ліофілізованої ксеношкіри після ранньої некректомії уражених тканин запобігає розвитку 
деструктивних змін в нейроцитах усіх шарів кори мозочка на ранніх термінах досліду. Найбільш виразні пристосувально-
компенсаторні зміни за умов корекції опікової травми відмічаються у гангліонарному шарі.

ÎÁÃÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÎ¯ ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÐÀÍÍÜÎ¯ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÎÊËÞÇ²ÉÍÈÕ 
ÏÎÐÓØÅÍÜ
Олексин Х.З.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Палійчук 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра стоматології ПО
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: hrystya15@yahoo.com

Актуальність. Однією із причин оклюзійних порушень є карієс, який призводять до змін анатомічної форми зуба, 
що в подальшому являється причиною нерівномірного розташування контактів між зубами-антагоністами. Як наслідок, 
спостерігається порушення статичної та динамічної оклюзії.

Для відновлення цілісності коронкової частини внаслідок карієсу в більшості випадків застосовується спрощений метод 
реставраційного відновлення, тобто пломбування порожнини зуба проводять без урахувань оклюзійних детермінант. Це, в свою 
чергу призводить до змін показників жувального навантаження та дисбалансу оклюзії. 

У клінічній практиці в більшості випадків перевірка оклюзійних контактів здійснюється за допомогою артикуляційного 
паперу. Даний метод є неточним, оскільки дослідження з використанням оклюзійного паперу показали, що подібні за формою 
та розміром контакти на зубах не показують еквівалентного навантаження за комп’ютеризованим аналізом оклюзії системою 
T-Scan Novus.

Мета. Рання профілактика оклюзійних порушень методом реставраційного відновлення уражених жувальних поверхонь 
з урахуванням функціональної анатомії та подальшій перевірці оклюзійних співвідношень з допомогою комп’ютеризованої 
системи T-Scan Novus.

Матеріали та методи. Для досягнення мети ми обрали 90 студентів 1-3 курсів ІФНМУ у віці 17-20 років, з яких у половини 
наявні каріозні ураження перших молярів, а у інших 45-ти – реставраційні відновлення проведені без урахування оклюзійних 
детермінант. Лікування проводилось методами прямого й непрямого реставраційного відновлення оклюзійних поверхонь з 
урахуванням всіх принципів функціональної анатомії. Перевірка оклюзійних співвідношень системою T-Scan Novus проводилась 
до і після лікування.

Результати. Карієс першого моляра призводить до зменшення жувального навантаження на ураженому зубі та перенесенні 
акценту оклюзії на зуб із більшою площею жувальної поверхні. Реставраційне відновлення першого жувального зуба без 
урахування функціональної анатомії спричиняє виникнення супраконтактів безпосередньо на ньому та на зубі-антагоністі. 
Комп’ютерний аналіз оклюзії системою T-Scan Novus після повторного лікування перших молярів з урахуванням оклюзійних 
детермінант показав рівномірний розподіл жувального навантаження на жувальних зубах.

Висновки. Отримані результати підтвердили наявність кореляційного зв’язку оклюзійних порушень при карієсі, тобто зуби 
з каріозними пошкодженнями мають сформовані ознаки та симптоми оклюзійних перенавантажень. Реставраційне відновлення 
жувальних поверхонь уражених зубів з урахуванням оклюзійних детермінант як метод профілактики подальших порушень 
оклюзії призвело до рівномірного розподілу жувального тиску та відсутності оклюзійних інтерферацій на молярах.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÒÎÊÑÈ×ÍÎ¯ Ä²¯ ÐÎÇÐÎÁËÅÍÎÃÎ ÃÅËÞ ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÊÑÅÍÎÄÅÐÌÈ ÄËß 
Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÎÏ²Ê²Â
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Актуальність. Одним із важливих етапів токсиколого-гігієнічної перевірки нових лікарських засобів, виробів медичного 
призначення чи дослідження субстанцій є визначення їх гострої токсичності. 

Мета. Тому, метою даної роботи було визначити напівлетальну дозу (ЛД50) розробленого засобу у формі гелю для місцевого 
лікування опіків під умовною назвою «Кселіогель». 

Матеріали і методи Дослідження проводили на статевозрілих білих щурах самках лінії Wistar (n=6), які більш чутливі 
до токсичної дії, ніж самці. Тварин розподіляли випадковим чином, порівно. Для встановлення нетоксичності розробленого 
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гелю “Кселіогель” його рівномірно наносили у дозі 2810 мг/кг. Адже при нашкірному нанесенні подальші дослідження зі 
збільшенням дози можна вважати недоцільними. Шлях нанесення розробленого гелю обрали відповідно до передбачуваного 
шляху використання засобу в клінічній практиці. Гель наносили на попередньо вистрижену ділянку шкіри спини, яка становила 
не менше 10% від загальної площі поверхні тварини. Тваринам групи негативного контролю (n=6) відповідним шляхом наносили 
гелеву основу в еквівалентному об`ємі. Спостереження за тваринами, проводили двічі на день, 14 днів. Клінічні спостереження 
включали контроль рухової активності, стану шкірного покриву, зміни дихання, вживання їжі та води, зміни маси та будь-які 
зміни у поведінці тварин. Для контролю за масою тіла проводи індивідуальні зважування на 0, 3, 7 та 14 добу.

Результати. Під час спостереження за поведінкою тварин, їх зовнішнім виглядом, станом шерсті, активністю та апетитом 
не виявлено жодних ознак клінічної інтоксикації та загибелі. Рефлекторна збудливість, сечовиділення, дефекація знаходились 
у межах фізіологічної норми. У всіх тварин спостерігався приріст маси тіла без значущих відмінностей між групами. Видимих 
патологічних змін зовнішнього вигляду й поведінки експериментальних тварин на 1-шу, 7-му і 14-ту доби після початку 
застосування не зареєстровано. Після завершення періоду спостереження, а саме 14 діб, під наркозом провели евтаназію тварин. 
Під час експерименту, також не було зафіксовано різниці у величинах відносної маси органів тварин. Під час макроскопічного 
огляду внутрішніх органів змін не фіксували.

Висновки. За результатами досліджень гострої токсичності розробленого гелю “Кселіогель” в дозі 2810 мг/кг у внутрішніх 
органах не виявлено ознак патологічних змін чи запальних реакцій. Тому, за параметрами гострої токсичності розроблений гель 
відносяться до V класу токсичності (практично нетоксичні речовини) за класифікацією О. В. Стефанова.

ÁÓËË²ÍÃ, ßÊ ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÇÈÊÓ ÂÅÃÅÒÀÒÈÂÍÈÕ ÄÈÑÔÓÍÊÖ²É Ó ØÊÎËßÐ²Â
Палієнко М.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. З.Р. Кочерга
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра пропедевтики педіатрії
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Синдром вегетативної дисфункції (СВД) - одне з найпоширеніших порушень і неоднозначно трактованих фахівцями різних 
профілів питань сучасної медицини. За останні роки відмічається тенденція до збільшення кількості дітей з проявами зазначеної 
патології. Насамперед це пов’язано з дією постійного хронічного стресу внаслідок екологічних та соціальних проблем, 
збільшенням навантаження в школі, погіршенням умов життя.

Поширеність вегетативних розладів, за даними літератури, становить від 20 до 56% від усіх захворювань дитячого віку. 
Частота захворювання серед хлопчиків коливається вiд 54,6 до 72,6 %, а серед дiвчаток — від 62,4 до 78,2 %, що зумовлено 
пубертатною гормональною перебудовою організму, психоемоцiйним та розумовим навантаженням. СВД у дітей та підлітків 
слід розглядати як соціально значущу проблему, оскільки у 33,3% дітей вегетативні порушення, незважаючи на призначене 
лікування, зберігаються впродовж багатьох років, а у 17-20% дітей можуть прогресувати, спричиняючи розвиток тяжких 
соматичних захворювань.

Синдром вегетативної дисфункції є поліетіологічним, при цьому серед багатьох причин, що спричинюють його виникнення 
основного значення набувають психоемоційні фактори, особливо у дітей старшого шкільного віку. У більшості з них вегетативна 
лабільність у пубертатному віці має нестійкий характер, але при додатковому впливі та поєднанні інших причин стає стійкою. 
І саме, тому в умовах сьогодення важливою причиною впливу на психоемоційний стан дітей стає явище «третирування» 
(bullying).

С. Арора, вивчаючи ситуацію насилля в школі, дійшов висновку, що буллінг – дії, які можна спостерігати у взаємовідносинах 
між молодими людьми у школі, та які є причиною появи почуття образи, виникнення стресу, який стає потужним пусковим 
фактором дисфункції нервової системи і може залишити наслідки у дорослому житті.

Отже, є очевидним, що сьогодні неможливо вирішити проблему захворюваності дорослих, не створивши умови для раннього 
виявлення основних причин, лікування та профілактики патології в дитинстві. Важливим є вміння запідозрити розвиток, 
розробити алгоритм діагностики та коректного лікування таких пацієнтів.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÆÓÂÀËÜÍÎ¯ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÌÈ ÏÎÂÍÈÌÈ 
ÇÍ²ÌÍÈÌÈ ÏËÀÑÒÈÍÊÎÂÈÌÈ ÏÐÎÒÅÇÀÌÈ ÍÀ ÍÈÆÍ²É ÙÅËÅÏ² Ó ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä 
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Актуальність. Одним із найважливіших показників стоматологічного здоров’я людини є жувальна ефективність 
(Запороженко І.В., 2018). Ступінь відновлення жувальної ефективності багато в чому залежить від якості ортопедичних 
конструкцій, властивостей матеріалу, з якого вони виготовлені (Мартиненко І.М., 2013). Конструювання штучних зубних рядів 
у відповідності до вибраної оклюзійної концепції призводить не лише до відновлення функціонального статусу, а й покращує 
стабілізацію повних знімних ортопедичних конструкцій (Король Д., 2016).

Мета дослідження. Порівняти зміну показників жувальної ефективності у пацієнтів, яким виготовлено повні знімні 
пластинкові протези (ПЗПП) із використанням різних гарнітур штучних зубів.

Матеріали і методи. На базі кафедри стоматології ПО проведено визначення жувальної ефективності 38 пацієнтів, яким 
виготовлено ПЗПП на нижню щелепу, за допомогою класичної фізіологічної проби за Рубіновим. Дослідження проводилося 
двічі: у день фіксації ортопедичної конструкції та через 6 місяців функціонування. Пацієнтів розприділено на 3 групи 
обстеження за брендом гарнітур штучних зубів, які використані при виготовленні ПЗПП. До групи обстеження І ввійшли 12 
пацієнтів із гарнітурами №1, до групи обстеження ІІ - 13 пацієнтів із гарнітурами №2, до групи обстеження ІІІ - 13 пацієнтів із 
використаними гарнітурами №3. 

Результати дослідження. Час, який пацієнти витрачали на пережовування подразника, для пацієнтів групи обстеження І 
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складав 26,02±0,45 с у день фіксації та - 20,57±0,45 с через 6 місяців користування; для пацієнтів групи обстеження ІІ - 24,46±0,55 
с у день фіксації та 22,36±0,49 с через 6 місяців користування; для пацієнтів групи обстеження ІІІ - 27,05±0,52 с у день фіксації 
та 22,35±0,39 с через 6 місяців користування.

Висновок. Аналізуючи результати дослідження, встановлено, що динаміка відновлення жувальної ефективності найкраще 
спостерігається у групи обстеження І (із використаними гарнітурами штучних зубів №1). Динаміка до покращення жувальної 
ефективності найповільніше спостерігалася у групи обстеження ІІ (із гарнітурами штучних зубів №2).
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Кафедра ортопедичної стоматології
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З метою удосконалення методів лікування патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної із дефектами зубних 
рядів та зубощелепними деформаціями нами запропоновано застосувати в клініці новий ефективний спосіб лікування (патент 
України № 119914 , Бюл. №19, 2017 р). Це досягається шляхом виготовлення набіру шин-капп методом вакуумного пресування 
із жорстких прозорих пластин матеріалу «Ercodent Ercodur» (Німеччина) із товщиною від 0,5 до 2,0 мм на верхню або нижню 
щелепу по біомеханічних параметрах, які отримали попередньо із застосуванням артикуляційної систем «Cadiax Compact», 
визначення конкретної кількості капп, необхідних для лікування, індивідуально для кожного клінічного випадку в залежності 
від ступеня важкості патологічної стертості твердих тканин зубів, з наступною послідовною заміною капп у відповідні терміни 
1 місяць, 3 місяця та 6 місяців з поступовим підняттям висоти прикусу до повного її відновлення. 

Після проведеного лікування і відновлення оклюзійної висоти хворим за допомогою артикуляційної системи «Cadiax 
Compact» (Amann Girrbach, Німеччина) (зовнішньолицевої та реєстраційної дуг, електронних планшетів із самописцями та 
головного електронного прибору) визначали показники, необхідні для оцінки стану скронево-нижньощелепного суглоба та 
виготовляли постійні ортопедичні конструкції. 

Отже, в пацієнтів дослідної групи об’єктивне дослідження після підготовки запропонованим методом зафіксовано відновлення 
оклюзійної висоти та висоти нижньої третини обличчя, відновлення оклюзійних співвідношень щелеп, усунення симптомів м’язової 
дисфункції та усунення характерних симптомів дисфункціонального синдрома. Показники кондилографічного дослідження 
після проведеного лікування достовірно різнилися від показників до лікування та становили: при протрузії 10,74±0,16мм справа і 
9,33±0,17мм зліва, при вертикальних рухах –11,48±0,23мм справа і 10,84±0,13 мм зліва, при трансверзальних рухах –10,04±0,17мм 
справа і 10,28±0,17мм зліва та вказують на відновлення функції СНЩС. На етапі раціонального протезування, окрім необхідності 
зафіксувати отриману висоту прикусу, були враховані естетичні вимоги до конструкції та застосовані металокерамічні, бюгельні 
або часткові знімні пластинкові протези в залежності від дефекту зубних рядів.
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Поширення патології щитоподібної залози та цукрового діабету зумовлює високу зацікавленість проблемами йододефіциту 
та інсулінорезистентності. Пріоритетними залишаються дослідження доклінічних порушень ендокринних залоз (щитоподібної 
та підшлункової), а також з’ясування початкових етапів розвитку органічних змін та встановлення межі незворотніх розладів. 
Вплив інсулінорезистентності на всі ланки метаболізму очевидний, проте розвиток супутньої патології може потенціювати зміни 
обмінних процесів. Через поширеність гіпотиреоїдної дисфункції, ймовірність поєднання порушень тиреоїдного гомеостазу та 
інсулінорезистентності доволі висока. Відомо, що знижена секреція тиреоїдних гормонів зумовлює зміни структур білкових 
фракцій сполучнотканинної строми. У щурів із експериментальним гіпотиреозом, поєднаним із інсулінорезистентністю, може 
спостерігатися схильність до посиленого розпаду білків. Одним із продуктів руйнування колагенових волокон легеневої тканини 
є оксипролін і його фракції. Оксипролін - одна з амінокислот колагену, що дозволяє вважати його маркером катаболізму цього 
білка. Тому збільшення кількості оксипроліну в сироватці крові може свідчити про порушення синтезу колагену. 

Метою роботи було дослідження метаболізму білків сполучної тканини при інсулінорезистентності в поєднанні з 
гіпофункцією щитоподібної залози у щурів.

Для досягнення мети щурів розділили на такі групи:1-ша (n=15) – тварини отримували дієту з низьким вмістом йоду 
(Martinez-Galan G at al, 1997); 2-га (n=15) – тварини отримували замість питної води 10 % розчин фруктози (Шупрович АА та ін., 
2011); 3-тя (n=15) – тварини отримували 10 % розчин фруктози одночасно з йододифіцитною дієтою; 4-а (n=15) – контрольна, 
тварини перебували на стандартному харчовому раціоні. Тварин виводили з експерименту шляхом декапітації під кетаміновим 
наркозом. У сироватці крові щурів визначали вміст оксипроліну (методом окиснення гідроксипроліну гідрогену піридоксидом 
до піролу в лужному розчині за наявності іонів міді) та загального білка (біуретовим методом). Утримання, вигодовування та 
виведення тварин із експерименту відповідали чинним вимогам гуманного відношення до тварин.

У результаті дослідження виявили зростання вмісту оксипроліну у сироватці крові тварин усіх дослідних груп щодо 
контрольних показників, зокрема, у щурів 1-ї групи – на 37,19 % (p<0,05), 2-ї групи – на 56,66 % (p<0,05), 3-ї групи – 14,29 
% (p<0,05). За таких умов загальний вміст білка у сироватці крові зріс у тварин 1-ї групи на 30,62 % (p<0,05), 2-ї – на 17,97 % 
(p<0,05), 3-ї – на 13,90 % (p<0,05) щодо значень у інтактних тварин.

Отже, можна припустити, що йододефіцитна дієта, навантаження фруктозою та їх поєднання зумовлюють зміни метаболізму 
білків та порушення синтезу колагену.
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Актуальність. Проблема коронавірусної інфекції та спричинені нею соціально-економічні наслідки мають суттєвий вплив 
на всі сфери людської життєдіяльності, зокрема включаючи психічне здоров’я людини. На даний час спостерігається значний 
ріст кількості депресій, тривожних розладів, суїцидів, тощо. Негативний вплив пандемії на психічне здоров’я охоплює 1/3 
населення і 2/5 –1/2 медпрацівників в осередках зараження. 

Мета. Проаналізувати негативний вплив пандемії на психічний стан населення.
Матеріали і методи. Аналітико-синтетичний метод, аналіз наукової літератури.
Результати. Поширеність психічних розладів під час пандемії: розлади адаптації- 21.8 %, тривожні розлади- 20.8%, 

депресивні розлади- 17.3%, безсоння – 7.3%,симптоми ПТСР- 31% (Італія, 18 000 обстежених пік пандемії 26.03-5.04.2020 р).
Ми можемо виділити наступні стресори пандемії:
Широкомасштабні карантинні заходи з основним компонентом у вигляді самоізоляції
Загрозливий інформаційний фон з надлишком суперечливої інформації
Множинні повідомлення про брак медичних засобів захисту
Невизначеність, пов’язана з впливом корона вірусної інфекції на економічну ситуацію в цілому і сімейний /особистий 

бюджет зокрема.
Ознаки стресу під час пандемії:
Тривога
Знижений настрій
Страх перед подальшою хворобою та підвищена увага до тілесних симптомів
Нічні кошмари
Порушення сну
Порушення пам’яті, уваги та інших психологічних процесів
Страх стигматизації або зараження інших.
Під час пандемії підвищується ризик суїциду. Цьому сприяють такі фактори: втрата роботи, фінансові труднощі, вимушена 

самоізоляція, обмеження соціальної активності, загострення внутрішньо сімейних проблем, зловживання алкоголем, безсоння, 
негативна та суперечлива інформація. 

Громадське психічне здоров’я в умовах пандемії потребує виконання ряду завдань:
Запобігти зростанню психічних розладів і зниження психологічного благополуччя під впливом COVID – 19
Захистити людей з психічними розладами з урахуванням їх вразливості від COVID – 19
Забезпечити належне психічне здоров’я для медичних працівників і осіб, які здійснюють догляд.
Серед населення країн з високим рівнем поширеності COVID – 19 відзначається збільшення випадків діагностики: гострих 

реакцій на стрес, депресивних розладів, тривожно-фобічних розладів, панічних атак, тривожно-депресивних розладів, ОКР, 
ПТСР. 

Висновки. COVID – 19 сприяє розвитку ряду психічних та психологічних розладів, які в свою чергу є предикторами 
зниження імунітету і підвищення ймовірності несприятливого перебігу коронавірусної інфекції. Необхідне застосування 
первинної, вторинної та третинної психопрофілактики з усіма групами населення, яка включає адресну психологічну допомогу 
та підтримку. 
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Актуальність. Жовчний дуоденогастральний рефлюкс – це ретроградне потрапляння жовчі з дванадцятипалої кишки (ДПК) 

у шлунок. Актуальним та важливим питанням для хірургів є розвиток жовчного рефлюксу у хворих після холецистектомії та 
операцій на позапечінкових жовчних шляхах. Причинами вищеназваного ускладнення є порушення анатомічних співвідношень, 
недостатність сфінктерів, порушення моторної координації між ДПК, пілорусом і антральним відділом шлунка, порушення 
антирефлюксних механізмів. На відновлення функції потрібен значний період часу, тоді як тривалий контакт слизової оболонки 
шлунка та нижньої третини стравоходу з лужним дуоденальним вмістом веде до розвитку рефлюкс-гастритів та езофагітів.

Мета. Вивчити частоту розвитку дуоденогастрального рефлюксу у хворих на жовчнокам’яну хворобу у післяопераційному 
періоді.

Матеріали і методи. Нами проаналізовано результати оперативного лікування 54 хворих на жовчнокам’яну хворобу, що 
знаходились на лікуванні в першому хірургічному відділенні ЛШМД м. Чернівці з 12.2019 р. 01.2021 р., віком від 29 до 71 р. 
Серед обстежених хворих переважну більшість склали жінки 43 (79,6). З даної кількості хворих 43 (79,6%) в післяопераційному 
скаржились на гіркоту в роті, відрижку, загрудинний біль. Усім хворим було виконано: ендоскопічне обстеження стравоходу 
та шлунка, що за необхідності доповнювалось біопсією, рН-метрія шлунка та нижньої третини стравоходу, рентгенологічне 
обстеження та дослідження шлункового вмісту на жовчні кислоти, білірубін, холестерин, холеву кислоту.

Результати та їх обговорення. Серед 43 хворих у яких спостерігались прояви жовчного рефлюксу постійно гіркий присмак 
у роті спостерігався у кожного третього хворого, в інших випадках хворі скаржились на періодично виникаючу гіркоту. Відчуття 
важкості в епігастрії та тупий розпираючий біль спостерігались у 2/3 обстежених хворих. Нудоту, що тривалий час продовжувала 
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турбувати хворих відмічали у 34,9% випадків. При ендоскопічному дослідженні явища рефлюкс-гастриту були виявлені у 41 
(75,9%) хворих. Поверхневі ерозії слизової шлунка виявлено у 6 (11,1%), що може бути пояснено нетривалою дією дуоденального 
вмісту.При проведенні рН-метрії впродовж однієї години нами було встановлено підвищення показників рН шлунка вище 5,0 
у 39 (72,2%) хворих а середній показник дорівнював 3,96±0,09. У цих же хворих показники холестерину, білірубіну, холевої 
кислоти та жовчних кислот у шлунковому були вищими за норму. При проведенні рентгенологічного обстеження уповільнення 
шлункової та дуоденальної евакуації діагностували у 18 хворих (33,3%) при цьому відмічалась затримка контрастної речовини 
у шлунку понад три годин. Наявність дуоденогастрального закиду виявлено у всіх обстежених пацієнтів.

Висновки. Отже у переважної більшості хворих відмічалось уповільнення шлункової евакуації, наявність дуоденогастрального 
рефлюксу та підвищення вмісту сумарних жовчних кислот, білірубіну, холестерину та холевої кислоти у шлунковому вмісті. 
Тому хворим, оперованим з приводу ЖКХ з метою ранньої діагностики дуоденогастрального лужного рефлюксу необхідно 
виконувати ЕФГДС, рентгендослідження та рН-метрію, що дозволить попередити розвиток цілої низки ускладнень.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍ² ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÊÈØÊÎÂÎÃÎ Ì²ÊÐÎÁ²ÎÌÓ ÍÎÂÎÍÀÐÎÄÆÅÍÈÕ Ä²ÒÅÉ
Профатило А.О.

Науковий керівник – д.мед.н, проф. С.В. Попов
Сумський державний університет

Медичний інститут
Кафедра педіатрії

м. Суми, Україна, e-mail: nastyap514@gmail.com
Актуальність. Кишковий дисбіоз є досить частою патологією серед новонароджених немовлят, який спричиняє порушення 

функціонування шлунково-кишкового тракту, викликаючи діарею, здуття, абдомінальний біль у дітей. За допомогою 
лабораторних методів можна визначити зміни мікробних асоціацій кишечнику, які сприятимуть виявленню можливого зв’язку 
у розвитку дитячої захворюваності у майбутньому.

Мета. Дослідити новітні методи досліджень складу кишкового мікробіому новонароджених дітей для виявлення причин 
дисбіозу.

Матеріали і методи. Опрацювання наукових статей з підбором сучасних досліджень мікробіому.
Результати. В навколоплідних водах та тканинах плаценти виявляються непатогенні мікроорганізми за допомогою 

молекулярних методів. Виділена мікробіота меконію немовлят, народжених за допомогою кесарського розтину та амніотичних 
оболонок і плаценти мала схожість мікробного складу більше 55%. У лабораторних дослідженнях за допомогою полімеразно-
ланцюгової реакції та культуральних методів окреслений взаємозв’язок між виявленням бактерій в неушкоджених амніотичних 
оболонках та гестаційним віком новонароджених. Культуральними методами визначено наявність стрептококів у плаценті, 
навколоплідних водах та меконії (<1%), у молозиві близько 12%, в фекаліях немовлят близько 24%.

Профілювання неонатального кишкового мікробіому в перші години після народження та в подальшому до 24 місяців, 
показало, що кишковому дисбіозу сприяє саме спосіб народження дітей. У нових дослідженнях було засвідчено, що зміни 
складу мікробіому носової та ротової порожнини пов’язані зі шляхом народження, а не зі зміною кишкового мікробіому в 
цілому. 

Висновки. Отже, сучасні методи досліджень допомагають зв’язати склад мікробіому кишечника, плаценти, амніотичних 
оболонок та меконію немовлят. У дослідженнях було виявлено присутність стрептококів та можливий взаємозв’язок між 
присутністю мікроорганізмів під час нормальної вагітності та гестаційним віком малюків. Спосіб народження має можливий 
зв’язок у розвитку кишкового дисбіозу новонароджених дітей та зміні мікробного складу носового та орального мікробіомів.

ÐÎËÜ ÔÎÒÎÄÈÍÀÌ²×ÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ Ó Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÃÅÍÅÐÀË²ÇÎÂÀÍÎÃÎ ÏÀÐÎÄÎÍÒÈÒÓ
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Актуальність. У сучасній стоматології представлений широкий вибір медикаментозних засобів для терапії гінгівітів і 
пародонтитів, проте часто препарати мають ряд побічних ефектів і протипоказань, патогенетично не обгрунтовані, не впливають 
на тривалість ремісії. Відомі способи і засоби не поліпшують ефективність загальноприйнятого медикаментозного лікування 
за допомогою різних фармацевтичних препаратів і їх комбінації, не можуть забезпечити гарантованого успіху лікувальних 
заходів, в зв’язку з чим в медицині набирають популярності методи немедикаментозного лікування, що поєднують вплив одного 
або декількох фізичних факторів впливу. Одним із методів немедикаментозного лікування захворювань тканин пародонта є 
фотодинамічна терапія, що активно розвивається в медицині. 

Мета – оцінити ефективність застосування фотодинамічної терапії у осіб із хронічним генералізованим пародонтитом з 
різними психофізіологічними реакціями дезадаптації. 

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 52 пацієнтів з різним психофізіологічним станом організму: без реакцій 
психофізіологічної адаптації – 7 осіб; з РПД – 15 осіб; з САСК – 6 осіб; з ГНР – 12 осіб; з НРЗП – 10 осіб. Місцеве лікування: 1) 
професійна гігієна порожнини рота; 2) антисептична обробка РП (“Perio-AID 0,12 %”, “Meridol Med СНХ – 0,2 %”, “Curaprox 
Curasept 0,12 %”, “Елюдріл 0,10 %”); 3) фотодинамічна терапія (ФДТ) за допомогою апарату для озонотерапії „Ozonymed”: по 
5 процедур через до бу у осіб з РПД та без РПД; по 5–6 процедур щодня у хворих з САСК; по 6–8 процедур щодня у хворих з 
ГНР та НРЗП; 4) аплікації з гелем “Perio-AID” у домашніх умовах. Ефективність місцевого лікування оцінювали через 3 місяці 
за даними індексу РМА. 

Результати. Через 3 місяці спостережень, оцінка клінічного стану тканин пародонта у осіб із хронічним генералізованим 
пародонтитом показала, що значення індексу РМА знижувались стосовно даних до лікування. До прикладу, у осіб без РПД з 
47,51±3,40 до 32,45±3,38 р<0,05, що було у 1,4 рази менше, ніж до лікування. У осіб з РПД та САСК – у 1,4 рази, р<0,01. При 
ГНР – у 1,3 рази та при НРЗП – у 1,2 рази, з 72,43±4,18 до 57,41±4,03**, р<0,01, стосовно даних до лікування. 

Висновки. Запропонована схема місцевого лікування з використанням фотодинамічної терапії у осіб з хронічним 
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генералізованим пародонтитом при різних психофізіологічних реакціях сприяє покращенню стану тканин пародонта у 
найближчі терміни спостережень. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÁÓÄÎÂÈ ÅÏ²ÒÅË²Þ ÑËÈÇÎÂÎ¯ ÎÁÎËÎÍÊÈ ÏÐÎÒÅÇÍÎÃÎ ËÎÆÀ Ó 
ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÏÎÂÍÈÌÈ ÇÍ²ÌÍÈÌÈ ÏËÀÑÒÈÍÊÎÂÈÌÈ ÏÐÎÒÅÇÀÌÈ, ÙÎ ÊÎÐÈÑÒÓÞÒÜÑß 
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Кафедра стоматології ННІПО, кафедра анатомії людини
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Актуальність Залишаючись у численних випадках єдиним методом ортопедичного лікування повної втрати зубів, знімні 
пластинкові протези нерідко викликають у пацієнтів значний дискомфорт, пов’язаний із поганою фіксацією, що часто є 
суб’єктивною. На допомогу таким пацієнтам розроблені та набули широкого вжитку адгезивні засоби. Триває вивчення їхнього 
впливу не лише на силу фіксації протезу, але й на слизову оболонку протезного ложа (СОПЛ). Проте маловідомо про особливості 
будови епітелію СОПЛ в пацієнтів, які тривалий час користуються адгезивним засобами. 

Метою нашого дослідження було вивчити особливості видів та диференціації клітин поверхневого епітелію СОПЛ у 
пацієнтів зі знімними протезами, які користуються та не користуються засобами для покращення їхньої фіксації.

Матеріали та методи дослідження У клініці кафедри стоматології ПО ІФНМУ було обстежено 30 пацієнтів, які користувалися 
46 повними знімними пластинковими протезами. У всіх пацієнтів отримали 55 мазків-зішкрібів зі СОПЛ. Серед них 18 осіб, 
користувалися адгезивними пастами для покращення фіксації та складали І групу. Осіб (12), які не користувалися адгезивними 
засобами віднесли до 2 групи. Зішкріб зі СОПЛ проводили за допомогою стандартної одноразової фолькманівської ложки. 
Отримані препарати зафарбовували «Лейкодиф 200» (LDF 200) фірми «Erba Lachema» (Чехія) із послідуючим вивченням 
гістологічних зрізів у світловому мікроскопові Micros Austria MC300 і фотографували цифровою фотокамерою ToupCam 5,1M 
UHCCD C –Mount Sony з адаптером ToupTek Photonics AMA075 за допомогою програмного забезпечення ToupView v.3(при 
збільшенні в × 400 разів, 10×40).

Результати дослідження На світлооптичному рівні у препаратах пацієнтів 1 групи серед клітин слизової оболонки 
спостерігали епітеліоцити з ознаками порушення процесів диференціювання та зроговіння, що призводить до зміни барʼєрної 
функції епітелію слизової оболонки ротової порожнини. У таких клітинах візуалізуються явища анізоцитозу, анізокаріозу, 
нуклеарного пікнозу, мультиядерності. Доволі часто спостерігаються епітеліоцити, в яких домінують виражені ознаки 
акантолізу. Показники цитограм в окремих кластерах клітин остистого шару демонструють розвиток внутрішньоепітеліальної 
вакуолізації. Подекуди спостерігаються комплекси мікробних включень. Місцевий мукозальний імунітет забечується широким 
представництвом лейкоцитів, зокрема, нейтрофільних гранулоцитів. 

У препаратах 2 групи спостерігаються більш виражені явища ортокератозу, а в окремих випадках – паракератозу. Ознаки 
регенераторно-пластичної недостатності та поліморфноклітинної інфільтрації епітелію є більш вираженими. Цитологічні 
комплекси представлені поліморфними численними (понад 12) клітинами з різних шарів епітелію, де переважають безʼядерні 
зроговіваючі клітини та ядровмісні клітини поверхневих шарів епітелію поряд з численними мікробними включеннями. Інші 
епітеліальні комплекси були представлені клітинами з великим ядерно-цитоплазматичним індексом, що дозволяло класифікувати 
їх як базальні. Поліморфні одноядерні клітини з множинними випинаннями плазмолеми, які приналежні остистому шару, 
зустрічалися доволі рідко.

Висновок Отримані результати цитологічного дослідження підтверджують переважання процесів ороговіння епітелію 
СОПЛ у пацієнтів ІІ групи, порівняно із пацієнтами І, шо може свідчити про запобігання розвитку деструктивних явищ 
поверхневого епітелію слизової оболонки протезного ложа у пацієнтів зі знімними протезами, які користуються адгезивними 
засобами. Проте, потребують подальшого вивчення виявлені порушення процесів диференціації у пацієнтів І групи, а також 
їхній взаємозв’язок із запальним змінами СОПЛ та залежність від різних видів адгезивних засобів.
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Актуальність. Коронавірусна хвороба, COVID-19, на сьогодні є найбільш актуальною проблемою в усьому світі, у тому 
числі і в Україні. Офіційно в нашій державі підтверджено понад 1,4 млн випадків захворювання, з яких 27 тис. закінчились 
летально. Статистика, на жаль, зростає з кожним днем. Тому актуальним залишається вивчення основних патогенетичних ланок 
даного захворювання, що сприятиме підвищенню ефективності лікування і дозволить зменшити летальність від COVID-19.

Мета. Дослідити безпосередні причини смертності на коронавірусну хворобу, їхній зв’язок зі статтю та віком.
Матеріали і методи. Дослідження проводилось на базі патологоанатомічного відділення «КНП Обласна клінічна лікарня 

ІФ ОР». Опрацьовано 164 протоколи патологоанатомічного дослідження хворих на COVID-19 за квітень-листопад 2020 року.
Результати дослідження. За даний період у відділенні всього проведено патологоанатомічні розтини 164 осіб хворих на 

COVID-19, з яких 102 особи чоловічої статі та 62 - жіночої статі, що становить відповідно 62,20% і 37,80%. Середній вік померлих 
становить 64,2 роки, зокрема, 64,1 роки у чоловіків та 64,4 роки у жінок. У результаті аналізу виявлені наступні безпосередні 
причині смерті: респіраторна недостатність - 128 випадки (78,05%), поліорганна недостатність - 28 випадків (17,07%), злоякісні 
новоутворення - 4 випадки (2,44%), легенево-серцева недостатність - 2 випадки (1,22%), мозкова недостатність та гострий 
трансмуральний інфаркт міокарда - по 1 випадку (по 0,61%). Необхідно акцентувати, що респіраторна недостатність була 
причиною 63,64% смертей у віці 20-40 років, 80,56% - у віці 40-60 років, 76,60% - у віці 60-80 років та 86,96 % - у віці понад 
80 років. Поліорганна недостатність спричинила 36,36% смертей у віці 20-40 років, 8,33% - у віці 40-60 років, 19,15% - у віці 
60-80 років та 13,04 % - у віці понад 80 років. На третьому місці злоякісні новоутворення, які стали причиною 8,33 % смертей 
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у віці 40-60 років та 1,06% смертей у віці 60-80 років. Найрідше причиною смерті були: легенево-серцева недостатність (2,78% 
смертей у віці 40-60 років та 1,06% у віці 60-80 років); мозкова недостатність та гострий інфаркт міокарда (по 1,06% смертей у 
віці 60-80 років).

Висновки. Таким чином, серед причин смерті в усіх вікових категоріях незалежно від статі переважає респіраторна 
недостатність. Привертає увагу доволі високий ризик розвитку поліорганної недостатності у віці 20-40 років. Важливо, що у 
даній вибірці встановлена абсолютна перевага щодо летальності у осіб чоловічої статі.

²ÍÍÎÂÀÖ²¯ Â ÌÅÄÈÖÈÍ² ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²¯
Строкань В.І., Дутка Л.С., Лиса О.М.
Чернівецький медичний фаховий коледж

м. Чернівці, Україна, е-mail: lusanikoksana@gmail.com
Сучасне суспільство вимагає нових ефективних інноваційних технологій в медицині. 
Людський розум сягає все нових і нових вершин. Наука семимильними кроками прямує вперед і вперед. Вчені багатьох 

країн займаються розвитком біотехнології – науки, яка дасть змогу вирішити глобальні проблеми людства: покращення стану 
навколишнього середовища і збереження людського здоров’я.

Медична біологія сьогодні та медична генетика є однією з фундаментальних дисциплін, що вивчають життя в усіх його 
проявах та на всіх рівнях організації живого. Другу половину минулого століття справедливо називали століттям біології.

У сучасній системі медичної освіти медична біологія та медична генетика є фундаментом інновації в медицині. Медична 
біологія є головним елементом її напрямку, вивчення цілісного людини.

Ці науки є тією сполучною ланкою, яка дозволяє зв’язувати вплив умов навколишнього середовища на людину, визначити 
різні механізми органів-мутагенів зв’язувати питання фенотипової мінливості.

Міждисциплінарна інтеграція медичної біології та медичної генетики завдяки інноваційним підходам відбувається у вигляді 
антропологічного зв’язку між анатомією людини, гістологією, нормальною фізіологією, патоморфологією, які відповідають на 
питання медицини як і чому саме так.

«Біонаука – чітке пізнання істини, просвіток розуму, непорочна розвага у житті, похвала юності, запорука успіху в нещасті, в 
щасті, прикраса всюди, надійний і невідступний супутник» таку оцінку ролі біології у житті людства дав М. Ломоносов.

Медична генетика - це наука, яка вивчає не тільки теоретичні: основи появ спадкової патології, але завдяки інноваційним 
методам формує і практичні навички обстеження пацієнтів з погляду спадковості, значну увагу приділяє профілактиці спадкової 
патології, а також розглядає питання медико-генетичного консультування.

Так, медичні сестри, акушерки, фельдшери – первинна ланка охорони здоров’я.
Генна інженерія – найосновніший метод біотехнології. Вона займається створенням нових вакцин та ліків проти різних 

хвороб.
Отже, знання причин, клініки, діагностики, принципів лікування й профілактики спадкових захворювань дають їм змогу 

вести пропаганду медико-генетичних знань серед населення, вчасно визначити категорії населення, які належать до груп ризику, 
для подальшого надання медичної допомоги.

²ÍÍÎÂÀÖ²¯ Â ÌÅÄÈ×Í²É Á²ÎËÎÃ²¯ ÒÀ ÃÅÍÅÒÈÖ²
Строкань В.І., Лиса О.М., Дутка Л.С.
Чернівецький медичний фаховий коледж

м. Чернівці, Україна, е-mail: lusanikoksana@gmail.com
Інновація в медицині – це методи і заходи, що завжди супроводжують етапи реалізації нововведення. Вивчаючи новітні 

технології інновацій таких фундаментальних медичних дисциплін, як медична біологія та генетика відповідає на запитання: - 
“як і чому саме так”?! 

Тому що, біологія вивчає життя в усіх його проявах, на всіх його рівнях організації живого. Дозволяє з’ясувати вплив умов 
навколишнього середовища на людину, визначити різні механізми органів та їх функцій. 

Актуальність: 
Великий відсоток захворюваності через порушення обміну речовин;
Складна симптоматика лікування;
Збільшення ризику смертності через тяжкі ускладнення, якими супроводжуються патологічні зміни при хворобах обміну 

речовин;
Шкідливий вплив зовнішнього середовища внаслідок виділення тератогенних речовин;
Значення води для клітини;
Значення вітамінів для живого організму. 
Мотивацією вивчення та застосування інноваційних технологій є:
Збільшення поширюваності хвороб з кожним роком;
Розробка нових методів профілактики для виявлення і попередження хвороб;
Застереження від шкідливих звичок.
Біотехнологія і генетична інженерія - надзвичайно перспективна наукова галузь, яка використовує значні досягнення сучасних 

наук, насамперед молекулярної біології і генетики та розробляє методи перенесення генетичного матеріалу від одного живого 
організму до іншого з метою одержання нової генетичної інформації та управління спадковістю. Як відомо, біотехнології є 
продуктом розвитку генної і клітинної інженерії й орієнтовані на створення нових лікарських препаратів, вирощування органів 
зі стовбурових клітин. 

Генна інженерія і біотехнологія використовують інноваційні методи для діагностики спадкових хвороб на ранніх стадіях 
розвитку і розмежування їх від фенокопій-захворювань неспадкової природи з подібною клінічною картиною. 

Генетика людина одна з найважливіших проблем теоретичних основ сучасної медицини. Незважаючи на певні труднощі, 
генетика людини досягла значних успіхів, зокрема з’ясувала закономірності успадкування різноманітних патологічних ознак.

Важливе практичне значення має знайдення продукції для вакцин та ліків проти різних хвороб. Завдяки інноваційних методів 
в медицині з часом вчені кращих лабораторій світу повністю вивчать природу генної структури живих організмів і зможуть 
взяти зі знань біології та генетики найцінніше та донести його людству для збереження здоров’я.
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Кафедра неврології та нейрохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tymkivivanka@gmail.com

Актуальність теми – нейрогенний синдром грудного виходу (СГВ) нозологічна одиниця, яка через поліморфізм клінічної 
картини та відсутність єдиного алгоритму діагностики часто хибно маскується іншими діагнозами, що призводить до хибної 
лікувальної тактики.

Мета дослідження – удосконалення діагностики нейрогенного синдрому грудного виходу шляхом визначення найбільш 
чутливих нейрофізіологічних даних. 

Матеріали та методи дослідження. На базі науково-практичного центру нейрофізіологічного дослідження ІФНМУ після 
проведення запропонованого алгоритму діагностики нейрогенного СГВ, у пацієнтів із атиповим болем у верхній кінцівці, було 
встановлено діагноз істинний нейрогенного СГВ у 13 пацієнтів.

Нейрофізіологічні зміни у обстежуваних з істинним нейрогенним СГВ відзначалися у 8 (61,5%) та були наступні: виявлено 
вірогідна різниця при оцінці амплітуди сенсорної відповіді медіального шкірного нерва здорової кінцівки та кінцівки зі сторони 
скарг у 87,8% обстежуваних (p<0,01), збільшення латентності медіального шкірного нерва 83,3% обстежуваних (p<0,01) та 
різниця латентностей здорової та інтактної кінцівки 85,7% (p<0,01). 

Чутливість визначення асиметрій амплітуд медіального шкірного нерва у пацієнтів з істинним нейрогенним СГВ між 
сторонами ≥ 25% або відсутність відповіді становить 33,33%, специфічність – 83,33%, точність – 64,86%.

Висновки. Найбільш інформативний нейрофізіологічний показник при діагностиці нейрогенного СГВ є показники 
медіального шкірного нерва передпліччя. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÏÅÐÌÎÃÐÀÌ ÍÅÏË²ÄÍÈÕ ×ÎËÎÂ²Ê²Â ÏÐÈ ²ÍÑÓË²ÍÎÇÀËÅÆÍÎÌÓ 
ÖÓÊÐÎÂÎÌÓ Ä²ÀÁÅÒ²

Тихоступ Т.М.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. Б.В. Грицуляк

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tania.gosedlo@gmail.com
Актуальність. Як відомо, паренхіма яєчок високо чутлива до дії як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, які призводять до 

розвитку непліддя. Однією із таких причини є макро- і мікроангіопатія артерій різних органів при інсулінозалежному цукровому 
діабеті, яким на даний час хворіє понад 15 мільйонів людей різного віку. Тому діагностика еякуляту у неплідних чоловіків 
зрілого віку при цукровому діабеті є актуальною.

Мета. Встановити структурні і функціональні зміни сперматозоїдів у неплідних чоловіків при інсулінозалежному цукровому 
діабеті.

Матеріали і методи. Нами досліджено 16 спермограм неплідних чоловіків віком 22-35 років при цукровому діабеті у клініко-
діагностичній лабораторії «Пріма МЕД». Визначали як морфологічні, так і функціональні показники спермограм за методикою, 
запропонованою Чорнокульським І.С. (2013).

Результати. Нами встановлено, що концентрація сперматозоїдів в середньому знизилася до 17 млн/мл, кількість 
морфологічно нормальних сперматозоїдів становила 35%, кількість сперматозоїдів з патологією головки зросла до 28%, а з 
патологією основної частини джгутика - до 14%. Кількість сперматозоїдів із загальною прогресивною рухливістю зменшилася 
до 34%.

Висновки. Отримані нами показники спермограм неплідних чоловіків зрілого віку при цукровому діабеті виявилися значно 
нижчими від таких у нормі, що могло стати причиною розвитку неплідності.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍ² ÇÌ²ÍÈ Ì²ÎÊÀÐÄÀ ÙÓÐ²Â Ï²Ä ÂÏËÈÂÎÌ ÎÆÈÐ²ÍÍß
Тодорів Т.В., Багрій М.М.,

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: taniastrokosh@gmail.com

Актуальність дослідження. Ожиріння широко розповсюдженим є хронічним захворюванням, що має величезні економічні 
наслідки і отримало визначення глобальної неінфекційної епідемії XXI століття або «globesity». Малорухливий спосіб життя, 
надмірна маса тіла та старіння населення кидає серйозний виклик здоров’ю суспільства та лікарям. Важливість цієї проблеми 
пов’язана з тим, що ожиріння знижує життєвий рівень, працездатність людини, ускладнює інтелектуальну і фізичну діяльність, 
призводить до ранньої інвалідності, зменшуючи якість та тривалість життя. Зайва вага тіла є одним із основних несприятливих 
факторів ризику розвитку кардіоваскулярної патології, що може формувати початковий етап «серцево-судинного континууму» - 
послідовності подій, які призводять до ремоделювання судинної стінки, серця, прогресуючого ураження органів-мішеней та до 
клінічної маніфестації серцево-судинних захворювань (Кентеш ОП, 2018).

Мета роботи. Дослідити структурні особливості міокарда щурів за умов ожиріння в експерименті.
Матеріал та методи дослідження. Дослідження проведено на 40 білих безпородних статевозрілих щурах масою 150-180 г. 

Тварини були розділені на дві групи: дослідна (щури із ожирінням, n=20) та контрольна (інтактні щури, n=20). Для моделювання 
ожиріння щури дослідної групи отримували висококалорійну дієту протягом 8-ми тижнів (Marushchak MI., 2015), а контрольної 
- перебували на стандартному харчовому раціоні. Ступінь ожиріння оцінювали за індексом маси тіла (ІМТ).

Гістологічні зрізи серця забарвлювали гематоксиліном та еозином, за Шабадашем, альціановим синім за Стідменом та 
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проводили PAS-забарвлення (Bagriy VA., 2016). Гістологічні дослідження проведені на світлооптичному мікроскопі Leica DME. 
З метою об’єктивізації кількісних досліджень проводили комп’ютерну морфометрію об’єктів у гістологічних препаратах. На 
першому етапі отримували цифрові копії оптичного зображення ділянок мікроскопічних препаратів за допомогою цифрової 
фотокамери Nikon Coolpix 4500 при використанні різних об’єктивів мікроскопа (×4, ×10, ×20, ×40). Надалі цифрові копії 
зображення аналізували за допомогою комп’ютерної програми Image Tool 3,0 for Windows. 

Евтаназію тварин здійснювали шляхом декапітації під кетаміновим наркозом (100 мг/кг маси тіла). Утримання, вигодовування 
та евтаназію тварин проводили відповідно до Європейської Конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 
дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986). 

Результати дослідження. У результаті дослідження у тварин із ожирінням встановлено, що при забарвленні за Шабадашем 
невелика частина кардіоміоцитів у цитоплазмі містить зменшену кількість глікогену. У цитоплазмі паренхіматозних клітин 
серця простежуються в невеликій кількості дрібні, округлої форми, прозорі вакуолі. Вакуолі не зміщують ядра кардіоміоцитів 
та не порушують цілісність цитолеми. Паренхіматозні клітини серця за умов ожиріння зменшені на 21,9% (р<0,05) по 
товщині клітини щодо аналогічних показників у щурів контрольної групи, а також на 34,3% (р<0,05) зменшена площа ядер 
щодо даних у іентактних тварин. Дані морфологічні зміни можуть відображати біохімічні зміни в організмі при ожирінні, 
зокрема, бути наслідком зменшеного виділення адипонектину та підвищеної екскреції лептину. В інтерстиції візуалізуються 
розширені та повнокрівні гемокапіляри, навколо окремих – поодинокі вільно розташовані лейкоцити. У просвіті окремих 
капілярів відзначаються поряд із еритроцитами в невеликій кількості лейкоцити. У дрібних артеріях поодиноко візуалізуються 
осередкові просвітлення цитоплазми клітин внутрішньої оболонки за рахунок присутності невеликих прозорих вакуолей. 
Це супроводжується незначним випинання цитоплазми до просвіту капіляра. У середній оболонці гладких міоцитів судин 
візуалізуються дрібновакуольні просвітлення. Навколо поодиноких дрібних артерій відзначається незначне розростання 
сполучнотканинних волокон.

Висновок. Ожиріння супроводжується розвитком структурних змін міокарда, особливо коронарних судин, що суттєво 
підвищує серцево-судинний ризик за таких умов. Ці структурні зміни можуть бути маркерами функціональних розладів 
міокарда.

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ë²ÏÎÑÀÊÖ²¯ ÄËß ÓÑÓÍÅÍÍß ÅÑÒÅÒÈ×ÍÈÕ ÄÅÔÅÊÒ²Â ÏÅÐÅÄÍÜÎ¯ 
×ÅÐÅÂÍÎ¯ ÑÒ²ÍÊÈ

Тромбола О.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Ю. Атаманюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургії післядипломної освіти

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olehtrombola@gmail.com
Актуальність. За даними ВООЗ, від 60 до 85% людей в світі та близько 77% українських підлітків ведуть малорухомий 

спосіб життя, який спричиняє низку негативних ефектів на людський організм, в тому числі – ожиріння, яке, згідно прогнозів, 
до 2025 року буде спостерігатись у 18% чоловіків та 21% жінок. В даній ситуації очевидним є збільшення потреби у проведенні 
хірургічного лікування естетичних дефектів передньої черевної стінки у пацієнтів з ожирінням.

Мета. Проаналізувати ефективність ліпосакції для корекції естетичних дефектів передньої черевної стінки
Матеріали і методи. Ліпосакція передньої поверхні черевної стінки була проведена 25 пацієнткам, двом з яких додатково 

виконали ліпосакцію стегон, а у трьох – операція була доповнена одномоментною корекцією бокових поверхонь черевної стінки. 
Середній вік хворих складав 36,4 роки. Післяоперацій ні результати оцінювали через 1, 6, та 12 місяців. Вираженість больового 
сидрому з’ясовували на першу, третю та сьому добу післяопераціного періоду за допомогою Visual Analog scale (візуально-
аналогової шкали). Результати лікування оцінювали шляхом анкетування пацієнтів за допомогою Global Aesthetic Improvement 
Scale (GAIS) (шкали загального естетичного задоволення).

Результати. Ліпосакцію проводили під загальним знеболенням, інфільтрацію передньої черевної стінки здійснювали 
розчином Кляйна за допомогою диспенсера Nouvag DP30, для аспірації жирової тканини використовували канюлю діаметром 5 
мм. Середня тривалість оперативного втручання становила 45±14 хвилин. За одну процедуру ліпосакції  в середньому видаляли 
2100±140 мл аспірату. Вираженість больового синдрому на першу добу післяопераційного періоду не перевищувала 20 мм, 
в той же час на 3 добу цей показник у більшості пацієнтів зростав до 40 мм, що, очевидно, пов’язане з набряком тканин у 
ранньому післяопераційному періоді, проте на сьому добу – зменшувалася до 12 мм. У 6 (24%) пацієнтів виникли ускладнення 
у вигляді клінічно незначимих гематом, що не потребували специфічного лікування. За результатами анкетування за шкалою 
GAIS через 1 місяць від проведеного лікування найбільший відсоток (72%) припадає на категорію «задоволений пацієнт», в той 
час, як, починаючи з шостого місяця, більшість пацієнтів (84%) оцінюють результати, які відповідають бальній оцінці «дуже 
задоволений пацієнт». Така тенденція спостерігається і при анекетування через 12 місяців від проведеного лікування.

Висновки. Незначний больовий синдром, практично повна відсутність ускладнень, за виключенням клінічно незначимих 
гематом, та високі показники естетичного покращення, відзначені пацієнтами по шкалі GAIS, є важливими аргументами 
на користь використання ліпосакції та дозволяють нам рекомендувати її як метод вибору для корекції естетичних дефектів 
передньої черевної стінки.

ÏÎÑÒÓÐÀËÜÍÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ, ÌÎÒÎÐÈÊÀ ÒÀ ßÊ²ÑÒÜ ÆÈÒÒß Ä²ÒÅÉ Ç ÏÎÐÓØÅÍÍßÌÈ ÑËÓÕÓ
Тудоси В.Г.

Науковий керівник – доц. Л.І. Войчишин 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tudosyv@gmail.com

Актуальність. Слух являється важливим компонентом психомоторного розвитку дитини. Велика кількість вітчизняних 
і закордонних досліджень відзначають про важливість функціонування всіх сенсорних систем для нормального психічного, 
соціального та фізичного розвитку дітей. Порушення функціонування хоч одної з цих систем може призвести до відставання в 
певних компонентах розвитку. 
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Мета: дослідити проблематику постурального контролю, моторики і якості життя в дітей з втратою слуху
Матеріали і методи дослідження: синтез і аналіз фахової медичної і педагогічної літератури за темою дослідження.
Результати. На даний момент наслідки втрати слуху досліджуються: медичними працівниками – анатомія, фізіологія 

втрати слуху і методи корекції; педагогами і соціальними працівниками – мова, спілкування, комунікація з навколишнім 
світом; фізичними терапевтами, ерготерапевтами – рухові навички, баланс, рівновага, здатність вільно пересуватися в будь-якій 
місцевості. Руховий розвиток не відбувається сам собою досягнувши відповідного віку, а є наслідком постійного руху, навчання 
новим моторним навичкам, моторного контролю. В складній системі регуляції рухів, управлінні моторикою і контролем 
лежить тісний взаємозв’язок зорової, слухової, вестибулярної і тактильної аферентних імпульсацій. Діти з порушенням слуху 
відрізняються від своїх однолітків з нормальним слухом, фізичним розвитком і швидкістю формуванням рухових навичок. 
Тому, при роботі з такими дітьми виникають спеціальні задачі, які пов’язані з розвитком постурального контролю, потім з 
сенсомоторною інтеграцією інформації в центральній нервовій системі, і відповідними реакціями опорно-рухового апарату. 
Постуральна стабільність є основою моторного розвитку дитини, і включає в себе контроль положення тіла в просторі для 
його стабілізації і орієнтації. Управління рухом спрямоване на вивчення природи відповідного руху. Порушення постурального 
контролю може вплинути на здобуття нових рухових навичок або перешкодити зорово-перцептивно-моторному розвитку і 
сенсорній інтеграції. Розвиток відчуття контролю приходить в процесі виконання вправ під час ходьби, бігу, стрибків, лазіння, 
кидання. Але в зв’язку з тим, що великий відсоток дітей з порушенням слуху має проблеми з координацією заняття будуть 
будуватися так, щоб забезпечити спеціально направлене тренування цих функцій.

Висновки. Низький рівень фізичного розвитку в дітей з втратою слуху збільшує необхідність в систематичних заняттях з 
вдосконалення поступального контролю, моторики, координаційних здібностей. Через рухову діяльність буде здійснюватися 
процес психічної, фізичної і соціальної адаптації дітей до відповідних умов.

ÑÒÀÍ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÕ ÔÓÍÊÖ²É Ó ÕÂÎÐÈÕ Ï²ÑËß ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÎÃÎ ²ØÅÌ²×ÍÎÃÎ ²ÍÑÓËÜÒÓ
Ува-Агбонікхена І.Ф.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.А. Гриб 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра неврології та нейрохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: iriahuwagbae@gmail.com

Актуальність. Ішемічний інсульт (ІІ) залишається провідною медико-соціальною проблемою огляду на його значну 
поширеність та місце в структурі причин інвалідизації. Наявність постінсультних когнітивних порушень (КП), зокрема порушень 
виконавчих функцій, і особливо постінсультної деменції різко утруднює взаємодію між пацієнтом та медичним персоналом, що 
негативно позначається на функціональному стані хворих.

Мета: визначення та оцінка особливостей порушень виконавчих функцій у хворих після перенесеного ІІ.
Матеріали і методи. Обстежено 82 пацієнтів через 1 рік після перенесеного атеротромботичного гемісферного ІІ. Контрольну 

групу (КГ) складали 10 практично здорових осіб. Для оцінки виконавчих функцій використовували Frontal Assessment Battery 
(FAB), Trail Making Test А і В (ТМТ), Clock Drawing Test (CDT).

Результати. У пацієнтів після ІІ при дослідженні когнітивного статусу оцінка за FAB складала 13,3 ± 1,8 балів та була 
вірогідно нижчою проти 17,1 ± 0,7 балів у КГ (p<0,05). При оцінці за допомогою ТМТ виявлено значне збільшення часу 
виконання завдань порівняно із КГ на 45,5% за ТМТ А (48,3 ± 12,4 с проти 33,6 ± 7,1 с; p<0,05) і на 61,9% за ТМТ В (136,2 ± 19,6 
с проти 84,1 ± 9,3; p<0,01), що може вказувати на порушення уваги, гнучкості та швидкості мислення. Крім того, у хворих після 
ІІ спостерігалось порушення виконання CDT із зниженням балу до 8,1 ± 1,6 порівняно із 9,4 ± 0,7 у КГ (p<0,05), що вказує на 
порушення планування послідовності дії у обстежених хворих.

Висновки. Для пацієнтів після перенесеного ІІ характерні КП, особливо виконавчих функцій, зокрема гнучкості, швидкості 
мислення та планування дії. Детальна оцінка виконавчих функцій може бути доцільною для діагностики ранніх проявів КП, 
коли порушень в інших доменах когнітивних функцій може ще не бути.

Ã²ÑÒÎËÎÃ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ²ÍÒÐÀÌÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÍÅÐÂÎÂÎÃÎ ÀÏÀÐÀÒÓ ØËÓÍÊÀ Â 
²ÍÒÀÊÒÍÈÕ ÙÓÐ²Â

Федорак Л.В., Білінський І.І., Іванців О.Р., Федорак В.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Ю.І. Попович

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: liliafedorak@ukr.net
Актуальність. Як відомо, серед актуальних проблем сучасної морфології особливе місце займають питання структурної 

організації інтрамурального нервового апарату шлунка, який є відділом вегетативної нервової системи та відіграє важливу роль 
в фізіологічних процесах, що протікають у шлунку.

Мета. Встановити особливості гістотопографії інтрамурального нервового апарату шлунка в інтактних щурів. 
Матеріали і методи. Для дослідження використали шлунок 10 білих нелінійних щурів-самців 12-ти місячного віку масою 

120-170 г. Гістологічні зрізи шлунка забарвлювали за методом Ніссля 0.5% водним розчином крезилового фіолетового.
Результати. Інтрамуральний нервовий апарат шлунка гістологічно представлений підсерозним, міжмʼязовим (Ауербаха), 

слизовим та підслизовим (Мейснера) сплетеннями. На зовнішній поверхні поздовжніх мʼязів залягає найбільш розвинене 
міжм’язове нервове сплетення. При світлооптичному дослідженні препаратів, фарбованих за методом Нісля, виявляються 
скупчення нейронів, які утворюють ганглії. Останні набувають форму багатокутника, містять 1-3 отвори та мають кільцеподібний 
вигляд. У зрізі ганглія в середньому виявляється від 5 до 30 нейронів. Нейрони переважно витягнутої і овальної форми, рідше 
трикутної або неправильної. Перикаріони нейронів містять дифузно розташовані гранули хроматину та великі за розміром ядра 
з невеликим ядерцем. У підслизовому прошарку між внутрішньою поверхнею циркулярного мʼязового шару та основою залоз 
стінки шлунка розташоване підслизове нервове сплетення. Ганглії даного сплетення овальної форми та невеликих розмірів, 
оточені сполучно-тканинною капсулою і містять невелику кількість нейронів. Ядро нейрона округле, світле, розташоване по 
центру клітини, рідше частково зміщене до периферії та містить в собі ядерце. Зерна хроматину розподіляються рiвномiрно 
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по карiоплазмi. Проникаючи через мʼязову пластинку слизової оболонки і наближаючись до основи залоз кількість нейронів 
та величина гангліїв значно зменшується. Підсерозне нервове сплетення утворене нервовими стовбурами. Кількість нейронів 
даного сплетення сягає близько 2-6, які містяться в межах дна і вздовж великої кривизни шлунка. Структурна організація 
нейронів даного сплетення є схожою до вищеописаних.

Висновки. Одержані нами результати показують, що найбільша кількість нейронів знаходяться у гангліях міжмʼязового 
сплетення. Їх кількість поступово наростає в напрямку від дна до пілоричної ділянки. Усі нейрони інтрамурального нервового 
апарату шлунка мають дещо схожу будову, а саме: сферичне або овальне центрально розташоване ядро з дрібними гранулами 
гетерохроматину. В центрі каріоплазми знаходиться інтенсивно забарвлене ядерце. У цитоплазмі рівномірно розміщена 
базофільна речовина у вигляді невеликих грудочок і зерен.

ÅÐÃÎÒÅÐÀÏ²ß ÄËß ÏÎÊÐÀÙÅÍÍß ßÊÎÑÒ² ÆÈÒÒß Ä²ÒÅÉ Ç ÖÅÐÅÁÐÀËÜÍÈÌ ÏÀÐÀË²×ÅÌ
Федорівська Л.П., Чурпій І.К., Голод Н.Р., Янів О.В., Тудоси В.Г.,

Куравська Ю.С., Фіцич М.В.
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lesiafedorivska@gmail.com

Актуальність. Одне із перших місць по захворюванню неврологічного типу займає ДЦП. За даними Міністерства 
охорони здоров’я на 1000 дітей становить 0,11% хворих на ДЦП. Частіше такий діагноз реєструється у дітей, які народились 
недоношеними. Найбільш частими є спастичні варіанти захворювання, які спостерігаються у 70–85 % дітей: спастична диплегія 
(36,6 %), спастичний геміпарез (29,6 %), подвійна геміплегія (18,3 %). Реабілітаційні заходи включають міждисциплінарний 
підхід та командний принцип роботи.

Мета: відновлення та покращення здатності дитини до самостійного життя (самообслуговування, творчості, відпочинку, 
поліпшити якість життя).

Методи дослідження. Для підтвердження дослідження використовувалися такі методи: аналіз літературних джерел з 
питань ерготерапії для дітей з церебральним паралічем. Проводилось інтерв’ю з дітьми та їх батьками: огляд дітей, тестування. 
Вивчаючи рухові можливості дитини тонус м’язів, координацію рухів, дрібну моторику кисті (маніпуляції, спритність, 
координацію) баланс і наявність контролю за положенням тіла, чутливість. Оцінювання дрібної моторики та функціональність 
руки з легкими та важкими предметами.

Результати дослідження. На підставі результатів дослідження розроблено індивідуальний підхід до кожної дитини із 
церебральним паралічем в залежності від інтересів та їх можливостей. Після проведення занять з ерготерапії батьки навчилися 
допомагати дитині, сприяючи його розвитку. При навчанні батьків використовувалися допоміжні пристосування з метою 
адаптації до навколишнього середовища до потреб дитини: поручні в різних приміщеннях, в тому числі в туалеті і в ванній 
кімнаті, спеціальні ножі, вилки, чашки, тарілки, одяг на липучках, тримачі для утримування різних предметів. Важливим 
було зробити переміщення дитини в інвалідному візку по квартирі і будинку з виїздом на вулицю, щоб дитина відчувала себе 
незалежною. Курс ерготерапії складався з 10 сеансів, які проводився фахівцем 2 рази в тиждень по 30-40 хвилин в залежності 
від тяжкості, рухових, психічних, мовних і сенсорних порушень дітей з ДЦП.

Висновки. Запропонована програма ерготерапії вирішувала оздоровчі, корекцій завдання, спрямовані на зменшення рухових 
порушень, збільшення загальної рухової активності, поліпшення навичок самообслуговування дітей з церебральним паралічем.

Ô²ÇÈ×ÍÀ ÒÅÐÀÏIß ÎÑ²Á Ç ÍÅÂÐÎÏÀÒ²ªÞ ËÈÖÜÎÂÎÃÎ ÍÅÐÂÀ
Федорівська Л.П., Чурпій І.К, Голод Н.Р., Янів О.В.,

 Тудоси В.Г., Куравська Ю.С.
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lesiafedorivska@gmail.com

Актуальність. Невропатія лицьового нерва займає друге місце серед патології нервової системи у дорослих. А у дітей 
захворювання лицьового нерва є найбільш частим захворюванням черепно-мозкових нервів, що виникає гостро та займає перше 
місце серед захворювань периферичної нервової системи. У 98% випадків невриту супроводжуються лицьовою асиметрією, 
помітною в стані спокою і різко посиленою при мімічних рухах. Тому важливістю і необхідністю є включення фізичної терапії 
у комплексну реабілітацію пацієнтів з невропатією лицевого нерва.

Мета. Оцінка ефективності засобів фізичної терапії при невропатії лицьового нерва.
Методи. Дослідження і клінічні спостереження хворих. Клінічне обстеження включало: вивчення скарг, анамнезу та 

об’єктивних даних. При огляді відзначалися ступінь парезу, порушення чутливості, слуху, смаку, стану секреції слізних залоз.
Результати. Особливостями фізичної терапії є розробка ефективної програми реабілітації пацієнтів з невропатіями 

лицевого нерва, яка включає індивідуальний підхід, впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження 
життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в практику роботи фахівців системи охорони здоров’я. Основними реабілітаційними 
заходами під час побудови комплексної програми відновлення є: обстеження, оцінка, визначення потреб пацієнта; визначення 
цілей та плану заходів з фізичної терапії; впровадження програми втручання; визначення результатів втручання; надання 
рекомендацій пацієнтам. На основі результатів дослідження розроблено програму фізичної терапії, яка включала кінезітерапію, 
мануальні впливи, рефлексотерапію, фізіотерапію. Цілі програми передбачали: поліпшення кровообігу на ураженій половині 
обличчя пацієнта, відновлення порушеної функції мімічних м’язів, запобігання контрактур. З перших днів захворювання 
застосовувалося легке тепло на уражену половину обличчя (солюкс), а через тиждень – УВЧ на ділянку великої «гусячої 
лапки». З 2-3 тижня захворювання в курс реабілітації включали ультразвук, іонофорез гідрокортизону; мануальні впливи – 
масаж, самомасаж і постізометричну релаксацію; кінезітерапію, а саме: терапевтичні вправи для мімічних м’язів обличчя перед 
дзеркалом, дихальні вправи, дзеркальна терапія, звукова гімнастика. 

Висновки. Розроблена програма з врахуванням МКФ, раннє застосування засобів фізичної терапії направлені на відновлення 
порушених функцій мімічних м`язів, запобігання розвитку контрактур, прискорення одужання хворих, скорочення термінів 
тимчасової непрацездатності. Програма фізичної терапії сприяла відновленню чи корекції функції мови і жування, покращувала 
активність в повсякденному житті пацієнтів з невропатією лицевого нерва.
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ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß Ë²ÊÓÂÀËÜÍÎ-ÒÐÅÍÓÂÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÒÅÇÓ ÃÎÌ²ËÊÈ Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ 3D 
ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍßÌ ÒÀ FDM-ÄÐÓÊÓ
Федоркевич С.В., Менюк В.В., Кайзер А.Б.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.П. Омельчук 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра травматології і ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: po4tastasy@gmail.com

Актуальність. Вчасно розпочате лікувально-тренувальне протезування певною мірою створює умови збереження активності 
у пацієнтів ІІ і І рівнів, попереджує їх перехід до рівня лежачих. Навчити пацієнтів середнього та особливо старшого віку, 
з цукровим діабетом, іншими коморбідними захворюваннями, ходити в найкоротші терміни після загоєння кукси, зберегти 
функціональну здатність кінцівок, коли ще не втрачений паттерн двоногого пересування, попередити довготривалі депресивні 
розлади дуже важливо в плані візичної, психологічної та соціальної реабілітації. Адже виготовлення державного протезу 
здійснюється після отримання групи інвалідності, на що витрачається в сумі з післяопераційним періодом від 6 до 9 міс. часу і 
більше.

Мета. Виготовити вартісно-доступний протез гомілки методом 3D моделювання та FDM друку для раннього лікувально-
тренувального протезування з адаптаційними можливостями зміни об’єму куксоприймача, згідно атрофічних змін кукси, та з 
покращеними біомеханічними показниками, за рахунок регулюванням довжини протезу та гнучкого переднього відділу стопи.

Матеріал та методи. Програмне середовище для моделювання Fusion 360, 3D принтер, поліуретани Elastan (D70, D100), 
пластики CoPET та пластик ручного моделювання і скульптурування - полікапролактон. 3D моделювання комбінованої стопи із 
гнучкістю в окремих її сегментах, двохкомпонентної розбірної куксоприймальної гільзи, з можливістю приєднання стандартних 
кріплень протезів. Після аналізу можливостей протезних фірм Ortolux, АРОЛ ПЛЮС, ЛКЕПЗПіП, реалізована ідея 3D друку 
протезу гомілки.

Результати. Куксоприймач двокомпонентний, внутрішня гільза із сітчастою стінкою, створює можливість поєднання 
надрукованого пластику із пластичним матеріалом – полікапролактоном, що дозволяє легко індивідуально адаптувати кожну 
куксоприймальну гільзу. Силіконовий чохол на куксу зменшує подразнення, має амортизуючі, протиалергічі, компенсаторні 
властивості. Комбіноване поєднання матеріалів надрукованої стопи та її модульність забезпечують гнучкість в передніх 
відділах, що суттєво покращує умови для біомеханічного та функціонального відновлення протезованої кінцівки, в порівнянні 
із стандартними протезами з гумовою стопою. 

Після стабілізації кукси (6-10 міс.) використовується постійний протез.
Висновок. Виготовлена FDM-друком модель протезу гомілки для раннього протезування з широкими модифікаційними 

можливостями об’єму куксоприймача та довжини протезу, комбінованою еластичною стопою –раціональна, вартісно-доступна, 
заслуговує на клінічне впровадження.

ÌÅÒÎÄÈ ÎÖ²ÍÊÈ ßÊÎÑÒ² ÆÈÒÒß Ó Ä²ÒÅÉ Ç ÀÍÎÐÅÊÒÀËÜÍÈÌÈ ÌÀËÜÔÎÐÌÀÖ²ßÌÈ ÒÀ 
ÕÂÎÐÎÁÎÞ Ã²ÐØÏÐÓÍÃÀ Ï²ÑËß Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÎ¯ ÊÎÐÅÊÖ²¯

Фофанов В.О. 
Науковий керівник ⎯ д.мед.н., проф. О.Д. Фофанов 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра дитячих хвороб ННІПО 

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: zelc1285@gmail.com
Актуальність. Незважаючи на сучасний розвиток колопроктології, багато аспектів хірургічного лікування та післяопераційної 

реабілітації аноректальних мальформацій (АРМ) та хвороби Гіршпрунга (ХГ) у дітей залишаються невирішеними. Основними 
проблемами, які виникають у оперованих дітей з цією патологією, є стійкі порушення дефекації (закрепи, анальна інконтиненція 
та їх поєднання), внаслідок чого виникає зниження якості життя (ЯЖ) як в особистісному, так і в комунікативному аспекті в 
дитячому колективі.

Мета. Оцінити найбільш поширені шкали якості життя ЯЖ з подальшою розробкою оптимізованих та адаптованих методів 
її визначення у дітей, прооперованих з приводу аноректальних мальформацій та хвороби Гіршпрунга.

Матеріали і методи. Проведено аналіз існуючих опитувальників і шкал для оцінки ЯЖ у дітей з АРМ та ХГ Серед них 
найбільш відомими були: опитувальник Fecal Incontinence Quality of Life (FIQL) для визначення ЯЖ при нетриманні калу, 
опитувальник Hirschsprung’s Disease Anorectal Malformation Quality of life Questionnaire (HAQL) при ХГ та АРМ, шкала 
нетримання калу CINCY-FIS), розроблена в колоректальному центрі Цинциннаті, Оцінювали також можливість застосування 
так званих глобальних анкет ЯЖ, наприклад (Medical Outcomes Study Short-Form 36 - SF-36). 

Результати. Під нашими спостереженням було 56 пацієнтів з ХГ і АРМ і у 72,3% з них після хірургічної корекції були 
ті чи інші прояви анальної інконтиненції (АІ) та порушення стільця. Хоча в літературі знайдено багато інструментів для 
оцінки післяопераційних ускладнень у дітей з ХГ і АРМ, але жоден з них не відображає інтегральної характеристики ЯЖ 
(фізичне, емоційне та психофізіологічне функціонування). Більшість опитувальників є англомовними і враховують культурні 
та національні особливості країн, для котрих вони розроблені. Тому для оптимізації шкали оцінки ЯЖ у дітей з АМР і ХГ 
ми зосередили свою увагу на україномовній версії міжнародних опитувальників PedsQL™ 4.0 та MOS SF-36, на основі якої 
розроблені і проходять апробацію адаптовані опитувальники для дітей різного віку, прооперованих з приводу АРМ і ХГ, та для 
їхніх батьків/опікунів. Окрім універсальних показників ЯЖ, вони включають спеціальні запитання, які стосуються порушень 
дефекації у вигляді закрепів, АІ та їх поєднання. 

Висновок. Зміни сумарного показника ЯЖ в процесі спостереження за дітьми дозволяють зробити заключення про перебіг 
хвороби і реабілітаційного періоду та оцінити ефективність відновлюючої терапії. 
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Фофанова О.Ю.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Е.О. Кіндратів

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра патологічної анатомії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ma-il@ukr.net
Актуальність. Останнім часом значно зріс інтерес до проблеми неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). Це зумовлено його 

розповсюдженістю, прогредієнтним перебігом, можливістю формування цирозу печінки. Не дивлячись на те, що НАСГ часто 
поєднується з патологією жовчного міхура, залишаються недостатньо вивченими морфологічні зміни печінки у пацієнтів цієї 
когорти. 

Мета дослідження. Оцінити взаємозв’язок між виразністю морфологічних змін в печінці та супутньою патологією жовчного 
міхура у хворих на НАСГ. 

Матеріали і методи дослідження. Проведено морфологічне дослідження матеріалу печінки у 80 жінок з НАСГ віком від 36 
до 74 років. Хворі були розподілені на 3 групи. Першу групу склали 30 пацієнтів з НАСГ, поєднаним жовчнокам’яною хворобою 
(інтраопераційна біопсія), другу – 25 хворих, у котрих НАСГ перебігав на тлі некалькульозного холециститу (інтраопераційна 
біопсія), третю – 25 пацієнтів з НАСГ без біліарної патології (за результатами автопсії). Вивчення препаратів проводили за 
допомогою фотосистеми Olympus з використанням програм Olympus DP-Soft (Version 3:1

Результати Діагноз НАСГ базувався на критеріях Бранта в модифікації Клейнера. Встановлено, що у хворих 1 групи 
спостерігали найбільшу кількість гепатоцитів з ліпідними включеннями (більше 66% від загальної кількості), що відповідає 
стеатозу 3 ступеня. В 2 групі пацієнтів виявлено 37% уражених клітин (стеатоз 2 ступеня), у хворих з НАСГ без біліарної 
патології (3 група) був встановлений стеатоз 1 ступеня (11% клітин з ліпідними краплями). При проведенні морфометричних 
досліджень оцінювали кількісний розподіл гепатоцитів залежно від площі профілю їх ядра, Кількість клітин з площею 
профілю ядра 10,0-20,0 мкм2 у пацієнтів з НАГС та калькульозним холециститом становила 32,16%, при поєднанні НАГС з 
некалькульозним холециститом знижувалась до 14,43%, і була значно меншою (9,79%) за умови відсутності патології жовчного 
міхура у пацієнтів з НАГС. Отже кількість гепатоцитів зі зменшеними розмірами ядер була значно більшою при НАГС та 
калькульозним холециститом.

Висновок. При аналізі проведеного дослідження встановлено, що найбільш значущих ушкоджень зазнавали гепатоцити 
пацієнтів з НАСГ та кал ькульозним холециститом, дещо менших – хворі на НАСГ та тлі некалькульозного холециститу. Отже, 
можна вважати, що хворі на калькульозний холецистит є групою підвищеного ризику розвитку НАСГ, особливо це стосується 
пацієнтів з підвищеною активністю цитолітичних ферментів.

ÇÌ²ÍÈ ÂÌ²ÑÒÓ ÃÎÐÌÎÍ²Â ÐÅÃÓËßÒÎÐ²Â ÌÀÑÈ Ò²ËÀ Â ÏËÀÇÌ² ÊÐÎÂ² ÙÓÐ²Â Â ÓÌÎÂÀÕ 
ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÎÆÈÐ²ÍÍß.

Цимбала Е.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: emiliatsymbala@gmail.com

Актуальність дослідження: Пептидні гормони - лептин і грелін, є функціональними антагоністами, що регулюють 
енергетичний гомеостаз. Діючи на рівні гіпоталамуса, лептин і грелін контролюють почуття голоду і насичення, регулюючи 
енергетичний обмін, метаболізм жирової тканини, процеси росту і розвитку. Механізми дії зазначених гормонів остаточно не 
з’ясовані. Відомо, що рівень лептину в крові підвищується при збільшенні маси вісцеральної жирової тканини. Голодування 
зумовлює зниження, а переїдання - підвищення секреції лептину. Антагоністом лептину є гормон голоду – грелін, оскільки 
зростання його рівня у крові асоціюється з виникненням відчуття голоду. Грелін підвищує апетит, сприяє ожирінню, а також 
збільшенню м’язової маси. 

Мета дослідження: проведення порівняльного аналізу рівнів лептину та греліну у сироватці крові щурів за умов 
експериментального ожиріння. 

Матеріал і методи. Для моделювання експериментального ожиріння щурів дослідної групи (n=15) утримували на 
високожировій дієті. Ця дієта передбачала згодовування тваринам 10 г свинячого сала та 2 г холестерину щоденно протягом 8-ми 
тижнів (Півторак К.В., 2015). Тварини контрольної групи (n=15) перебували на стандартному харчовому раціоні. У сироватці 
крові тварин визначали рівень греліну та лептину. Утримання, вигодовування та забій відповідали чинним міжнародним 
вимогам щодо гуманного відношення до тварин. Для проведення дослідження забирали кров, що витікала із судин тулуба. 
Кількісні результати дослідження аналізували за допомогою пакету математичних програм StatisticSoft 7,0 з використанням 
t-критерію Стьюдента. Статистично достовірною вважали різницю при р<0,05.

Результати дослідження. У результаті дослідження у сироватці крові щурів дослідної групи виявили зростання рівня лептину 
на 24% (р<0,05) щодо інтактних тварин. Встановлено тісний кореляційний взаємозв’язок між вмістом лептину в сироватці крові 
та масою тіла тварин. Закономірно, чим більша маса жирової тканини, тим більша секреція лептину. Також відмічено зниження 
рівня греліну на 20% (р<0,05) у тварин, які перебували на високожировій дієті щодо тварин контрольної групи.

Висновок. Таким чином, і лептин, і грелін приймають участь у регуляції харчової поведінки, підвищуючи або знижуючи 
апетит, в енергетичному обміні, що може відігравати роль у розвитку ожиріння.
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Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ushalamai@ifnmu.edu.ua

Актуальність. До дефіциту мікроелементів найбільш чутливим є дитячий організм. Через інтенсивний ріст діти потребують 
в раціоні харчування більшу кількість мікроелементів (йоду, селену, заліза та інш.) Йод є есенціальним елементом, адже 
необхідний для синтезу гормонів щитоподібної залози. При дефіциті йоду та наявності мінімальної тиреоїдної недостатності 
виникає внутрішньоклітинна гіпоксія, до якої особливо чутливими є поверхневі епітеліоцити  слизової оболонки ротової 
порожнини (СОРП). 

Мета дослідження – охарактеризувати морфометричні та оптичні зміни епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини 
у дітей шкільного віку із легким йододефіцитом.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 67 дітей (34 хлопці та 33 дівчини) віком 6-18 років. Усі школярі були 
поділені на дві групи: 1-ша (n=33) – школярі із належним йодозабезпеченням (контрольна група), 2-га (n=34) – діти із легким 
йододефіцитом. Аналіз показників у кожній групі здійснювали з урахуванням вікових (6-11 та 12-18 років) та гендерних 
особливостей.

Функціональний стан щитоподібної залози вивчали шляхом визначення у сироватці крові вмісту тиреоїдних гормонів: 
вільних трийодтироніну (fТ3) і тироксину (fТ4), тиреотропного гормону аденогіпофізу (ТТГ). Стан йодного забезпечення 
організму вивчали за рівнем ескреції йоду з сечею у разових порціях сечі та наступним розрахунком медіани йодурії (Dunn 
I., 1993). Морфоденситометричне дослідження епітеліоцитів СОРП включало визначення периметра і площі клітин та ядер, 
ядерно-цитоплазматичного співвідношення, стану конденсації хроматину. Матеріалом для дослідження були епітеліоцити 
букального зішкрібу, як найбільш функціонально активної ділянки (Moscicka- Studzinska, 2009).

Результати дослідження: У всіх дітей із легким йододефіцитом виявлено тенденцію до зростання периметра і площі 
епітеліоцитів, зменшення площі ядер СОРП порівняно з аналогічними даними контрольної групи. Проте, більш чутливі до 
дефіциту йоду були діти старшого віку, у яких виявлено збільшення площі епітеліоцитів на 24% (p<0,05) та зменшення ядерно-
цитоплазматичного співвідношення на 19% (p<0,05) щодо контролю.

Враховуючи вікові та гендерні особливості ідентифіковано, що у дівчат 6-11 років з легким йододефіцитом збільшилась 
площа клітин на 27% (p<0,05), оптична щільность ядер на 54% (p<0,05) та зменшився показник ядерно-цитоплазматичного 
співвідношення на 23% (p<0,05) щодо аналогічних даних контрольної групи. У хлопчиків даної групи виявлено збільшення 
оптичної щільності ядер епітеліоцитів на 21% (p<0,05) щодо контролю. 

У юнаків 12-18 років із легким йододефіцитом ідентифіковано збільшення площі клітин на 39% (p<0,05), оптичної щільності 
ядер на 64%, (p<0,05) та зменшення показника ядерно-цитоплазматичного співвідношення на 35% (p<0,05) щодо контролю У 
дівчат виявлено збільшення оптичної щільності ядер на 30% (p<0,05) щодо контролю.

Висновок: У дітей шкільного віку з легким йододефіцитом виявлено зміни морфометричних і оптичних параметрів ядер 
епітеліоцитів СОРП, які залежали від віку та статі. Більш чутливими до дефіциту йоду у дітей молодшого шкільного віку 
виявились дівчатка, а старшого шкільного віку – юнаки.

ÏÐÎÁËÅÌÈ «Ï²ÇÍ²Õ ÍÅÄÎÍÎØÅÍÈÕ» ÍÎÂÎÍÀÐÎÄÆÅÍÈÕ Ó ÐÀÍÍÜÎÌÓ ÍÅÎÍÀÒÀËÜÍÎÌÓ 
ÏÅÐ²ÎÄ²
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Актуальність. В останні роки наявна тенденція до збільшення кількості передчасних пологів. Увесь світ «захоплений» 

виходжування немовлят з екстремально малою масою тіла. Менша увага приділяється «пізнім недоношеним». Частота 
народження дітей в термінах гестації 34-36 тижнів різниться в різних країнах. 

Метою дослідження є комплексний аналіз основних факторів, що призводять до народження дітей у термін гестації 34-37 
тижнів; аналіз структури патологічних станів «пізніх недоношених» новонароджених у періоді ранньої адаптації та визначення 
ступеня необхідної спеціалізованої медичної допомоги для цих дітей.

Матеріали й методи. Проведено ретроспективний аналіз 255 історій пологів і 284 карт розвитку новонароджених, 
народжених в термін гестації 34-37 тижнів (2016-2020 рр.) в Сумському перинатальному центрі та 162 карти стаціонарних 
хворих «пізніх недоношених», які були переведені з перинатального центру в неонатальні відділення.

Результати. Більшість жінок (85%) мали обтяжений соматичний і акушерсько-гінекологічний анамнез. У 14.5 % жінок, які 
народили в терміні гестації 36-37 тижнів родорозрішення проводилось шляхом екстреного кесаревого розтину в результаті 
відшарування плаценти. 

Найчастішими факторами ризику народження дітей були: загроза переривання вагітності, відшарування плаценти, 
прееклампсія, багатоплідна вагітність, внутрішньоутробні інфекції, гострі респіраторні захворювання у вагітних, передчасне 
відходження навколоплідних вод.

З 284 пізніх новонароджених 162 (57%) були переведені для лікування у неонатальне відділення дитячої обласної лікарні, з 
них 59 (36 %) – у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Причинами, що визначали тяжкість стану цих дітей у неонатальному періоді були: дихальні розлади різних ступенів тяжкості 
(164 з 284 – 57%); ураження ЦНС різного генезу -17 %, вроджені вади серця – 8%; пролонгована фізіологічна жовтяниця і 
патологічна гіпербілірубінемія (6%), внутрішньоутробні інфекції (6%); множинні вади розвитку і різні генетичні патології — 
понад 4%. Близько 30% пізніх новонароджених мали поєднану патологію. А 35% з усіх дітей мали помірну або важку асфіксію 
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при народженні.
Понад 29 % дітей, потребували надання спеціалізованої медичної допомоги в умовах відділення реанімації та інтенсивної 

терапії. відразу після народження, 26 % — вимагали неінвазивної респіраторної підтримки, 16 % — проведення штучної 
вентиляції легенів у різних режимах. Усі діти, які народились у термін гестації 34 тижні потребували надання спеціалізованої 
медичної допомоги в умовах стаціонару, у той час, як серед дітей віком 35 тижнів гестації — 72,7%, а у 36 тижнів — 34,3%. 

Висновки. «Пізні недоношені» є досить проблемною групою новонароджених і потребують особливої уваги, оскільки більше 
третини з них потребують проведення комплексної інтенсивної терапії; більш ніж половина немовлят цієї групи потребують 
медичного виходжування в умовах спеціалізованого стаціонару. 

ÏÓËÜÑÎÊÑÈÌÅÒÐÈß Ó ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ: «ÇÎËÎÒÎÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ» ÍÅÎÍÀÒÀËÜÍÎÃÎ 
ÑÊÐÈÍÈÍÃÀ 

Щербак Н.А., Свирина А.С., Мащенко О.С.
Научный руководитель – к.мед.н., доц. Н.Г. Лотыш 
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Актуальность. Одним из значимых показателей жизнедеятельности организма новорожденного ребенка является уровень 
сатурации кислорода. 

Цель работы. Анализ показателей сатурации кислорода у новорожденных с перинатальной патологией ЦНС (ПП ЦНС). 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 24 доношенных новорожденных с ПП ЦНС гипоксического генеза: с 

синдромом угнетения - 10 (41,66 % ± 10,06 %), синдромом возбуждения - 14 (58,33 % ± 10,06 %). 
Для определения уровня сатурации кислорода использовали транскутанную пульсоксиметрию аппаратом SC 602 XL Simens 

(Германия) с рефракционным механизмом действия. В норме уровень сатурации кислорода для новорожденных - от 96 до 100%.
Результаты. В результате обследования установлено, что у новорожденных детей с ПП ЦНС с синдромом угнетения 

показатели сатурации кислорода составили (93,2 ± 1,4) %, с синдромом возбуждения - (94,6 ± 1,6) %. Отмечена тесная 
взаимосвязь (r=+0,78) между данными пульсоксиметрии (SpO2) и показателями SaО2, полученными инвазивно.

Выводы. Учитывая, что цианоз гипоксического генеза проявляется при снижении сатурации <90%, т.е. клинически 
манифестация отстает от истинного снижения показателей сатурации кислорода, методика пульсоксиметрии является важной 
составляющей плана обследования ПП ЦНС у новорожденных, позволяет мониторировать клиническое состояние, подбирать 
режимы адекватной вентиляции и методы подачи кислорода.

Ô²ÇÈ×ÍÀ ÒÅÐÀÏIß Ä²ÒÅÉ Ç ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÈÌÈ ÏÎÐÓØÅÍÍßÌÈ
Янів О.В.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olesiayaniv333@gmail.com
Актуальність. Інтелектуальні порушення - це стійке, системне, виражене зниження пізнавальної діяльності, що виникло 

внаслідок органічного ураження кори головного мозку. Існує понад 250 причин, які можуть спричинити інтелектуальні 
порушення. Раніше дані порушення називали розумовою відсталістю. Інтелектуальні порушення поділяються на такі ступені: 
легкий, помірний, тяжкий та глибокий. Найефективніше фізичній терапії піддаються діти з легким ступенем порушень 
інтелектуального розвитку. Легкий ступінь характеризується порушенням концентрації уваги, уповільненим розвитком 
відчуттів, зниженням пізнавальної діяльності, низькою мотивацією, низькою здатністю узагальнювати та абстрагувати, 
мовлення фразове, дитина є самостійною, частково потребує супроводу дорослого. 

Мета. Вивчити особливості фізичної терапії дітей з порушенням інтелектуального розвитку.
Методи. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури за темою дослідження.
Результати. Фізична терапія є складовою частиною комплексної системи розвиваючої та корекційної роботи з дітьми, які 

мають інтелектуальні порушення. Мета фізичної терапії - корекція чи компенсація порушень фізичного розвитку, які часто 
виникають в комплексі з інтелектуальними порушеннями. Фізична терапія сприяє швидкому відновленню або стійкій компенсації 
всіх супутніх патологічних процесів, які виникають на різних етапах життя і розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями. 
Фізична терапія включає в себе великий арсенал засобів та методів, за допомогою яких відбувається швидка та активна інтеграція 
дітей у суспільство. Ігровий метод є найбільш ефективним методом для дітей, за допомогою якого вдається досягти успіхів як 
у навчанні, так і у тренуванні на заняттях з фізичної терапії. Даний метод є найбільш мотивуючим для дітей, оскільки під час 
навчальних занять використовуються улюблені іграшки, різні кольорові предмети, та спеціальні ігри для розвитку когнітивних 
функцій. Заняття з фізичної терапії проходять з використанням різного кольорового та цікавого обладнання у формі гри. Батьки 
залучаються на різних етапах навчального та тренувального процесу, оскільки вони є невід’ємною частиною повсякденного 
життя кожної дитини. За допомогою батьків дітям легше вдається адаптуватися до нових умов, які виникають. Таким чином 
вони почувають себе у безпеці, а також швидше ідуть на контакт з фахівцями, які залучені у навчальний та тренувальний процес.

Висновки. Фізична терапія при інтелектуальних порушеннях зменшує рівень соціальної ізольованості та сприяє 
гармонійному розвитку таких дітей. Найкращим методом, який використовують у фізичній терапії, а також у навчанні є ігровий 
метод. Важливу роль у фізичній терапії відіграють батьки.
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Янковецька І.М., Левицький С.М.
Івано-Франківський національний медичний університет 

Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: iryna.yankovetska@gmail.com

Нами проведено дослідження, направлене на вдосконалення протезування мостовидними протезами дефектів верхнього 
зубного ряду в передньому відділі, оскільки все більше уваги пацієнтів і стоматологів приділяється вдосконаленню естетичного 
вигляду зубних протезів, відновленню функції жування, а питанню нормалізації функції мови достатньої уваги не приділялося.

Мета дослідження.
Підвищення ефективності протезування включених дефектів зубного ряду верхньої щелепи в передньому відділі за рахунок 

фонетичної адаптації, з врахуванням морфометричних досліджень і психологічного статусу пацієнта.
Задачі дослідження:
1.Провести морфометричне дослідження передньої групи зубів верхньої щелепи і вивчити взаємозвя’зок між кутом нахилу 

піднебінних фасеток передніх зубів верхньої щелепи і параметрами переднього відділу піднебінного склепіння у осіб з 
інтактними зубними рядами при ортогнатичному прикусі.

2.Вивчити якість виготовлених незнімних протезів в передньому відділі зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів, які 
скаржаться на порушення дикції після ортопедичного лікування.

3.Вивчити вплив різного кута нахилу передніх зубів на фонетичні характеристики звуків мови.
Наукова новизна полягає у встановленні взаємозв’язку між морфометричними показниками положення передньої групи 

зубів, їх впливу на звукоутворюючу функцію і естетику обличчя в цілому.

COMPLEX TREATMENT FOR ORAL HERPES SIMPLEX VIRUS INFECTION IN CHILDREN
Koshkin O.Ye., Petruniv V.B.

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of pediatric dentistry

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: koshkinoleg@ukr.net
Introduction. The incidence of acute herpes virus stomatitis in children is growing every year. It is a leader among infectious diseases 

of childhood and ranks fi rst among all lesions of the oral mucosa diseases.
Immune formation the response to a herpes infection is complex and multicomponent process. It is known that the body’s resistance 

to the herpes virus determined by the activity of natural killers, macrophages, as well as the ability of cells to process and present virus-
specifi c antigen to T-lymphocytes. 

The objective - to evaluate the effectiveness of treatment of acute herpes virus stomatitis (HVS) in children by complex treatment.
Material and methods. We examined 30 children (17 girls and 13 boys) aged 3-5 years with a diagnosis of moderate HVS, whose 

parents applied to the Department of Pediatric Dentistry of IFNMU. The diagnosis of HVS was established on the basis of history taking 
and clinical course of the disease (deterioration of the general condition, hyperthermia, submandibular lymphadenitis, catarrhal gingivitis, 
characteristic single or numerous elements of the lesion in the form of blisters, secondary elements of lesions - erosions or aphthae, 
numbness, soreness). 

Treatment was carried out according to the generally accepted scheme (antiseptic rinse of the oral cavity, for analgesia - gel “Kamistad”, 
5% ointment “Acyclovir”, at the stages of healing - oil solutions of vitamin A and E or ointment “Solkoseril”). “Protefl azid” oral drops and 
“Lisobakt” lozenges were also included in the treatment regimen. 

Lysozyme content as a marker of nonspecifi c resistance of an organism was estimated in dynamics.
Results. The positive clinical effect of treatment was observed in the normalization of body temperature, reduction of acute infl ammatory 

processes, the disappearance of the elements of the lesion and pain while eating. The symptoms of intoxication disappeared in 2-3 days. 
The tolerability of Protefl azid was assessed by parents as “good”. After treatment on the 5th day, we observed an increase in the content of 
lysozyme in the oral fl uid by 64.9%, which may indicate the formation of a suffi ciently high degree of antimicrobial protection of the oral 
cavity under the infl uence of these drugs. 

Conclusions. The use of complex therapy in the treatment of children with HVS, contributes to the positive course of the disease, a 
signifi cant reduction in clinical manifestations and timing of etiopathogenetic agents.

PATHOLOGY OF HARD DENTAL TISSUES IN AIRPORT EMPLOYEES
Kostyshyn A.B.

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Orthopedic Dentistry

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: kostushunzorjana1907@gmail.com
The relevance of our research is that the clinical manifestations of occupational factors in the oral cavity can serve as early diagnostic 

symptoms.
The aim of the work was to study the features of non-carious lesions of the teeth in airport workers who work in harmful conditions 

and to implement a set of health measures in a timely manner.
Materials and methods of research. We conducted a research of the condition of the hard tissues of the teeth in 280 workers, who 

expose to occupational factors, to achieve this goal. The examination revealed non-carious damage that occurs after teething: pathological 
abrasion, enamel necrosis, wedge-shaped defect, enamel erosion. At a hyperesthesia specifi ed what indicators caused a painful reaction, 
and also defi ned reaction of pulp to an electric current.

Results. During the examination it was found that the pathological abrasion of the teeth is in both the main and in the control group; 
there is a clear increase in the number of pathological abrasions with increasing experience. For example, in the experience group with 
0.5 to 5 years, pathological abrasion was diagnosed in 9 cases, which was 7.5%, in the experience group with 6-10 years - 12 (12.3%), 
and in the experience group with 11-15 years - 27 (43.6%). Such an increase in the number of pathological abrasions is not observed in 
the control group. Namely: in the experience group with 0.5-5 years this pathology was in 4 people, which was 10.8%; in the experience 
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group with 6-10 years - in 6 (13.3%), in the experience group with 11-15 years, respectively, in 3 (13.6%), in the experience group with 
16-20 years - in 1 4.3%).

A similar picture of the increase in the number of cases of enamel necrosis in the main group is observed in accordance with the 
increase in work experience of enamel necrosis was diagnosed in the experience group with 0.5-5 years in 2 cases, which was 1.7% of 
all people in this group; in the experience group with 6-10 years - 3 (3.1%), and in the experience group with 11-15 years - 7, which was 
11.3%, respectively. In the control group we did not diagnose necrosis.

Wedge-shaped defect was less common and was associated with periodontal pathology. In particular, in the examined main group with 
experience of 0.5-5 years was diagnosed in 2 persons, which was 1.7%, in the experience group with 6-10 years- in 2 (2.0%), in experience 
group with 11-15 years- was in 3 persons (4.8%). Therefore, there is also an increase in the pathological process in percentage according 
to the increase in the time of exposure to harmful occupational factors. In the control group the wedge-shaped defect observed only twice: 
1 case with experience with 0.5-5 years and 6-10 years, which was 2.7% and 2.2 %, from the number of people in these groups.

Erosion was observed in main group three times: in the experience group with 6-10 years-1 (1.0%), in the experience group with 11-15 
years- 2 (3.2%). In the control group erosion was diagnosed in 1 examined person.

Conclusions. During our examination we found, that non-carious damage of the hard tissue of teeth are more often diagnosed in 
persons who are exposed of the harmful effects of occupational factors, compared to the examined control group. Obviously, chemicals 
getting into saliva creates an acidic environment in which intense decalcifi cation of the hard tissues of the teeth.

MORPHOMETRICAL PARAMETERS OF ANTERIOR TRIANGLE IN HUMAN FETUSES 
Popova I.S.

Bukovinian State Medical University
Department of Histology, Cytology and Embryology
Chernivtsi, Ukraine, e-mail: popova_i@bsmu.edu.ua

Topicality. Anterior neck triangle is a common place for congenital malformations (cysts, wryneck, fi stula) as well as possible region 
for odontogenic infl ammatory processes and complications spreading. That is why we have studied prenatal peculiarities of anterior 
triangle (AT) of neck in human fetuses to complement anatomical data on it’s late prenatal incipience.

Aim. Estimate morphometrics peculiarities of anterior triangle in human fetuses during 4-9th months of intrauterine development 
(IUD).

Materials and methods. We have studied 14 specimens of human fetuses from the 4th until 9th month of IUD, obtained from 
Chernivtsi Regional Pathologists Offi ce. To reach the aim of the research, we have used a complex of appropriate morphological methods: 
anthropometry, morphometry, dissection, statistical analyses. Research was approved by the Ethics committee of Bukovinian State 
Medical University.

Results. AT is bordered by anterior borders of sternocleidomastoid muscles, that are well developed in 4-9 month of IUD fetuses, and 
lower edges of the mandible. AT in fetuses may be divided into left and right parts by a provisional midline of neck, that alters form the 
jugular incisure straight towards the middle point of the lower edge of the mandible, through the hyoid bone precursor. AT square indexes 
during 4-5th months of IUD varied between 250,0-850,0 mm²; in 6-7 months of IUD fetuses - 1000,0-1400,0 mm²; in 8-9 months of 
IUD fetuses - 1600,0-2200,0 mm². We have observed a gradual, progressive evaluation of the AT’s indexes (square, lengths of lateral 
borders) with moderate variations during the 7th and 8th month of IUD. On the basis of our morphometric data we have brought out 
the formula which describes morphometric changes of teh AT within fetal period (-9142,4179,4738*log10(x)) and can be used during 
prenatal pregnancy screening for early detection of neck congenital malformations. Thus, if the ultrasound indexes don’t fi t within age 
oscillations, one should think of possible dimorphism within AT. 

Conclusions. We may state that morphometrical indexes of the anterior triangle of the neck gradually increase from the 4th towards 
9th month of human intrauterine development. We have observed that variations of indexes are much commonly seen during in 7th and 
8th months fetuses. We propose a formula, based on our investigations, that describes morphometrics of anterior triangle in the fetal period 
of human prenatal ontogenesis. Further investigations of this topic are aimed to provide necessary data for improvement of the surgical 
approaches in early postnatal surgery in the neck region. 

RADIOLOGIC PATTERN OF THE LUNGS DAMAGES WITH A NEW CORONAVIRUS INFECTION IN 
PATIENTS WITH COMORBIDITIES

Rabii S.A.1,2, Grynovska M.B.1, Zapukhliak S.V.2

Scientifi c supervisors: Assoc. Prof., PhD V.M. Matskevych1, Assoc. Prof., PhD 
T. L. Lenchuk1, Prof., DSc Yu.O. Mytsyk3

1Ivano-Frankivsk National Medical University
 Department of radiology and radiation medicine, Department of Anesthesiology and Intensive Care;

2NPME “Ivano-Frankivsk Central City Hospital”, Ivano-Frankivsk, Ukraine;
 3Lviv National Medical University n.a. Danylo Halytsky, Department of radiology and radiation medicine

 Lviv, Ukraine, e-mail: vikaapo@gmail.com
Introduction. Patients who died from COVID-19 often presented comorbidities, such as hypertension, diabetes, and chronic obstruc-

tive lung disease (B.G. Pinto et al, 2020). Chest computed tomography (СТ) predicts progression to severe COVID-19 pneumonia (L. 
Cereser et al, 2021). СT revealed reticular infi ltration of the lungs with severe bilateral dense consolidation, whereas postmortem histo-
morphologically diffuse alveolar damage was observed in patients with coronary heart disease and asthma (D. Wichmann et al, 2020).

Aim of the study. To investigate radiologic of lung damage of coronavirus infection in patients with comorbidities.
The materials and methods. We have studied lung CT scanes of 50 patients age range 43-85, with afterwards PCR-confi rmed 

COVID-19 and comorbidities.
Results. In all patients (36 male and 14 female) with confi rmed COVID-19 and comorbidities (such as diabetes and hypertension), the 

consolidation of the lung parenchyma with patchy ground-glass opacities and crazy-paving pattern was observed: both lungs in 47 patients 
(94%) and unilaterally in 3 patients (6%) . These areas of consolidation were mostly peripherally and perivascularly located. Reverse halo 
sign was detected in 3 patients (6%). The prevalence of lung parenchyma injury was as follows: 3 patients (6%) showed 10% of visually 
affected parenchyma, 23 patients (46%) had 20-25%, 7 patients (14%) had 35-50%, 13 patients (26%) had 55-75% and 4 patients (8%) 
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had over 80% parenchyma involved. In all patients, the permeability of the tracheobronchial tree was preserved, the walls of the bronchi 
were not thickened. The mediastinal organs were located in the middle. The diaphragm, heart, and large vessels were typically located. 
Mass formations in the mediastinum were not detected. Rib-diaphragmatic sinuses were free. Axillary lymph nodes were not enlarged. 
Mediast inal lymph nodes were enlarged to 1.1-1.4 cm in short axis in 34 patients (68%). Poligmental pneumonia was detected in all cases 
and corresponded CO-RADS-5 (classifi cation of COVID working group of the Dutch Radiological Society).

Conclusions. Lung pattern was characteristic of CO-RADS-5 in all studied cases. There were detected areas of consolidation of the 
lung parenchyma by type of patchy ground-glass opacities, crazy-paving pattern and reverse halo sign in rare cases.

The analytic scientifi c work was performed with the support of the National Research Foundation of Ukraine (registration number 
2020.01/0157).

CHANGES OF THE MICROCIRCULATION OF PERIODONTS IN ANIMALS WITH 
LIPOPOLYSACCHARIDE INFLAMMATION 

Shcherba V.V.1, Demkovych A.Ye.2

Scientifi c supervisor – Prof. M.M. Korda, PhD
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University 

Postgraduate Dentistry Department, Department of Prosthetic Dentistry
Ternopil, Ukraine, e-mail: demkovushae@tdmu.edu.ua

Relevance. A feature of periodontopathogenic microfl ora is high virulence and toxicity due to the content of lipopolysaccharide 
endotoxin. After cell death, the endotoxins of bacteria remain biologically active molecules and in combination with tissue damage 
triggers activation of mononuclear phagocytes. Thus, research at studying of microcirculatory disorders tract in generalized periodontitis 
with a lipopolysaccharide model is relevant and perspective. 

Purpose of study. Investigate pathomorphological changes in the components of the microcirculatory tract of the periodontium in the 
defeat of lipopolysaccharide endotoxin gram-negative microfl ora in rats.

Materials and methods. The experiments were performed on white rats, which for 2 weeks every other day were injected into the 
gum tissue of 40 microliters (1 mg / ml) of lipopolysaccharide E. Coli (“Sigma-Aldrich”, “USA”) for modeling periodontitis. To assess the 
degree of structural changes on the 22nd day, material was taken for microscopic examination according to the generally accepted method. 
Histological sections were prepared after previous decalcifi cation, stained with hematoxylin-eosin.

Results. In the lamina propria of the mucous membrane of the rats gums with lipopolysaccharide infl ammation, destructive changes 
were revealed, which were manifested by disorders of the vascular bed and reorganization of connective tissue components. Impaired 
permeability of the walls of microvessels led to increased hydration and the formation of edema of the amorphous substance of the 
connective tissue of the gums. Collagen fi bers were defragmented, thinned, or formed thick bundles. The violation of vascular-tissue 
relations was evidenced by the appearance of tissue basophils in the entire thickness of the mucous membrane, which led to increased 
permeability of vascular walls and migration of blood cells. Fibroblastic cells are represented by destructively altered fi broblasts and 
fi brocytes. Changes in the microcirculation manifested by plethora of blood vessels, mainly venous, stasis, local angiomatosis. Focal 
hemorrhages in which lymphocytes, neutrophilic granulocytes, macrophages are present were defi ned in a reticular layer. Changes in the 
hemomicrocirculation were characterized by disorders of the arteriole wall, wall thickening, narrowing of the lumen, perivascular edema. 
Changes in venules and hemocapillaries were manifested by signifi cant blood supply and thinning of the wall.

Conclusions. The reaction of the vascular bed to the simulated periodontitis was manifested by dilation, blood fi lling of veins and 
hemocapillaries and narrowing of the lumens and thickening of the artery wall, which probably worsens the trophism of epithelial plate 
cells, connective tissue connective tissue and edema of amorphous substances.
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Алієва Г.

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. О.О. Гордійчук 
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Кафедра нервових хвороб 
м. Вінниця, Україна, e-mail: alievagulnara0308@gmai l.com

Актуальність. Діти з первинними пухлинами головного мозку можуть втратити зір через папіледему, залучення аферентних, 
еферентних зорових шляхів. Дефіцити функції зору у дітей можуть виявлятися через тривалий час після початку лікування 
ураження головного мозку. Ситуацію ускладнює те, що випадки розуміння та виявлення дітьми самостійно проблем із зором 
трапляються рідко. Тому з самого початку лікування пухлин головного мозку лікар має направити пацієнта до дитячого 
офтальмолога.

Мета. Оглянути медичну літературу щодо вивчення впливу первинних пухлин мозку на функції зору у дітей.
Матеріали та методи. Ретроспективний огляд медичної літератури, інформаційна обробка вітчизняних та іноземних 

онлайн-джерел (PubMed і Web of Science).
Результати. У травні 2018 року Майклом Дж. Ваном та ін. було опубліковано дослідження про довготривалі зорові 

порушення у дітей з краніофарингіомами, термін спостереження якого сягав 5,2 роки. В дослідженні приймало участь 59 
дітей і було виявлено, що близько половина дітей з порушенням функції зору була юридично незряча (n=20). Тісний зв’язок 
походження краніофарінгіоми із зоровими нервами та шляхами спричиняє втрату зору. В дослідженні Хенкісона та ін. у 2016 
році було оглянуто 29 дітей з пухлинами епіфізу та виявлено, що 69% з них мали набряк диску зорового нерва, 4% були з 
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дефектами полей зору та ні в кого з них не знизився зір під час останнього візиту офтальмолога. Діти з пухлинами епіфізу 
частіше мають еферентні розлади зорової системи, при цьому всі пацієнти, які приймали участь у дослідженні 2013 року 
під керівництвом Харпа та ін., мали якийсь елемент синдрому Паріно, 25% - горизонтальну косоокість, 15% - вертикальну 
косоокість. У ретроспективній оцінці Унсінна 2014 року нейрохірургічних пацієнтів із ураженням в ділянці турецього сідла 
було виявлено, що у 16,7% пацієнтів розвинулася диплопія після хірургічного втручання (n=10). До косоокості або порушення 
черепно-мозкових нервів призводять пухлини задньої ямки, частіше ніж передньої. Після лікування пухлини задньої ямки у 
23% дітей розвинувся ністагм, а у 42% дітей - косоокість.

Висновки. Оглянувши медичну літературу щодо вивчення впливу первинних пухлин головного мозку на функції зору у дітей, 
було виявлено, що вони можуть призвести до втрати зору, косоокості, порушення черепно-мозкових нервів, ністагму, диплопії, 
дефектів полей зору тощо. Дітям з таким діагнозом потрібен систематичний контроль та лікування у лікаря-офтальмолога. 
Лікуванням первинної пухлини не завжди можна уникнути ризиків порушення або втрати зорових функцій, тому що можуть 
бути залишкові дефекти функцій зору, які можуть продовжувати негативно впливати на якість життя дитини.

ÍÅÉÐÎÔ²Ç²ÎËÎÃ²×ÍÀ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÊÎÃÍ²ÒÈÂÍÈÕ ÏÎÐÓØÅÍÜ Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ Ã²ÏÅÐÒÎÍ²×ÍÓ 
ÕÂÎÐÎÁÓ, ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç Ã²ÏÎÒÈÐÅÎÇÎÌ ÒÀ Ó ÎÑ²Á Ç ÏÎªÄÍÀÍÎÞ ÏÀÒÎËÎÃ²ªÞ

Безкоровайна К.І.
Науковий керівник ⎯ асист. М.І. Лесів 

Івано-Франківський національний медичний університет 
Кафедра неврології та нейрохірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kbezkorovajna@gmail.com
Вступ: в діагностиці когнітивних порушень традиційно використовуються нейропсихологічні методи дослідження, проте 

в останні роки все більша увага приділяється методикам, які об’єктивують інформацію. Застосування для запису викликаних 
потенціалів високочутливих підсилювачів дозволяє виділити слабкі сигнали центральної нервової системи, які по амплітуді 
в 5-100 разів менше спонтанної активності головного мозку. Основним методом виділення ендогенних потенціалів, значно 
піднявши аналіз когнітивних процесів, є дослідження когнітивного потенціалу Р300. Вважається, що цей компонент найбільш 
тісно пов’язаний із когнітивними процесами сприйняття, уваги, пам’яті, виникає при виконанні когнітивного завдання. 
Характеристика позитивної хвилі проводиться за латентністю Р300 та амплітудою N2-P3. 

Мета наукової роботи було оцінити показники КВП у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГХ), з гіпотиреозом та у осіб з 
поєднаною патологією.

Матеріали і методи: дослідження проводилося за участі 57 хворих віком від 40 до 60 р., які були поділені на дві дослідні 
групи. Пацієнти були поділені на 3 групи за нозологією: I група – 18 хворий із гіпертонічною хворобою, які отримували 
антигіпертензивну терапію; II група–16 хворих із гіпотиреозом, що приймали L-тироксин в дозі 100-150 мг, III група – 23 хворих 
з ГХ із супутнім гіпотиреозом, які отримували відповідне лікування. Контрольна група – 18 осіб відповідного віку без проявів 
ГХ та гіпотиреозу. Викликані потенціали реєструвалися на апараті «Есперт ТМ-16 Компакт» радіотелеметричний 16-канальний 
електроенцефалограф з функцією реєстрації викликаних потенціалів. Для дослідження відбиралися максимальні латенції N2, P3 
та N3 хвилі, а також амплітудні характеристики хвилі Р3, а саме N2–P3 і P3–N3. Всім обстеженим пацієнтам ступінь вираженості 
змін КВП оцінювали згідно рекомендацій Міжнародної асоціації нейрофізіологів за змінами основних параметрів когнітивної 
відповіді: зниження амплітуди піків N2, Р3 та подовження латентного періоду піку Р3. У випадку зниження показників до 20 % 
від середніх нормативних значень реєстрували помірні зміни, при зниженні до 50% – зміни оцінювали як середнього ступеня 
вираженості, більше ніж на 50% – виражені зміни.

Результати дослідження та обговорення. Реєстрація КВП виявила зниження амплітуди піку N2 у всіх групах обстежених 
пацієнтів. Порівнюючи між собою групи, зниження амплітудних параметрів піку N2 більше ніж на 20% від норми переважало 
у всіх групах (82,5% (n=33, N=40), 85,0% (n=34, N=40) та 63,3% (n=38, N=60) пацієнтів відповідно) (χ2=7,7; р˂0,05). Реєстрація 
виявила, переважно, двобічне зниження амплітуди піку N2, а саме: в І – 67,5% (n=27, N=40), в ІІ – 77,5% (n=31, N=40), в ІІІ групі 
– 85,0% (n=51, N=60). Статистично вірогідної міжпівкульної різниці змін піку N2 не виявлено в жодній з груп. 

У пацієнтів з поєднаною патологією переважало за частотою виражене зниження амплітуди піку Р300 (більше ніж на 50% 
від норми), яке виявлено у 47 (78,3%) випадках. Зміни амплітуди в пацієнтів із гіпотиреозом відповідали переважно помірному 
(до 20% норми) та середньому ступеню вираженості (до 50% норми). Виражене зниження амплітуди піку Р300 у пацієнтів із 
гіпотиреозом зустрічається тільки у 8 (20,0%) випадках. У пацієнтів із ГХ зміни за частотою зниження амплітуди піку Р300 
відповідали помірному (до 20% норми) та середньому ступеню вираженості (до 50% норми). При порівнянні амплітудних 
характеристик у пацієнтів із ГХ, в пацієнтів із гіпотиреозом та у осіб з поєднаною патологією відмічалося статистично значима 
різниця (р=0,001).

Висновки. Визначено певні переваги за кількісними амплітудними характеристики піку Р300 для об’єктивізації недементних 
когнітивних розладів.

При порівнянні амплітудних характеристик у пацієнтів із ГХ, в пацієнтів із гіпотиреозом та у осіб з поєднаною патологією 
відмічалося статистично значима різниця. Враховуючи отримані результати, а саме основні кількісні амплітудні характеристики 
піку Р300 – амплітуди кіркового піку Р300 та його ЛП, можна рекомендувати для включення в алгоритм динамічного 
спостереження. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÏÐÎÒÈÅÏ²ËÅÏÒÈ×ÍÈÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒ²Â ÏÐÈ Ë²ÊÓÂÀÍÍ² 
ÅÏ²ËÅÏÑ²¯ Ó ÂÀÃ²ÒÍÈÕ Æ²ÍÎÊ

Волкова А.С. 
Науковий керівник – к.мед.н.,доц. Л.В. Тихонова 
Харківський національний медичний університет 

Кафедра неврології № 1
м. Харків, Україна, e-mail: avs290400@gmail.com

Актуальність. Епілепсія – це хронічне захворювання головного мозку , для якого характерна стійка схильність до розвитку 
епілептичних нападів, а також нейробіологічні, когнітивні, психологічні та соціальні наслідки цього стану.
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Хворі повинні постійно приймати лікарські засоби, проте більшість протиепілептичних препаратів мають тератогенний ефект, 
що потребує особливої уваги при призначені їх вагітним жінкам. Але захворювання епілепсією не повинне перешкоджати жінці 
мати дітей. Тому в наш час дуже актуальним є напрямок дослідження впливу протиепілептичних препаратів та особливості їх 
застосування під час вагітності.

Мета. Аналіз тератогенної дії протиепілептичних препаратів, та виявлення засобів, які можна приймати під час вагітності.
Матеріали і методи. Аналіз клінічних випадків вагітних з підтвердженим діагнозом епілепсія.
Результати. Препарати вальпроєвої кислоти та карбамазепін добре проникають через гематоплацентарний бар’єр. Ці 

лікарські засоби здатні викликати дефекти нервової трубки – spina bifi da, також можливий розвиток гідроцефалії, мікроцефалії; 
мальформації серцево-судинної та сечостатевої систем.

Фенобарбітал та фенітоїн також проникають через гематоплацентарний бар’єр, провокують розвиток серцево-судинних 
мальформацій, «заячої губи» та\або «вовчої пащі», мікроцефалії, відставання в інтелектуальному та фізичному розвитку.

При застосуванні леветирацетаму та ламотриджину, у першому триместрі вагітності, спостерігається підвищення ризику 
розвитку деформацій плоду у вигляді незрощення твердого піднебіння та\або «заячої губи». 

Висновки. Отже, протиепілептичні препарати негативно впливають на розвиток плоду, але припиняти лікування небажано. 
Тому в сучасній практиці використовують малі дози леветирацетаму та ламотриджину, у зв’язку з найменшим рівнем ризику по 
відношенню до інших лікарських засобів.

ÂÏËÈÂ COVID-19 ÍÀ ÍÅÐÂÎÂÓ ÑÈÑÒÅÌÓ ÒÀ ÍÅÂÐÎËÎÃ²×Í² ÏÐÎßÂÈ Ó ËÞÄÅÉ Ç 
ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑÍÎÞ ²ÍÔÅÊÖ²ªÞ 

 Гаразаде А. 
Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. О.О. Гордійчук 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 
Кафедра нервових хвороб

м. Вінниця, Україна, e-mail: ayten.garazade985@ukr.net
Актуальність: На сьогоднішній день Covid-19 є найактуальнішою темою у всьому світі.
Так як провідною системою людського організму є нервова, вже є немало результатів досліджень, які підтверджують 

наявність неврологічних проявів у пацієнтів з Covid-19, який впливає на мозок та ЦНС.
Мета: Вивчити патофізіологічний механізм та вплив коронавірусної інфекції на нервову систему та визначити й узагальнити 

неврологічні прояви у людей з Covid-19.
Матеріали та методи: Інформаційна обробка медичної літератури та даних вітчизняних й іноземних онлайн-джерел.

Результати: Коронавірусна інфекція здатна викликати такі розлади з боку НС, як аносмія, паралічі, порушення свідомості, 
судоми, інсульти. Зв’язування частини Covid-19 з АПФ-2 на епітеліальній клітині слизової оболонки носа та рота призводить 
до активації прозапальних цитокінів та утворення «цитокінового шторму», внаслідок якого підвищується С-реактивний білок, 
феритин та D-димер. Це спонукає утворення кров’яних тромбів, які є причинами інсульту. Цей «шторм» проходить через 
гематоенцефалічний бар’єр і разом з елементами крові та вірусом проникають у мозкову тканину та викликають її інфільтрацію, 
яка призводить до судомного синдрому, енцефалопатій та розвитку делірію. Крім цього, внаслідок мімікрії віруса виробляються 
АТ до периферичних та черепних нервів, які ушкоджують їх. Через взаємозв’язок структури Covid-19 з АПФ-2 відбувається 
зростання ангіотензину-2, наслідком якого є підвищення опору периферичних судин, яке призводить до внутрішньочерепних 
крововиливів. За даними дослідників, які спостерігали за статистикою неврологічних проявів протягом 2020 року встановили, 
що серед 202 пацієнтів у Італії в 64,4% була аносмія у той час, коли у Китаї серед 214 хворих тільки у 5,1-5,6 % порушувався 
нюх. Таку різницю у відсотках пов’язують з поліморфізмом генів, які кодують АПФ-2. Mao et al. дослідив, що у 5 пацієнтів 
із 214 був ішемічний інсульт і тільки у одного - внутрішньочерепний крововилив, у 14,8 % відзначалися порушення 
свідомості різного ступеня. За результатами Li et al. серед 221 хворих у 14,8 % була цереброваскулярна патологія. Згодом, 
ці ж пацієнти можуть проявляти нейрокогнітивні та нейропсихічні наслідки ( депресія, психоз, паркінсонізм). Причиною 
цих наслідків є те, що навіть при повному одужанні коронавірус може залишитись у деяких нейронів, що може призвести 
до дегенерації мозку та неврологічних ускладнень. Серед загальної популяції під час пандемії у Китаї, Іспанії, Італії, Ірані, 
США, Туреччині, Непалі та Данії показники симптомів тривоги (6,33% - 50,9%), депресії (14,6% - 48,3%), посттравматичного 
стресового розладу (7% - 53,8%), психологічного стресу (34,43% - 38%) та стресу (8,1% до 81,9%) були високими. 
Висновок: Covid-19 має вагомий вплив на нервову систему та здатний проявляти найрізноманітніші неврологічні прояви не 
тільки під час захворювання даною інфекцією, але й після одужання.

ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÑÓÁÀÐÀÕÍÎ¯ÄÀËÜÍÎÃÎ ÊÐÎÂÎÂÈËÈÂÓ
Довбешко А.В.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.В. Тихонова
Харківський національний медичний університет

Кафедра неврології №1
м. Харків, Україна, e-mail: nastyanastya311@gmail.com

Актуальність. Субарахноїдальний крововилив є одним із найпоширеніших видів інсульту, який зустрічається з частотою від 
7 до 15 випадків на 100000 населення в рік. Найчастіше виникає у віці від 25 до 55 років, при розриві аневризми поверхневих 
судин мозку. Актуальність полягає в тому, що близько 35-40% хворих помирають в перші 24 години, а 20-25% протягом 30 днів. 

Мета. Показати на клінічному прикладі, як важливо вчасно надати медичну допомогу хворому на субарахноїдальний 
крововилив. 

Матеріали і методи. Хворий, С., 45 років, був доставлений до неврологічного відділення Харківської обласної клінічної 
лікарні в стані глибокого приглушення (за шкалою Глазго 11 балів). Стан хворого середньої тяжкості. Зі слів родичів, 
захворів гостро, раптово з’явився інтенсивний головний біль, нудота, блювота, в подальшому втрата свідомості. Об’єктивно: 
температура тіла 37,8C°, ЧСС 80/хв, АТ 150/100, ЧД 18/хв, виражена ригідність потиличних м’язів, позитивні симптоми Керніга, 
Брудзинського та Бабінського. Дослідження функцій черепно-мозкових нервів: птоз, розбіжна косоокість справа. Сухожилкові 
рефлекси D=S, загальна гіперестезія. КТ: наявність крові в субарахноїдальному просторі. Церебральна ангіографія: аневризма 
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задньої мозкової артерії зліва, розміром 3х4мм. Було виконано хірургічне втручання з метою виключення аневризми. Після 
операції на тлі інфузійної, дегідратаційної, антибактеріальної, церебропротекторної терапії стан хворого покращився. Через 10 
днів хворий був виписаний та направлений в неврологічне відділення за місцем проживання.

Результати. Наведений клінічний випадок субарахноїдального крововиливу доводить про необхідність госпіталізації 
таких хворих та надання спеціалізованої терапії для профілактики повторних випадків. Ефектами терапії є антигіпертензивна, 
анальгетична, протиблювотна, дегітратаційна, антибактеріальна, регідратаційна, церебропротекторна дія. 

Висновки. Субарахноїдальний крововилив є важким захворюванням, яке при несвоєчасному та неправильному наданні 
медичної допомоги може призвести до інвалідизації або смерті. 

ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÕÂÎÐÎÁÈ ÏÀÐÊ²ÍÑÎÍÀ
Іддрісу Р.Ш.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.В. Тихонова 
Харківський національний медичний університет

Кафедра неврології №1
м. Харків, Україна, e-mail: reiwan.2000.ri@gmail.com

Вступ. Хвороба Паркінсона – синдром, який виникає при ураженні чорної речовини. Він пов’язаний з недостатнім 
синтезом і надходженням дофаміну у смугасте тіло і характеризується гіпокінезією, підвищенням м’язового тонусу, 
тремором у спокої, вегетативними і психічними порушеннями. Синдром паркінсонізму найбільш характерний для 
хворих старшої вікової групи, більше 60 років, однак в медичній практиці також зустрічаються і молоді форми.
Актуальність. На сьогоднішній день хвороба Паркінсона має одні з найвищих темпів поширення серед неврологічних 
захворювань. Статистика свідчить, що у світі налічується більше 4,2 млн пацієнтів, а через 20 років, за оцінками експертів, через 
стрімке старіння людства їхня кількість може сягнути 15 млн. Згідно зі статистикою МОЗ, в Україні на хворобу Паркінсона 
хворіє понад 23 000 людей, або 61,4 на 100 000 населення. Кожного року більше 2000 українців дізнаються про наявність в них 
цього діагнозу. Тому для того, щоб привернути уваги до цієї хвороби, наводимо клінічний випадок.

Мета – проаналізувати типові для хвороби Паркінсона симптоми за допомогою клінічного випадку для покращення 
діагностики цього захворювання.

Дослідження. Пацієнт М., 1960 року народження, вважає себе хворим з 2018 року коли почав помічати тремтіння пальців, 
яке посилювалось при емоційному навантаженні. Також скаржиться на зниження пам’яті, головні болі, сповільнення рухів, 
відмічає зміну почерку. З анамнезу життя стало відомо що хворий з 20 років професійно займався боксом, пішов зі спорту у 35 
років через множинні травми кистей.

За даними об’єктивного дослідження: загальний стан задовільний, свідомість ясна, лице гіпомімічне, статура гіперстенічна, 
постава сутула, хода повільна, руки напівзігнуті у ліктьових суглобах, ноги напівзігнуті у колінних суглобах. Маса тіла – 106 кг. 
Зріст – 182 см.

У неврологічному статусі свідомість ясна, хворий орієнтований в просторі, йде на контакт. Інтелект знижений, проявляются 
втрата ініціативи, активності, звуження кругозору та інтересів, відзначається різке зниження емоційних реакцій. Зі сторони 
черепно-мозкових нервів патологій не визначається. Порушень чутливості не виявлено. М’язовий тонус підвищений. Обсяг 
активних рухів в кінцівках повний. Пасивні рухи в суглобах здійснюються з опором (симптом зубчастого колеса). Патологічні 
рефлекси і парези відсутні. Відмічається тремор спокою. Пальце-носову і коліно-п’яткову пробу виконує задовільно з обох 
сторін. Хода уповільнена, визначається ахейрокинез. Менінгеальні симптоми відсутні. Вегетативних порушень не виявлено. 

На підставі скарг, анамнезу та об’єктивного дослідження було встановлено діагноз: хвороба Паркінсона. Було 
призначено лікування препаратом Сталево, який містить у своєму складі Леводопу, Карбідопу и Ентакапон. 
Висновок. Таким чином розробка профілактичних заходів, а також своєчасне виявлення та лікування хвороби Паркінсона може 
сприяти зменшенню інвалідизації у пацієнтів працездатного та похилого віку.

ÂÈßÂËÅÍÍß ÎÇÍÀÊ ÂÅÃÅÒÀÒÈÂÍÈÕ ÇÌ²Í ÑÅÐÅÄ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â 4 ÊÓÐÑÓ ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

Кириченко М.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.В. Тихонова
Харківський національний медичний університет

Кафедра неврології №1
м. Харків, Україна, e-mail: kmi000525@gmail.com

Актуальність. За сучасними даними ті чи інші прояви синдрому вегетативною дистонії (СВД) проявляються у 80% 
населення молодого віку, зокрема у студентів, а стрес та постійні навантаження провокують виникнення таких симптомів. Саме 
тому вегетативні розлади є актуальною проблемою сучасної медицини.

Мета: вивчення стану вегетативної нервової системи та виявлення суб’єктивних ознак синдрому вегетативної дистонії серед 
студентів 4 курсу Харківського національного медичного університету за допомогою опитувальника.

Матеріали та методи. Матеріалом даного дослідження стали результати опитування 54 студентів 4 курсу ХНМУ віком 
від 20 до 22 років за допомогою опитувальника «Опитувальник для виявлення ознак вегетативних змін» А.М. Вейна (1998 
р.). Критерієм наявності синдрому вегетативної дистонії (СВД) за даним опитувальником слугує сума балів 15 і більше. При 
написанні роботи були використані наступні методи: систематизація матеріалу, порівняльний метод та метод аналізу.

Результати. За результатами опитування 44 студента (81,5%) набрали 15 і більше балів, що свідчить про наявність у них 
суб’єктивних симптомів СВД. Середня кількість балів в цій групі склала 35 з 71 можливих. Відповідно 10 студентів (18,5%) 
набрали менше 15 балів, що свідчить про відсутність в них вегетативної патології. Під час аналізу даних анкет нами було 
виявлено, що більшість студентів скаржаться на оніміння або похолодання пальців кистей, стоп (66,7% опитуваних), зниження 
працездатності та швидку стомлюваність (63%), схильність до почервоніння обличчя при хвилюванні (59,3%) та порушення 
сну (51,9%). Найменш частою скаргою серед опитуваних є раптова втрата свідомості (14,8%). Варто зазначити, що статева 
відмінність мало вплинула на результати опитування – приблизно кожен 5 як серед чоловіків, так і серед жінок визнає в себе 
наявність ознак вегетативної дистонії.
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Висновки. Свій стан як вегетативно-лабільний визнали 44 з 54 опитуваних (81,5%), причому статева відмінність мало 
впливає на частоту випадків виявлення ознак вегетативних змін серед опитаних студентів 4 курсу. Отримані дані є лише 
суб’єктивною оцінкою студентами власного стану, який може бути пов’язаний з нераціональним психоемоційним режимом. 
Для покращення самопочуття студентам рекомендується дотримання режиму сну, праці та відпочинку, раціональний режим 
харчування, прогулянки на свіжому повітрі щодня та заняття спортом.

ÏÐÈ×ÈÍÍÎ-ÍÀÑË²ÄÊÎÂ² ÇÂ’ßÇÊÈ Ê²ÑÒÎÇÍÎ¯ ÄÅÃÅÍÅÐÀÖ²¯ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÊÓ ÏÐÈ 
²ÍÑÓËÜÒÀÕ Ó Ä²ÒÅÉ

Новицька Є.Р.
Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. Л.В. Тихонова 
Харківський національний медичний університет

Кафедра неврології №1
м. Харків, Україна, e-mail: novizliza55@gmail.com

Актуальність. Кістозна дегенерація – це наявність дрібних порожнин у білій речовині мозку, які сполучаються один з 
одним, і не пов’язані з шлуночками мозку. Однією з головних причин утворення кістозної дегенерації головного мозку є гострі 
порушення мозкового

 кровообігу(ГПМК). Незважаючи на сучасні досягнення в діагностиці патології головного мозку питання диференціальної 
діагностики і оцінки розвитку внутрішньомозкових кіст в динаміці по відповідних діагностичних зображеннях залишаються 
відкритими.

Мета. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків кістозних дегенерацій головного мозку у дітей, які мають в анамнезі інсульт.
Матеріали і методи. Було обстежено 20 дітей (70% дівчат і 30% хлопців) у віці до одного року з картиною кістозної дегенерації 
головного мозку на МРТ, що перенесли в перший місяць життя ГПМК. Усі хворі пройшли комплексне обстеження, що включало: 
консультацію невропатолога, гематолога; загальний та біохімічний аналізи крові, коагулограму, імуноферментний аналіз на 
виявлення TORCH- інфекції та МРТ головного мозку

Результати. Згідно з анамнезом виявлено: 35% дітей, які були народжені від першої вагітності, 45 % - від другої; 15 % 
- від третьої вагітності; 5% - від п’ятої. У половини матерів були виявлені TORCH інфекції під час вагітності. Здебільшого 
це цитомегаловірусна та герпетична інфекції. У 60% матерів спостерігалась гостра респіраторна інфекція, у 40%-нефропатія, 
у 5% був виявлений гепатит. Під час вагітності 35% матерів приймали антибіотики , 20% - комплекси вітамінів, 15% - 
ниркові препарати. Акушерський анамнез обтяжений в 25% випадках (спонтанні аборти, викидні). У розвитку ГПМК в 35% 
випадків визначають перенесений ДВЗ-синдром, в 20% - судинні аномалії, в інших випадках має місце поліфакторність. 
Висновки. Отже, на ГПМК що ускладнилися, має вплив протікання вагітності, використання вагітними лікарських засобів, 
наявність у вагітної тих або інших інфекцій, зокрема TORCH інфекцій, що вказує на необхідність детальнішого обстеження 
дітей, що знаходяться в групі ризику. МРТ на сучасному етапі є чутливим методом у виявленні мінімальних змін речовини 
головного мозку і може бути методом вибору для розробки диференціально-діагностичних і динамічних критеріїв оцінки 
кістозних процесів головного мозку. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÎÌÍÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÏÎÐÓØÅÍÜ Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ 
²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

Огороднік Н.А., Усяка Я.С. 
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Я. Михалойко 

Івано-Франківський національний медичний університет 
Кафедра неврології та нейрохірургії 

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ohorodnik81@gmail.com
Актуальність. Якість життя студента в значній мірі визначається станом його розумового, фізичного та духовного здоров’я. 

В даний час студентська молодь усвідомила наскільки важливі для процесів відновлення організму правильне харчування і 
адекватна фізична активність. Значення ж сну багато в чому залишається недооціненим. Підтвердженням цього є ненормований 
розпорядок дня студента, зокрема 78% опитаних засинають у проміжку від опівночі до 3-ї год ранку. Особливістю студентів-
медиків є недотримання ними гігієни сну: нерегулярне вкладання спати, соціальний Jetlag (короткочасний сон в будні дні й 
більш тривалий у вихідні), розумове та фізичне перенапруження, стрес, надмірне вживання кавових напоїв, зокрема перед сном, 
порушення дієти і багато іншого. Усі перераховані чинники можуть сприяти розвитку сомнологічних розладів у студентів. 

Мета. Оцінити сомнологічний статус, а також рівень денної сонливості у студентів 4 курсу медичного факультету ІФНМУ. 
Матеріали і методи. у дослідженні взяли участь 197 студентів 4 курсу медичного факультету, з них респонденти чоловічої 

статі становили 31,5%, жіночої – 68,5%. Вік опитаних від 20 до 22 років. Для досягнення поставлених цілей у дослідженні були 
використані шкала денної сонливості Epworth (Epworth Sleepiness Scale, ESS), шкала якості гігієни сну(ASHSr); 16-факторний 
опитувальник Кеттела (16-PF, форма А), а також оригінальна анкета-опитувальник із зазначенням віку, статі, питань, що 
стосуються нічного та денного сну та ін. Анонімне анкетування проводилось в режимі online за допомогою платформи Google-
форм. Статистична обробка результатів здійснювалась із використанням програми Microsoft Excel. 

Результати. 58% опитаних відзначили що середня тривалість нічного сну становить 5,0-5,5 год, у 34% – 6-7 год, а 8% 
вказали тривалість 8 год на добу. Незважаючи на такі результати, 56,3% досліджуваних частково задоволені якістю свого сну, 
31,3% повністю задоволені і 12,5% досліджуваних не задоволені якістю власного сну на момент дослідження. У більшості 
(68%) студентів період засинання знаходиться в інтервалі 0:00 – 02:00 год.. 56,6% студентам для засинання необхідно від 1 до 
10 хв. 25,4% респондентів витрачають на засинання від 10 до 30 хв., 15,6% випробовуваних витрачають на засинання від 30 
до 60 хв. Для решти досліджуваних (9,4% ) час, відведений на засинання характеризується своєю непостійністю. Більшість 
досліджуваних студентів (91,9%) характеризують свій сон як глибокий і міцний на рівні середніх і вище середнього показників. 
Однак, у відповідях досліджуваних простежується невідповідність між оцінкою глибини і якості їхнього сну і відчуттями 
при пробудженні.Так, 46,9% респондентів оцінюють свій стан при пробудженні як інертний і в’ялий, 31,3% прокидаються 
втомленими і незадоволеними, і лише 21,9% досліджуваних оцінюють свій стан після сну як бадьорий і енергійний. Отже, 
незважаючи на суб’єктивно високу оцінку самого сну, більшості досліджуваним він все ж таки не приносить бажаного 
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відпочинку і відновлення сил. У 9% респондентів наявне хропіння, серед них на частку хлопців припадає 75%, а дівчат,- 25%. 
Слід зауважити, що 43% опитаних сплять у післяобідній час впродовж 1-2 год. (юнаки - 58%, дівчата - 42%).

Висновки. Аналіз отриманих результатів свідчить, що поширеність розладів сну серед студентів 4 курсу медичного факультету 
помірно виражена, наявна денна сонливість. Привертає увагу значний відсоток студентів (58%), у яких тривалість нічного сну 
становить всього 5,0-5,5 год, у 68% період засинання знаходиться в інтервалі 0:00 – 02:00. Усе це зумовлює сповільнену реакцію 
та погіршення когнітивної функції й викликає потребу у компенсації за рахунок денного сну після пар. 

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÊÎÐÏÎÐÀËÜÍÎ¯ ÀÊÓÏÓÍÊÒÓÐÈ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ 
Ë²ÊÓÂÀÍÍ² Ä²ÒÅÉ ²Ç ÑÈÑÒÅÌÍÈÌÈ ÍÅÂÐÎÇÀÌÈ

Олексин І.Р., Блонна М.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.І. Ліскевич

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра неврології та нейрохірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: martablonna@gmail.com
В останні роки проблема неврозів у дітей набуває особливої актуальності. Значне зростання їх поширеності зумовлено 

насамперед соціально-економічними факторами, які ведуть до збільшення кількості неповних сімей, браку батьківського 
піклування, а також високим рівнем інформаційного навантаження на дітей та підлітків. 

Мета. дослідження ефективності рефлексотерапії загальної і сегментарної дії в схемах лікування та реабілітації неврозів у 
дітей.

Методи та матеріали. На базі центру ранньої медико-соціальної реабілітації для дітей з ураженнями ЦНС Івано-Франківської 
ОДКЛ проліковано 63 дітей віком від 4 до 15 років із системними неврозами, які мали тривалий анамнез медикаментозної 
корекції (від 3 до 6 місяців) без достатнього ефекту. Серед них: 36 – неврози нав’язливих рухів, 19 – логоневрози середнього 
і тяжкого ступеню, 8 – неврозоподібний енурез. В лікуванні використовувалася рефлексотерапія загальної і сегментарної дії, 
сеанси якої при логоневрозах поєднували із логопедичними заняттями. Катамнез становив 1 рік. 

Результати. Встановлено, що у 81,8% дітей після проведеного курсу лікування відзначалося значне покращення психо-
неврологічного статусу, аж до одужання, *і лише у 18,2% дітей терапевтичний ефект був мінімальним. Найкращих результатів 
вдалося досягти у дітей із неврозоподібним енурезом – вже після 5-6 сеансу епізоди нічного нетримання сечі припинялися 
та не відновлювалися протягом року. Позитивна динаміка відзначалася і при неврозах нав’язливих рухів: у 46,3% випадків 
по завершенні курсу виявлено повне зникнення гіперкінезів, у 54,7% – значне зменшення їх частоти та інтенсивності. При 
логоневрозах в цілому позитивні зміни в клінічній картині спостерігалися у 50% випадків, проте, ефект був мінімальним при 
логоневрозах тяжкого ступеню. иУ22% дітей цієї групи після проведення повторного курсу рефлексотерапії протягом року 
відзначали помітне покращення, але досягти стійкого результату не вдавалося. 

Висновки. Таким чином, використання корпоральної акупунктури в комплексному лікуванні дітей з системними неврозами 
є важливим фактором оптимізації терапевтичного впливу. Проведення сеансів рефлексотерапії амбулаторно в умовах 
реабілітаційного центру в присутності батьків дитини активізує їх міжособистісне спілкування, що можна оцінювати як дієвий 
елемент раціональної психотерапії, який сприяє стабілізації психоемоційної сфери дітей.

ÇÌ²ÍÈ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â ÒÐÎÌÁÎÖÈÒÎÃÐÀÌÈ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÈÌ 
ÃÎÑÒÐÈÌ ²ØÅÌ²×ÍÈÌ ²ÍÑÓËÜÒÎÌ Â ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ×ÓÒËÈÂÎÑÒ² ÄÎ ÒÅÐÀÏ²¯ 
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При цереброваскулярній патології під впливом атерогенних факторів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету на 
фоні ураженого судинного ендотелію відбувається активація тромбоцитарного гемостазу. Це зумовлює посилення елімінації 
тромбоцитів, скорочення часу їх життя та компенсаторну активацію тромбоцитопоезу з виділенням у кровотік юних 
тромбоцитів, що відрізняються більшим розміром та високою реактивністю. Виходячи з цього, визначення змін морфологічних 
форм циркулюючих тромбоцитів може мати клініко-діагностичне значення в констатації тромбоцитарної гіперактивності.

Мета:вивчення змін тромбоцитограми у хворих раннього відновного періоду ішемічного інсульту в залежності від чутливості 
до терапії ацетилсаліциловою кислотою.

Матеріал і методи дослідження: проведено клініко-лабораторний аналіз 80 хворих з перенесеним гострим ішемічним 
інсультом (ГІІ), які з метою профілактики повторного інсульту приймали ацетилсаліцилову кислоту (АСК) у дозі 75-100 
мг на ніч. Групу контролю склали 30 практично здорових осіб (16 чол. та 14 жін.), котрі не приймали АСК. Функціональна 
активність тромбоцитів визначалась на лазерному агрегометрі Biola Aggregation Analyser та за результатами тромбоцитограми 
на гематологічному аналізаторі Abacus 30.

Результати. За результатами оптичної агрегатометрії, 25% обстежених пацієнтів не відповідали на терапію АСК,- та були 
віднесені до І-шої досліджуваної групи, решта 75% були аспіриночутливими та склали ІІ-гу групу. Підвищена агрегація 
тромбоцитів у аспіринорезистентних пацієнтів характеризувалася змінами показників тромбоцитограми у порівнянні із 
аспіриночутливими пацієнтами. При цьому, було відмічено збільшення розміру тромбоцитів, зростання ширини розподілу 
тромбоцитів, підвищення тромбокриту, кількісного та відсоткового вмісту великих тромбоцитів.

Висновок: порівнюючи тромбоцитограму у аспіринорезистентних та аспіриночутливих пацієнтів відмічається достовірне 
підвищення практично всіх показників, що відображає більшу функціональну тромбоцитарну активність, тобто підвищену 
агрегаційну здатність і доводить недостатність антиагрегантного ефекту від застосованої АСК у них.
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Relevance. Parkinson’s disease is one of the most common pathologies, which characterized by degenerative process in neurons and 
loss of dopaminergic neurons. It is manifested by hypokinesia, muscle hypertonicity, postular instability and tremor, variety of non-motor 
symptoms. Dopaminergic drugs are the most effective, but after their long-term use it can be the phenomenon on/off. 

Goal. Studing of the features of the clinic and treatment of the phenomenon on/off in parkinsonism, description of a clinical case of this 
syndrome with high doses usages of levadopa in a patient with Parkinson’s disease, because clinical manifestations of the phenomenon 
may vary from patient to patient.

Materials and methods. This work is the result of clinical observation of the patient.
Results. Patient C., 63 years old, took for a 2 years levadope at dose of 800 mg / day. The disease was debuted 5 years ago, when it was 

handwriting changes, diffi culty in performing small movements of the right hand, then there was a tremor in a right hand, arising at rest. 
The diagnosis of Parkinson’s desease was established. The therapy was started with levodopa at a dose of 300 mg / day. Over the time, the 
symptoms of disease began to increase. Recently, trembling of the right hand, sweating, anxiety have intensifi ed. The duration of dose of 
levodopa was gradually reduced for 2 hours. The patient independently increased the dose of the drug, reduced the time between doses. 
At the time of treatment, the daily dose of levadopa was 1600 mg / day. At clinical neurological examination there was a aggravation of 
motor symptoms (stiffness of movements, tremor, gait disturbances). The total score on the scale of the Hamiltone (HAM-A) scale was 
22, which corresponds on moderate severity of anxiety development. Correction of antiparkinsonian treatment was performed: a three-
component drug (levodopa + carbidopa + entacapone) in a dose of 150 mg + 50 mg of levadopa 6 times a day, as well as psychotherapy 
sessions were prescribed. As a resuit of the treatment there were an improvement in general condition, decreased severity of stiffness, 
trembling hands, improved walking, decreased sweating and anxiety. Total points of testing using HAM-A shows 8 points, which indicates 
about the absence of anxiety. In addition, there was a signifi cant prolongation of the effect of a single dose of levodopa - up to 4 hours.

Conclusions. Clinical improvement was achieved by inhibiting the metabolism of levadopa and prolonging the effect with entacapone. 
It was also possible to reduce the severity and duration of levodopa-induced dyskinesias by reducing the daily dose of levodopa, stabilizing 
the level of levodopa in plasma and providing more constant stimulation of striatum dopamine receptors.

ÍÎÐÌÀËÜÍÀ ÒÀ ÏÀÒÎËÎÃ²×ÍÀ ÌÎÐÔÎËÎÃ²ß
NORMAL AND PATHOLOGICAL MORPHOLOGY
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Гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) — це симптомокомплекс гострої ЛН, який розвивається на тлі ураження 
легень різної етіології і характеризується некардіальним набряком легень, порушенням зовнішнього дихання та гіпоксією.

Проведено ретроспективний аналіз 587 медичних карт стаціонарного хворого за 2015-2020 роки пацієнтів які лікувалися в 
ОКЛ, ЦМКЛ, центральних районних лікарнях Калуша і Коломиї та 234 протоколів автопсій.

Аналіз медичної документації показав, що основними причинами розвитку ГРДС були: емболія легеневої артерії (жирова -3 
, повітряна -1, амніотичною рідиною - 5); сепсис- 6, гемотрансфузійний шок - 5, грип - 26).

Серед клінічних критеріїв діагностики захворювання найчастіше виявлялися: виражені задишка та ціаноз; кашель із 
виділенням пінистого мокротиння рожевого кольору; тахікардія, тахіпноє. Аускультативно — велика кількість вологих хрипів 
різного калібру в легенях і виражена крепітація, які є ознаками набряку легень; ознаки зростаючої ЛГ з синдромом гострого 
легеневого серця; поліорганна недостатність: нирок (олігоанурія, протеїнурія, циліндрурія, мікрогематурія, гіперкреатинемія); 
печінки (жовтяниця, підвищення активності АсАТ, АлАТ, ЛДГ); головного мозку (запаморочення, загальмованість). ЕКГ-
критерії: відхилення електричної вісі серця вправо, Р-pulmonale. Рентгенологічні критерії: вибухання конуса легеневої артерії, 
ознаки підвищення тиску в легеневій артерії <30/15 мм рт. ст., двосторонні інфільтрати в легенях; інколи визначається симптом 
«снігової бурі». Лабораторно-біохімічні критерії: артеріальна гіпоксемія (РаО2 <50 мм рт. ст.) і гіперкапнія (РаСО2 >45–50 мм рт. 
ст.); зниження рН до 7,2 ОД і менше та інші ознаки респіраторного декомпенсованого ацидозу; респіраторний індекс РаО2 FiO2 
≤200 мм рт. ст. (де РаО2 — парціальний тиск кисню в артеріальній крові, FiО2 — концентрація кисню у видихнутому повітрі, 
виражена у десятих частках).

Макроскопічно на автопсії виявлено масивний набряк легень, які мали синюшно-багряний колір, в просвіті трахеї і бронхів 
піниста рідина з домішками крові. На мікропрепаратах легень забарвлених гематоксиліном-еозином, на фібрин в модифікації 
Д.Д.Зербіно та іншими методами в легенях виявлено значні пошкодження аеро-гематичного бар’єру, зокрема альвеолоцитів 
1-го та 2-го типів, наповненість просвіту альвеол набряковою рідиною, фібрин різної ступені зрілості та гіалінові мембрани, які 
частково або повністю покривають поверхню альвеол. В альвеолах – велика кількість ПЯЛ, скупчення внутрішньо-альвеолярних 
макрофагів, стаз та повнокрів’я капілярів, набряк між альвеолярних перегородок.
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Актуальність теми. Дана тема є актуальною, так як оцінюючи статистичні дані можна сказати, що є різні причини розвитку 

чоловічого непліддя, і складає в середньому 45%, одним з них є вплив етанолової інтоксикації. Ураження передміхурової залози 
є важливою проблемою в урології і андрології.

Зловживання спиртними напоями порушує процес сперматогенезу, біосинтез тестостерону та знижує його рівень в крові, 
в водночас впливає на структурно-функціональний стан, що вкрай негативно відображається на передміхуровій залозі, яка 
є органом-мішенню для цього гормону. В результаті негативного впливу спостерігаються розлади кровообігу в яєчку, що 
негативно позначається на репродуктивній функції і працездатності чоловіків в зв’язку з діуретичними розладами.

Мета роботи було: встановити особливості структурної організації паренхіми передміхурової залози у нормі та у випадку 
перебудови під впливом хронічної етанолової інтоксикації в експерименті. 

Завдання дослідження: вивчити характер впливу етанолової інтоксикації на передміхурову залозу. 
Матеріали і методи дослідження. Матеріалом для дослідження послужили 36 статевозрілих лабораторних щурів, які були 

поділені на дві групи, одні з яких піддавались етаноловій інтоксикації. Виготовлені загальноприйнятим методом гістологічні 
препарати піддалися цитологічному дослідженню.

Результати дослідження: В паренхімі передміхурової залози в умовах етанолової інтоксикації цитогістоструктурні зміни 
носять вогнищевий характер. Зменшується до 56,5% відносна площа залозистого епітелію, в той же час спостерігається значне 
зростання площі волокнисто-м’язово-еластичного компонента до 43,5%. Ядра клітин залозистого епітелію та цитоплазматичні 
органели дещо деформовані, по відношенню до норми. У просвіті кінцевих відділів залоз наявний секрет, зміни властивостей 
якого призводить до порушення бар’єрної функції органа.

Висновок. Дослідження показують, що хронічна етанолова інтоксикація є особливо небезпечною причиною розвитку 
чоловічого безпліддя. Тривале і систематичне вживання доз концентрованого етанолу призводить до значних стійких розладів 
гемомікроциркуляції в яєчку, що негативно відображається на стані передміхурової залози. Отримані дані про негативний 
вплив на яєчка і передміхурову залозу впливу концентрованих доз етанолу вимагають бережного ставлення до даного органа та 
негайного обмеження зловживання етанолом.

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÌÎÐÔÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÇÌ²Í Ó ËÅÃÅÍßÕ ÏÐÈ 
ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑÍ²É ÕÂÎÐÎÁ² (COVID-19) ² ÃÐÈÏÓ ÒÈÏÓ À (H1N1)
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Актуальність теми. Нова інфекція COVID-19 і грип A (H1N1) мають іноді схожу клінічну картину. В обох випадках 

розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму, навіть призвести до смерті.
Мета роботи. Порівняти вплив SARS-CoV2 та вірусу грипу А (H1N1) на легені, встановивши спільні та відмінні морфологічні 

зміни у легенях.
Методи дослідження. Проведений аналіз результатів патологоанатомічних розтинів осіб, що померли внаслідок COVID-19 та 

грипу А (H1N1) на базі патологоанатомічного відділення КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». 
Результати досліджень. Для досліджуваних захворювань основним спільним морфологічним проявом в легенях є дифузне 

альвеолярне пошкодження (ДАП).
У випадках COVID-19, тканина легень дифузно ущільнена і практично безповітряна, поверхня характерного «лакованого» 

вигляду, на розрізі темно-вишневого або червоно-бурого кольору, з ділянками ателектазів (дистелектаз), часто великими 
зливними крововиливами і нерідко - різної величини геморагічними інфарктами. Також характерні множинні пристінкові і 
обтуруючі тромби гілок легеневих артерій і вен різного калібру. вогнищами пневмосклерозу і/або ознаки гнійної пневмонії. 
Гістологічно ДАП проявляється розвитком переважно інтерстиціальної пневмонії, мікроангіопатії з тромбозом, гіалінових 
мембран і/або геморагічним набряком. 

Грип А проявляється передусім системним токсикозом і капіляротоксикозом з переважним ураженням мікросудин верхніх 
дихальних шляхів та легень. У осіб, що померли на першому тижні хвороби макроскопічно діагностується геморагічний 
трахеобронхіт, в легенях повнокрів’я, набряк, ущільнення, із зниженою повітряністю та крововиливи. При гістологічному 
дослідженні спостерігається геморагічна бронхопневмонія, гіалінові мембрани, внутрішньо альвеолярний геморагічний набряк, 
повнокрів’я капілярів міжальвеолярних перетинок, деструкція альвеолярного епітелію. 

При летальних наслідках з тривалістю захворювання 2 тижні і більше в тканині легень спостерігаються проліферативні зміни, 
у вигляді організації фібрину з розвитком різних за площею осередків пневмосклерозу або у випадках приєднання бактеріальної 
інфекції тотальні фібринозно-гнійні пневмонії. 

Висновки. Морфологічна картина легень як при COVID-19,так і при грипу А (H1N1) залежить від давності захворювання. 
Для COVID-19 характерним є інтерстиціальна пневмонія,ураження судин мікроциркуляторного русла з розвитком тромбів та 
тромбоемболій. Для грипу типу А (H1N1) характерним є: висока летальність протягом першого тижня хвороби, що ймовірно 
обґрунтовується системним токсикозом, наявність геморагічного трахеобронхіту, геморагічної бронхопневмонії.
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Актуальність дослідження. Ожиріння належить до найпоширеніших метаболічних захворювань у світі. Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я (ВООЗ) ожиріння визнано новою неінфекційною пандемією нашого часу. Існує низка досліджень, 
що доводять допоміжний вплив інтервального харчування у вирішенні проблеми надлишкової ваги та метаболічних розладів. 
Обмеження харчування за часом - це тип дієти, який орієнтований на час прийому їжі. Замість обмеження видів їжі або кількості 
калорій, які люди споживають, ця дієта обмежує кількість часу, який вони можуть витратити на їжу. Питання інтервального 
харчування є доволі дискутабельним. Недавні дослідження показують, що обмежене в часі харчування може призвести до 
втрати ваги та поліпшення здоров’я. Однак, існують дані, що інтервальне харчування не призвело до зменшення маси тіла або 
жиру в порівнянні зі стандартною дієтою.

Тому метою нашого дослідження було з’ясувати метаболічні особливості обмеженого в часі харчування за умов високожирової 
дієти в експерименті. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведено на 15 щурах-самцях масою 120-150 г, які були розділені на такі 
дослідні групи: 1-ша – контрольна (інтактні тварин); 2-га – тварини, які перебували на високожировій дієті при стандартному 
режимі харчування; 3-тя - тварини, які перебували на високожировій дієті та обмеженому в часі годуванні. Інтактні тварини 
перебували на стандартних харчових раціоні та режимі годування. Для моделювання високожирової дієти тварини щоденно 
отримували по 10 г свинячого сала та 2 г холестерину (Півторак К.В., 2015). Метаболічні процеси у тварин характеризували за 
маркерами вуглеводного та ліпідного обміну. З цією метою тваринам проводили тест на толерантність до глюкози, а у сироватці 
крові визначали вміст глюкози, загального холестерину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїнів високої (ЛПВЩ) та низької 
(ЛПНЩ) щільності. Впродовж дослідження (вісім тижнів) та при виведенні тварин із експерименту їм визначали індекс маси 
тіла та обчислювали масометричні показники. 

Результати дослідження. У результаті дослідження встановлено, що, незважаючи на еквівалентне споживання калорій з 
одного і того ж джерела, тварини 3-ї дослідної групи не мали такого інтенсивного приросту маси тіла щодо даних у щурів 2-ї 
групи. За умов споживання високожирової дієти у тварин 2-ї дослідної групи виявили зміни вуглеводневого обміну та розвиток 
вторинної дисліпідемії (зростання у сироватці крові вмісту глюкози, ЗХ, ТГ, ЛПНЩ та порушення толерантності до глюкози). 
Відомо, що хронічна гіперглікемія запускає каскад патологічних реакцій, основу яких складає оксидативний стрес, а також 
зумовлює розвиток глюкозотоксичності. У тварин 3-ї дослідної групи не виявили ознак, пов’язаних з непереносимістю глюкози, 
виявленими при індукованому високожировою дієтою ожирінні. Такі зміни можуть бути наслідком пригнічення експресії 
специфічних генів у печінці, що супроводжувало зниження ЗХ. 

Таким чином, перебування тварин на високожировій дієті супроводжується формуванням інсулінорезистентності та 
розвитком вторинної дисліпідемії, що має меншу інтенсивність розладів на умов обмеженого в часі харчування.

ÄÈÍÀÌ²ÊÀ ÇÌ²ÍÈ ÌÀÑÈ Ò²ËÀ ÒÀ ÌÀÑÎÌÅÒÐÈ×Í² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÒÂÀÐÈÍ ÇÀ ÓÌÎÂ 
ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ÔÐÓÊÒÎÇÎÞ, ÉÎÄÎÄÅÔ²ÖÈÒÓ ÒÀ ¯Õ ÏÎªÄÍÀÍÍß
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Актуальність дослідження зумовлена поширеністю надлишкової ваги та ожиріння серед населення нашої планети. 
Порушення обміну речовин та зміна маси тіла може розвиватися на основі захворювань чи розладів функцій ендокринних 
залоз, які характеризуються великим розмаїттям симптомів. За таких умов спостерігається поява зайвої ваги, пригнічується 
імунітет тощо. 

Мета. Дослідити динаміку зміни маси тіла та масометричні показники тварин за умов навантаження фруктозою, йододефіциту 
та їх поєднання.

Матеріали і методи. Дослідження проведені на нелінійних статевозрілих щурах масою 150-230 г, які були розділені на групи: 
1-ша – інтактні тварини (контрольна, 6 самців та 6 самок), 2-га – тварини із вродженим дефіцитом йоду (6 самців та 6 самок), 3-тя 
– тварини із набутим йододефіцитом (6 самців та 6 самок), 4-та – тварини, які перебували в умовах фруктозного вигодовування за 
умов належного забезпечення йодом (6 самців та 6 самок), 5-та – тварини із інсулінорезистентністю, індукованою фруктозою, та 
вродженим йододефіцитом (6 самців та 6 самок), 6-та - тварини із інсулінорезистентністю, індукованою фруктозою, та набутим 
йододефіцитом (6 самців та 6 самок). Тварини 4-6-ї дослідних груп перебували в умовах фруктозного вигодовування - замість 
питної води отримували 20 % розчин фруктози впродовж 8-ми тижнів (Шупрович АА та ін., 2011). Тварини 2-ї, 3-ї, 5-ї та 6-ї груп 
отримували йододефіцитну дієту, зокрема, 2-ї та 5-ї - перебували на такій дієті у другому поколінні, 3-ї та 6-ї – у статевозрілому 
віці впродовж 45 днів експерименту. На початку дослідження та при виведенні із експерименту тваринам визначали індекс 
маси тіла (ІМТ). Для цього вимірювали довжину тіла, не враховуючи розмір хвоста, та зважували тварин. ІМТ обчислювали за 
формулою: ІМТ (г/см2) = маса тіла, г/(довжина тіла, см)2. Щурів виводили із експерименту шляхом декапітації під кетаміновим 
наркозом (Кетамін, ВАТ «Фармак», Київ, Україна, 100 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревинно). Для досліджень відбирали 
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печінку тварин та обчислювали відношення маси печінки до маси тіла тварини. Утримання, вигодовування та виведення тварин 
із експерименту відповідали чинним вимогам гуманного відношення до тварин.

Результати дослідження. У результаті дослідження впродовж проведення експерименту спостерігали суттєве збільшення 
ваги у тварин 4-ї, 5-ї та 6-ї дослідних груп (щури, які перебували на високофруктозній дієті, мали вроджений чи набутий 
йододефіцит). При цьому, у самців збільшення маси тіла було вищим, ніж у самок. Виявили зниження масометричних показників 
на 17-24 % (p<0,05) у самців та 14-25 % (p<0,05) у самок 3-ї – 6-ї дослідних груп щодо інтактних тварин. Встановлено тісний 
кореляційний взаємозв’язок між зміною масометричних показників у тварин із йододефіцитом та тих, які перебували на 
високофруктозній дієті та ІМТ. 

Висновок. Йододефіцит є фактором ризику розвитку інсулінорезистентності. Більше небезпечним є вроджений йододефіцит, 
що збільшує ймовірність розвитку порушень обмінних процесів та інших супутніх патологій. У людей, за аналогією, з віком 
простежується збільшення навантаження фруктозою через вживання відповідних продуктів, що може зумовити розвиток 
інсулінорезистентності і, як наслідок, зростання маси тіла. Інсулінорезистентність особливо небезпечна у мешканців ендемічних 
регіонів, адже поєднана ендокринна патологія може потенціювати розлади метаболічних процесів та розвиток коморбідної 
патології.

ÑÒÀÍ ²ÌÓÍÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â Â Ð²ÇÍ² Â²ÊÎÂ² ÏÅÐ²ÎÄÈ
Гальчук Т.М., Івасюк І.Й.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Й. Івасюк
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivasiuk777@i.ua

Актуальність теми. Дослідження імунної системи та її показників є особливо необхідним для оцінки даної системи, 
уточнення діагнозу, якості лікування та прогнозу захворювання в цілому.

Особливо цінним є дослідження динаміки змін картини крові в процесі лікування або при прогресуванні захворювання для 
необхідності уточнення вибору препаратів лікування, що є завжди актуальним. Дослідження картини крові в процесі лікування 
може попередити важкі ускладнення.

Мета роботи. Дослідити особливості показників імунітету у людей різного віку застосовуючи при цьому лабораторні методи 
діагностики крові.

Матеріали та методи дослідження. Послужили дані результатів лабораторних досліджень 173 пацієнтів, які відображені в 
журналах реєстрації аналізів. До уваги брались результати аналізу крові людей різного віку, які знаходились на стаціонарному 
лікування терапевтичного відділення за 2019 рік. Результати опрацьовані статистичним методом дослідження.

Результати дослідження. Характеризуючи дослідженні нами результати можна сказати, що у молодих осіб спостерігається 
понижений гемоглобін. Виявлено також підвищену кількість лейкоцитів особливо у хворих із хронічними процесами, що 
свідчить про захисну реакцію імунної системи. 

У осіб старшого віку спостерігається тенденція до зменшення кількості еритроцитів в середньому до 3х1012 . Підвищується 
в середньому в 2 рази ШОЕ. Залізодефіцитна анемія діагностується переважно у хворих з патологією шлунково-кишкового 
тракту. У пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями особливо похилого віку спостерігається високі показники 
гемоглобіну, та високий протромбінів індекс що є необхідністю призначати препарати для розрідження крові для попередження 
інфаркту. З віком з’являється тенденція до зниження кількості лейкоцитів крові, що свідчить про низьку реактивність організму, 
зменшується також реактивна здатність лімфоцитів, що може призвести до послаблення захисних властивостей організму. 
Кількість тромбоцитів зменшується у похилому віці, що складає в середньому 208х109/л. В зрілому віці даний показник крові 
переважно складає в середньому 311х109/л. Помітно збільшується концентрація фібриногену та гепарину. Різко знижується 
кількість антитромбіну III, що можна розцінювати як захисну реакцію організму.

Висновок. Вікові особливості показників крові необхідно враховувати при характеристиці стану здоров’я людини, 
постановці діагнозу, вибору методу лікування та лікарських препаратів, як для лікування та і для профілактичною метою. 
Особливо важливий контроль імунологічних показників в процесі лікування, для попередження ускладнень.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ COVID-19 Â ÎÑ²Á ²Ç Ð²ÇÍÈÌ ²ÍÄÅÊÑÎÌ ÌÀÑÈ Ò²ËÀ (ÇÀ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ ÀÍÊÅÒÓÂÀÍÍß)

Дмитришин Я.Д.
Науковий керівник – д.мед.н. проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:yanadmytryshyn@gmail.com 

Актуальність. Ми живемо в період пандемії COVID-19. Станом на березень 2021 року у понад 1,6 млн українців діагностовано 
короновірусну хворобу. Інфекція несе за собою тяжкі наслідки, особливо для людей з гіподинамією, підвищеним індексом маси 
тіла (ІМТ) та на фоні вже наявних захворювань серцево-судинної системи (ССС). Особливості перебігу COVID-19 мають ще 
багато нез’ясованих сторін, зокрема, і в зазначеного контингенту осіб. 

Мета. Вивчити перебіг Covid-19 із різним ІМТ, руховою активністю на основі анамнезу захворювання та скарг. 
Матеріали і методи. Із метою з’ясування нами було створено анкету із 21 запитання та проведено опитування на платформі 

Google Forms. Нас цікавили: ріст, вага, рівень рухової активності, ступінь важкості захворювання Covid-19, наявність захворювань 
ССС до інфікування, скарги зі сторони ССС під час хвороби, рівень сатурації, вживання препаратів для розрідження крові та 
оцінка стану здоров’я після перенесеного Covid-19. В опитуванні прийняло участь 138 пацієнтів, що проживають в Україні, 
віком від 18 років. На основі визначення ІМТ всі резиденти були розподілені на групи: з нормальною масою тіла (66 осіб), з 
передожирінням (50 осіб), з ожирінням (22 особи). Статистична обробка результатів проведена в програмі Excel.

Результати дослідження. У охопленій нами вибірці 46,5% осіб мали ІМТ, що відповідав нормі, 35,2% опитаних - стан 
передожиріння та 15,5% - ожиріння. Серед осіб із ожирінням переважали ті, що мали мінімальну рухову активність - 45,5%, 
із станом передожиріння – про недостатній рівень рухової активності зазначили 34% опитаних. У людей з нормальним ІМТ 
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переважала оптимальна рухова активність - 43,9%. 
Ми з’ясували, що 40,9% пацієнтів з ожирінням та 42% з передожирінням мали захворювання ССС до Covid-19, натомість 

серед опитаних із нормальною масою тіла -12,1%. Ще до захворювання на короновірусну інфекцію 22,7% осіб із ожирінням 
мали аритмію, 18,2% - артеріальну гіпертензію, у опитаних із передожиреннім - 22% зазначили артеріальну гіпертензію, а 12% 
- аритмію.

Залежності від суб’єктивної оцінки ступеня важкості захворювання на Covid-19 63,6% людей із нормальною масою тіла 
перенесли в легкій формі; респонденти, що мали передожиріння та ожирінням переважно відмітили середній ступінь важкості 
- 46% та 59,1% відповідно. 

Аналізуючи скарги, ми відмітили, що у 30,3% людей з нормальним ІМТ, 24% з передожирінням та 18,2% з ожирінням не 
було жодних скарг. Під час захворювання підвищення артеріального тиску спостерігали 27,3% хворих з ожирінням і 38% з 
переожирінням, а серед осіб із нормальною вагою лише 4,5%. Задишку під час ходьби відмітили 45,5% хворих з ожирінням 
та 44% з переожирінням. На головний біль скаржилося 47% з нормальним ІМТ, 54% з передожирінням та 40,9% з ожирінням. 

Препарати для розрідження крові вживало 40,9% опитаних із ожирінням, причому всі 100% мали в анамнезі захворювання 
ССС та 38% з передожирінням, із яких 90,5% зазначили захворювання ССС. Слід відмітити, що 92,4% людей з нормальною 
масою тіла не вживало препаратів для розрідження крові. 

Після перенесеного захворювання Covid-19 39,4% осіб із нормальною вагою стверджували, що стан їхнього здоров’я 
не змінився, а 25,8% - вважали себе повністю здоровими. Натомість 14% респондентів із передожирінням зазначили, що 
потребують реабілітації, 20% - мають проблеми зі здоров’ям, у 34% стан здоров’я не змінився і лише у 14% хвороби, що були 
раніше, загострилися. Серед осіб з ожирінням 31,8% відмітили, що мають проблеми зі здоров’ям, у 18,2% хвороби, що були 
раніше загострилися і лише 13,6% стверджують, що повністю здорові. 

Висновок. За результатами проведеного анкетування ми з’ясували, що перебіг Covid-19 у осіб із надлишковою масою тіла 
та низькою руховою активністю був важчим та зумовлював вищі відсотки скарг, ніж в осіб із нормальною масою тіла, а такою 
наростаючою потребою в подальшій реабілітації. Наявність в анамнезі ССС захворювань пов’язане із характером скарг та 
частотою вживання препаратів для розрідження крові.

ÃË²ÊÅÌ²×ÍÈÉ ÏÐÎÔ²ËÜ Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÏÐÈ Î×Í²É ÒÀ ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍ²É ÔÎÐÌ² ÍÀÂ×ÀÍÍß
Дмитришин Я.Д., Білас О.Ю., Тітов О.І. 

Наукові керівники: д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко,
 д.мед.н., проф. І.І. Тітов

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра нормальної фізіології

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olegbilas111@gmail.com

Актуальність. Рівень глюкози в крові – чутливий маркер стресу, якому піддається організм людини та водночас дуже 
простий лабораторний тест, широкодоступний для масового рутинного визначення. Динаміка змін глюкози в крові впродовж 
робочого дня, в тому числі у студентів, може бути корисною для розуміння, обґрунтування і запровадження певних правил і 
поведінкових реакцій з метою мінімізації стресу (напр.: прийом їжі, рідини, перерви в роботі тощо). Разом з цим, перебування 
студентів в різних умовах під час очної і дистанційної форми навчання, імовірно, може по різному впливати на глікемічний 
профіль, як віддзеркалення тривожності, стресовості, харчової поведінки та ін.

Мета. Встановити базовий рівень глікемії у студентів при очній та дистанційній формі навчання та вивчити, при цьому, 
динаміку змін глюкози крові в тому числі і при різних варіантах фізичної активності та харчування. 

Методи дослідження. Для визначення рівня глюкози в крові використано дві однотипні аналогічні системи контролю рівня 
глюкози в крові «Rightest GM110» з тест-смужками «GS300» (Bionime, Тайвань). Визначення проводили тричі, в проміжку часу 
7.30 – 8.00, 10.30 – 11.00 та 13.30 – 14.00. Для дослідження були залучені фізично-здорові студенти молодших і старших курсів, 
які навчалися як традиційно так і дистанційно. Отримані результати опрацьовано статистично.

Результати досліджень. Обстежено 15 практично здорових студентів молодших та старших курсів (група контролю) в 
рамках проведення кафедральних майстер-класів, засідань студентських гуртків, під час індивідуальних занять. Рівень глікемії 
у групі контролю коливався в діапазоні 4,1±0,2 ммоль/л. При подальшому обстеженні 25 студентів в рамках двох форм навчання 
виявлено, що попередні дані свідчать про наявну незначну ранкову гіперглікемію на рівні 6,8±0,4 ммоль/л при традиційній 
формі навчання і 6,4±0,3 ммоль/л при дистанційній формі навчання. При дослідженні в проміжку 10:30-11:00 год. у студентів 
традиційної форми навчання рівень глюкози в крові коливався в межах 7,3±0,3 ммоль/л, а у студентів дистанційної форми 
навчання – 8,7±0,2 ммоль/л. При дослідженні зразків крові в проміжку 13:30-14:00, у студентів традиційної форми навчання 
рівень глюкози в периферичній крові становив 6,5±0,4 ммоль/л, а у студентів дистанційної форми – 5,5±0,2 ммоль/л. При 
опитуванні учасників дослідження, встановлено наступні чинники, які потенційно здатні впливати на коливання рівня глюкози 
в крові у студентів: більша загальна стресовість традиційної форми навчання (хвилювання через доїзд до місця навчання, ризик 
і санкції пов’язані із запізненням на заняття, хвилювання при усному опитуванні, страх інфікування в транспорті, зменшення 
можливостей стаціонарного харчування в умовах карантинних обмежень та використання домашніх перекусів і солодких 
напоїв). Натомість студенти дистанційної форми навчання вказують на легку доступність їжі і напоїв, які вдома «завжди під 
рукою», часті перекуси і кава-паузи, порушення/кардинальну зміну звичного до запровадження карантину режиму дня, суттєве 
зменшення фізичної активності, розслабляюча домашня атмосфера та суттєво нижчий рівень стресу при опитуванні через 
можливість використання допоміжних матеріалів.

Висновки. Модифікований, через карантинні обмеження, навчальний процес – є специфічним стресовим чинником для 
студентів як молодших так і старших курсів, що впливає на глікемічний профіль, який демонструє тенденцію до гіперглікемії. 
Однією з основних причин ситуаційної помірної гіперглікемії є зміна режиму і умов харчування, суттєве зниження звичної 
фізичної активності, гіподинамія.
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ÇÌ²ÍÈ ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎ¯ ÌÎËÎÄ² ÇÀ 15 ÐÎÊ²Â 
Зьомко Ю.В., Мусієнко С.А.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.В. Денефіль
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Кафедра патологічної фізіології
м. Тернопіль, Україна, e-mail: zomko_yulvol@tdmu.edu.ua

Актуальність. Психологічні характеристики особистості можуть бути видовими, генетично обумовленими та залежними 
від факторів зовнішнього середовища. Зміни їх у молодому віці, можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям у зрілому 
та старечому віці, стати причиною серцево-судинних захворювань, розладів шлунково-кишкового тракту.

Мета. Порівняти зміни психологічних особливостей студентів 2-3 курсів медичного університету за 15 років (2005 рік і 2020 
рік).

Матеріали і методи. Діагностику психологічного особливостей проводили за допомогою Фрайбурзького особистісного 
опитувальника FPI форма B. Для аналізу брали результати анкетування 2005 року 220 студентів такого ж віку 1983-1985 років 
народження, (108 чоловіків і 112 жінок), які були проведені проф. О.В.Денефіль і опубліковані нею – група 1. Нами проведено 
анкетування у 2020 році 60 студентів, віком 18-22 років 1999-2002 років народження (30 чоловіків і 30 жінок) – група 2.

Результати. У групі 1, порівняно з групою 2, невротичність у чоловіків зменшилася з 5.13 до 3.63, а у жінок з 6.24 до 3.7; 
спонтанна агресивність у чоловіків знизилася з 6.66 до 4.0, а у жінок з 6.31 до 3.67; депресивність у чоловіків зменшилася з 
5.86 до 3.43, а у жінок з 6.51 до 3.4; дратівливість у чоловіків знизилася з 6.95 до 4.2, а у жінок з 7.12 до 4.57; товариськість у 
чоловіків зросла з 4.46 до 6.73, а у жінок з 4.62 до 6.67; урівноваженість у чоловіків збільшилася з 5.46 до 7.23, а у жінок з 5.1 до 
6.97; реактивна агресивність у чоловіків знизилася з 7.4 до 4.8, а у жінок з 6.24 до 3.8; сором’язливість у чоловіків зменшилася з 
5.1 до 4.1; емоційна лабільність у чоловіків знизилася з 5.66 до 4.27, а у жінок з 6.45 до 5.27. У жінок зменшилася маскулінність 
з 4.04 до 2.43.

Не зазнали змін у чоловіків та жінок: відвертість (у чоловіків 8.42 і 8.03; у жінок 8.39 і 7.9), екстро-/інтравертованість (у 
чоловіків 6.37 і 6.40; у жінок 5.84 і 5.83) та у чоловіків маскулінність/фемінність (5.72 і 5.43).

Висновки. 1. Специфічними психологічними особливостями у людей є відвертість, екстро-/інтравертованість, у чоловіків – 
маскулінність/фемінність. 2. За 15 років як у чоловіків, так і жінок відмічено зменшення невротичності, спонтанної і реактивної 
агресивності, депресивності, дратівливості, емоційної лабільності, зросли урівноваженість і товариськість. 3. У жінок 
збільшилася фемінність.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÐÎÇÓÌÎÂÎ¯ ÂÒÎÌÈ Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â 
Лелик А.Р. 

Науковий керівник - асист. В.Б. Стецев’ят
Івано-Франківський національний медичний університет 

Кафедра фізіології 
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: andystyle292@gmail.com 

Актуальність. XXI ст. – це період інтенсивного розвитку інформаційних технологій, урбанізації, технічного прогресу. 
Швидкий ритм життя, великий потік новин – усе впливає на психічний та фізичний стан населення. Багато спостережень 
показують, що  все більше і більше людей відчувають напади істерики, люті, депресії. З’являються ознаки «вигорання», серед 
них можна виокремити втому. Вона буває розумовою, фізичною, сенсорною, емоційною. Незважаючи на велику кількість 
досліджень, багато причин її виникнення та розвитку залишаються не з’ясованими. Мабуть, сьогодні найактуальнішими є 
дослідження розумової втоми, адже спостереження показують, що її все частіше відчуває молодь - студенти та навіть учні. 
Причиною цьому може бути величезний потік інформації, нераціональний розподіл часу, нехтування сном, а сьогодні ще й 
велика кількість роботи з використанням гаджетів у зв’язку з дистанційним навчанням. Важливо уміти вчасно виявити та 
подолати втому, щоб у подальшому не відчувати серйозніших ускладнень.  

Мета. Визначити та проаналізувати симптоми, можливі причини розвитку розумової втоми у студентів, а також знайти 
шляхи для її подолання.  

Матеріали і методи. Для дослідження було проведено опитування 100 студентів. Воно включало 8 питань, у яких учасники 
вказували симптоми, що супроводжували їхню втому, а також чинники, які могли її спричинити. 

Результати. За даними опитування 71% студентів часто відчуває втому на основі розумової діяльності, 29% - рідко. 
Окрім відчуття знесилення, опитані вказали й інші симптоми: неуважність (76%), головний біль (74%), дратівливість (46%), 
погіршення пам’яті (40%), важкість критично мислити (32%). 72% студентів сплять менше 8 годин, правильно харчуються 
49%, регулярно тренуються 39%, мають погані звички 38%, у 20% студентів спостерігаються хронічні захворювання – усе 
це може бути причинами розвитку втоми. Цікаво, що у 64% студентів перераховані вище симптоми не завжди зникають після 
міцного сну/відпочинку, а це може бути сигналом про перевтому, яка є небезпечною, бо може спричинити серйозні ускладнення: 
гіпоксію, порушення нервової діяльності, виникнення виразкових хвороб. 

Висновки. Отже, опитування підтвердило, що втома – це часте явище серед студентів. Окрім відчуття знесилення, 
неготовності виконати навіть просте завдання, втому супроводжують й інші симптоми. Важливо вчасно її розпізнати і швидко 
зупинити. Для усунення втоми рекомендуємо повноцінний сон, правильне харчування, а також фізичні навантаження. Слід 
контролювати і розумову діяльність, і відпочинок. Важливо не забувати про позитивні емоції, уникати поганих новин. Якщо 
втома довго не зникає, завдає дискомфорту, потрібно звернутись за допомогою до фахівця.

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÀ ² ÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍÀ ÌÎÄÅËÜ ÀÄÀÏÒÀÖ²¯ ÙÓÐ²Â ÄÎ ÑÒÐÅÑÓ
Мединський М.І., Ординський Ю.М.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.В. Денефіль
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Кафедра патологічної фізіології
м. Тернопіль, Україна, e-mail: medynskyj_marigo@tdmu.edu.ua

Актуальність. Проблема механізмів адаптації до дії стресу є предметом наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних 
учених. В основному вивчається розвиток загального адаптаційного стрес-синдрому, з залученням стрес-реалізуючих і стрес-
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лімітуючі системи (симпато-адреналової, гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової). Питання толерантного механізму адаптації до 
стресу практично не вивчається.

Мета. Вивчити особливості перебігу процесів перекисного окиснення ліпідів при толерантній і резистентній моделях 
реагування на іммобілізаційний стрес у щурів.

Матеріали і методи. Досліди виконано на 24 щурах самцях і 24 щурах самицях. Стрес моделювали 1-годиною іммобілізацією 
тварин спинкою донизу 4 рази, з інтервалом між іммобілізаціями 72 години. Дослідження проводили через 24 години після 
останньої іммобілізації. Оцінювали показники кардіоінтервалометрії, які показали, що у самців виникає толерантна модель 
адаптації із зменшенням тонусу симпатичного відділу автономної нервової системи, а у самиць – резистентна, із зростанням 
тонусу симпатичного і зниженням – парасимпатичного відділу автономної нервової системи. Вивчали зміни вмісту дієнових 
кон’югатів (ДК), ТБК-активних продуктів, супероксиддисмутазної активності (СОД), каталазну активність (Кат).

Результати. У контрольних самців, порівняно з самицями, виявився вищим вміст ДК на 14,4%, СОД на 9,3% і Кат на 13,7%. 
Після стресу у тварин збільшився вміст ДК: у самців з (1,01 ± 0,01) ум.од./г до (6,03 ± 0,79) ум.од./г, у самиць з (0,86 ± 0,01) 
ум.од./г до (1,03 ± 0,01) ум.од./г. Причому виявилося, що у самців вміст ДК був вищим на 82,9%. Відмічено зростання ТБК-
активних продуктів у самців з (0,96 ± 0,01) мкмоль/кг до (5,63 ± 0,16) мкмоль/кг, у самиць з (0,97 ± 0,01) мкмоль/кг до (1,87 ± 
0,01) мкмоль/кг. Концентрація ТБК-активних продуктів була вищою також у самців на 66,8%.

СОД у самців при стресі зменшилася з (0,71 ± 0,01) ум.од./мг до (0,08 ± 0,02) ум.од./мг, а у самиць зросла з (0,65 ± 0,01) ум.од./
мг до (0,81 ± 0,02) ум.од./мг. і, відповідно, була вищою у самиць у 4,3 рази. Кат у самців збільшилася з (1,26 ± 0,06) мкат/кг до 
(2,58 ± 0,04) мкат/кг, а у самиць зменшилася з (1,09 ± 0,01) мкат/кг до (0,24 ± 0,01) мкат/кг і була менша в останніх у 10,8 раза.

Висновки. 1. При толерантній стратегії адаптації до стресу відмічено більшу активацію процесів перекисного окиснення 
ліпідів із зростанням каталазної активності, а при резистентній стратегії – менше зростали продукти перекисного окиснення 
ліпідів і збільшилася супероксиддисмутазна активність. Отримані дані свідчать про залежність перебігу перекисного окиснення 
ліпідів від стратегії адаптації до гіпоксії.

ÇÌ²ÍÈ ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ² ÑÒÓÄÅÍÒ²Â Â ÏÐÎÖÅÑ² 
ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß

Мусієнко С.А., Зьомко Ю.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.В. Денефіль

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Кафедра патологічної фізіології

м. Тернопіль, Україна, e-mail: musienko_sofand@tdmu.edu.ua
Актуальність дослідження. Протягом року світ бореться з пандемією, яка внесла неминучі зміни у життя кожної людини. 

Наслідки поширення світом вірусу COVID -19 відчувають усі, студенти не є винятком. Все більше університетів переходять 
на дистанційну форму навчання. Такі нововведення є стресовими і ведуть за собою низку психофізіологічних змін, які мають 
різнобічний вплив на людський організм.

Мета. Дослідити зміни психологічного стану і властивостей особистості студентів 2-3 курсів медичного факультету у процесі 
дистанційного навчання.

Матеріали та методи. Діагностику психологічного стану і властивостей особистості ми визначали за допомогою 
фрайбурзького особистісного опитувальника FPI форма B. Анкетування було проведено з 60 студентами, віком 18-22 років (30 
чоловіків та 30 жінок). Початок навчання був 1 вересня для усіх студентів у програмі Microsoft Teams. Тестування проводили 
15 вересня, 21 жовтня і 30 листопада. Такі терміни відповідали періодам: стадія тривоги (перше анкетування) та резистентності 
(друге анкетування). Третє анкетування могло відповідати стадії резистентності або виснаження.

Результати дослідження. Через 2 тижні роботи в системі Microsoft Teams отримали результати, в яких відмічалися 
достовірні зміни між чоловіками та жінками за показниками: реактивна агресивність, емоційна лабільність та маскулінність/
фемінність - дані зміни відповідають періоду впрацьовування, або тривожності (за класифікацією Г.Сельє). При повторному 
проведені анкетування, через 6 тижнів після початку навчання, спостерігали достовірні зміни лише за показником маскулінність/
фемінність - період адаптації. У останньому тестуванні, через 14 тижнів від початку навчання, наступили такі зміни: збережені 
достовірні зміни при маскуліності/фемінності. А також виявлено зміни невротичності , реактивної агресивності та емоційної 
лабільності - період стресу. Через 6 тижнів (15.09-21.10) у чоловіків наступили достовірні зміни: зниження рівня невротичності, 
спонтанної та реактивної агресивності, депресивності, дратівливості; збільшення товариськості, урівноваженості та відкритості. 
Натомість у жінок у цей період, окрім тих самих показників, що і в чоловіків, виявлено зміни зниження сором’язливості. Тобто 
це відповідає стадії резистентності. Через 14 тижнів (15.09-30.11) у чоловіків наступили достовірні зміни невротичності, на 
відміну від жінок. Порівнюючи показники другого та третього анкетування (21.10-30.11) у чоловіків наступили достовірні змін 
підвищення спонтанної та реактивної агресивності, депресивності, дратівливості. А також зміни у зниженні товариськості, 
урівноваженості та відкритості. У жінок у цей період наступили достовірні зміни в таких самих показниках, як у чоловіків та 
ще додалося підвищення невротичності та маскуліності/фемінності. Такі показники свідчать про стадію виснаження та стресу, 
адже у студентів невдовзі мала бути сесія.

Висновок. Дистанційне навчання не є характерне для студентів-медиків, тому спостерігали зміни психічного стану. Через 2 
тижні такого навчання у студентів відмічена підвищена схильність до конфліктів, дратівливість, нестійкий емоційний фон. За 7 
тижнів молодь пристосувалася до навчання. Про це свідчить їх підвищена комунікативність, товариськість та відкритість, знижені 
агресивність, дратівливість, репресивність. Оскільки, сесія - період стресу для студентів, то стресостійкість молоді знижується, 
зростає емоційна напруга, агресивність, дратівливість. Отже, дистанційне навчання характеризується хвилеподібними змінами 
психологічних характеристик осіб, з яких найкращим є період середини семестру, початок і закінчення семестру відповідають 
періоду тривоги і виснаження.
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Павликівська О.С. 
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: pavlykivskaol@ukr.net

Актуальність дослідження. У період тривалої пандемії та вимушеного дистанціювання пошук ефективних способів 
підвищення стійкості організму до інфекції вкрай важливий. Інфекційні захворювання негативно відбиваються на стані 
адаптаційно-резервних можливостей організму, що призводить до швидкого виснаження захисних сил організму. Фізіологічні 
системи використовують свої резервні можливості для збереження параметрів гомеостазу під дією чинників довкілля 
та внутрішнього середовища. Проте, якщо дія певного чинника перевищує можливості організму (за тривалістю дії та/
або силою), то наслідком таких перевантажень може стати погіршення здоров’я. Особливо напружено протікають процеси 
адаптації при ураженні органів дихання, що є частим ускладненням перенесеної коронавірусної інфекції. Завдяки тісному 
морфофункціональному зв’язку обструктивні та рестриктивні зміни при захворюваннях дихальної системи ведуть до ранніх 
порушень легенево-серцевих взаємовідносин, результатом яких є розлади метаболізму та виникнення органічних змін. 

Метою роботи було вивчення особливостей адаптаційно-резервних можливостей організму студентів-медиків, які перенесли 
COVID-19. 

Матеріали і методи. Для досягнення мети обстежено 28 студентів-медиків віком від 19 до 23 років. В контрольну групу 
ввійшли 20 однолітків того ж віку, які не хворіли на COVID-19. Обстеженим проведено дослідження функціонального стану 
серцево-судинної системи за допомогою реєстації ЕКГ. Для діагностики адаптаційно-резервних та визначення резервно-
функціональних можливостей організму розраховували індекс функціональних змін (ІФЗ) та індекс Робінсона (ІР). Отримані 
цифрові дані опрацьовані з використанням сучасних комп’ютерних програм математичного аналізу.

Результати дослідження. У обстежених студентів-медиків, які перенесли COVID-19, встановлено задовільний рівень 
функціонування системи кровообігу. З’ясовано, що незадовільна адаптація та її зрив частіше зустрічаються за умов 
гіподинамічного типу гемодинаміки. У таких студентів виявляли зміни процесів реполяризації, ознаки гіпоксії міокарду, 
синусову тахікардію, а також, в окремих випадках, міграцію водія ритму. У обстежених встановлено три типи гемодинаміки: 
еукінетичний, гіпокінетичний та гіперкінетичний. Проведене дослідження показало, що незадовільна адаптація та її зрив 
найчастіше зустрічаються у тих, хто переніс COVID-19 та має гіподинамічний тип гемодинаміки.

Висновок. Для профілактики незадовільної адаптації та зриву адаптаційно-резервних можливостей організму у період 
реабілітації після перенесеної коронавірусної інфекції доцільним є визначення ІФЗ та індексу Робінсона. У випадках 
встановлення зниження адаптаційно-резервних можливостей показаним є комплекс заходів, скерованих на їх підвищення. Це 
слугуватиме основою профілактики віддалених ускладнень та підвищенню ефективності відновлення функціональної здатності 
дихальної та серцево-судинної систем.
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Актуальність. Протягом багатьох років вважалося, що хроматин у клітинах людського організму відіграє роль колектора 
генетичної інформації, а основною функцією нейтрофільних гранулоцитів є фагоцитоз. Проте нещодавно було відкрите явище, 
що полягає в утворенні нейтрофілами позаклітинних пасток, основними складовими яких є хроматин [Brinkmann V., 2013].

Мета. Провести аналіз джерел літератури щодо дослідження захисних властивостей нетозу, його ролі у патогенезі окремих 
захворювань та можливостей використання інгібіторів цього процесу в медицині.

Матеріали та методи. Ретроспективний огляд медичної літератури та інформаційна обробка іноземних онлайн-джерел 
Scopus, Web of Science, Pub Med.

Результати. Нетоз – це особливий вид загибелі нейтрофілів, який супроводжується утворенням ними позаклітинних пасток 
(NETs), які складаються з ниток хроматину та компонентів гранул нейтрофілів. Сіткоподібна структура пасток механічним 
шляхом знерухомлює мікроорганізми та створює високу місцеву концентрацію антимікробних пептидів [Branzk N., 2013].

Проте незважаючи на захисний ефект NETs, їх гіперутворення або недостатня елімінація можуть сприяти загостренню або 
навіть виникненню окремих патологічних станів. Було встановлено, що мікрочастинки синцитіотрофобласта здатні стимулювати 
нейтрофілів до утворення позаклітинних пасток. Доказом цього було виявлення великої кількості NETs у міжворсинчастому 
просторі плацент жінок з прееклампсією. Оскільки саме в цьому місці відбувається обмін кисню між матір’ю та плодом, 
накопичення NETs сприяє порушенню плацентарного кровообігу, зумовлюючи розвиток артеріальної гіпертензії у матері, а 
також підвищує ризик смерті плода внаслідок гіпоксії [Papayannopoulos, V., 2014]

Окрім цього була доведена тригерна роль NETs у патогенезі тромбоутворення, зокрема при COVID-19. По-перше, гістонові 
білки, зв’язуючись з протеїном С, блокують його активацію, а також є каталізаторами активації фактору XI тромбіном, окрім 
цього нейтрофільні пастки здатні пошкоджувати ендотелій, оголюючи колагенові волокна[Yu Zuo, 2020]

У хворих на кістозний фіброз легень нейтрофіли, окрім прозапальних медіаторів, виділяють NETs, що сприяє збільшенню 
в’язкості мокротиння та посилення бронхо-обструктивного синдрому [Manzenreiter R., 2014]

Для попередження загострення вищевказаних патологічних станів, на нашу думку є доцільним створення фармакологічних 
препаратів, механізмом дії яких є інгібування нетозу на окремих його стадіях, або препаратів, спрямованих на деградацію 
компонентів NETs.

Висновки. Нетоз є унікальним механізмом антимікробної дії нейтрофілів, асоційованим з їх загибеллю, проте захисні 
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властивості нейтрофільних позаклітинних пасток прямо залежать від їхньої кількості, адже гіперутворення або порушення 
деградації NETs здатне сприяти розвитку патологічних процесів. Тому NETs доцільно було б використовувати в якості 
терапевтичної мішені в лікуванні захворювань, асоційованих з нетозом.
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Актуальність теми. Дана тема є актуальною, оскільки у великої кількості жінок репродуктивного віку виявляєть патологічні 
утворення в порожнині матки - поліпи. Поліп ендометрія матки супроводжується аномальними матковими кровотечами, що 
призводить до анемії, а також є однією з причин безпліддя. Основною причиною є порушення гормонального фону, а саме 
провідна роль в етіопатогенезі належить надлишковій естрогенній стимуляції, яка поєднується з недостатнім виробленням 
прогестерону.

Мета роботи. Дослідити кількість випадків з діагнозом поліпозні утворення ендометрія матки у жінок, які звертаються в 
жіночу консультацію.

Завдання дослідження. Вивчити та охарактеризувати зміни матки при даній патології; охарактеризувати цитогістологічні 
зміни ендометрію при поліпі; опрацювати статистичні дані.

Матеріали дослідження. Дані медичних карток жінок, які зверталися на огляд в жіночу консультацію. Протягом 2019 року з 
метою профілактичного огляду в жіночі консультації м. Івано-франківська звернулось близько 32 000 жінок, з них дана патологія 
була діагностована у 153 осіб. В подальшій діагностиці з видалених поліпів було виготовлено гістологічні препарати з метою 
постановки заключного діагнозу.

Методами дослідження є: анамнестичний; статистичний; інструментальний. (гістероскопія).
 Результати дослідження. Беручи до уваги статистичні дані, можна сказати, що найбільша кількість, а саме 65% випадає на 

жінок віком 35-50 років, 21% на вікову категорію 25-35 років. 11% випадків – серед жінок у віці 50-70 років та 5% випадає на 
вік 18-25 років. Необхідно також врахувати, що жінки старшого віку, а саме 55-75 років менше відвідують жіночу консультацію. 
Поліп ендометрія – це доброякісне утворення ендометрію, пов’язане з проліферацією клітин базалоного шару слизової оболонки 
матки. Складається із залозистої тканини, строми і кровоносних судин. Поліп ендометрія матки має ніжку, за рахунок якої добре 
кровопостачається.

Висновок. Поліп ендометрія матки є досить складною патологією і потребує негайного хірургічного втручання, оскільки 
є особливо небезпечнии для життя жінки, так як в подальшому може призвести до рясних маткових кровотеч, розвитку 
онкологічного процесу, а також до летального наслідку. Важливу роль відіграє вчасна діагностика даної патології.
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Актуальність теми. Однією з найбільш важливих проблем для практичної охорони здоров’я, а особливо медичної науки 
впродовж десятиліть, як соціально залежне інфекційне вірусне захворювання залишається гепатит, а саме типу C. З кожним 
роком зростають випадки зараження і, на жаль, в поєднанні з іншими соціальними хворобами, що ускладнює діагностику та 
лікування хворих і в свою чергу призводить до зростання стійкої втрати працездатності у 30-70% інфікованих. (Т. А. Сергеєва, 
2020) 

Метою даної роботи є привернути увагу суспільства до даної глобальної проблеми, яка склалася в останні роки та забирає 
життя і здоров’я людей різної вікової категорії.

Основним завданням було залучення суспільства до обов’язкового щорічного профілактичного огляду спеціалістів, 
введення здорового способу життя, тобто не вживати наркотики, алкоголь тощо. Не здійснювати небезпечні ін’єкції та інвазивні 
медичні маніпуляції.

Матеріалом для дослідження стали дані Центру громадського здоров’я МОЗ України. Згідно відомостей у 2010-2018 рр. 
були найвищі показники захворюваності на гепатит С. Серед них найбільше спостерігалися випадки у вікових групах до 1 року 
і 15-17 років. (Т. А. Сергеєва, 2020)

Дані пацієнти вперше були взяті на облік в інфекційних центрах і їм був призначений тест-аналіз на вірусні гепатити. Звісно 
було назначене відповідне лікування та проводився поточний контроль.

Результати дослідження. Існує два види гепатиту С: гострий та хронічний. Так, за даними ДЗ «Центр медичної статистики 
МОЗ України», захворюваність дорослого населення (як і всього населення) на гострий тип цієї інфекції впродовж 2010-2019 
рр. свідчила на стрімкий спад, тоді як випадки захворюваності на хронічний гепатит С помірно зростала. Зустрічаються випадки 
специфічних маркерів інфікування серед різних груп населення. До збудника сприйнятливі всі люди, будь-якої вікової категорії 
та незалежно від виду діяльності.

Висновок. Вакцини на даний момент від гепатиту С не існує. Тому ця хвороба залишається проблемою сьогодення і особливо 
небезпечною інфекцією, яка потребує виняткової уваги у всіх сферах праці, де не перебувала б людина.

Таким чином проблема боротьби з гепатитом С у світі, а зокрема в Україні надто актуальна, і для її вирішення необхідні 
зусилля на рівні держави, громадськості та медичної служби.
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Актуальність дослідження зумовлена поширеністю надлишку маси тіла та розвитком ожиріння серед населення різних 

вікових груп. Так, більше 1,7 млрд. жителів планети мають надмірну вагу, а понад 300 мільйонів потерпають від ожиріння. 
Серед працездатного населення ожиріння виявляють у кожного четвертого українця, а надмірну масу тіла має майже половина 
всього населення України. Важливо, що щорічно фіксують 18-20 тис. нових випадків ожиріння серед молоді (Павлюк О, 2020). 
Надлишкова маса тіла є причиною порушень окремих фізіологічних систем, а також розвитку коморбідної патології.

Метою роботи було дослідження статевих особливостей співвідношення показників дихальної і серцево-судинної систем 
та індекса маси тіла у студентів. 

Матеріал і методи дослідження. Для досягнення мети обстежено студентів-медиків віком 18-20 років (15 юнаків та 19 дівчат). 
Усі обстежені були рандомізовані по статі. Шляхом анкетування з’ясовували зріст, вагу, регіони проживання, інтенсивність 
фізичних навантажень, наявність шкідливих звичок. У обстежених обчислювали індекс маси тіла (ІМТ = маса тіла кг/ріст м²), 
визначали статичні та динамічні показники зовнішнього дихання (життєву ємність легень - ЖЄЛ, резервний об’єм вдиху та 
видиху, частоту дихання, хвилинний об’єм дихання – ХОД, об’єм форсованого видиху за 1 сек, індекс Тиффно, оксигенацію крові), 
використовуючи апаратний комплекс Spirobank II New, та гемодинаміки (величину систолічного та діастолічного артеріального 
тиску з наступним обчисленням пульсового та середньодинамічного показників). Надалі досліджували залежність рівня ЖЄЛ 
від наступних показників: ІМТ, статі, місця проживання, а також співвідношення між ІМТ та рівнем глюкози, насиченості крові 
киснем. Цифрові дані підлягали статистичному аналізу з використанням  коефіцієнта Стьюдента (t) та коефіцієнта кореляції 
Пірсона (r). Статистично достовірною вважали різницю при р<0,05.

Результати дослідження. У результаті дослідження встановлено, що у 80 % обстежених ІМТ знаходився в межах 
фізіологічної норми (18,5-24,9 кг/м2), у 13 % – діагностовано надлишкову масу – (ІМТ у межах 25-29,9 кг/м2), у 7 % – гіпотрофію 
(ІМТ менше 18,5 кг/м2). У всіх обстежених із належною масою тіла досліджувані показники дихальної та серцево-судинної 
систем відповідали віку та статі. У мешканців гірських регіонів спостерігали тенденцію до зростання ЖЄЛ (незалежно від 
постійних тренувань, фізичних навантажень та високу фізичну підготовку). Обстежені із надлишковою вагою (переважно 
юнаки), як правило, мали шкідливі звички (куріння сигарет, кальяну, вживання високовуглеводної чи надмірно калорійної їжі). 
У них ІМТ на 31 % (p<0,05) перевищив середні значення у студентів без надлишку ваги. У студентів із надлишковою вагою 
були більшими значення ЖЄЛ (на 50 %, p<0,05) та середньодинамічний тиск (на 14 %, p<0,05) щодо даних у однолітків без 
надлишку маси тіла. Встановлена пряма залежність величини ЖЄЛ від статі (у юнаків ЖЄЛ є більшою, ніж у дівчат), тоді як 
достовірної різниці щодо статі і надлишкової ваги виявлено не було. Із збільшенням ІМТ спостерігали зниження вмісту глюкози 
в крові. Гіпотрофія (головним чином, у дівчат) була пов’язана із тривалим перебуванням на низькокалорійній дієті. Установлено 
кореляційний взаємозв’язок середньої сили між ІМТ та: ЖЄЛ (прямий, r=0,52, p<0,05), насиченням крові киснем (зворотний, 
r=-0,51 p<0,05), вмістом глюкози (зворотний, r=-0,30, p<0,05) та середньодинамічним тиском (прямий, r=0,35, p<0,05). 

Висновок. Серед осіб молодого віку із надлишковою масою тіла юнаки та дівчата, які мають шкідливі звички та низьку 
фізичну підготовку, а також не дотримуються режиму праці та відпочинку, збалансованого харчування. Такі обстежені формують 
групу ризику розвитку серцево-легеневих захворювань. 

INFLUENCE OF SPATIAL FREQUENCY PROPERTIES OF TEXT ON EYE MOVEMENTS DURING 
READING

Kozmiridi M.A., Litokh V.S.
Scientifi c supervisor ─ Assoc. Prof. O.V. Petrenko, PhD 

Donetsk National Medical University 
Department of Language and Humanitarian disciplines № 3

Mariupol, Ukraine, e-mail: medeamirima@gmail.com
Aim. The aim of the research is to investigate the properties of eye movements depending on the optical properties of the text and 

to explain the role of the main channels of the visual system during reading. This determined the actuality of the studythat is relevant 
nowadays in modern medicine.

Materials and research methods. Texts used as stimuli were fi ltered in different parts of the visible spatial frequency range. As the 
number of eye fi xations increases, the number of printed characters captured for fi xation decreases. The reading time of the text steadily 
increases until the degree of damage to the text increases, then the reading of the text becomes more diffi cult and the reading time 
decreases. We observe a similar situation if we take into account the dependence of the number of fi xations on the degree of destruction 
of the text. The recording time increases as the text is damaged. The number of fi xations and saccades per unit time remains unchanged 
according to the principle of automatic saccades (Filin, 2002). During the transition from simple to complex reading conditions, saccades 
are reduced and the curing time is increased, which provides a better quality of text analysis. The characteristic of reading the movement 
of the eyes is destroyed in proportion to the size of the wavelet element. When texts are fuzzy, the parking cell system does not receive 
enough information to work effectively – and in this case, the Magnocell system determines the strategy of eye movement. Burr and 
Morrone showed that during the movement of the saccade, the work of the magocellular system is suppressed, while the parvocellular 
system is still functioning.

Results of research. Based on the data obtained, we can assume that the magocellular system determines the strategy of eye movement 
during reading, both when reading plain text and when smearing with wavelet fi ltering. The spatial-frequency properties of the observed 
images are determined, which provides a completely unique type of eye movement – scanning lines of text. 

Conclusions. Effective work with text is possible only if there are spatial frequencies that prevail in the range from 3 to 8 cycles/degree. 
Reducing the proportion of high spatial frequencies and the predominance of spatial frequencies to 2.5-3 cycles/degree, sensitive to high 
spatial frequencies, does not receive enough information to work effectively, but under the infl uence of instructions, the reader continues 
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to scan the rest of the lines and outwardly supports the pattern of eye movements, similar to while reading.

EFFECT OF CAFFEINE ON SPORT-SPECIFIC PERFORMANCE
Shyika M.A.

Scientifi c supervisor: Prof. N.M. Voronych-Semchenko
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Physiology
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: markoshyika@yahoo.com

Introduction. The using of caffeine as a stimulant for athletes was allowed by medical commission of the International Olympic 
Committee and other anti-doping authorities during the last fi fteen years. So, the effects of this substance on the physical activity and the 
health of sportsman are studied by different medical and sports organizations. In the same time, the examination of caffeine ingestion 
effect on the performance of aerobic and anaerobic exercises, and its specifi c infl uence on the same athletes on both short and long 
distances is of great signifi cance.

Aim. To study the caffeine effect on competitive results of athletes on long-distance (3 kilometers) and short-distance (50 meters) 
running, high intensity of 50-meter free-style swimming and to analyze its infl uence on different functional parameters. 

Materials and methods. The examination was carried on 17-19 years old participants. The number of persons in each study was 6 
in running race (distance of 50-meters and 3-kilometers) and 3 in swimming (50-meter free style swimming). The caffeine was taken 
20 minutes before the race at the dose of 200 milligrams. The time measurement was made by using the stopwatch. In case of 50 meters 
sprinting distance three stopwatches were used and the mean from two values with the lowest deviation from the mean was studied. The 
pulse was examined by using the fi nger pulse oximeter or by palpation of carotid or radial arteries. The same examination was repeated 
three times. The glucose level was measured by using glucose meter (Contour Plus, Ascensia Diabetes Care). Quantitative results were 
analyzed by using statistical method.

Results. The caffeine intake had the signifi cant effect on the pulse rate of all examined persons. The mean value of this index change in 
tested participants was 16.22, with the standard deviation of 14.8(σ=14,8). It should be noted, that the pulse changes had the mean value of 
21.3 in 50-meter distance run without caffeine, and 24.8 - after caffeine use. In the same time, 3-kilometer distance run showed the mean 
value of 79 in both cases - without and after caffeine using. A signifi cant changes in the duration of the race were also observed. So, the 
mean value of percentage of change in 50-meter distance run was 2.17 %, σ 1,6 %, while in 3-kilometer distance run it was 1.9 %, σ =1.1 
% respectively. In 50-meter-distance swimming the mean value was 0.7%, σ =0.4%. The mean value of the changes of glucose levels 
among the tested participants was 0.6. The strong positive correlation between the performances of individual athlete in a race and time 
change after caffeine consumption was found: in 3-kilometer-distance race r=0.8, p<0.05, in 50-meter-distance race r=0.9, p<0.001. The 
same tendency was noticed for the race duration changes in athletes after caffeine consumption in a 3-kilometer and 50-meter-distance 
race: r=0.88, p<0.01.

Conclusions. The effect of caffeine on the sports results of athletes was examined. It has been identifi ed that caffeine consumption 
has an immediate effect on the sports results of athletes on 50-meter and 3-kilometer distance running and 50-meter distance swimming. 
Intake of caffeine had led to the increased pulse rate and elevation of glucose level of the blood in tested participants. Strong positive 
correlation between the sports results of individual athlete and the change of race duration after caffeine consumption was proved. Such 
tendency of strength and direction of correlation between the examined parameters remained in athletes after caffeine using in 3-kilometer 
distance and 50-meter distance races.

ASSESSMENT OF THE ANXIETY LEVEL AMONG STUDENTS UNDER PANDEMIC AND 
QUARANTINE CONDITIONS

Tejaswani Aman
Scientifi c supervisor – PhD, assoc. prof. T.V. Huranych

Ivano-Frankivsk National Medical University
Physiology Department

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: pandeytejaswani4@gmail.com
Introduction. Anxiety is a predisposition of a person to trials, fear, self-distrust, anticipation of trouble and emotional stress. Such psy-

chological state can act as a barrier in communication, increase tendency to confl ict situations, as well as lead to the restlessness, fatigue 
and problems in concentration (Kirstin L., 2019). Anxiety disorders are partly genetic, but environmental factors also can increase the 
risk of its development, in particular a global pandemic and long-term quarantine (Heeren A., 2020). It is known, that children and young 
people are emotionally labile and the most mentally sensitive category. It should be noted, that anxiety during childhood and adolescence 
periods of life may continue to exist in adulthood.

Aim. To determine the anxiety level among students under global pandemic and long-term quarantine conditions.
Materials and methods. The examination has been carried out on 93 students aged 19-25 years. They were divided on the bases of 

gender (39 male and 54 female) and living conditions (those who are living at home country or abroad; alone or with family or friends). 
The emotional state of students was studied with the help of 20 psychological questions via online platform, each answer was evaluated 
on a scale from 1 to 4 points. The level of anxiety was calculated by the formula: T=Σ1-Σ2+35, where Σ1 - the sum of points for answers 
on 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18 questions and Σ2 - the sum of points for answers on 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 questions (Gerush 
I.M, 2018). 

Results. After the analysis of test the moderate level of anxiety in both sexes was found, but it should be noted, that this index was 
slightly higher for girls, that can refl ect their higher emotional spectrum and more sensitive psychological type. At the same time, in stu-
dents who are living abroad, away from native home the level of anxiety exceeded the correspondent index in persons who are living with 
family (21.7 and 23.3 for males and females respectively relative to 19.3 and 20.7). Also it was found, that social communication reduces 
the development of anxiety, especially for students, who are living in foreign country. Thus, boys and girls, who are living together with 
friends in hostels or in apartments have lower anxiety level in comparison to that, who are living alone (19.8 and 20.7 for males and fe-
males respectively relative to 20.1 and 22.3). This fact may confi rm the importance of alive communication and support for mental health.

Conclusions. The results of research showed, that pandemic and quarantine conditions, actually the constant stress and the lack of 
social freedom can be the reason of increased anxiety among students. Long-lasting anxiety can not only reduce the physical and mental 
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workability of young people, but may be a provoking factor of somatic pathology. That`s why an important aspect in a pandemic time is 
the prevention of psychological disorders, as well as infectious diseases.
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Актуальність. Незважаючи на просвітницьку роботу, скринінг раку залишається великою проблемою не лише в Україні, 

але й цілому світі. Це приводить до великої кількості занедбаних форм раку при первинному зверненні. Передопераційне та 
інтраопераційне виявлення перитонеальних метастазів та метастатично-уражених лімфатичних вузлів (ЛВ) є складним і часто 
неможливим. В останні роки з’являється все більше доказів, які показали, що інтраперитонеальна хіміотерапія (HIPEC) у 
поєднанні з циторедуктивними операціями дають кращу виживаність з обмеженими метастазами очеревини при раку яєчників 
та колоректальним раком (КРР).

Мета. Проаналізувати та узагальнити літературні дані про доцільність застосування флуоресцентної візуалізації індоціаніну 
зеленого (ICG) для ідентифікації перитонеальних метастазів та ЛВ. 

Матеріали та методи. Проведено огляд літературних даних про особливості техніки використання флуоресцентної 
візуалізації ICG при наявності перитонеальних метастазів та для картографування регіонарних ЛВ.

Результати. Чотири пілотні дослідження оцінювали інтраопераційну видимість перитонеальних метастазів при КРР та 
раку яєчників за допомогою флуоресцентної візуалізації (NIR). Усі дослідження показали хорошу видимість перитонеальних 
метастазів, проте після HIPEC розрізнити післяхіміотерапевтичні рубці на очеревині та перитонеальні метастази не вдалось. 
Окрім того, ще одне дослідження показало високу видимість перитонеальних метастазів та ЛВ, зокрема чутливість методу 
склала до 90% при КРР. Всі дослідження, які починались з введення індоціаніну зеленого за 24 години до операції, на жаль, не 
дали хороших результатів. Однак при інтраопераційному введенні індоціаніну зеленого, видимість перитонеальних метастазів 
досягала 90 %. Отже, для достатньої візуалізації перитонеальних метастазів та ЛВ слід вводити препарат інтраопераційно в дозі 
0,25 мг/кг. Ще одне дослідження показало відмінні результати в картографуванні ЛВ при КРР при інтраопераційному введенні 
індоціаніну зеленого: рівень виявлення становив 96% (25 з 26 пацієнтів), чутливість склала 82%, час від введення препарату до 
їх візуалізації склав до 20 хв. Після ін’єкції ICG перитонеальні метастази та ЛВ залишаються видимими упродовж щонайменше 
5 хв, що дозволяє прицільно брати біопсію даних вогнищ і проводити циторедуктивні операції з «навігацією». 

Висновок. Отже, при неможливості встановити наявність перитонеальних метастазів та верифікувати метастатичне 
ураження регіонарних ЛВ досить ефективною і новітньою процедурою є застосування ICG/NIR. Окрім того, застосування ICG/
NIR дозволяє виконувати навігаційну функцію при циторедуктивних операціях та біопсіях. Дана сфера досліджень є ще досить 
молодою та перспективною для подальших досліджень.
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Актуальність. Ранні етапи діагностики метастазування у лімфатичні вузли є пріоритетом в успішному лікуванні злоякісних 

пухлин, зокрема при раку грудної залози (РГЗ), колоректальному раку (КРР) та раку шлунка (РШ). Актуальним методом 
сучасної діагностики є виявлення сторожових лімфатичних вузлів (SLN). Тому пошук і застосування високочутливих і 
специфічних  методів діагностики SLN є, безумовно, головною ціллю сучасної онкології, що дозволяє застосовувати щадні та 
більш економічно вигідні операції.

Мета. Порівняти діагностичну цінність відомих методів діагностики SLN при злоякісних захворюваннях.
Матеріали і методи. Аналіз публікацій, доступних в PubMed, бібліотеці Кокрана, базі даних ClinicalTrials.gov.
Результати. Стандартні методи діагностики не дають змоги достовірно визначити наявність метастатичного ураження 

реґіонарних лімфовузлів. Зокрема, при РГЗ комп’ютерна томографія (КТ) дозволяє достовірно визначає наявність ураження SLN 
на 89,0%, чутливість складає - 92,6%, а специфічність - 88,6%. Метод МРТ дає високі показники чутливості та специфічності 
для діагностики метастазів у SLN і становить відповідно 90,9% та 89,2%. Проте, традиційна рентгенологічна оцінка метастазів у 
лімфатичних вузлах базується на щільності, розмірі та формі вузла та дає досить велику похибку через збільшення SLN не лише 
при метастатичному ураженні, але і при реактивних, в т.ч. запальних змінах. Натомість, результати обстежень 2594 хворих на 
РГЗ із застосуванням методу ICG/NIR показали високу ефективність останнього: чутливість склала 92%, а специфічність 95%. 

Дослідження метастатичного ураження лімфатичних вузлів у хворих на РШ та КРР за допомогою КТ та МРТ дають схожі 
показники чутливості та специфічності, як при РМЗ. Останні дані багатьох проспективних досліджень при застосуванні 
ІСG/NIR для візуалізації SLN дають вищі показники чутливості та специфічності, ніж при стандартних методах обстежень, 
та становлять 99% і 90% відповідно, в той же час при дослідженнях за допомогою метиленового синього та Технецію-99m 
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показники специфічності та чутливості складають 95%, 82% та 95%, 87% відповідно.
При порівнянні результатів застосування ICG та метиленового синього у хворих на КРР для визначення SLN чутливість та 

специфічність склала 95%, 93% та 43%, 63,7 % відповідно. 
Аналізуючи дослідження за останні 10 років встановлено, що для кращої візуалізації SLN оптимальною технікою введення 

є перитуморальна ін’єкція індоціаніну зеленого в дозі 4 мл (2,5 мг/мл), при цьому візуалізувати SLN вдається через 15–30 хв 
після введення.

Висновки. Метод ICG/NIR при дослідженні SLN виявився найбільш точним, чутливим і специфічним серед порівнюваних 
методів. Застосування цього методу допомагає уникнути діагностичних помилок і застосовувати щадні операції. Традиційні 
методи виявилися незначно менш чутливими і специфічними, але такими, що неодмінно можуть бути застосованими в 
діагностиці. Інші порівнювані методи не показали настільки хороші результати в діагностиці і економічній виправданості.

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ²ß
OPHTHALMOLOGY

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ²Í’ªÊÖ²É ÁÎÒÓËÎÒÎÊÑÈÍÓ Â ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ ÑÓÕÎÃÎ ÎÊÀ ÒÀ 
ÍÈÒ×ÀÑÒÈÌ ÊÅÐÀÒÈÒÎÌ

Мединська Ю.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.В. Капечук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yuliia.medynska@gmail.com
Актуальність. Синдром сухого ока (ССО) – поліетіологічне захворювання сучасності, виникнення якого все частіше 

пов’язують із технічним прогресом та глобалізацією використання цифрових технологій. За даними ряду авторів, поширеність 
даної патології серед дорослого населення варіюється від 18 до 67%. У пацієнтів старше 50-ти років частота виявлення даного 
синдрому досягає 48%. ССО впливає на працездатність, що при тривалому ігноруванні, некоректн ому самодіагностуванні та 
самопідборі методів лікування може спричинити стійке зниження та втрату зору, що потребує ретельного аналізу даної проблеми.

Мета: Вивчити покращення стану рогівки при різних ступенях важкості ССО після ін’єкції ботулотоксину «А» в круговий 
м’яз для хемоденерваційної оклюзії слізної точки.

Матеріали та методи виконання. Для проведення клінічного дослідження було залучено 32 пацієни різної статі, віку, 
професійної діяльності та групи здоров’я з підтвердженим діагнозом синдрому сухого кератокон’юнктивіту середнього та 
тяжкого ступеня важкості із нитчастим кератитом в анамнезі. Обраний метод реєстрації параметрів слізної рідини, що не 
порушував її функціональний стан під час дослідження – оптична когерентна меніскометрія. Дані про збільшення кількості 
слізної рідини отримані в результаті проби Шиммера. Міографія кругового м’язу ока проведена за допомогою прибору 
НейроМПБ.

Результати. Провівши ін’єкції препарату «Ботокс» в співвідношенні 1:2.5, препарату «Ксеомін» в співвідношенні 1:2 до 
препарату «Диспорт» в круговий м’яз ока , а також двохкратне введення препарату, який містить Ботулотоксин «А» в ділянку 
нижньої слізної точки, у 85% випадків отримуємо позитивну динаміку. У 71% спостерігається виражений позитивний ефект. 
У 63% отримавших ін’єкції ботулотоксину ефект суб’єктивного покращення відзначався протягом 4 місяців після проведення 
процедури.У 11% зауважили відсутність ефективної терапевтичної дії препарату в зв’язу з вираженими органічними ураженнями 
рогівки.

Висновки. В результаті функціональної денервації м’язів нижнього слізного канальця і сегмента кругового м’яза ока 
спостерігаємо затруднення відтоку жирової і муцинової фракцій слізної рідини, а також активацію синтезу нейротрофічних 
факторів, що ведуть до покращення трофіки рогівки. Дані, отримані в результаті, дозволяють стверджувати, що препарати 
«Ботокс», «Диспорт» та «Ксеомін» являються ефективними при лікуванні синдрому сухого ока та нитчастого кератиту.
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ÏÎÑÒÊÎÂ²ÄÍÈÉ ÑÈÍÄÐÎÌ ÌÓËÜÒÈÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÇÀÏÀËÅÍÍß Ó Ä²ÒÅÉ: ÏÎ×ÀÒÊÎÂ² 
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß
Аввакумова О.-А.І.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.О. Мітюряєва-Корнійко
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра педіатрії №4
м. Київ, Україна, e-mail: olga.anastasiia.avvakumova@gmail.com

Актуальність: після перенесеного КОВІД-19 у дітей можливий розвиток синдрому мультисистемного запалення (СМЗ, 
Multisystem Infl ammatory Syndrome) через 2-8 тижнів після інфікування. Поширеність: 1:100 000 осіб <18 років.

Мета: аналіз літератури по СМЗ у дітей та вивчення клінічних випадків СМЗ у дітей на базі ДКЛ №6 міста Києва, оцінка 
ефективності лікування.
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Матеріали і методи: аналіз літератури та клінічного стану обстежених 3 дітей віком 9 - 15 років на базі ДКЛ №6 міста Києва. 
Проведено загальноклінічні дослідження та анкетування.

Результати: критерії СМЗ: особа < 18 років з лихоманкою, лабораторними ознаками запалення, клінікою ураження 
≥2 систем, підтверджена інфекція КОВІД-19, відсутність альтернативних діагнозів. Патогенез СМЗ: виникнення імунної 
дизрегуляції з виробленням аутоантитіл. Клініка: висип, набряки, сухість шкіри, поліартралгії, міалгії, діарея, блювання, зміни 
з боку ЦНС. Діагностика: скринінг з проведенням загальноклінічних обстежень, аналізу на КОВІД-19; подальше обстеження 
пацієнтів з підвищеними ШОЕ та/або СРБ та з ≥1 з наступного: лімфопенія, нейтрофілія, тромбоцитопенія, гіпонатріємія, 
гіпоальбумінемія - ЕКГ, ЕхоКГ, МРТ, оцінка серцевих тропонінів, Д-димеру, феритину, прокальцитоніну, ЛДГ, ІЛ-6, ФНП, ІЛ-10. 
Лікування: внутрішньовенний імуноглобулін, ГКС, аспірин, антикоагулянти, при неефективності: анакінра. У 100% обстежених 
нами пацієнтів були наявні артралгії, міалгії, загальна слабкість, сухість шкіри та слизових оболонок, головний біль. У 66,6% 
пацієнтів - безсоння, набряки, тривожність, зниження академічної успішності, фебрилітет, діарея, кардіалгії, диспное. Окремі 
пацієнти мали: кон’юнктивіт, спрагу, парестезії, випадіння волосся, порушення пам’яті, емоційну пригніченість, блювання. У 
100% пацієнтів визначався лейкоцитоз, у 66,6% - підвищення ШОЕ, СРБ. Окремі пацієнти мали: підвищення Д-Димеру, рівнів 
прокальцитоніну, КФК, АСТ, креатиніну; гіпоальбумінемію, лімфопенію. У 2 пацієнтів визначалися антитіла до SARS-Cov-2. У 
1 пацієнта – КОВІД-19 в епіданамнезі. 

Проведене лікування: пацієнт А: дипіридамол, дексаметозон, фосфолюгель, диклофенак, лоратадин, метотрексат, фолієва 
кислота, бетаметазон; пацієнт В: вольтарен, дипірідамол, лоратадин, преднізолон, аміцил, дексаметазон, нурофен, німесил, 
фолієва кислота. Пацієнт С: неовітам, диклофенак, лоратадин, цефтріаксон. Отримано клінічне покращення у пацієнтів А, В та 
стійка гіпертермія (38-39°С) у пацієнта С. Показання до імуноглобуліну, антикоагулянтів були відсутні.

Висновки: досліджені пацієнти мають типову клініку СМЗ, причому у всіх є зв’язок із перенесеним КОВІД-19. В більшості 
випадків стаціонарне лікування призвело до покращення, однак, наведені дані потребують подальшого вивчення.

ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÍÀ ² ÑÈÒÓÀÒÈÂÍÀ ÒÐÈÂÎÆÍ²ÑÒÜ Ó Ä²ÒÅÉ Ç ÂÅÃÅÒÀÒÈÂÍÈÌÈ ÄÈÑÔÓÍÊÖ²ßÌÈ
Відливана Б.М.

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. В.Б. Мотрюк 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Vidlyvana_Bo@ifnmu.edu.ua

Метою дослідження було вивчення особливостей перебігу різних клінічних варіантів вегетативних дисфункцій (В Д) у дітей 
у співставленні з їхнім психологічним статусом. Проведено психологічне тестування 130 дітей шкільного віку (7-15) років. 
Встановлена частота клінічних синдромів у дітей з ВД: цереброастенічний – у 91,5% дітей, вегетативний - у 86,2%, кардіальний 
- у 60,8%, абдомінальний - у 74,6%. Дещо рідше відмічали ознаки респіраторного (22,3%) та антено-іпохондричного синдромів 
(9,2%). У 70,8% обстежених дітей відмічено поєднання декількох синдромів. Виділили вегето-вісцеральну (47,6% дітей), вегето-
судинну (у 30,7% дітей) і нейроциркуляторну (у 21,5 % дітей) дисфункції. При дослідженні вихідного вегетативного тонусу 
(ВВТ) за таблицями О.Вейна у 28,5% обстежених дітей встановлена ейтопія, у 41,7% - симпатикотонія і у 29, 8% - ваготонія. 
Вегетативна реактивність у 47,7% дітей з ВД була гіперсимпатикотонічною, у 43,1% - нормотонічною і тільки у 9,2% дітей 
зустрічалась асимпатикотонічна. Аналіз тестування показав, що особистісна тривожність (ОТ), у дітей з ВД є високою і складає 
при вегето-вісцеральній дисфункції (ВВД) 48,3 + 2,8 бали, при вегето-судинній (ВСД - 56,4 + 3,4 бали, тоді як у здорових дітей 
вона була помірною і складала 22,4 + 1,8 бали. Найвищою ОТ виявилась у дітей з нейро-циркуляторною дисфункцією (НЦД) 
- 65,6+4,3 бали. Ситуативна тривожність (СТ), у дітей з ВВД складала 58,4+3,6 бали (у здорових - 24,6+2,2 бали), при ВСД - 
61.3+4,4 бали, у дітей з НЦД - 71,4+4,5 бали. Таким чином, на підставі психологічного тестування можна вважати, що діти з ВД 
вимагають не тільки психологічної підтримки з боку батьків, медичного персоналу і оточуючих, але й медикаментозної корекції 
седативними препаратами м’якої дії.

ÒÈÏÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÕÀÐ×ÎÂÎ¯ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ ÏÐÈ ÌÅÒÀÁÎË²×ÍÎ ÍÅÇÄÎÐÎÂÎÌÓ ÎÆÈÐ²ÍÍ² Ó 
Ï²ÄË²ÒÊ²Â ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒß

Гаврилюк А.С., Оліяр І.Д., Перцович Н.Д.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. І.С. Недоступ, викл. І.В. Казімирчук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра пропедевтики педіатрії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: anastasia150701@gmail.com
Актуальність. На сьогоднішній день немає таких медикаментозних засобів, котрі могли б усунути всі прояви метаболічно 

нездорового ожиріння (МНО), що вимагає дієвих профілактичних заходів. 
Мета: вивчити типи харчової поведінки при МНО у підлітків для покращення персоніфікованої корекції способу життя. 
Матеріали і методи. Анкетуванням було охоплено 66 підлітків (32 хлопчики та 34 дівчинки) віком 16-18 років з МНО 

та надлишковою масою тіла (НМТ). Всіх пацієнтів було розділено на 2 групи: 1 група - 41 підліток з МНО; 2 група - 25 
підлітків з НМТ, що лікувались з приводу коморбідної патології в МДКЛ та МДП. В групі контролю було 15 практично 
здорових дітей аналогічного віку. МНО верифікували згідно рекомендацій USA National Heart, Lang, and Blood Institute (NHBI, 
2019). Тип харчової поведінки (ХП) вивчали за голландським опитувальником Datch Eating Bechaviour Questionnaire (DEBQ, 
1986). На емоціогенний тип ХП вказувала оцінка понад 1,8 балів за шкалою DEBQ; на екстернальний – понад 2,7 балів; на 
обмежувальний - понад 2,4 бали. Результати дослідження. Аналіз основних показників МНО виявив, що ІМТ у пацієнтів 1-ї 
та 2 групи перевищувала контроль відповідно в 1,7 разів та в 1,3 рази (p<0,01). Об’єм талії (ОТ) був збільшеним в 1,6 рази та в 
1,2 рази, а об’єм стегон (ОС) в 1,4 та 1,2 рази. Артеріальна гіпертензія (АГ) та гіперглікемія натще в 1 групі зустрічалась дещо 
частіше, ніж в другій. Гіпертригліцеридемія наростала, а холестерин ЛПВЩ знижувався більш виражено у пацієнтів з МНО. 
Вивчення типу ХП показало, що в 1 групі пацієнтів найчастіше мав місце екстернальний тип ХП (57%). Пацієнти 2 групи 
найчастіше мали обмежувальний тип ХП (62%). Аналіз отриманих даних виявив, що серед підлітків з МНО та НМТ значно 
рідше зустрічався емоціогенний тип ХП (відповідно 12% та 7%). Висока частота екстернального та обмежувального типів ХП 
у підлітків вказувала на недооцінку (в першу чергу з боку батьків) стресогенних чинників, переїдання та зниженої рухової 
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активності як сприяючих факторів розвитку МНО та НМТ. При цьому, у всіх групах анкетованих були підлітки з нестабільною 
ХП, коли в одного пацієнта проявлялися всі три її типи (відповідно 7%, 9,5% і 6,7%). В групі контролю найчастішою причиною 
порушення ХП було емоціогенне переїдання (86%) як реакція на стресову ситуацію. 

Висновки. Значущими критеріями МНО у підлітків є ІМТ, ОТ, показники АТ, гіперглікемії натще та ліпідограми. Визначення 
типу харчової поведінки сприяє ранній діагностиці, лікуванню та профілактиці МНО, коли метаболічні розлади при своєчасній 
корекції можуть бути ще зворотними та мати сприятливий прогноз.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÎÐÓØÅÍÜ ÑÅÐÖÅÂÎÃÎ ÐÈÒÌÓ Ó Ä²ÒÅÉ, ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÖÓÊÐÎÂÈÉ Ä²ÀÁÅÒ 
1-ÃÎ ÒÈÏÓ
Костенко Л.Ю.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. А.В. Гнилоскуренко
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Кафедра педіатрії №4
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Актуальність. У наш час цукровий діабет – глобальна проблема людства. Це одне із найбільш поширених захворювань 
ендокринної системи і обміну речовин. Дане захворювання є найчастішою причиною інвалідизації як дітей, так і дорослих 
внаслідок довготривалої гіперглікемії, яка призводить до розвитку тяжких хронічних ускладнень з боку усіх систем організму. 
Зокрема, цукровий діабет є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань. У дітей, хворих на цукровий діабет 1-го 
типу, на тлі метаболічних порушень, гормонального дисбалансу, дисліпопротеїнемії розвиваються зміни в серцево-судинній 
системі, а саме в капілярах та артеріолах. Внаслідок мікросудинного ураження формується діабетичне серце. Порушення 
ритму серця при цукровому діабеті спричинене багатьма факторами, а саме: різкі зміни рівня глікемії (гіпо- чи гіперглікемія), 
порушення електролітного балансу, кислотно-лужної рівноваги, вегето-судинна дистонія. 

Мета. Вивчення змін серцевого ритму при добовому моніторуванні ЕКГ за Холтером у дітей, які хворіють на цукровий 
діабет 1-го типу, у залежності від тривалості захворювання .

Матеріали і методи. Добове моніторування ЕКГ було виконано 53 дітям з цукровим діабетом 1-го типу, віком від 8 до 17 
років (з них 17 хлопчиків і 36 дівчаток), які лікувалися в ендокринологічному відділенні ДКЛ №6 м. Києва. Комплекс обстеження 
складався з загальноклінічних, лабораторних та інструментальних обстежень. З метою дослідження біоелектричної активності 
серц я застосовано добове моніторування ЕКГ за Холтером. 

Результати. За результатами добового моніторування ЕКГ, виявили, що у більшості дітей виявлено синусову аритмію, 
тахікардію, що свідчить про підвищення симпатичної ланки нервової системи. Міграція водія ритму була зареєстрована у 1/3 
дітей, причому переважав нічний циркадний тип. Ізольована суправентрикулярна екстрасистолія зустрічалась у 89% дітей. У 
дітей із стажем захворювання до 5 років виявлено шлуночкові екстрасистолії переважно I градації B. Lown у 39,2%, а також парні 
та групові екстрасистоли у (7%), які відповідають IV градації по B. Lown. У дітей зі стажем 6-15 років виявлено екстрасистолію 
I, II та IV градацій за B. Lown, що може свідчити про залежність формування порушень міокарду від тривалості захворювання. 

Висновки. У дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, визначаються різні порушення серцевого ритму, які залежать від 
тривалості захворювання .

ÀÖÅÒÎÍÅÌ²×ÍÈÉ ÑÈÍÄÐÎÌ Ó Ä²ÒÅÉ Ç ÐÅÑÏ²ÐÀÒÎÐÍÈÌÈ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍßÌÈ
Котів І.В., Ткачук М.Я.
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Одним з частих патологічних станів, які зустрічаються у ранньому дитячому, дошкільному та молодшому шкільному віці 
є ацетонемічний синдром (АС). АС є патологічним станом, який включає сукупність симптомів, обумовлених підвищенням 
вмісту в сироватці крові кетонових тіл (понад 30мг/л -гіперкетонемія): ацетону, ацетооцтової та β- оксимасляної кислот – 
продуктів неповного окислення жирних кислот, що супроводжуються кетонурією. Розвитку кетозу у дітей сприяють особливості 
метаболізму: зниження інтенсивності процесів утилізації кетонових тіл, менша кількість запасів глікогену в печінці при більш 
високому рівні метаболізму. Розрізняють первинний (ідіопатичний, генетично-детермінований) і вторинний АС - кетоз, 
що має чіткий провокуючий фактор, який призводить до енергетичного дефіциту. Первинний АС розвивається в результаті 
недотримання дієти внаслідок тривалого голодування або надмірного вживання жирів і розглядається вітчизняними педіатрами 
як періодичні ацетонемічні кризи, які характеризуються гіперурикемією, гіперкетонемією, ацетонурією та ацидозом. Вторинний 
АС виникає на тлі різних соматичних та інфекційних захворювань, ендокринних захворювань, ураження ЦНС, а найчастіше – 
при різних поєднаних патологіях ШКТ, які супроводжуються ознаками інтоксикації, холестазу, токсичного ураження печінки, 
а також порушеннями мікрофлори кишечнику. Метою нашої роботи було вивчення особливостей перебігу АС у дошкільнят. 
Проведений аналіз 90 медичних карт стаціонарного хворого віком від 3 до 6 років, які перебували на лікуванні з приводу 
респіраторної патології.

Встановлено, що більше хворіли хлопчики 55 хлопчиків 61,1 %, дівчаток 35 38,9%. 
Клінічна картина АС в період розпалу характеризувалась багаторазовим або невпинним блюванням упродовж 1-5 днів, 

(тобто, спроба напоїти або нагодувати дитину провокувала блювання) до 4 раз на годину у 78%, 30 % випадків з домішками 
жовчі, наявністю в сечі і видихуваному повітрі ацетону 98%, дегідратацією різних ступенів; інтоксикацією (блідість шкірних 
покривів у 89%, гіподинамія, м’язова гіпотонія, зміною неспокою і збудження на початку кризу на в’ялість, слабкість, сонливість, 
запаморочення 25%, головний біль у 43%, спастичний абдомінальний синдром - спостерігалась болі в животі -88%, нудота 72%, 
діарея -40%, лихоманка до 37.5- 38.5 С у 29%, реактивними змінами крові (помірним нейтрофільний лейкоцитоз і прискорена 
швидкість осідання еритроцитів) - 66% дітей. 

Таким чином найбільш значимими предикторами виникнення вторинного АС виявились запах ацетону у видихуваному 
повітрі і кетонурія, інтоксикаційний синдром, болі в животі та зміни в гемограмі.
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 Актуальність. Вірусні гепатити (ВГ) на сьогоднішній день залишаються одними із найтяжчих проблем інфекційної 

патології. За даними ВООЗ, щороку в світі реєструється біля 4,5 млн. нових випадків зараження та близько 686 тис. осіб щороку 
помирають від HBV-інфекції. Гломерулонефрит (ГН) у свою чергу характеризується високим ризиком ускладнень, є одним із 
основних причин розвитку ХНН та ранньої інвалідизації. 

Мета. Визначити особливості клінічного перебігу, біохімічних показників та стану імунної системи при хронічному ГН на 
фоні ВГ у дітей.

Матеріали та методи. Проводили клінічне спостереження за двома групами дітей (основна група – хронічний ГН, 
нефротична форма, із маркерами ВГ; контрольна група – хронічний ГН, нефротична форма), вивчали ЗАК, ЗАС, біохімічні та 
серологічні аналізи, а також провели аналіз літератури як метод дослідження.

Результати. В основній групі тривалість хвороби до 2 років спостерігали у більшості пацієнтів, у порівнянні з контрольною 
групою. Клінічні ознаки захворювання були більш вираженими у дітей з ВГ: спостерігали більш обширні набряки, протеїнурію, 
були наявні гепатоспленомегалія, анасарка та асцит, чого не було виявлено у контрольній групі. Біохімічні аналізи крові 
в основній групі показали вищі показники гіперхолистеринемії, диспротеїнемії (за рахунок ɑ2-гіперглобулінемії), значне 
підвищення активності АлАТ та АсАТ, проте рівень загального білка та рівень альбумінів був нижчим. Аналіз сечі показав, що 
протеїнурія була значно вищою при ВГ, крім того відмічалося зниження концентраційної здатності нирок у 2,2 рази частіше. 
В основній групі також спостерігалися виражені порушення імунологічного статусу, внаслідок значного зниження кількості 
зрілих Т-лімфоцитів. Середні показники Т-хелперів були приблизно однаковими, відсоток Т-супресорів був найменшим у даній 
групі, відсоток нульових лімфоцитів був високим. 

Висновок. Вірусний гепатит сприяє розвитку тяжких форм хронічного гломерулонефриту за відносно короткий проміжок 
часу. Такі хворі мають обширні набряки, гепатоспленомегалію, виражену протеїнурію та зниження концентраційної здатності 
нирок. Біохімічний аналіз крові та сечі теж зазнали значних змін. Персистенція вірусних антигенів обумовлює зниження 
імунних реакцій організму, що ще більше обтяжує перебіг захворювання. 

ÂÏËÈÂ COVID 19 ÍÀ ÑÒÀÍ ÑÅÐÖÅÂÎ-ÑÓÄÈÍÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ Ó Ä²ÒÅÉ ØÊ²ËÜÍÎÃÎ Â²ÊÓ
Мигович М.Б.
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Нами проведений порівняльний аналіз результатів ультразвукового обстеження серця дітей шкільного віку за звітній 
період: квітень-травень-червень 2020 р. (140 обстежень), та вересень-жовтень-листопад цього ж року (157 обстежень) на базі 
кабінету ультразвукової діагностики СПМДП. Метою нашого дослідження було встановити чи є зв’язок між карантинними 
обмеженнями, та зміною форми навчання зумовлених пандемією Covid 19, та станом серцево-судинної системи. Основними 
скаргами при зверненні були: задишка, яка виникала після мінімального фізичного навантаження, блідість шкірних покривів, 
головокружіння та відчуття перебою в ділянці грудної клітки. За результатами обстеження у 60% (178 пацієнтів) дітей було 
діагностовано порушення ритму у вигляді тахіаритмії, у 30% (89 пацієнтів) не спостерігалося порушення серцевого ритму, а у 
10% (30 пацієнтів) відмічалися порушення у вигляді брадиаритмії. ФВ у 30% (89 пацієнтів) обстежених дітей була нижче 60%, 
у 35% (104 пацієнти) дітей відзначалися ультразвукові ознаки гіпоксії міокарда (у вигляді гіперехогенних включень в ділянці 
МШП) . При порівнянні за такий же звітній період 2019р. кількість проведених ехокардіоскопій становила відповідно 100 і 105 
обстежень. Більшість обстежених дітей за цей період були скеровані дільничними педіатрами, або лікарями сімейної практики, 
як диспансерна група з різною хронічною нозологією на плановий щорічний огляд. У 50% (103 пацієнти) обстежених жодних 
скарг не було, відзначалася додаткова хорда ЛШ (у різних варіаціях), порушення ритму відмічалося у 20% (40 пацієнтів) дітей у 
вигляді тахіаритмії, у 30% (62 пацієнти) обстежуваних змін з боку серця при ехокардіоскопії не виявлено. При аналізі медичної 
документації, а саме: історія розвитку дитини (Ф112\о) цих 178 пацієнтів у яких відзначалася тахіаритмія, проба Руфє була 
нижчою 9,0-12,0 (у порівнянні з попередніми роками цей показник становив 6,0 та нище), що вказує на низьку толерантність 
серцево-судинної системи до фізичного навантаження. Аналізуючи вище викладений матеріал можна зробити висновок, що 
пандемія Сovid 19, дистанційна форма навчання, карантинні обмеження, які включали в себе адинамічний, малорухливий 
спосіб життя, зміна характеру харчування негативно вплинула на стан серцево-судинної системи сучасного покоління дітей.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑÍÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ Ó Ä²ÒÅÉ
Сабадош М.Р., Іваночко С.Р.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Б.М. Павликівська 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:markiansabadosh@gmail.com ivanochkofamily@gmail.com 

Впродовж багатьох років гострі респіраторні інфекції залишаються проблемою охорони здоров’я практично усіх країн, а 
економічні збитки, які пов’язані з прямими та непрямими наслідками , епідемій цих захворювань, становлять сотні мільярдів 
доларів. В Україні у структурі загальних витрат найбільшу частку мають витрати, пов’язані з лікуванням хворого (від 71,4 до 
78,9 %) та перебуванням батьків на листку непрацездатності по догляду за хворими дітьми. Викликом останнього року стала 
коронавірусна хвороба, що спричиняється вірусом SARS-CoV-2. Коронавірусна інфекція 2019 року (COVID-19) – це гостре 
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інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке спричиняє гострий респіраторний дистрес-синдром. Враховуючи високу 
захворюваність на коронавірус в сучасних умовах, актуальним є питання особливостей перебігу хвороби у дітей. Метою роботи 
стало вивчення особливостей клінічної картини у дітей з коронавірусною хворобою. Матеріал і методи дослідження. Для 
виконання поставленої мети було проаналізовано медичну документацію (медичні карти стаціонарного хворого) 25 дітей, що 
перебували на лікуванні у МДКЛ з приводу коронавірусної хвороби. Діагноз коронавірусної хвороби верифікувався методом 
ПЛР з визначення РНК SARS - CоV-2. Вік дітей становив від 4 до 15 років. Аналіз анамнестичних даних вказує, що більшість 
дітей (84%) мали прямий контакт з хворими на Ковід (батьками, братами/сестрами, однокласниками), у решти – дані про 
контакт були відсутні. В жодному випадку не було виявлено супутньої патології. Переважна більшість дітей (60%) поступили 
в стаціонар на четверту-шосту добу від початку захворювання, 24% дітей - на першу-третю, решта 16% - після шостої доби. 
Основними скаргами при поступленні були: гарячка, що погано піддавалась впливу жарознижуючих препаратів – 76%; сухий 
непродуктивний кашель – 68%; затруднене дихання – 28%, зниження апетиту – 92%; нудота і блювота – 20%, загальна слабкість 
– 72%, нежить – 16%. В клінічній картині дітей провідним був інтоксикаційний синдром та синдром дихальної недостатності. 
В загальному аналізі крові виявлялись: підвищення рівня гемоглобіну – у 80%, лейкопенія – у 68%, лейкоцитоз – у 20%; 
лімфоцитоз – у 60%, підвищення швидкості осідання еритроцитів – у 36%. Аналіз гострофазових показників крові показав 
підвищення С-реактивного протеїну у переважної більшості дітей (у 92%). За даними рентгенографії ОГП вогнищеві тіні в 
легеневих полях виявлялись у 44% дітей, у решти виявлялись ознаки підвищеної пневматизації легень, поширення коренів. 
Під впливом проведеного лікування стан дітей стабілізувався на 2-3 доби і після отримання негативного аналізу на виявлення 
РНК SARS - CоV-2 діти в задовільному стані виписувались додому. У однієї дитини спостерігався мультисистемний запальний 
синдром (МЗС), що супроводжувався тривалою (до 3 тижнів) лихоманкою. Таким чином, перебіг коронавірусної хвороби у 
дітей, в основному, є подібним до дорослих, однак з легшим протіканням.

ÏÎØÈÐÅÍ²ÑÒÜ ÃÅËÜÌ²ÍÒÎÇ²Â ÑÅÐÅÄ Ä²ÒÅÉ ØÊ²ËÜÍÎÃÎ Â²ÊÓ
Третяк М.П., Івасюк І.Й.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Й. Івасюк
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivasiuk777@i.ua

Актуальність теми. Останніми роками набули значного поширення захворювання зумовлені гельмінтами. Глистні 
інвазії – це захворювання, що зумовлені паразитарними червами – гельмінтами. На нашій території зустрічається близько 
200 нозологічних форм гельмінтозів, спричинених червами, які поділені на класи. Кожен гельмінт має свій спосіб зараження, 
особливості життєвого циклу та локалізацію. Окремі з них досить часто діагностуються серед дітей через широке поширення, 
стійкість в зовнішньому середовищі та легкодоступність в зараженні. Попадаючи в організм дитини, виділяють велику кількість 
токсинів та спричиняють безліч ускладнень. Серед гельмінтозів найбільш часто зустрічаються гострики та аскариди. 

Мета роботи: встановити динаміку поширення гельмінтозів серед дітей шкільного віку, які проходять огляди з приводу 
різних захворювань та профілактичних оглядів.

Матеріали та методи дослідження. Статистично було досліджено результати аналізів за 2019 рік, показники яких внесено в 
реєстраційний журнал лабораторії дитячої поліклініки та проведено опитування школярів і батьків дітей молодшого шкільного 
віку, які обстежувались в поліклініці. 

Результати дослідження: Більшість опитаних школярів та батьків дітей молодшого шкільного віку не усвідомлюють всієї 
небезпеки, яку несуть глистні інвазії. Причиною цього перш за все є низький рівень просвітницької роботи серед населення 
та недотримання правил особистої гігієни. Серед дітей до 14 років найбільша кількість, до 73 % спостерігається ураження 
гостриками та до 17 % аскаридами. 

Нами також було відмічено, що деякі школярі проходили дослідження на виявлення гельмінтів неодноразово за вказаний 
період і відповідно були підтвердженні повторні зараження глистами протягом року. Особливо спостерігається збільшення 
числа хворих на гельмінтози в літній та осінній період, після відвідування дитячих санаторіїв, що пов’язано з підвищеною 
доступністю зараження аліментарним шляхом через неправильно приготовлені продукти харчування та вживання води.

Висновок. Отримані дані підтверджених результатів аналізів наявних глистних інвазій які проводились в лабораторії 
поліклінічного відділення свідчить, що серед дітей віком до 14 років динаміка поширення гельмінтозів залежить переважно від 
соціально-економічних і кліматичних умов, екологічної ситуації та інфраструктури.

ÏÑÈÕ²ÀÒÐ²ß, ÍÀÐÊÎËÎÃ²ß ÒÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß
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ÏÐÎÃÍÎÑÒÈ×ÍÅ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÎË²ÌÎÐÔ²ÇÌÓ ÃÅÍÀ CNTF 1357 G>A Ó ÂÈÍÈÊÍÅÍÍ² ÒÀ 
ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ÀÑÒÅÍ²¯ Â ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

Ботаневич Є.О., Соловей О.С.
Науковий керівник ⎯ Г.П. Людкевич 

Вінницький національний медичний університет М. І. Пирогова
Навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія ПЛР 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
м. Вінниця, Україна, e-mail: y.botanevych@gmail.com

Актуальність. На сьогоднішній день невротичні розлади є найпоширенішою групою психіатричних порушень, яка, по 
даним статистики, розвивається в осіб віком від 14 до 65 років, переважно в жінок. Незважаючи на значні досягнення у медицині 
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та науці, точні механізми розвитку невротичних розладів залишаються невивченими, що впливає на чутливість різних людей 
до стандартизованого лікування. Тому створення нових методів діагностики та лікування неврозів з роками набуває все більшої 
актуальності.

Мета. Визначення впливу поліморфізму гена Cntf rs1800169 на виникнення астенічного неврозу, його перебігу та чутливості 
до лікування.

Матеріали і методи. Відбір у досліджувану групу відбувався методом рандомізації згідно попередньо визначених критеріїв 
включення та виключення. Досліджувана група склала 13 студентів віком 20-22 роки, з яких 6 чоловіків та 7 жінок. Контрольна 
група налічувала 10 людей. Для оцінки астенічного синдрому користувались критеріями DSM-5 та шкалами FSS та MFSI-
SF. Екстракція ДНК відбувалася за допомогою реактиву Chelex ® 100 від Bio-Rad за за стандартним протоколом, наявність 
поліморфізму Cntf визначали за допомогою методу RealTime-PCR на апмліфікаторі Bio-Rad CFX96, використовуючи реактиви 
компанії «ЛиТех». Медикаментозна терапія здійснювалась препаратом “Ultra Omega-3”. Статистична обробка результатів 
проводилась з використанням описової статистики.

Результати. У всіх пацієнтів з поліморфізмом в досліджуваній групі спостерігався середній або тяжкий рівень вираження 
симптомів астенії по шкалам FSS (5,36±0,75) та MFSI-SF (51,4±17,17), тоді як пацієнти без поліморфізму мали помірний 
рівень вираження симптомів (4,83±0,72 за FSS і 49,28±4,18 за MFSI) або їх відсутність. Модифікація способу життя сприяла 
покращенню результатів лише у хворих без зміни Сntf, становлячи 3,35±0,83 за шкалою FSS та 28,07±1,77 за MFSI, тоді як хворі 
з наявним rs1800169 виявилися чутливими лише до медикаментозної терапії, після якої їх середні показники знизились майже 
вдвічі, складаючи 3,12±0,68 за FSS і 25,34±7,51 по шкалі MFSI.

Висновки. Визначення поліморфізму rs1800169 генa Cntf може мати прогностичне значення у виникненні астенічного 
неврозу, її перебігу та чутливості до лікування.

ÄÈÍÀÌ²ÊÀ ÂÆÈÂÀÍÍß ÀËÊÎÃÎËÞ ÑÅÐÅÄ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ×ÎËÎÂ²×Î¯ ÑÒÀÒ² Â ÓÌÎÂÀÕ 
ÏÀÍÄÅÌ²¯ COVID-19

Вощилін Б.Р., Білик Д.В., Налбандян К.С.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. В.І. Вовк, асист. Г.В. Темнікова 
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Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
м. Харків, Україна, e-mail: vbogdan28121998@gmail.com

Актуальність. Алкоголізм – це стан, що виникає через регулярне вживання алкогольних напоїв протягом тривалого часу. 
Надмірне вживання алкоголю є досить поширеною проблемою. Якщо спиратись на статистичні дані, то можна сказати, що 
алкоголізмом страждає приблизно 5% населення більшості країн. При цьому кількість населення, що вживає алкоголь -постійно 
зростає.

Мета. Метою роботи є вивчення динаміки вживання алкогольних напоїв серед студентів чоловічої статі в умовах пандемії 
COVID-19.

Матеріали і методи. За основу для дослідження було взято тест для визначення зловживання алкоголем AUDIT. Для 
дослідження було опитано 80 студентів чоловічої статі у віці від 17 до 23 років. 

Результати. В результаті аналізу отриманих даних були одержані цікаві результати. Більшість опитаних вказала, що ставиться 
до алкоголю нейтрально - приблизно 50%, 37,5% - позитивно, та лише 12,5% від опитаних ставляться до алкоголю негативно 
або дуже негативно (7,5% та 5% відповідно). У 80% опитаних один або обидва з батьків вживають алкоголь. З них 42,5% 
вживають алкоголь щомісяця, 25% - щотижня, 12,5% - 2 і більше разів на тиждень. 32,5% опитаних вказали, що відчувають 
стрес, паніку або депресію під час навчання, у зв’язку з чим опитані почали частіше вживати алкоголь або приймати препарати, 
що впливають на нервову систему (12,5% та 17,5% опитаних відповідно). Що стосується безпосередньо динаміки вживання 
алкоголю студентами, то було порівняно результати опитування до епідемії та під час епідемії. Згідно з тестом для визначення 
зловживання алкоголем AUDIT, результат 8 балів або більше говорить про зловживання алкоголем та потребує звернення до 
лікаря для продовження обстеження. До епідемії результат до 8 балів отримали 80% опитаних, а результат 8 балів та більше 
отримали 20% опитаних. Але під час епідемії показники змінились: до 8 балів отримали 57,5% опитаних, а результат 8 та 
більше – 32,5% опитаних. Дані результати вказують на позитивну динаміку зловживання алкогольними напоями серед студентів 
чоловічої статі.

Висновки. В умовах пандемії COVID-19 зафіксовано досить значне підвищення зловживання алкогольними напоями серед 
студентів чоловічої статі. Та разом з опитаними, що стали вживати алкоголь частіше, є й ті, в яких рівень вживання алкогольних 
напоїв залишився на тому ж рівні, що й перед епідемією. Також виділено групу опитаних, що стала вживати алкогольні напої 
навіть рідше, ніж перед епідемією. Саме тому можна зробити висновок, що хоч рівень вживання алкоголю серед опитаних й 
підвищився, але епідемія COVID-19 вплинула на рівень вживання алкоголю опитаними по-різному.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÊÎÃÍ²ÒÈÂÍÈÕ ÐÎÇËÀÄ²Â ÏÐÈ ØÈÇÎÔÐÅÍ²¯
Мазурик Н.П.

Науковий керівник – асист. І.В. Краснопольська 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mnazik2710@gmail.com
 Актуальність. Шизофренія – один із важких і найбільш стигматизуючих психічних розладів, рівень захворюваності на який 

залишається стабільно високим, вражаючи здебільшого молодь. У всьому світі шизофренія асоціюється зі значним порушенням 
соціалізації та працездатності і може позначатися на навчанні та професійній діяльності. На шизофренію страждає приблизно 
1% населення світу, а за прогнозами ВООЗ до 2030 року психічні розлади займуть перше місце серед причин інвалідності. 

Мета. Висвітлити у цій роботі особливості когнітивних порушень при шизофренії, що може стати одним із предикторів 
прогресування захворювання та вибору найбільш ефективної терапії.

Матеріали та методи. Нами був проведений аналіз матеріалів вітчизняних та закордонних видань стосовно даної патології. 
Результати. Когнітивні розлади при шизофренії на сучасному етапі розглядаються як продукт якісного спотворення і 
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кількісної зміни процесів циркуляції інформації в нейронних мережах головного мозку. Саме ці якісні та кількісні зміни, 
підсумовуючись, формують звичні показники уваги, пам’яті, швидкості переробки інформації та результативність регулюючих 
функцій. Спираючись на дані проведених досліджень (клініко-психопатологічний, психодіагностичний, нейропсихологічний, 
клініко-катамнестичний та статистичний методи) можна із впевненістю говорити, що відхилення у когнітивному функціонуванні 
хворих на шизофренію спостерігаються ще до моменту маніфестації психотичного процесу і виявляються незалежно від 
профілю симптомів (негативних, позитивних, інших коморбідних розладів) та ступеня прогресування хвороби (у стані ремісії 
чи психозу). Особливо значущі відхилення спостерігається у чотирьох ключових доменах соціальних когнітивних функцій, а 
саме : сприйняття емоцій, соціальна перцепція, внутрішня модель свідомості іншого та атрибутивний стиль. Пацієнти не здатні 
розуміти почуття та припускати судження співрозмовника («читати між рядками»). Привертає увагу дефіцитарність сенсорного 
фільтра, внаслідок чого мозок втрачає здатність придушувати незначущі імпульси інформації, що призводить до зміни перцепції 
навколишнього і, ймовірно, до маячних ідей і галюцинацій. В той же час завдяки актуалізації та використанню малозначущих 
властивостей предметів хворі на шизофренію інколи краще, ніж здорові, справляються із нетривіальними ситуаціями.

Висновок. Порушення когнітивних функцій ще у преморбідному періоді можуть бути прогностичними ознаками 
розвитку ендогенного процесу, що може покращити лікування таких пацієнтів як за допомогою вибору найбільш ефективної 
антипсихотичної терапії, так і щодо підбору методів когнітивної ремедіації, спрямованих на обробку соціальної інформації. 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ¥ÅÍÄÅÐÍÈÕ Â²ÄÌ²ÍÍÎÑÒÅÉ ÐÎÇËÀÄ²Â ÕÀÐ×ÎÂÎ¯ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ ÑÅÐÅÄ 
ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÂÈÙÈÕ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â Ì²ÑÒÀ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ

Огороднік Н.А., Воробець Т.Р.
Науковий керівник – к.мед.н. Ю.М. Бежук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ohorodnik81@gmail.com
Актуальність. Сьогодні розлади харчової поведінки (РХП) набирають усе більш стрімких темпів поширення серед 

населення, особливо це стосується його молодої частини. Інцидентність даної групи нозологій серед населення в Україні зросла 
майже вдвічі за останні 10 років. Однак, значна кількість молоді й досі не усвідомлює про існування даної групи захворювань, 
так само, як і до якого фахівця варто звертатися по допомогу у разі їх виникнення. Усе це вказує на те, що РХП є важливою 
медичною і соціально значущою проблемою сьогодення, вирішення якої потребує поглиблених досліджень етіопатогенезу 
даної групи захворювань, пошуку новітніх більш досконалих і ефективних методів терапії.

Мета. Виявити рівень обізнаності серед студентів вищих навчальних закладів м. Івано-Франківськ відносно теми РХП; 
оцінити стан поведінкового типу харчування, з’ясувати ґендерні відмінності та особливості РХП серед студентів. 

Матеріали і методи. У дослідженні були використані оригінальна тест-анкета з метою з’ясування рівня обізнаності 
студентів теми РХП та Голландський опитувальник харчової поведінки (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire, DEBQ). 
Анонімне анкетування проводилось в режимі online за допомогою платформи Google-форм. Статистична обробка результатів 
здійснювалась із використанням програми Microsoft Excel.

Результати. Всього у дослідженні взяли участь 514 осіб (студентів ІФНМУ – 201, ПНУ ім. В. Стефаника – 154, ІФНТУНГ– 
97 та УКД – 62), з них респонденти чоловічої статі становили 41,5%, жіночої – 58,5%. Вік опитаних від 18 до 22 років, середній 
вік становить 20. Для досягнення поставлених цілей був створений спеціальний тест-опитувальник, який складався з 17 питань, 
що характеризують рівень обізнаності стосовно РХП. У анкету входили наступні питання: дані про вік, стать, вагу, зріст, курс та 
форму навчання (денна/заочна), за яким принципом харчуються опитувані, чи потрібно рахувати калорії/БЖВ, чи чули щось про 
РХП, чи відомо щось про види РХП, чи стикалися коли-небудь вони або їх знайомі/родичі з даною проблемою, чи зверталися 
до лікаря, до якої галузі медицини відноситься дане порушення та ін. Також було проведено голландський тест-опитування 
харчової поведінки (DEBQ) на виявлення ймовірності наявності РХП. Досліджувані були розділені на групи за гендерною 
ознакою. З опитаних чоловічої статі 68,3% вважають, що харчуються правильно, при цьому 26,9% не рахують калорії, а 51,2% 
лише інколи. Знають що таке РХП 63% чоловіків, з них 65,9% пов’язують дану групу захворювань з патологією шлунково-
кишкового тракту, і тільки 34,1% з психіатрією. Знання 89,2% чоловіків були отримані з різних інтернет-ресурсів і тільки 10,8% 
отримали інформацію від медиків. Провівши аналіз результатів опитувальника DEBQ виявлено, що серед чоловіків 46,4% 
страждають компульсивним переїданням, безконтрольно і погано усвідомлюючи, що вони їдять. 36,5% чоловіків схильні до 
«заїдання» власних емоцій. Близько 51,2% чоловіків не можуть вчасно зупинитися, починаючи їсти. Результати опитування 
жінок показали, що 69,9% вважають своє харчування правильним, при цьому 14,6% не рахують вжиті калорії, а 59% рахують 
тільки іноді. 81,5% жінок знають, що таке РХП, однак, незважаючи на велику обізнаність в групі жінок, тільки 41,7% може 
назвати, якого профілю стосується дана патологія, а 58,3% опитаних пов’язують розлади харчової поведінки з порушеннями 
шлунково-кишкового тракту. Більша частина інформації про РХП опитувані жінки дізналися з інтернету (73,7%) і лише 26,3% 
від лікаря. Близько 16% досліджуваних жінок вважають, що мали раніше проблеми з харчовою поведінкою, але 85% з них 
не зверталися до фахівців за допомогою. Згідно з результатами тест-опитування DEBQ 18,2% жінок мають РХП лімітуючого 
типу (нервова анорексія). Так само, у значної кількості осіб (33,6%) виявлено порушення харчової поведінки за типом нервової 
булімії. Пристрасть до «заїдання» емоцій було виявлено у 21,3% жінок. 

Висновки. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що значна частка студентської молоді обізнана в плані РХП, однак 
не зовсім усвідомлює серйозність даної проблеми та шляхи її подолання. Згідно статистичних даних, жіноча стать знає набагато 
більше про РХП на відміну від чоловічої. Серед жінок більш поширеним є обмежувальний тип РХП, зокрема нервова анорексія 
та булімія, а серед юнаків досить розповсюджене психогенне переїдання. «Заїдання» власних емоцій у рівній мірі поширене 
серед чоловіків і жінок. Попри наявність значного масиву інформації у вільному доступі та знань про розлади харчової поведінки, 
люди часто не звертаються по допомогу до фахівців і проявляють низький комплаєнс до призначеної терапії. Це тягне за собою 
погіршення здоров’я та, як наслідок, якості життя пацієнта. Необхідно інформувати людей про РХП і правильний підхід до його 
діагностики та лікування у фахівців психіатричного профілю. Корекція способу життя в бік фізичного і психічного здоров’я, у 
тому числі його харчової компоненти, є одним з пріоритетних заходів профілактики порушень харчової поведінки зокрема, та 
багатьох інших захворювань цивілізації загалом.
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ÂÈÂ×ÅÍÍß Ð²ÂÍß ÍÅÂÐÎÒÈÇÀÖ²¯ Ó ÇÄÎÁÓÂÀ×²Â ÎÏÏ ÄÐÓÃÎÃÎ (ÌÀÃ²ÑÒÅÐÑÜÊÎÃÎ) Ð²ÂÍß 
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ² 222 « ÌÅÄÈÖÈÍÀ»

Пасічник О.В.
Науковий керівник – к.псих.н., доц. І.Л. Козова

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії,наркології та медичної психології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olga.pasichnik.01@gmail.com
Актуальність. Під час карантинних умов життя, студенти стикнулися з дистанційною формою навчання та новими 

труднощами, що пов’язані з нервово-психічним напруженням, стресами. Інформаційні перевантаження, підсилюючи цю 
напругу, часто сприяють виникненню і розвитку межових форм нервово-психічної патології. Тому, вивчення рівня невротизації є 
дуже важливим та актуальним завданням, щоб моніторувати психологічний стан майбутніх лікарів та вчасно надавати допомогу 
при виявленні субклінічних проблем. 

Мета. Дослідити рівень невротизації у студентів Івано-Франківського національного медичного університету під час 
дистанційного навчання в період пандемії. 

Матеріали та методи. Для оцінки рівня невротизації була використана методика Л.І. Вассермана, яка належить до типу 
«олівець-папір» і допускає як групове, так і індивідуальне використання у вигляді анкетного опитування. В досліджені взяло 
участь 780 осіб медичного факультету I-VI курсів, серед яких – 227 (29.1 %) юнаків та 553 (70.9 %) дівчат. 

Результати. Аналіз результатів опитування засвідчив, що високий рівень невротизації було діагностовано у 204 (26.2%) 
студентів. З них – 46 осіб першого курсу, 78 студентів другого курсу, 48 опитаних третього курсу, 4 здобувачів освіти четвертого 
курсу, 8 осіб п’ятого курсу та 20 студентів шостого курсу. Даний рівень невротизації засвідчує виражену емоційну збудливість, 
в результаті чого з’являються негативні переживання (тривожність, напруженість, неспокій, розгубленість, роздратованість); 
безініціативність, яка формує переживання, пов’язані з незадоволеністю бажань; труднощі в спілкуванні; соціальна боязкість. 
Їм рекомендована індивідуальна або групова психо-корекційна робота з практичним психологом. Середній рівень невротизації 
виявили у 385 (49.3%) студентів. На першому курсі – у 97 студентів; на другому курсі – у 154 респондентів; на третьому курсі – у 
84 осіб; на четвертому – у 2 студентів, на п’ятому курсі - у 17 опитаних та на шостому курсі - у 31 особи. Такий психоемоційний 
стан, може негативно впливати на навчальний процес. Низький рівень невротизації був у 191 (24.5%) особи. На першому курсі 
– у 43 студентів; на другому курсі – у 78 респондентів; на третьому курсі – у 46 осіб; на четвертому – у 4 освітян, на п’ятому 
курсі – у 8 та на шостому курсі у 14 студентів.

Висновки: Встановлено у 26,2 % студентів високий та 49.3% середній рівень невротизації. Цим студентам рекомендована 
психо-корекційна робота з практичним психологом.

ÂÏËÈÂ ÇÀÍßÒÜ ÌÓÇÈÊÎÞ ÍÀ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÑËÓÕÎÂÎ¯ ÏÀÌ`ßÒ² Ó Ä²ÒÅÉ ØÊ²ËÜÍÎÃÎ Â²ÊÓ
Тесленко А.О., Вовк В.І. 

Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.І. Вовк
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
м. Харків, Україна, e-mail: teslenkoan7@gmail.com

Актуальність. У дітей шкільного віку пам`ять розвивається особливо стрімко, що необхідно для опановування великої 
кількості шкільного матеріалу у загальному процесі пізнання життя та формування кругозору. Особливої уваги потребує вплив 
тих чи інших чинників на показники запам’ятовування.

Мета. Дослідити показники слухової пам`яті у дітей, котрі не займаються музикою та тих, хто займається. 
Матеріали та методи. Було проведено обстеження 65 дітей віком 7-14 років (24 – учні музичного відділення дитячої школи 

мистецтв, підгрупа «а», 41 – не займалися музикою, підгрупа «б»). Усіх досліджених було поділено на 3 вікові групи. Перша (7-9 
років) – 26%, з них підгрупа 1а – 41%. Друга (10-12 років) – 43% (n=28), з них підгрупа 2а – 32%, підгрупа 2б – 68%. Третя (13-14 
років) – 31% (n=20), з них 40% – підгрупа 3а та 60% – підгрупа 3б. Досліджувалась короткочасна слухова пам`ять за методикою 
«Десяти слів» А.Р.Лурії: всім дітям було зачитано 10 слів без логічного зв`язку та дано завдання записати запам`ятовані слова. 
Результати було оцінено залежно від кількості запам`ятованих слів (5-6 – хороша пам`ять, менше 5 – низький рівень, вище 6 – 
високий).

Результати. У підгрупах дітей, що займалися музикою, спостерігалися кращі показники запам`ятовування (1а – відсутність 
низького рівня запам’ятовування, 71% хороші показники та 29% високі показники; 2а – хороший рівень 56%, високий рівень 
33% та 11% – низький рівень; 3а – по 50% високий та хороший рівень) ніж у дітей, що не здобували музичної освіти (1б – 10% 
високий, 20% низький, 70% хороший рівень; 2б – 26% високий, 63% хороший, 11% низький рівень; 3б – 58% хороший, 33% 
високий, 8% низький рівень). У групі старшого віку діти мали найкращі показники пам`яті (3а – високий рівень у 50% та 
хороший рівень у 50%; 3б – 33% високий рівень та 33% хороший рівень).

Висновки. Таким чином, було виявлено, що серед дітей, котрі займалися музикою, низький рівень запам’ятовування 
спостерігався лише у середній віковій групі, в той час як у дітей, що не займалися музикою, низькі показники було виявлено у 
всіх вікових категоріях. Високий рівень запам’ятовування у дітей, що займалися музикою, в середньому був вищий порівняно 
з дітьми, що не займалися музикою, у всіх вікових підгрупах. Наведені дані свідчать про позитивний вплив музичних занять на 
показники пам’яті у дітей.
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Шарун С.Н., Єрмоленко А.С., Лісова Є.М.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. І.М. Стрельнікова 
Харківський національний медичний університет

Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
м. Харків, Україна, e-mail: sadina.2980@gmail.com

Актуальність. З розвитком нових комп’ютерних технологій поряд з прогресивними тенденціями також з’явилася нова 
форма залежності — інтернет-адикція (ІА), яка є серйозною загрозою для сучасного суспільства, адже негативно впливає на 
психіку як зрілих, так і молодих людей, що в цілому призводить до дезадаптації особистості. З огляду на масштаби, характер 
та інтенсивність користування комп’ютером, особливо в молодіжному та студентському середовищі, дослідження Інтернет-
залежності представляє, безсумнівно, актуальну медико-соціальну та психологічну проблему.

Мета. Вивчити показники соціально-психологічної адаптації студентів-користувачів комп’ютером.
Матеріали і методи. Було проведено онлайн-анкетування з використанням тесту для скринінгового дослідження 

комп’ютерної залежності Л.Н. Юр’євої, в якому взяли участь 60 студентів 5 курсу ХНМУ. Серед респондентів було 39 (65,0%) 
дівчат та 21 (35,0%) хлопець, віком від 18 до 21 року.

Результати. Переважна більшість 56 (93,3%) обстежених респондентів використовують інтернет щодня. За власними 
оцінками студентів, близько половини з них 49 (81,6%) «живуть в Інтернеті». Дослідження інтернет-залежності за методикою 
Л.М. Юр’євої дозволило встановити, що близько 36 (60,0%) обстежених студентів мають ризик розвитку ІА. Понад чверть 17 
(28,3%) студентів-користувачів персональним комп’ютером вже знаходяться на стадії формування ІА і 21 (35,0%) — на стадії 
захопленості Інтернетом. Встановлено, що в Інтернет «заходять» для отримання інформації для навчання або роботи 16 (26,6%), 
для спілкування в соцмережах — 24 (40,0%), для споживання аудіо або відеоконтенту — 10 (16,6%), для перегляду новин 
— 6 (10,0%), для розваги та ігор — всього 4 (6,6%) опитаних. Аналіз суб’єктивного ставлення респондентів до «всесвітньої 
мережі», показав, що більше половини з них 29 (48,3%) тільки іноді отримують задоволення від користування Інтернетом , 
часто отримують задоволення — 14 (23,3%) і 17 (28,3%) студентів відзначили, що задоволення від часу, проведеного в інтернеті, 
отримують завжди.

Висновки. Таким чином, використання Інтернету для багатьох респондентів може бути своєрідним стимулятором, що 
визначає їх емоційний стан, а також може виконувати різні функції психологічного захисту («витіснення», «проекції», 
«сублімації» і ін.). Виявлено, що зміни в особистості та поведінці, пов’язані із залежністю від інтернету негативно впливають на 
адаптацію особистості, як на соціальному, так і в особистісному рівні. 

ÐÀÄ²ÎËÎÃ²ß ÒÀ ÐÀÄ²ÀÖ²ÉÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ 
RADIOLOGY AND RADIATION MEDICINE

ÐÎËÜ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎ¯ ÅËÀÑÒÎÃÐÀÔ²¯ Â ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀËÜÍ²É Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÖ² Ï²ÄÃÎÑÒÐÎÃÎ 
ÒÈÐÅÎ¯ÄÈÒÓ

Дзвиняцька Х.А., Дзвиняцька Б.А.
Науковий керівник ⎯ асист. Х.З. Лаврук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра радіології та радіаційної медицини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kristidzv@gmail.com
 Актуальність. Діагностика підгострого тиреоїдиту базується на наявності больового синдрому та підвищеній чутливості 

щитоподібної залози (ЩЗ) при пальпації, даних ультразвукового дослідження (УЗД), зростанні ШОЕ в загальному аналізі 
крові та транзиторному тиреотоксикозі. Класичні сонографічні критерії підгострого тиреоїдиту включають візуалізацію 
ділянки паренхіми зниженої ехогенності, гіповаскуляризовану, неправильної форми. Такі ультразвукові ознаки також можуть 
спостерігатись при вузлових утвореннях щитоподібної залози, що відповідають категорії 4б за шкалою THIRADS і вказують 
на високий ступінь злоякісності (близько 90%). У випадках безбольових форм підгострого тиреоїдиту сонографічна картина 
може бути не вірно інтерпретована і пацієнт скеровується на пункційну біопсію, яку не рекомендовано проводити у разі гострих 
запальних захворювань ЩЗ. У зв’язку з цим, важливим завданням сучасної радіології є вивчення соноеластографічної картини 
при підгострому тиреоїдиті.

Мета. Оцінити ефективність зсувнохвильової еластографії в диференціальній діагностиці підгострого тиреоїдиту.
Матеріали та методи. Проведено УЗД ЩЗ у 15 пацієнтів із діагнозом підгострий тиреоїдит, який підтверджений клініко-

лабораторними даними (перша група) та у 15 пацієнтів із карциномою щитоподібної залози, верифікованої за допомогою 
пункційної біопсії (друга група). УЗД проводилось в В-режимі, режимі кольорової доплерографії та зсувнохвильової еластографії. 
Швидкість зсувної хвилі (ШЗХ) вимірювалась у п’яти точках утворення з подальшим визначенням середнього значення. У всіх 
пацієнтів візуалізувались додаткові утворення в паренхімі ЩЗ, які були гіпоехогенні, неоднорідної ехоструктури, неправильної 
форми, гіповаскуляризовані, різної величини. У 9 пацієнтів із другої групи (60%) також візуалізувались мікрокальцинати в 
структурі вузла, а в пацієнтів першої групи ця сонографічна ознака була відсутня. При проведенні кольорового картування 
методом зсувнохвильової еластографії утворення у пацієнтів першої групи картувалось фіолетовим, синім та зеленим 
кольорами (відповідає тканині низької жорсткості з рідинним компонентом – ділянці запалення, набряку), а у пацієнтів другої 
групи – червоним з ділянками жовтого кольору (характерно для тканин з підвищеною жорсткістю, що притаманно злоякісним 
утворенням). Середнє значення ШЗХ у хворих першої групи варіювало у межах 0,98-1,42 м/сек, у хворих другої групи – 2,65-
3,12 м/с.
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Висновок. Отже, зсувнохвильова еластографія дозволяє оцінити ступінь жорсткості тканин, що є важливим додатковим 
критерієм для диференціації підгострого тиреоїдиту та злоякісних утворень ЩЗ.

ÑÎÍÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ÑÒÅÒÎÑÊÎÏ ÏÐÈ ÂÈßÂËÅÍÍ² ²ÍÒÅÐÑÒÈÖ²ÀËÜÍÈÕ ÇÌ²Í, ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÈÕ 
COVID 19

Фреїк С.П., Стасів І.Д., Дебенко С.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.М. Рижик 
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м.Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irman@meta.ua
Актуальність. У час пандемії COVID 19 пошук альтернативних методів променевої діагностики легень для динамічного 

спостереження є дуже актуальним. І саме ультразвукова діагностика стала найкращою альтернативою КТ, оскільки не несе 
променевого навантаження та проводиться, у тому числі, пацієнтам з протипоказаннями до КТ, дітям та вагітним жінкам.

Мета. Вивчити діагностичні можливості ультразвукової діагностики легень при COVID 19.
Матеріали та методи. Нами проведено ультразвукове обстеження легень 63 хворих із позитивною ПЛР на COVID 19. 

Обстеження проводили на апараті Hitachi Aloca Arietta 70, з використанням конвексного абдомінального датчика з частотою 
5 mHz, а також лінійного датчика з частотою 10 mHz. Дослідження виконували згідно BLUE протоколу, в положенні пацієнта 
сидячи, або лежачи на спині чи на боці. Для адекватної оцінки отриманих результатів, характеризували наступні структури у 
В-режимі: лінія плеври – її товщина, рівність та ковзання, наявність В-ліній та їхня кількість, наявність чи відсутність А-ліній, 
наявність консолідацій, характеристика аеробронхограм, наявність плеврального випоту.

Результати. У всіх пацієнтів була наявна основна ознака інтерстиціальних змін - В-лінії, проте їх кількість в одному 
міжреберному проміжку була різною: у 27 (42,85%) пацієнтів – 5-8 В-ліній, у 14 (22,22%) – 12-16 В-ліній і у 22 (34,9%) В-лінії 
були зливними. Лінія плеври у 45 (71,4%) пацієнтів була рівною, а у 18 (28,6%) – переривчастою. У 35 (55,55%) пацієнтів 
спостерігалися консолідації різного розміру, з нерівною рваною лінією, так звана ультразвукова «гепатизація» тканини легені. 
Частіше такі ділянки виявлялися в задньо-латеральній зоні. У 12 (19,04%) пацієнтів на фоні консолідацій великих розмірів 
спостерігалася сонографічна «аеробронхограма». Плевральний випіт зустрічався у 25 (39,68%) хворих, розмір якого не 
перевищував 32 мм.

Висновки. УЗД легень захищає пацієнтів від зайвого променевого навантаження. УЗД є незамінним методом при 
динамічному спостереженні за перебігом захворювання при COVID 19, цим самим зменшуючи кількість рентгенографій та 
КТ-досліджень легень. Враховуючи високу інформативність, безпеку та простоту, ультразвукове дослідження рекомендується 
включити в алгоритм променевої діагностики легень у хворих на COVID 19.

TREATMENT OF BREAST CANCER WITH LOCAL ANESTHESIA
Kaluzhna R.

Scientifi c supervisors: Assoc.Prof. I.M. Ostapiak, PhD, senior lecturer V.Z. Vysochan
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Radiation Medicine
Department of Linguistics

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: Roksolana848@ukr.net
Theme relevance. Breast cancer is the most common type of cancer among the population of Ukraine, it accounts for 19.5% of all 

malignant neoplasms in women. This is a burning problem not only in Ukraine but also worldwide. Currently, there is no universal cure 
for cancer, but it is possible to ease the patients’ suffering. Metastases in the mammary glands develop rather quickly. Severe and long-
lasting pain is observed in 45-100% of patients with multiple bone metastases resulting in egregious suffering.

The goal of the research work is to evaluate the effectiveness of local anesthesia on multiple metastatic bone lesions using radiation 
therapy (RT) in order to reduce pain and improve internal organ functioning. 

Materials and methods. The study involved 23 patients (10 women and 13 men) in the regional clinical oncologic dispensary, who 
underwent palliative radiation therapy using prolonged anesthesia. The observation period was (September – April 2018-2019).

Research fi ndings. Radiation therapy was performed using gamma device Cobalt-60F, AGAT-P1, with a single dose of 3 Gy, 10 
fractions, to cumulative dose (CD) 30 Gy from one or two fi elds angle-wise. Zoledronic acid was administered in a single dose of 4 
mg per 100 ml of 0.9% sodium chloride solution with brief intravenous infusion (20 min). If medically required, the patients received 
accompanying therapy: analgesics, general tonic agents, hormonal therapy, dehydrate and detoxifi cation therapy. With small foci of 
metastases and generally satisfactory state of patients, radiotherapy was performed simultaneously on all foci, but not more than two. In 
case of large metastases and patients’ weakened condition, radiotherapy was carried out in cycles at intervals of 2–3 weeks. According to 
this method, 17 patients underwent two cycles of therapy, 3patients underwent three cycles, and 3 patients received radiotherapy treatment 
for two foci simultaneously. All 23 patients underwent treatment according to this method satisfactorily. There were no complications 
recorded in the process of treatment on both somatic and clinical-laboratory indices. Steady analgesic effect occurred in patients within the 
second half of the 1st cycle of radiation therapy. Most of the patients (77% – 17 patients) did not require the introduction of narcotic pain 
medications, only analgesics by the end of the 1st cycle of treatment, while the use of drugs (dose) has signifi c antly decreased in 6 patients. 
With small foci of metastases and the overall satisfactory state of the patients the radiotherapy was carried out simultaneously on all foci, 
but not more than two. In case of large metastases and patients’ weakened condition the radiotherapy and intravenous administration of 
bisphosphonates was carried out in cycles at intervals of 2–3 weeks. In case of considerable reduction of pain syndrome and transfer of 
the patient to conventional analgesics, the catheter was removed (15 patients); if the pain was still present, patients with a catheter and 
recommendations were discharged until the next scheduled hospitalization (8 patients). During the second cycle of palliative radiotherapy, 
the functioning of the epidural catheter was continued in 6 patients with the introduction of only anesthetics. Re-installation of an epidural 
catheter (for technical reasons) was performed in 3 patients. In 3 weeks the control X-ray and MRI-examination of metastatic centers in 
bones revealed the signs of positive repair of bone tissue in patients undergoing repeated treatment. The total analgesic effect was stable 
within one year or more. Re-irradiation of metastatic foci in patients was not performed. Currently, 16 patients are alive; while seven 
patients have died due to the damage to vital organs.
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Conclusions: The use of epidural analgesia in patients with multiple metastatic lesions has reduced the need for narcotic analgesics, 
improved the quality of lives of these patients and their social adaptation. The use of local anesthesia technique made it possible to conduct 
palliative radiation treatment of multiple metastatic bone lesions.

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ 
ÇÄÎÐÎÂ`ß

PUBLIC HEALTH AND SOCIAL MEDICINE

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍ²ÑÒÜ ÍÀ ÊÎÐÎÍÎÂ²ÐÓÑÍÓ ²ÍÔÅÊÖ²Þ ² ÃÎÒÎÂÍ²ÑÒÜ Ë²ÊÀÐÅÍÜ Ì. ²ÂÀÍÎ-
ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÀ ÄÎ ØÏÈÒÀË²ÇÀÖ²¯ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ COVID-19

Калужна Р.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Н.Б. Федорків
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Roksolana848@ukr.net 
Актуальність. Наше життя розділилося на до- і після-. Вперше спалах коронавірусної інфекції в китайському місті Ухань 

був зафіксований 12 грудня 2019 року. Першими про випадки захворювання за межами Китаю заявили влади Японії, Таїланду 
та Південної Кореї. 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію 
через коронавірус, а вже 11 березня пандемію. На даний час Україна залишається на 17 місці за кількістю випадків інфікування 
COVID-19. За час пандемії в Україні зафіксовано 1 364 705 випадків зараження, одужало – 1 182 036, летальних випадків – 
26 397 (станом на 03.03.2021р.)

Мета. Провести моніторинг руху хворих з діагнозом U07.1 (короновірусна інфекція) і ліжкового фонду стаціонару з метою 
аналізу роботи закладів охорони здоров’я м. Івано-Франківська за період: квітень 2020 року – лютий 2021 року. 

Матеріали і методи. Об’єктом спостереження слугувала КНП «Міська клінічна лікарня №1». На підставі електронного 
ресурсу «Листка обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару» (форма № 077/о) і «Медичної карти стаціонарного хворого» 
(форма №033/о) проведено аналіз: шляхів поступлення хворих, їх вікового розподілу, середньої тривалості лікування та їх 
результатів. Період спостереження (квітень 2020 р. – лютий 2021 р.) умовно було поділено на 4 періоди: весна, літо, осінь (2020 
р.) і зима (2021 р.)

Результати. За період спостереження: квітень, травень 2020 р. поступило 169 пацієнтів (відповідно: 115 і 54), середній 
віковий склад суттєво не відрізнявся р>0,05 (58,30±1,22 і 54,07±2,21 років). Середнє перебування хворих в стаціонарі становило: 
квітень - 12±0,46 днів і травень 15,17±1,12 днів. За наступні літні місяці до лікарні було шпиталізовано 311 пацієнт (червень – 47, 
липень – 123 і серпень – 141). І знову наше дослідження показало що суттєвої різниці (р>0,05) серед вікового складу пацієнтів 
(відповідно: 51,31±2,25; 55,88±1,28; 59,14 1,31 років) та термінів перебування хворих в стаціонарі (14,04±0,83; 14,78±0,45; 
14,04±0,86 днів) не встановлено. Найбільша кількість хворих за охоплений нами період спостереження спостерігався в осінні 
місяці. Так за три місяці було госпіталізовано 636 пацієнтів (вересень – 138; жовтень – 208; листопад – 290). Середній вік 
хворих коливався від 59,51±0,88 днів у жовтні до 62,09±070 днів у листопаді. Середня тривалість лікування дещо зросла в 
вересні: 15,21±049 проти жовтня 12,02±0,35 днів. Зимові місяці 2021 року втримують тенденцію великої потреби пацієнтів в 
стаціонарному лікуванні (589: грудень -237; січень – 143; лютий - 209). Середній вік пацієнтів і терміни перебування хворих в 
стаціонарі суттєво не відрізняються (р>0,05) від попереднього осіннього періоду дослідження.

Висновки. Стрімке поступлення хворих у відділення (для лікування хворих на COVID-19) лікарні почалося з жовтня 2020 
року. Встановлено, що середній вік пацієнтів діагнозом U07.1 (короновірусна інфекція) які підлягають стаціонарному лікуванні 
становив 57,73±1,23 роки, середній термін їх перебування в стаціонарі склав 13,46±0,95 днів. 

ÀÍÀË²Ç ÎÑÍÎÂÍÈÕ ×ÈÍÍÈÊ²Â, ÙÎ ÂÏËÈÂÀÞÒÜ ÍÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÑÏÎÑÎÁÓ 
ÆÈÒÒß

Пирхова Н.П.
Науковий керівник ⎯ к.пед.н. І.Р. Махновська 

 Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 
Кафедра «Громадське здоров’я»

м. Житомир, Україна, e-mail: nadyapirhova@gmail.com

Актуальність: Низька обізнаність населення з питань формування здорового способу життя (ФЗСЖ), незнання чинників, які 
впливають на збереження та зміцнення здоров’я.

Метою дослідження стало вивчення та аналіз чинників, що впливають на ФЗСЖ.
Матеріали та методи: бібліосемантичний – збір та вивчення наукових джерел; системний аналіз, узагальнення та 

систематизація літератури.
Виклад матеріалу: Питанням вивчення чинників ЗСЖ займаються науковці, які пропонують різні підходи до 

їх визначення, зокрема Г.Л. Апанасенко, В.Г. Бардов, Д.Д. Венедиктов, О.Р. Волошин, Д.А.Ізуткін, І.В. Савка та ін.. 
Вченими доведено, що стан здоров’я залежить від:

Способу життя 53,0 %
Умов навколишнього середовища 21,0 %
Спадковості 16,0%
Рівня розвитку в галузі охорони здоров’я (Медицини) 10,0 [2].
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Як бачимо, важливою складовою, що впливає на стан здоров’я людини - є її спосіб життя .
Виходячи з аналізу наукових джерел , публікацій, нами визначено основні чинники, які входять в модель способу життя і 

дозволяють досліджувати їх вплив на здоров’я різних груп населення:
Раціонально складений розпорядок дня (певний час для роботи, відпочинку, прийому їжі, сну);
Гігієна харчування (правильний баланс білків, жирів, вуглеводів, вітамінів; щоденне вживання фруктів та овочів; баланс 

споживання і витрат енергії;);
Раціональний режим праці та відпочинку (сон тривалістю не менше 7 годин на добу; чергування розумової і фізичної 

активності; володіння основами релаксації та аутотренінгу);
Правильне дихання (тренування; дихальні вправи);
Викорінення шкідливих звичок (профілактика шкідливих звичок; відмова від вживання тютюну, алкоголю, наркотичних 

речовин);
Оптимальний руховий режим (прогулянки; заняття улюбленими справами (хобі));
Повноцінний режим сну (сон тривалістю не менше 7 годин на добу);
Фізичне загартування (повітряні ванни; обливання холодною водою; ходьба босоніж;зимове плавання);
Добра спадковість (розсудлива поведінка батьків);
Сприятливе для здоров’я навколишнє середовище( умови праці, побуту);
Профілактичні заходи (регулярні медичні огляди; запобіжні щеплення; знання симптомів захворювання; своєчасне звернення 

до лікаря; не займатись самолікуванням).
Висновок: Отже, на практиці ж реалізація перелічених чинників надзвичайно складна, адже однією з головних причин 

є відсутність у населення належної мотивації позитивного ставлення до свого здоров я і ЗСЖ. Це пов’язано з низькою 
індивідуальною і загальною культурою суспільства, що обумовлює відсутність настанови на верховенство цінності здоров‘я в 
ієрархії людських потреб.

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎ¯ ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Ó Ï²ÄË²ÒÊ²Â
Плоткіна Л.П.

Науковий керівник – к.пед.н. В.О. Коваленко 
 Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

Кафедра «Громадське здоров’я»
м. Житомир, Україна, e-mail: k_lp@ukr.net 

Актуальність дослідження. Сьогодні невід’ємною частиною сучасного життя є комп’ютер. Неможливо переоцінити 
позитивне значення науково-технічного досягнення, але масове користування комп’ютером має ряд недоліків, особливо для 
контингенту неповнолітніх, здоров’я яких є більш вразливим.

Мета: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити соціально-педагогічні умови первинної профілактики 
комп’ютерної залежності (КЗ) підлітків. У дослідженні безпосередньо та в різних комбінаціях використані наступні методи 
наукового дослідження:

бібліосемантичний;
медико-соціологічний;
статистичний;
системного аналізу та логічного узагальнення; 
системного підходу. 
Результати: На констатувальному етапі у експерименті були задіяні студенти-першокурсники коледжів. Одержані емпіричні 

дані дозволили не лише виявити стан проблеми КЗ у підлітків, але й виділити групи, які в подальшому було залучено для 
проведення формувального етапу експерименту. Головна мета формувального етапу полягала у перевірці, в тому числі 
статистичній, достовірності розроблених умов щодо можливості зниження процесу розвитку КЗ. У експерименті брали участь 
131 студент, з яких було сформовано дві групи. 62 студенти контрольної (КГ) та 69 студентів експериментальної груп (ЕГ). 
Підлітки в контрольній та експериментальній групах мають майже однаковий рівень КЗ. На низькому рівні знаходиться 26,9% 
учнів КГ і 28,6% - ЕГ, на середньому рівні 55,7% учнів КГ і 53,1% - ЕГ, на високому рівні 17,3% учнів КГ і 18,4% - ЕГ. Потрібно 
зазначити, що підлітки двох груп мають в основному низький і середній рівні КЗ. Результати діагностики рівня КЗ підлітків КГ 
і ЕГ після формувального експерименту. Після впровадження заходів з профілактики КЗ в ЕГ показники рівнів КЗ змінилися, а 
в КГ майже залишилися без змін. Так на низькому рівні знаходиться 30,8% підлітків КГ і 51% - ЕГ, на середньому рівні 55,8% 
учнів КГ і 44,9% - ЕГ, на високому рівні 13,4% учнів КГ і 4,1% - ЕГ. 

Крім того, порівнюючи результати в КГ, бачимо, що на низькому рівні було 26,9% підлітків до експерименту, а після - 30,8%; 
на середньому – до 55,7%, після – 55,8% учнів; на високому рівні – до – 17,3%, після – 13,4%. Тоді, як в ЕГ на низькому рівні було 
28,6% підлітків до експерименту, а після - 51%; на середньому – до 53,1%, після – 44,9% учнів; на високому рівні – до – 18,4%, 
після – 4,1%.

Висновки: Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів профілактики КЗ. Актуальним для вивчення залишається 
вирішення цієї проблеми на рівні інших вікових груп, збагачення змісту дозвілля підлітків, пошуку шляхів запобігання інших 
видів девіантної поведінки підлітків. Однак, доведено, що впроваджена програма з профілактики КЗ у підлітків за участю 
медичних працівників має позитивний результат.

ÑOVID-19 ² ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÅ ÂÈÃÎÐÀÍÍß ÌÅÄÈÊ²Â 
Савчук І.Р., Марусин М.О.

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Ж.М. Золотарьова, к.мед.н., доц. І.В. Стовбан 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ilona_savchuk1999@ukr.net
Актуальність. Пандемія коронавірусного захворювання (COVID-19) стала жорстким професійним й емоційним викликом 

для медичного персоналу і причиною розвитку у них синдрому емоційного вигорання (СЕВ). Внаслідок виникнення та 
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розвитку СЕВ знижується якість як самого персоналу (психологічне та фізичне виснаження, ріст захворюваності, руйнація 
міжособистісних стосунків тощо), так і, відповідно, ефективність та якість його праці, зростає конфліктність в трудовому 
колективі і плинність кадрів

Мета. Вивчити та оцінити рівень СЕВ у медичного персоналу, який обслуговує пацієнтів з короновірусною хворобою 
СOVID-19. 

Матеріали і методи. В дослідженні брали участь 49 медичних працівників, які працюють у КНП «Івано-Франківський 
обласний фтизіопульмонологічний центр ІФ ОР». Для оцінювання СЕВ використано опитувальник Maslach C & Jackson S, 
який має 3 оціночні шкали, що вимірюють рівень складових вигорання: емоційне виснаження, деперсоналізація та редукція 
особистих досягнень. 

Результати. За результатами дослідження встановлено, що абсолютна більшість (89,8%) всіх опитаних медичних працівників 
були жінки, а найбільш чутливими до вигорання були особи соціально активного віку: 31-40 років – 40,9% та 41-59 років – 
38,6%. Важливим психоемоційним чинником та водночас інтегральним параметром якості життя є емоційне виснаження, яке 
проявляється відчуттям знесилення та втоми, викликане власною роботою. Левова частка респондентів справді були емоційно 
виснаженими – 63,3% та 14,3% на рівні середнього та високого емоційного спустошення, найбільш виражена у віковій групі 
31-40 років як чоловіків, так і жінок. Складова СЕВ деперсоналізація (особистісна відчуженість) проявляється у повній або 
частковій втраті інтересу до пацієнта та співробітників і супроводжується цинічним ставленням до роботи. Середній рівень 
деперсоналізації було виявлено у 44,9% опитаного медичного персоналу, а високий рівень – у 30,6%, особливо серед жінок 41-
59 років (46,2%).

Найбільш руйнівним для особистості медика є редукція його особистих досягнень, яка полягає або в тенденції до негативного 
оцінювання себе, своїх професійних досягнень та успіхів, негативізмі щодо службової гідності і можливостей, або у нівелюванні 
особистої гідності, обмеженні своїх можливостей, обов’язків щодо інших, тощо. Серед опитаного медичного персоналу високий 
рівень редукції виявлено аж у 65,3% (!), характерно для чоловіків 41-59 років (66,7%).

Висновки. Серед медичного персоналу, який обслуговує пацієнтів з короновірусною хворобою СOVID-19 виявлено високий 
рівень СЕВ, що очевидно обумовлює необхідність розробки превентивних програм щодо його попередження. 

ÏÐÀÂÀ ÏÀÖ²ªÍÒÀ ÒÀ ÇÀÑÎÁÈ ¯Õ ÇÀÕÈÑÒÓ
Слободян Я.П.

Науковий керівник – к.ю.н., доц. І.І. Банасевич
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
Кафедра цивільного права навчально-наукового юридичного інституту 

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivasiuk777@i.ua
Актуальність теми. Дана тема є актуальною, так як громадянин, який звертається за отриманням медичної допомоги, він же 

і пацієнт, відповідно до специфіки відносин, які виникають між ним та лікарем, виступає в цих відносинах найбільш вразливою 
і беззахисною стороною. І тому дотримання межі відповідальності кожного із сторін є обов’язком держави та суспільства. 

Метою роботи було: привернути увагу до пошуку шляхів подолання прогалин в правовому регулюванні прав та інтересів 
пацієнтів, вивчення пунктів надання медичної допомоги та удосконалення ведення внутрішньої та зовнішньої документації. 

Матеріали та методи дослідження: опрацьовувались дані облікової статистичної документації, яка використовується 
в закладах охорони здоров’я і затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової 
статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)».

Результати дослідження: Документація в медичній сфері відіграє надзвичайно важливе значення, нею визначаються межі 
відповідальності прав кожної із сторін. Завдяки правильному і точному веденню медичної документації можна удосконалити 
систему взаємовідносин з пацієнтом, заради однієї цілі – кваліфікованого надання медичної допомоги.

Найбільш частими причинами виникнення конфліктних ситуацій між лікарем та пацієнтом є порушення або невиконання 
пацієнтом режиму лікування, лікарських рекомендацій, не виконання лабораторних обстежень, несвоєчасне звернення пацієнта 
до лікаря, завищені вимоги пацієнта до можливостей медицини, непрофесійні консультації лікарів або не спеціалістів, не 
дотримання плану обстеження пацієнта, що в свою чергу веде до неправильного виставлення діагнозу хворому.

Висновок. При поступленні до лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я необхідно ознайомити пацієнта з 
його правами та створити належні умови їх здійснення та захисту у разі порушення чи не визначення. Згідно частини п’ятої 
статті 23 Закону України «Про інформацію» зазначено, що кожна особа має право знайомитись із зібраною про неї інформацією 
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, якщо ці відомості не є державною 
або іншою захищеною законом таємницею. Таким чином, медична інформація, про стан здоров’я людини, історію її хвороби, 
про мету запропонованих досліджень, прогноз можливого розвитку захворювання, за своїм правовим режимом належить до 
конфіденційної, тобто до інформації з обмеженим доступом. Лікар зобов’язаний на вимогу пацієнта, членів його сім’ї або 
законних представників надати їм таку інформацію і в доступній для них формі враховуючи особисті інтереси хворого.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ
SPORTS MEDICINE

ÒÅÕÍ²ÊÈ ÏÎØÓÊÓ ÒÎ×ÎÊ ÀÊÓÏÓÍÊÒÓÐÈ. ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÒÀ ÍÅÄÎË²ÊÈ
Барбанова Т.О., Барбанова Ю.О.

Науковий керівник – асист. Н.І. Турчин
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tettyba24@gmail.com

Актуальність. Техніка акупунктури – це лікувальний вплив на біологічно активні точки (БАТ) за допомогою металевих 
голок. В даний час акупунктура є частиною традиційної китайської медицини, зберігає своє поширення в цій країні, там 
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

переважає думка про її науковість . У західних країнах акупунктура отримала поширення в XX столітті як альтеративна 
медицина. Голковколювання доповнює інші методи лікування та є ефективним при багатьох захворюваннях. Як: при різні види 
болю, патологія судин, остеохондроз, функціональних розладах шлунково - кишкового тракту, атрозі, артриті та багатьох інших. 
Вплив на організм з лікувальною метою може бути різним за силою, характером, інтенсивністю та тривалістю подразнень, які 
наносяться певні точкові ділянки, розташовані на ділянці шкірної поверхні голови, обличчя, тулуба і кінцівок, за допомогою 
спеціальних металевих голок

Мета дослідження. Порівняти ефективність використання пальпаторної та апаратної методик акупунктури. 
Матеріали і дослідження. Аналіз та синтез фахових літературних джерел.
Ханс-Ульрих Хекер, Ангелика Стивлинг, Элмар Пьюкер, Йорг Кастнер Акупнктура практичний посібник 2009 р. 656с.
Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих і дітей : зб. робіт учасників наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 

15 - 16 жовт. 2015 р., Київ / ред.: О. Є. Коваленко. - Київ : АНФ ГРУП, 2015. - 104 c. - укp. - рус. - англ.
Рефлексотерапія і реабілітація : Моногр. / П. П. Рижко, Е. П. Яроцька, Н. О. Федоренко, В. М. Воронцов. - Х. : Фоліо, 2003. - 

192 c. - Бібліогр.: с. 183-189. - укp
Результати дослідження. Пальпаторний метод дослідження ефективний, інформативний, не вимагає спеціального-

приладових засобів, і ці якості дають йому певні переваги при роботі в умовах навчально-тренувальної роботи.
Також при цьому проводиться : оцінка нервово-м’язового апарату, а також виявлення порушень, що представляють собою 

локальні м’язові контрактури і локальні больові зони.
До апаратної акупунктури відноситься: термопунктуру та кріопунктуру. 
Термопуктура (припікання, мокса-терапія ) - особливий підхід до нагрівання певних точок на людському тілі. Використовується 

при хронічних захворюваннях, в холодні і вологі пори року. Цей метод ефективний при шкірних захворюваннях, особливо з 
явищами ексудації (наприклад, мокра екзема), при алопеції.

Кріопунктура - кріогенна (холодова) дія на акупунктурні точки спеціальними металевими конусами, в які вкладають лід. 
Іноді використовують розсіювання спеціальних розчинів. Кріопунктуру хворі переносять легко. Цей метод ефективний при 
больових синдромах, спастичних парезах, гіпертонічній хворобі. У педіатричній практиці застосування кріопунктури більш 
доцільно при ДЦП для зниження високого тонусу м’язів.

Висновок. Сьогодні метод акупунктури є дуже ефективним для лікування та профілактики багатьох захворюванням та 
залишається популярним серед різних вікових категорій.

 ÑÓ×ÀÑÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²¯ ÂÈÊËÀÄÀÍÍß Ô²ÇÈ×ÍÎÃÎ ÂÈÕÎÂÀÍÍß Ï²Ä ×ÀÑ 
ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎ¯ ÔÎÐÌÈ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÂÈÙÈÕ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â.

Морська Л.В., Михальчук Р.В., Коровайний В.І., Йосипенко Л.Ю.
Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. В.П. Левко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: 24morska.l@gmail.com
Актуальність: Перехід навчальних закладів на дистанційну форму навчання вимагає звернути особливу увагу на реалізацію 

оздоровчих завдань фізичного виховання, підбір доступних засобів фізичного виховання, придатних до реалізації в домашніх 
умовах і спроможних протидіяти негативним явищам гіподинамії, підтримувати функціональний стан організму й оптимальний 
рівень фізичної підготовленості осіб молодого віку.

Мета дослідження: вивчити фактичні показники рухової активності, функціонального стану студентів та виявити рівень 
інтересу осіб молодого віку до засобів рухової активності і форм занять. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз та узагальнення наукової, медичної, науково-методичної літератури, анкетування, 
аналіз показників рухових тестів, функціональних показників серцево-судинної та дихальної систем, визначення рівня рухової 
активності студентів під час дистанційного навчання, рівня фізичної працездатності та функціонального стану студентів 
комплексом тестів.

Результати дослідження: нами було обстежено 240 осіб молодого віку протягом проходження дистанційної форми навчання. 
Результати анкетування показали значний прояв негативних наслідків гіподинамії: зниження рівня добової рухової активності 
– 78% студентів, зниження загального рівня працездатності – 62% респондентів, підвищену втому, апатію, напруження зору, 
опорно-рухового апарату – 34%, наявність больових відчуттів в м’язах – 28% опитаних. На 12% збільшились показники 
прогнозованого ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Практичний досвід проведення фізичного виховання в 
режимі онлайн-занять показав високу зацікавленість студентів до програм рухової активності: HIIT, табата, стретчинг, пілатес, 
йога, аеробіка, силова гімнастика, комплекси фізичних вправ превентивного оздоворчого спрямування, таких як нейрогімнастика, 
комплекси вправ для очей, формування правильної постави, що співпадає з результатами рейтингу популярності перерахованих 
засобів фізичного виховання серед студентів – 65%.

Висновки: для підвищення ефективності викладання дисципліни «фізичне виховання», практичного вирішення оздоровчих 
завдань в умовах дистанційної форми навчання особливу увагу слід присвятити: особистому прикладу рухової активності 
викладача, інтерактивним формам і методам проведення занять, комунікативним здібностям викладачів, прийомам коучингу, 
врахуванню інтересів і вподобань студентів до рухової активності, можливості самовираження засобами рухової активності, 
підбору оптимальних засобів фізичного виховання, розробці нових рухових програм підвищення функціонального стану 
осіб молодого віку, створенню рухових завдань творчого розвитку та командної роботи студентів на занятті, навчанню 
студентівнавичкам самостійного виконання програм рухової активності, правилдозування фізичного навантаження та методів 
самоконтролю під час самостійного виконання фізичних вправ.
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ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÒÀÂËÅÍÍß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÄÎ ÇÀÍßÒÜ Ç Ô²ÇÈ×ÍÎÃÎ ÂÈÕÎÂÀÍÍß 
Ó ²ÔÍÌÓ
Передес Б.К. 

Наукові керівники: к.н.фіз.в., доц. Н.М. Зінченко, к.мед.н., доц. В.П. Левко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Paredes_Bo@ifnmu.edu.ua

Актуальність: Дисципліна фізичне виховання є складовою освіти і виховання студентської молоді що затверджено 
положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах України. Відповідно 
дисципліна фізичне виховання як складова педагогічного процесу у ІФНМУ є обов’язковою для іноземних громадян які 
навчаються у ВНЗ на 1 та 2 курсах.

Мета: вивчити ставлення іноземних студентів до фізичного виховання та пошук нових засобів підвищення ефективності 
фізичного виховання студентів в умовах онлайн-навчання.

Матеріали і методи: педагогічний експеримент; анкетування; методи математичної статистики.
Результати: Для визначення ставлення іноземних студентів до занять з фізичного виховання було проведене анкетування 

серед 300 студентів факультету підготовки іноземних громадян І–ІІ курсів ІФНМУ, серед яких 80% студенти з Індії, 7% з Польщі, 
13% з інших країн ( Саудівська Аравія, Марокко та ін.). Анкета складалася з 15 питань, відповіді на 10 з яких були найбільш 
інформативними що до актуальності теми опитування.

Результати анкетування засвідчили що 85% студентів мали організовані заняття ФВ у школі в своїй країні, 15% займались 
час від часу різними видами рухової активності. Час уроку ФВ у школі складав 1 годину на тиждень, тому один раз на два тижні, 
як це практикується в ІФНМУ, студенти вважають замало. 82% студентів пропонують збільшити час до двох годин на тиждень. 

На питання розподілу групи на дівчат та юнаків, 80% дівчат відповіли позитивно, що для юнаків це питання не було 
актуальним. Дівчата мотивували це тим що у форматі онлайн-навчання юнаки ведуть себе не коректно, дозволяючи собі 
різноманітні коментарі. 

На питання чи можливо на онлан-заняттях ФВ підтримувати фізичну підготовку, 90% студентів відповіли «ні», оскільки 
самостійно ФВ вони не займаються, а також формат онлан-занять здебільшого направлений на розвиток фізичних якостей, без 
рухової активності (рухливі ігри), що не можливо провести у форматі онлайн. 

Хоча, лише 14,8 % студентів раніше займалися у спортивних секціях (p>0,05), найбільш популярним видами спорту серед 
студентів 60% волейбол, 10% бадмінтон, 12% настільний теніс, 10% футбол, 8% заняття фітнесом (тренажерний зал, йога). 

Вибір видів рухової активності, як правило, обмежувався можливостями родини, рівнем розвитку їх спортивної бази школи, 
релігійними переконаннями. Частка студентів, а це 77,9 %, які хотіли б займатися у спортивних секціях під час навчання разом 
з іншими студентами ІФНМУ, що доводить необхідність корекції форм навчального процесу. 

Висновки: За результатами констатувального експерименту при очному навчанні до 89,9 % студентів мають високий рівень 
інтересу до ФВ. Низький рівень інтересу був виявлений у 10,1 % студентів І–ІІ курсів. У форматі онлайн-навчання у 50 % 
студентів відсутній інтерес до ФВ, основними серед причин є відсутність належних умов для занять фізичними вправами вдома 
(55,5 %), поганий стан здоров’я (20,8 %), відсутність необхідних знань для організації самостійних занять (23,7 %).

Вaжливo зaзнaчити, що інтерec до фізичнoго виховання і спорту загалом ще не визнaчaє поведінку студента. Упродовж 
навчання у вищому навчальному закладі (протягом 6 місяців) зберігається високий показник відвідування занять ФВ у 
форматі онлайн навчання, при тому що інтерес до дисципліни знижений і скоріше за все це пов’язано з прагненням yникнути 
неприємностей у зв’язкy з пропусками занять які за правилами університету треба відпрацьовувати у додатковий час. 

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ Ô²ÇÈ×ÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â IV ÊÓÐÑÓ, ÍÀ ÎÑÍÎÂ² 
ÀÍÊÅÒÓÂÀÍÍß ÒÀ ÑÈËÎÂÎÃÎ ²ÍÄÅÊÑÓ Ì’ßÇ²Â ÏÅÐÅÄÏË²××ß

Полюк І.І.
Науковий керівник – асист. Н.І. Турчин

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynap99@gmail.com
Актуальність. Фізична підготовка - це здатність людини повноцінно функціонувати у навколишньому середовищі. Якщо не 

задумуватись про своє фізичне здоров’я, пізніше це може негативно відобразитись на активному існуванні у суспільстві.
Мета. Оцінити рівень фізичної підготовки та розвиток сили м’язів передпліччя у студентів 4 курсу ІФНМУ, ІФНТУНГ та 

ПНУ ім. Стефаника.
Матеріали та методи. Проведено опитування студентів вищих навчальних закладів різного профілю міста Івано-Франківськ 

за допомогою онлайн анкетування (анкета включала 12 запитань), антропометрії та динамометрії.
Результати. В опитуванні брало участь 227 респонденти, з них 75 - студентів ІФНМУ, 74 – студенти ПНУ ім. Стефаника, 

78 – студенти ІФНТУНГ у віці від 19 до 21 років
В результаті опитування встановлено, що задовільно оцінюють рівень фізичної підготовки 49 студентів (65% від загальної 

кількості) студентів ІФНМУ, 54 (75%) - ПНУ ім. Стефаника і 33 (42.3%) - ІФНТУНГ. Відмінно: 14 (18%) студентів ІФНМУ, 
9 (12.2%) ПНУ ім. Стефаника, 24 (12.8%) ІФНТУНГ. А про погану фізичну підготовку зізнались 7 (9%) студентів ІФНМУ, 8 
(10.8%) ПНУ ім. Стефаника, 2 (2.5%) ІФНТУНГ. Позитивно ставляться до спорту 206 (90.7%) з усіх опитаних. 34 (45%) студента 
ІФНМУ займаються ранковою гімнастикою, в ПНУ ім. Стефаника – 4 (5.4%), а в ІФНТУНГ – 11 (14.1%). Щодо захворюваності, 
то 27 (36%) студентів ІФНМУ хворіють 2-4 р/р, ПНУ ім. Стефаника - 31 (42.5 %) і в ІФНТУНГ- 29 (38.6%).

При досліженні сили м’язів передпліччя встановлено, що найбільше значення кистьової динамометрії робочої руки у хлопців, 
що займаються спортом рівнялось 55кг. ( норма 35-55кг.), найменше – 35кг., серед тих, хто не займається спортом найбільше 
значення кистьової динамометрії робочої руки становило 50кг., а найменше – 20кг. Найбільше значення кистьової динамометрії 
робочої руки у дівчат-спортсменок рівнялось 35кг. (норма 25-33кг.), найменше – 24кг, в той час як найбільше значення кистьової 
динамометрії робочої руки у дівчат, які не займаються спортом становить 25кг., а найменше – 15кг.

Середні показники кистьової динамометрії оцінювались методом силового індексу. Основна маса дівчат-студенток, які 
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займаються спортом 13 (86,6% від загальної кількості) мають середню силу м’язів передпліччя і тільки 2 (13,3%) - нижчу за 
середню. З дівчат-студенток, які не займаються спортом 6 (24% від загальної кількості) мають середню силу м’язів передпліччя, 
а 19 (76%) - нижчу за середню. Серед хлопців-стедентів, які займаються спортом 2 (14,3% від загальної кількості) мають середню 
силу м’язів руки, 12 (85,7%) - нижчу від середньої. З хлопців-студентів, які не займаються спортом 9 (39,1% від загальної 
кількості) мають нужчу від середнього силу м’язів передпліччя, а 14 (60,8%) сила м’язів руки знаходиться на грані норми.

Висновки. За результатами проведеного дослідження встановлено, що більша частина студентів все ж активно займаються 
спортом і стараються дбати про своє здоров’я. Розвиток м’язової сили передпліччя у більшості студентів, які брали участь у 
дослідженні є середнім, однак встановлені результати бажають бути кращими.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß
STOMATOLOGY

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊA ÒÎÊÑÈ×ÍÎ¯ Ä²¯ ÀÍÅÑÒÅÒÈÊÀ ÏÐÈ ²Í’ªÊÖ²ÉÍÎÌÓ ÇÍÅÁÎËÅÍÍ² Â 
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²¯
Домбрович С.В.

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. Л.З. Деркач
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургічної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lilisofi 5557@gmail.com

Актуальність. Відомо, що ін’єкційне знеболення є одним із найнебезпечніших маніпуляцій у стоматології. При проведенні 
місцевого знеболення може виникнути ряд важких ускладнень, що обумовлено токсичною дією знеболюючого розчину, яка 
виникає при : а)передозуванні анестетика - введенні більше 4,0 мл (2 карпул (ампул)) знеболюючого розчину одномоментно; б) 
порушенні техніки введення розчину анестетика - впорскуванні знеболюючого розчину в судину.

Матеріали та методи дослідження. Для визначення техніки ін’єкційного знеболення, яку застосовують лікарі-стоматологи, 
було опитано 48 лікарів та вявлено: а) 11 (22,9%) лікарів перевищують допустиму дозу анестетика - впорскують більше 4,0 мл 
препарату одномоментно; б) 37 ( лікарів не роблять аспіраційну пробу, при цьому вони відмічали подекуди наявність загальних 
ускладнень при проведенні маніпуляції.

Результати. На основі проведених досліджень розроблено практичні рекомендації для попередження токсичної дії 
анестетика: а) при проведенні інфільтраційного знеболення застосовувати спеціальні ін’єктори (SOFJEKT - у вигляді авторучки, 
FALKON - у вигляді пістолету тощо), які забезпечують знеболення одного зуба мінімальними дозами анестетика 0,2-0,4 мл; б) 
при провідниковому знеболенні використовувати сучасні ін’єктори, конструкція яких дозволяє якісно проводити аспіраційну 
пробу, та не перевищувати терапевтичну дозу анестетика, яка становить 4,0 мл.

Висновок. Застосування вказаних рекомендацій в амбулаторній стоматології дозволяє попередити виникнення токсичної 
реакції при ін’єкційному знеболенні.

ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÅÑÒÅÒÈ×ÍÎ¯ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â
Ожоган М.З., Головчак Є.В.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.В. Шутак
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: marthaozhohan@gmail.com

На сьогоднішній день у стоматології однією з основних вимог є досягнення максимальної естетики при реабілітації пацієнтів. 
Особливо це стосується молодих осіб із дефектами твердих тканин зубів і дефектами зубних рядів фронтальної ділянки. На 
даний час достатньо широко для досягнення високих естетичних вимог застосовуються цифрові технології, особливо сканери 
для створення 3D моделей із аналогових моделей або відбитків. Нами запропонована методика виготовлення реставрацій 
твердих тканин фронтальних зубів, послідовність якої полягає в наступному. Проводиться препарування дефекту твердих 
тканин фронтальних зубів згідно вимог. Отримується високоточний повний анатомічний відбиток А-силіконовим (Panasil) або 
поліефірним (Impregum Penta) матеріалом. Відливається модель з високоміцного гіпсу і встановлюється в 3D сканер. Можна 
сканувати і отриманий відбиток. У програмі EXOCAD проводиться індивідуальне моделювання вкладки для заміщення дефекту 
твердих тканин і ми відфрезеровували її з воску. Потім по восковій формі проводили виготовлення вкладки відповідного кольору 
з світлополімерного матеріалу Essentia (GC) шляхом полімеризації в світлополімерній камері. Після шліфування і полірування 
зовнішньої поверхні вкладки її перевіряли в ротовій порожнині і фіксували на цемент подвійної фіксації (G-CEM). 

Запропонована методика дозволяє за допомогою цифрових технологій змоделювати індивідуальну форму реставрації, 
провести індивідуальний підбір кольору, відновити контактні пункти і ріжучий край, оклюзійні співвідношення, максимально 
скоротити час виготовлення вкладки, а також суттєво зменшити фінансове навантаження на пацієнта у порівнянні з керамічними 
реставраціями.
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ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÕÂÎÐÎÁÈ ÐÀÍÄÞ – ÎÑËÅÐÀ (ÑÏÀÄÊÎÂÀ ÃÅÌÎÐÀÃ²×ÍÀ 
ÒÅËÅÀÍÃ²ÎÅÊÒÀÇ²ß)

Патріюк Ю.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.В. Тарнавська

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургічної стоматології

 м. Івано–Франківськ, Україна, e-mail: surgerystomat@ifnmu.edu.ua
Актуальність: Спадкова геморагічна телеангіектазія (СГТ, hereditary hemorrhagic telеangiectasia, ННТ), також відома як 

хвороба Рандю–Вебера–Ослера або хвороба Рандю – Ослера–Вебера, є судинним розладом, який успадковується як автосомно-
домінантний розлад. Ряд епідеміологічних досліджень констатували, що СГТ розглядають як уроджену рідкісну судинну 
хворобу. Тому вміти запідозрити та встановити діагноз, призначити відповідне лікування цієї рідкісної патології є важливим.

Матеріали і методи: У клініку кафедри хірургічної стоматології звернувся хворий Т., 62 р. зі скаргами на виражену загальну 
слабкість, періодичні носові кровотечі (виникали при незначних фізичних навантаженнях та нахилах вперед), запаморочення, 
невизначений біль у грудній клітці, відчуття нестачі повітря, яке посилюється після носової кровотечі. Із анамнезу хвороби: 
вважає себе хворим з молодшого/середнього шкільного віку, коли на фоні повного здоров’я почали турбувати нетривалі носові 
кровотечі (до 1 хв) та кровотечі з ясен. розхитуваність зубів. Останніх десять років носові та ясенні кровотечі почастішали, що 
пов’язував із вживанням НПЗП, якими він лікувався з приводу ГРВІ. Після проведених багаточисленних консультацій та даних 
об’єктивного обстеження. хворому був встановлений діагноз: хвороба Рандю–Вебера–Ослера. Спадковий анамнез: враховуючи 
особливості клінічної картини, у сестри хворого ретроспективно були підтверджені неодноразові епізоди геморагії, а після 
спеціалізованої консультації також підтверджена наявність спадкової хвороби Рандю–Вебера–Ослера.

Результати: нами було проведене наступне лікування: переливання еритроцитарної маси, гемостатична терапія 
(амінокапронова кислота, транексамова кислота, етамзилат), місцево прикладали на ясна гемостатичну губку, препарати заліза 
(внутрішньом’язово та перорально). Призначено консультації із лікарями-інтерністами. Дано рекомендації і навчання хворого 
в домашніх умовах застосовувати місцеві кровозупинні засоби. Хворого виписали у задовільному стані. У подальшому ми 
продовжували постійне спостереження за пацієнтом.

Висновки: У пацієнта з типовими шкірними телеангіектазіями лікар-стоматолог повинен вчасно запідозрити наявність СГТ, 
яка є можливим станом, що загрожує життю.

 ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÉ Ð²ÂÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ ÑÒÀÍ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ²ÌÓÍ²ÒÅÒÓ Ó Ï²ÄË²ÒÊ²Â, ÙÎ 
ÏÐÎÆÈÂÀÞÒÜ Ó ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ ÇÀÁÐÓÄÍÅÍÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ 

Петрунів С.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.Б. Петрунів 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра дитячої стоматології 

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: staspetruniv228@gmail.com
Актуальність. Поширеність карієсу зубів у дітей, які мешкають на забруднених територіях, в окремих вікових групах 

становить 33,8-96,75%, у деяких регіонах досягає 100%. Висока чутливість організму дитини до ксенобіотиків обумовлена 
наявністю критичних періодів розвитку органів і систем, особливостями процесів обміну в ростучому організмі, незрілістю 
цілого ряду ферментних систем детоксикації, обмеженими функціональними можливостями печінки і нирок, незакінченістю 
формування імунної системи, властивістю кісткових і зубних тканин до накопичення ксенобіотиків і радіонуклідів.

Мета: оцінити рівень стоматологічного здоров’я та особливості місцевого імунітету порожнини рота у підлітків, що 
проживають у екологічно забруднених районах Івано-Франківщини. 

Матеріали та методи. Проведено клінічний стоматологічний огляд 150 підлітків 15-річного віку, без соматичної патології, з 
яких було сформовано 3 групи: 1 група - 50 дітей – мешканців радіаційно забрудненого Снятинського району; 2 група - 50 дітей 
з хімічно забрудненого Калуського та 3 група - 50 дітей з умовно “чистого” Городенківського районів. Визначали поширеність та 
інтенсивність ураження карієсом. Вивчали стан місцевого імунітету, а саме рівень лізоциму та секреторного імунологлобуліну А 
у ротовій рідині, за методом Manchini та за допомогою методу твердофазного імуноферментного аналізу.

Результати. Результати клінічного обстеження дітей показали, що ураженість зубів карієсом у дітей 1 та 2 групи та у дітей 
3 групи має суттєві відмінності. Так, у 1 групі поширеність карієсу зубів сягала (86,43±1,20) %, у 2 групі – (82,15±1,44) %, що, 
відповідно, у 1,4 та у 1,3 раза більше, ніж у 3 групі - (65,63±2,59)%. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, показник поширеності 
карієсу у дітей 1 та 2 груп вважали високим, а у 3 групі – середнім. 

Інтенсивність ураження карієсом (ІК) постійних зубів у 1 групі становила (5,21±0,68) каріозного зуба, при РІК – (0,52±0,16), 
який характеризується як високий. У дітей 2 групи ІК становила (5,26±0,54), при РІК – (0,50±0,17) каріозного зуба. У дітей 3 
групи ІК і дорівнював (4,41 ± 0,39), при РІК=0,39±0,16.

Показники вмісту лізоциму в ротовій рідині у обстежених дітей був достовірно знижений, порівняно із нормативними 
значеннями (19,45±1,22 од.) у всіх групах спостереження (р<0,05): у 1 групі – до 12,30±1,30 од.; у 2 групі – 13,20±1,22 од.; та у 3 
групі – 17,80±1,26 од. Кількість секреторного ІgА у ротовій рідині була достовірно нижчою (р≤0,001) у дітей I групи (0,96±0,07 
г/л), як стосовно обстежених груп (1,05±0,07 г/л та 1,31±0,06 г/л), так і середньостатистичних показників (1,49±0,08 г/л). 

Висновки. Встановлено, що у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях поширеність та інтенсивність 
карієсу значно вища, ніж у дітей, які мешкають в умовно чистих районах. Таким чином, аналізуючи дані у групах дослідження, 
слід зазначити, що життя у екологічно забруднених районах безпосередньо впливає на складні процеси демінералізації та 
ремінералізації емалі, що підтверджується високими епідеміологічними показниками та пригніченням стану місцевого 
імунітету. 
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ÐÀÍÍß Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÃÎÑÒÐÈÕ ÏÀÐÎÒÈÒ²Â-ßÊ ÇÀÑ²Á ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÒÀ Ë²ÊÓÂÀÍÍß Ó 
Ä²ÒÅÉ

Степанський О.Д., Кухаренко А.І.
 Наукові керівники: д.мед.н, проф. І.В. Ковач, к.мед.н., доц. А.Л. Зелінський

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
Кафедра дитячої стоматології

м. Дніпро, Україна, e-mail: zelinsky1957@gmail.com
Актуальність. Серед запальних процесів щелепно-лицьової ділянки у дітей 13,9% припадає на ураження слинних залоз. 

З них близько 88% - це захворювання привушної слинної залози. Для диференціальної діагностики сіалоденітів хірургу 
стоматологу доводиться використовувати додаткові методи дослідження, які бувають слабо інформативними.

Мета: Підвищення ефективності ранньої діагностики гострих серозних паротиту у дітей.
Матеріали і методи дослідження: Об’єктом дослідження були 25 соматично здорових дітей у віці від 7 до 15 років і 12 дітей, 

хворих на гострий серозний бактеріальний паротит в перші три доби. Реєстрація квазіпостійного потенціалу (КПП) за допомогою 
мілівольтметра в предобедений час. Для зняття біопотенціалу з шкіри використовували слабополярізующійся електрод. Для 
визначення функціональної спроможності привушних залоз ми використовували індекс функціонального навантаження (ІФН). 

Зіставляючи показники КПП привушних слинних залоз в стані спокою і стан функціонального навантаження, ми 
використовували відсотковий показник індексу функціонального навантаження (ІФН). 

Результати: при дослідження електричного потенціалу поверхні шкіри в проекції привушної слинної залози ми встановили, 
що ділянка привушної слинної залози перебувати в електронегативному полі по відношенню до поверхні шкіри передпліччя. 
Показник КПП дорівнював -123,4 ± 8,6 мВ в стані фізіологічного спокою і -144,4 ± 7,2 мВ при функціональному навантаження 
(ІФН = 17,05 ± 0,78%). При дослідженні дітей, що хворіють одностороннім гострим неспецифічним паротитом, були отримані 
наступні дані (в перші 3 дні): КЕП = 92,8 ± 4,6 при ІФН = 13,52 ± 1,24, при цьому неуражена слинна заліза мала наступні 
показники: КЕП = 111,9 ± 2,5 при ІФН = 14,54 ± 0,87.

Таким чином отримані дані електричної активності в області ураженої слинної залози і неураженної значно знижені, що 
свідчить про грубі порушення функціонального стану залозистого апарату. Порівнюючи електропотенціали поверхні шкіри 
залози яка знаходяться поза бактеріального ураженням знижена у зв’язку з вираженою інтоксикацією організму, яка знижує 
апетит у дитини.

Висновки: Електрична активність шкіри в проекції привушних слинних залоз є інформативним показником функціональної 
діяльності залози. Використання індексу функціонального навантаження (ІФН) може дати більш наочну картину стану 
залозистого аппарта привушних слинних залоз.

 ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÑÓ×ÀÑÍÈÕ Â²ÄÁÈÒÊÎÂÈÕ ÌÀÒÅÐ²ÀË²Â Ó ÊË²Í²Ö² 
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÍÎ¯ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²¯

Шутак С.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. З.Р. Ожоган

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sofi ashutak@gmail.com
Сучасне життя диктує високі естетичні умови до стоматологічного лікування. У зв’язку з цим, перед стоматологами-

ортопедами стоїть складне завдання, задовільнити пацієнтів високоестетичними ортопедичними конструкціями.
Конструкції незнімних зубних протезів, що є в арсеналі ортопедичної стоматології, в повній мірі здатні забезпечити це. Але, 

щоб виготовити їх на сучасному естетичному рівні потрібно докласти значних зусиль на всіх етапах виготовлення. Невід’ємною 
складовою цього є зняття якісного відбитка. В умовах, коли цифровий відбиток все більше використовується в повсякденній 
роботі ортопеда-стоматолога і показує добрі результати, стає зрозумілим, що до класичних відбиткових матеріалів починають 
висуватися підвищені вимоги. 

Забезпечити це в повній мірі можуть сучасні еластичні поліефірні відбиткові матеріали. За допомогою них сьогодні ми на 
високому рівні маємо змогу виготовляти високоестетичні ортопедичні конструції, а саме: безметалові ортопедичні конструкції, 
протези з диоксиду циркону, здійснювати протезування на імплантатах та багато іншого. 

У роботі на нашій кафедрі ми використовуємо Impregum Penta Soft з автоматичним замішуванням у апараті Pentamix 3. Цей 
матеріал має дуже багато позитивних характеристик основні з яких є такі:

висока точність деталей;
стабільність розмірів; 
тиксотропність і гідрофільність; 
міцність;
покращені смак і запах.
А автоматичне, гомогенне замішування без міхурців дозволяє унеможливити помилки у пропорціях та дозуванні, а це 

економія матеріалу, економія часу, і досягнення асептики і антисептики на робочому місці.
Отже, використання в повсякденній роботі ортопеда-стоматолога поліефірних відбиткових матеріалів, дозволить у кінцевому 

результаті підвищ ити якість конструкцій, що задовільнить високі вимоги пацієнтів до естетичного протезування.



145
СУДОВА МЕДИЦИНА FORENSIC MEDICINE
STOMATOLOGY

ÑÓÄÎÂÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ
FORENSIC MEDICINE

ÌÎÐÔÎËÎÃ²×Í² ÒÀ ÑÓÄÎÂÎ-ÌÅÄÈ×Í² ÊÐÈÒÅÐ²¯ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÒÀÍÓ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ 
ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÑÏÎÑÎÁÓ ÆÈÒÒß

Копча В.В., Мартинюк О.В.
Науковий керівник – асист. Г.М. Мустафіна 
Українська медична стоматологічна академія 

Кафедра урології з судовою медициною
м. Полтава, Україна, e-mail: veronikakopcha@gmail.com

Актуальність теми: В наш час все більше обертів набирає тенденція ЗСЖ – здорового способу життя. Цілком закономірно, 
що свідомість в соціумі спонукає не лише до продовження терміну життя людини, але й до покращення рівня його якості. 

Мета: Показати взаємозв’язок змін макроорганізму при експертизі тіла людини та впливу на внутрішні органи шкідливих 
звичок, а також прояви особливостей харчування та важливість ЗСЖ.

Методи: Аналіз випадків судово-медичної експертизи трупів із врахуванням відомих анамнестичних даних судово-
гістологічного дослідження.

Результати: Популяризація та широкий розвиток так званого «фаст-фуду», який надмірно збагачений і переповнений 
харчовими добавками. Крім того ситуація додатково обтяжується вживанням бутильованих солодких газованих напоїв, ніяк не 
гарантують високий рівень якості життя людини. А от шкідливість сприяє розвитку цілої низки захворювань не лише шлунково-
кишкового тракту, і з часом, призводять до підвищених фінансових витрат на поновлення здоров’я. Видимим наслідком 
неправильного харчування часто стає ожиріння, проблема яку пов’язують в тому числі з передчасною смертністю. Досить 
часто, зовні правильна конституція тіла сьогодні, не дає гарантії того, що перед нами людина яка завжди притримувалась 
ЗСЖ. Враховуючи проведений аналіз судово-медичних експертних досліджень померлих осіб, можна дізнатися, навіть про 
минулі звички людини. У переважній кількості випадків від родичів покійних, як правило відомо, що останній вів здоровий 
образ життя. Під час проведення ретельної експертизи трупа часто маємо наступну картину: померлий молодого чи середнього 
віку, задовільного харчування, нормальної тілобудови, без видимих зовнішніх патологій, але на розтині виявляються зміни з 
боку внутрішніх органів. Першочергово виражені зміни з боку печінки, яка часто може бути збільшена в розмірах, тістуватої 
консистенції, з наявними макроскопічними ознаками жирової дистрофії (гістологічно: цитоплазма гепатоцитів заповнюються 
жировими вакуолями); підшлункова залоза з жовтуватими ділянками та білуватими ущільненнями (заміщення паренхіми 
жировою чи сполучною тканиною); потім виникають ознаки кардіоміопатії, що характеризуються помірною гіпертрофією та 
дряблістю міокарду, підвищеним вмістом епікардіального жиру (гістологічно: чергування атрофованих та гіпертрофованих 
м’язевих волокон). В зазначених випадках, уточнюючи дані анамнезу, як правило, родичі померлого вказують, що у покійного 
дійсно протягом значного проміжку часу за життя, мали місце шкідливі звички.

Висновок: Отже, при судово-медичній експертизі трупа можна виявити не тільки травми, але і зрозуміти який образ життя 
був у людини в минулому. У здорової людини що підтримує ЗСЖ і органи здорові. А от чим довше людина плекає свої шкідливі 
звички, тим більше змін ми бачимо. І якщо заново підтягнути фігуру ще можна дієтами, спортом, ліпосакціями, то гарний 
відтінок і тургор шкіри повернути складніше, а зміни внутрішніх органів взагалі мають незворотній характер.

ÅÊÑÏÅÐÒÍÅ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÄÀÂÍÎÑÒ² ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ×ÅÐÅÏÍÎ-ÌÎÇÊÎÂÈÕ ÒÐÀÂÌ
Мартинюк О.В., Копча В.В.

Наукові керівники: асист. Г.М. Мустафіна, к.мед.н., доц. О.Є. Дев’яткін
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра урології з судовою медициною
м. Полтава, Україна, e-mail: martunyk.olia98@gmail.com

Вступ: Черепно-мозкова травма (ЧМТ) – одна з найбільш поширених причин насильницької смерті сучасного світу. Щорічно 
в Україні 10-11 тис. людей помирають внаслідок ЧМТ. Показник смертності - 2,6-6/1000. 59% постраждалих помирають на 
догоспітальному етапі. Чоловіки отримують ЧМТ у три рази частіше, ніж жінки. У людей похилого віку механізм утворення 
ЧМТ пов’язаний з атеросклерозом судин головного мозку, що призводять до порушень координації. 

Історія хвороби: Труп гр-ки Н. доставлений з лікарні, де вона знаходилась на лікуванні три доби. З медичної карти: проживала 
сама, швидку викликав сусід, який виявив її на порозі без свідомості. Клінічний діагноз «Минуще порушення кровообігу. ЧМТ. 
Субдуральний крововилив. Забій мозку. Оперативне лікування провести неможливо через супутні патології.

Обстеження: Судово-медична експертиза трупа, судово-гістологічне та судово-токсикологічне дослідження, аналіз записів 
медичної карти.

Результати: При дослідженні трупа виявлено синець фіолетового кольору на виступаючій переднє-нижній поверхні 
підборіддя зліва. Підлеглі тканини з вираженим темно-червоним крововиливом. В проекції лобного горба зліва та на переднє-
нижній поверхні підборіддя справа виявлено синці зеленувато-жовтого кольору. Крововилив в підлеглі тканини світло-бурого 
забарвлення. Тверда мозкова оболонка напружена, з субдуральним крововиливом у вигляді щільно фіксованого тонкого темно-
жовтого згортка крові площею близько 12х13см в області середньої черепної ямки, з розповсюдженням над боковою поверхнею 
правої півкулі головного мозку. Крім того, виявлено субдуральний крововилив у вигляді помірно блискучого, фіксованого до 
оболонки темно-червоного згортка крові, на ділянці 16х19см, навколо базальних та опуклих поверхонь скроневої, лобної, 
тім’яної та потиличної часток лівої півкулі головного мозку. Звивини і борозни різко згладжені, сплощені. Ліва півкуля мозку 
виражено сплощена. Судини основи мозку ділянками звужені до ½ за рахунок атеросклерозу. Тканина мозку на розрізі з 
наявністю на базальній поверхні скроневої частки лівої півкулі брудно-червоного крововиливу по типу ділянки забою. Судово-
гістологічне дослідження тканин та органів підтвердили результати експертизи трупа.

Обговорення: отже, результатами диференціальної діагностики, при експертизі трупа гр-ки Н. виявлено дві ЧМТ різного 
терміну виникнення. Враховуючи механізми утворення ЧМТ, особливості їх клінічного перебігу, та спираючись на анамнестичні 
і судово-гістологічні данні, зроблено висновок, що близько тижня до настання смерті мала місце ЧМТ з контактами в проекції 
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лобного горба зліва та на переднє-нижній поверхні підборіддя справа. Внаслідок наступного падіння виникла ЧМТ з контактом 
на виступаючій переднє-нижній поверхні підборіддя зліва, обширним субдуральним крововиливом навколо лівої півкулі та 
забій головного мозку, що і призвели до настання смерті.

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÏÀÐÀÌÅÒÐ²Â ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ²×ÍÎÃÎ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
ÀÌ²ÍÎÊÈÑËÎÒÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ ÄÅÍÒÈÍÓ Ç ÌÅÒÎÞ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß Á²ÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ Â²ÊÓ 

ËÞÄÈÍÈ
Огороднік Н.А.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.М. Волошинович
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра судової медицини та медичного права
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ohorodnik81@gmail.com

Актуальність. Визначення віку – частина процесу ідентифікації особи, яке має вагоме значення при поступленні до 
судово-медичних установ трупів зі значними посмертними змінами. Одним з найбільш точних методів встановлення віку є 
хроматографічний аналіз швидкості рацемізації аспарагінової кислоти в дентині зубів. Однак у науковій літературі вибір 
обладнання, параметрів проведення дослідження, реактивів, відрізняється у різних авторів, що призводить до зниження 
відтворюваності окремих результатів та ускладнює використання даної методики в судово-медичній практиці.

Мета. За даними останніх досліджень визначити вплив вибору оснащення з метою вивчення амінокислотного складу 
дентину на точність визначення біологічного віку людини. 

Результати. У ході дослідження було здійснено огляд наукових статей за останні 5 років, в яких для визначення 
біологічного віку проводили дослідження швидкості рацемізації аспарагінової кислоти в дентині зубів. Були оцінені параметри 
хроматографічного аналізу, устаткування, яке використовується з даною метою, а також ступінь кореляції швидкості рацемізації 
аспарагінату з віком і похибка розрахунку біологічного віку людини. Загалом виявлено 10 робіт, в яких вивчалося застосування 
хроматографічного аналізу амінокислотного складу дентину в популяціях Німеччини, Індії, Іспанії, Китаю, Кувейту, Пакистану, 
Польщі та Японії. Були використані різні типи зубів, в т. ч. патологічно змінені. У розглянутих дослідженнях використовували 
таке обладнання: газовий хроматограф спільно з мас-спектрометром або полум’яно-іонізаційним детектором, високоефективний 
рідинний хроматограф з флуоресцентним детектором. Деякі автори вважають, що в порівнянні з газовою, високоефективна 
рідинна хроматографія є більш чутливим методом, зокрема, на приготування зразків для її проведення витрачається значно 
менший час. Однак за допомогою методу газової хроматографії Sakuma і співавт. вдалося домогтися найбільшої кореляції 
швидкості рацемізації аспарагінової кислоти з біологічним віком (r = 0,990). Найменша стандартна похибка в 0,34-1,8 року була 
отримана Rastogi і співавт. за допомогою газової хроматографії.

Висновки. Таким чином, при використанні газових хроматографів з різними типами детекторів визначення біологічного 
віку виявилося найбільш достовірним. У більшості судово-медичних установ України є необхідне оснащення для здійснення 
хроматографічного аналізу амінокислотного складу дентину. Отримані дані дозволять оптимізувати застосування даного методу 
в практиці судово-медичних установ.

ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ²ß ÒÀ ÎÐÒÎÏÅÄ²ß
TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

ÐÎËÜ ÓËÜÒÐÀÑÎÍÎÃÐÀÔ²¯ Ó Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÖ² ÂÐÎÄÆÅÍÎÃÎ ÂÈÂÈÕÓ ÑÒÅÃÍÀ 
Каізер А.Б., Менюк В.В., Федоркевич С.В.

Науковий керівник - к.мед.н., доц. В.П. Омельчук 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kaizer20101996@gmail.com

Актуальність. Відхилення від нормального розвитку кульшового суглобу (дисплазія) складають близько 1-го випадку на 100 
новонароджених. І хоча у більшості з них суглобовий апарат укріплюється самостійно протягом перших днів і тижнів життя, у 
4-х із 1000 випадків діагностується вроджений вивих стегна (ВВС), який потребує серйозного лікування. Основними методами 
діагностики ВВС залишаються клінічні прояви та рентгенологічне дослідження, яке на жаль, не дає повної інформації в немовлят 
і має шкідливий вплив. В останнє десятиліття у дітей віком до 1 року, особливо перші 3-6 міс., ключовим діагностичним та 
прогностичним методом є ультрасонографія кульшового суглоба. Дана процедура дає змогу оцінити стан кульшових суглобів 
дитини та своєчасно розпочати адекватне лікування, що допомагає значно знизити ризик інвалідизації у майбутньому.

Мета: вивчити специфіку ультрасонографічної діагностики ВВС у дітей до 3 міс., прослідкувати клінічні і сонографічні 
паралелі та діагностичну цінність методу ультрасонографії. 

Матеріал та методи: в поліклініці ОДКЛ спільно з лікарями-спеціалістами, нами досліджено 17 дітей з порушенням 
розвитку кульшового суглоба, віком від 3 міс до 1,5 року. Дівчаток було 12. Проаналізовано літературні дані та матеріали власних 
клінічних досліджень, визначено типи порушень за класифікацією Graf. Проводили три лінії: основна – по латеральному краю 
крила клубової кістки, яка в нормі проходить через край склепіння западини і через середину хрящової головки стегнової кістки 
(ГСК), лінія кісткового даху – через зовнішній та внутрішній краї кісткового склепіння западини, з основною лінією утворює 
кут α (N >60 о), лінія хрящового даху від зовнішнього кісткового краю склепіння западини дотично до хрящової ГСК і утворює 
з основною лінією кут β (N <55 о). Застосовували лінійний датчик 7,7 МГц.

Результати. Новонароджені та діти до 3 міс., віднесені до типу І (при α ≥ 60о ), з поділом на тип Іа (β ≤ 55о), Іb (β ≥ 55о), в 
подальшому не досліджувались (норма). Новонароджені з кутом α<59–50о до типу ІІа, періодично досліджувалися до 3 місяців. 
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У разі збільшення кута α згідно вікових норм, відносили до типу ІІа+ (6 дітей). При збереженні кута α у межах 50-59о до типу 
ІІа – (ризик дисплазії) (4 дітей) і при досягненні 3-міс. –тип ІІb (дисплазія– 2 дітей). При α43-49о та β ≤77о типу ІІс (стабільна 
дисплазія –2), у разі β≥77о – тип ІІ d (нестабільна дисплазія –1). Підвивих – тип ІІІ (1), вивих – типу ІV (1).

Висновок. Ультрасонографія КС у дітей до 3 міс. абсолютно безпечний та безболісний метод, достатньо інформативний, 
дозволяє рано виявити порушення розвитку КС та вчасно коригувати лікувальну тактику. 

ÇÎÂÍ²ØÍß Ô²ÊÑÀÖ²ß ÊÐÀÍ²ÎÖÅÐÂ²ÊÀËÜÍÎÃÎ ÏÅÐÅÕÎÄÓ ÑÓ×ÀÑÍÎÞ HALO ÑÈÑÒÅÌÎÞ
Лучин О.В., Фединяк М.П., Бігун Р.Р.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: romanbigun2@gmail.com

 Актуальність. Перша спроба створення апарату для фіксації шийного відділу хребта відбулась 70 років тому, коли 
Frederik Bloom запропонував «скобу» для фіксації кісток лицевого черепа. В післявоєнні часи Nickel та Perri при спілкуванні 
з F.Bloom та Loutkin з Levine (1972) модифікували патент, змістивши момент опори на кістки мозкового черепа, що і стало 
першим прототипом HALO системи. Система здебільшого використовувалась при патологіях «краніоцервікального переходу». 

Мета. Відпрацювання навички зовнішньої фіксації та скелетного витягу при патології «краніоцервікального переходу» за 
допомогою HALO системи за показаннями.

Матеріали і методи. Муляж черепа та верхньої частини кістяка людини, доброволець, сучасна рентген-прозора карбонова 
HALO система (PMT®). 

Результати. За сучасними рекомендаціями Association of osteosynthesis (AO, USA), показаннями до застосування HALO 
системи є: фіксація потилично-шийних вивихів, незміщені переломи C1 (ІІ типу за AO/AOFAS), переломи зуба C2 (тип І-ІІ за 
Anderson D’Alonzo); до- і післяоперативна фіксація переломів шийного відділу хребта. 

Монтаж HALO системи відбувається в декілька кроків:
Після розміщення шиї пацієнта, за потреби, у відповідному положення згинання чи розгинання, кільце розміщують на 1 см 

вище лінії надбрівних горбів та вушних мушель. 
Попереднє розташування HALO кільця проводиться за допомогою трьох стабілізуючих стержнів. 
Під загальним чи місцевим знеболенням та обробки шкіри проводиться розріз шкіри до окістя в ділянці «безпечної зони» 

горбів чола та в ділянці потиличних горбів, приблизно на 5 см до заду від вушних мушель.
Через розрізи вводять гострі фіксуючі стержні на 1 мм товщини зовнішнього кортикального шару кістки. Стержні затягуються 

по черзі протилежними парами та гайками фіксуються до кільця. 
На верхню частину тулуба пацієнта одягають корсет зі знімною підкладкою та карбоновими штифтами за допомогою 

наліпок. За допомогою штифтів, корсет приєднується до кільця.
Якість репозиції та фіксації в системі HALO оцінюють за допомогою контрольних рентгенограм у двох стандартних 

проекціях.
Висновки. Навіть стрімкий розвиток хірургії хребта не виключає необхідність застосування HALO системи, яка виготовлена 

з сучасних полімерних матеріалів. Досвідчений фахівець в галузі вертебрології повинен володіти навичкою динамічної 
стабілізації краніоцервікального переходу в випадках наявності протипоказань до оперативного втручання. Основним недоліком 
HALO системи є контроль стабільності для запобігання послаблення фіксуючих стержнів, що потребує щоденного ретельного 
догляду. Запобігти інфікування місця введення стержнів слід профілактичними перев’язками.

ÌÓËßÆ ÏËÅ×ÅÂÎÃÎ ÏÎßÑÓ ² ÑÓÃËÎÁÀ ÄËß ÒÐÅÍÓÂÀÍÍß ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÕ ÍÀÂÈÊ²Â
Менюк В.В., Федоркевич С.В., Каізер А.Б

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. В.П. Омельчук 
Івано-Франківський національний медичний університет
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Актуальність. Вивчення патології плечового суглоба та методик виконання практичних навиків (вивихи, больові симптоми 
в ділянці плечового суглоба, блокади) пов’язано з певними труднощами. Це пояснюється з одного боку складністю анатомічної 
будови суглоба, з іншого суттєвим розвитком пізнань патофізіологічних механізмів виникнення різних видів больових синдромів, 
пов’язаних з точними об’єктивними методами діагностики: ультрасонографії, СКТ, МРТ, артроскопії.

Мета: розробити модульний муляж плечового поясу і суглоба для тренування діагностично-лікувальних практичних навичок 
на додипломному та післядипломному рівнях навчання.

Матеріал і методи. Кістки плечового поясу, плечова та кістки передпліччя виготовлені методом 3D моделювання в 
конструкторі Fusion 360 та FDM- друком з пластику coPet на 3D принтері Teva Tarantula Pro. Комплекси зв’язок, м’язів, ротаторної 
манжети та плеча, судин виготовлені з силікону, в певних локалізаціях армованого іншими синтетичними матеріалами. М’які 
тканини із спіненого поліуретану, шкіра – силікон, основа – плита МДФ.

Результати. Муляж змонтовано з 3-х модулів: 1) Кістково-зв’язковий модуль. На головці плечової кістки відтворено 
імпресійний перелом Hill-Sachs. По краю суглобової западини лопатки змонтована силіконова суглобова губа з різними типами 
пошкоджень SLAP та Bancart, змодельовані основні зв’язки, бурси, сухожилки, капсула з оглядовим вікном та дублікатурою 
– кишенею Ріделя. 2) Судинно-нервовий модуль, включаючи надлопатковий та аксілярний нерви. 3) М’язово-сухожильний 
модуль– комплекс м’язів ротаторної манжети плечового поясу. Зйомна модульна конструкція забезпечує реалізацію певної 
педагогічної мети. Муляж-тренажер фіксований за край лопатки через несучу опорну планку до масивної площинної основи 
з передбаченим закріпленням під кутами 30º та 90º, що забезпечує тренування методик діагностики та вправлення вивихів, 
виконання пункції, блокад, етіопатогенгетичного вивчення механізмів виникнення основних 5 причин больових симптомів 
періартриту. 

Важливо відмітити доступну собівартість розхідних матеріалів і суттєву трудоємкість самого процесу виготовлення 
модульного муляжу-тренажеру.
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Висновок. Розроблений муляж-тренажер дозволить суттєво підвищити ефективність навчального процесу студентів-медиків 
та лікарів ортопедів-травматологів за рахунок унаочнення сутності розвитку ряду патологічних станів, підвищення ступеня 
розумінням методики виконання того чи іншого практичного навику і може бути рекомендованим для широкого впровадження 
в навчальний процес профільних ВУЗів.

Ê²ÍÅÇ²ÎÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÏËÎÑÊÎ¯ ÑÒÎÏÈ Ç ÓÐÀÕÓÂÀÍÍßÌ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²É AAOS (AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPEDIC SURGEONS)

Рябко К.С., Філяк Ю.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра травматології і ортопедії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dokatya17@gmail.com
Актуальність. Плоска стопа (pes planus) доволі розповсюджена патологія як серед дітей, так і серед дорослого населення. 

Для деформації властиве опущення поздовжньої арки стопи, що веде до її часткового чи повного розпластання та контакту 
підошви з поверхнею. Доведено, що у близько 15% популяції порушується формування склепіння стоп з чітко окресленими 
вигинами арок. Пізнє виявлення симптоматичної плоскої стопи за стійкими клінічними ознаками, відсутня або несвоєчасна 
корекція зумовлює появу скарг на стійкий больовий синдром, не тільки в стопах, а й у м’язах гомілки та колінних суглобах, що 
суттєво погіршує якість життя.

Мета. Створити кінезіотерапевтичну програму реабілітації пацієнтів з симптоматичною плоскою стопою з урахуванням 
міжнародних рекомендацій AAOS та використанням результатів пошуку наукових матеріалів.

Матеріали та методи. За результатами пошуку наукових джерел, за останні 10 років, за ключовими словами: “симптоматична 
плоска стопа”, “вправи”, “fl at foot”, “exercise” в наукометричних базах Google Scholar, NCBI Pubmed, Cochrane library - виявили 
20 статей, які відповідали критеріям доказовості про заходи реабілітації, і їх доведену клінічну ефективність при симптоматичній 
плоскій стопі. 

Результати. Більшість джерел свідчать про необхідність комплексного консервативного вирішення проблеми плоскої стопи. 
Сукупність використання коригуючих устилок, ортопедичного взуття, в поєднанні з масажем та комплексом кінезіотерапевтичних 
вправ - досягають ефективного укріплення гомілкових м’язів та суттєвого зменшення больового синдрому. Нами виконаний 
аналіз кінезіотерапевтичних заходів наведених в рекомендаціях ААOS з детальним вивченням спрямування вправ на визначені 
групи м’язів. Комплекс складається з 9 вправ без використання специфічного інвентаря. Чотири статичні ізотонічні вправи на 
розтягнення та п’ять ізометричних силових, можна виконувати самостійно в домашніх умовах. Вправи здебільшого спрямовані 
не тільки на зміцнення шляхом розтягнення первинних і вторинних стабілізуючих м’язових структур стопи (tendo musculus 
tibialis posterior), а і на укріплення зв’язкового апарату (ligamentum calcaneonaviculare plantare, ligamentum deltoideum, ligamentum 
talocalcaneum). Саме tendo musculus tibialis posterior відповідає за підтримку таранно-човникоподібного суглоба на верхівці трьох 
арок стопи та запобігає опущенню головки таранної кістки. Після наглядного вивчення механізму роботи м’язево-зв’язкового 
апарату стопи, гомілки та опрацювання функції кожної з структур, які залучаються до виконання 9 основних вправ, можна 
стверджувати про коректне спрямування кінезіотерапевтичних заходів. Ефективність впровадження заходів слід контролювати 
за показниками FPI (foot pain index), FFIPS (Foot function index disability scale), FFIDS (foot function index disability scale). 
Позитивну динаміку застосування кінезіотерапевтичних заходів варто очікувати після 4-6 тижнів регулярних реабілітаційних 
занять. 

Висновки: Сукупність наукових публікацій та міжнародних рекомендацій AAOS дозволила поєднати науково доведені 
елементи в єдину кінезіотерапевтичну програму реабілітації пацієнтів з симптоматичною плоскою стопою. Дотримання 9 
основних вправ програми прогностічно зменшить клінічні прояви симптоматичної стопи, що слід ретельно контролювати 
функціональними шкалами FPI (foot pain index), FFIPS (Foot function index disability scale), FFIDS (foot function index disability 
scale).

Результати запропонованої програми будуть детально проаналізовані після вже розпочатого порівняльного дослідження. 

 ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÌÅÒÎÄ ÊÎÐÅÊÖ²¯ ÏËÎÑÊÎ-ÂÀËÜÃÓÑÍÎ¯ ÄÅÔÎÐÌÀÖ²¯ ÑÒÎÏÈ Ó Ä²ÒÅÉ
Савицький В.О., Кокіш-Мельник С.Р., Крічфалушій Р.І.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.І. Дубас
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kokishmelnyk120499@gmail.com

valeriy.savitskiy@gmail.com
Актуальність. У останні десятиліття відмічено збільшення кількості дітей і підлітків з патологією стоп. Плоско-вальгусна 

деформація стоп, за даними різних авторів, складає від 35% до 50% всіх патологій стоп у дітей і підлітків. Підтаранний 
артроерезис, як сучасний метод лікування ПВДС , показує високу ефективність вказаного втручання (від 60 до 95,4 % відмінних 
і добрих результатів) за наявності інших безперечних переваг — малотравматичності і малоінвазивності, відносній дешевизні, 
ранній вертикалізації і своєчасній реабілітації, що відповідає сучасним вимогами ортопедії.

Мета дослідження. На основі аналізу наукової літератури вивчити історію виникнення методу підтаранного артроерезу, 
його сучасні проблеми застосування в лікуванні плоско-вальгусної стопи у дітей, показання та протипоказання, а також вивчити 
можливі післяопераційні ускладнення.

Матеріали і методи. Матеріалом для даної роботи послужили дані з доступних нам літературних та інформаційних джерел 
та клінічне спостереження використання даного методу при лікуванні чотирьох хворих на базі дитячого травматологічного 
відділення КНП ОДКЛ.

Результати. Аналіз даних літератури, присвяченій лікуванню плоско-вальгусної деформації стоп з застосуванням артроерезу 
підтаранного суглоба показав, що найбільш тривале і численне дослідження провели M. De Pellegrin і співавт., які в період з 
1990 по 2012 рр. проаналізували дані 485 хворих, які перенесли АЕПТС (з них 247 - з двох сторін і 238 - монолатеральною). 
Середній вік пацієнтів склав (11,5 ± 1,81) року (від 5 до 17,9). Автори отримали хороші результати в 95,4% випадків, в той час як 



149
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ
TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

ускладнення - в 4,6%. Автори, грунтуючись на більш ніж 20-річному досвіді, вважають, що АЕПТС є оптимальним методом для 
корекції ПВДС, проте наголошують на необхідності точних показань до даної операції . На базі травматологічного відділення 
КНП ОДКЛ на протязі 2020р. підтаранний артроерез використаний для лікування чотирьох хворих віком 8, 10, 16 та 17 років. 
Операція з допомогою ЕОПа тривала 10хв, заживлення ран пройшло первинним натягом, повне безболісне навантаження на 
стопу спостерігалось через три тижні після операції. 

Висновок. Встановлення рентгенслідкуючої апаратури в операційній дитячого травматологічного відділення вимагає 
впровадження сучасних малоінвазивних методів ортопедичної корекції. Підтаранний артроерез, як метод лікування плоско-
вальгусної деформації стопи, відповідає даним вимогам і пропонується для широкого використання.

ÒÈÏÎÂÈÉ ÏÐÎßÂ ÀÐÌÐÅÑË²ÍÃÓ - GOLFER’S ELBOW ? ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ÉÍÈÕ 
ÇÀÕÎÄ²Â.

Фединяк М.П., Філяк Ю.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра травматології та ортопедії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mfedinak@gmail.com
Актуальність. Армреслінг (англ. Arm wrestling) або рукоборство - один з найдавніших видів спорту відроджений в 60 

роках в США. (https://doi.org/10.17784/mtprehabjournal.2018.16.567.) Простий у виконанні спорт, що не потребує застосування 
варіативних спортивних снарядів набуває поширення серед молоді в Україні. Притискання руки суперника до горизонтальної 
поверхні стола - головне завдання спортсмена під час спарингу (двобою). Незнання або недотримання правильної техніки 
боротьби може призвести до серйозних травм кісток (перелом плечової кістки), суглобів руки (ушкодження зв’язок, сухожилків, 
тендинітів тощо).

Мета. Виявити найбільш типову патологію опорно-рухового апарату в армреслера. Удосконалити та вивчити ефективність 
використання рекомендацій з усунення її сиптомів.

Матеріали і методи. У 8 армреслерів чоловічої статі віком від 18 до 30 років виявили найбільш типові скарги після тренувань 
та змагань. За розробленою Google-формою провели добровільне опитування із визначеними питаннями для встановлення 
найбільш типової локалізації больових відчуттів. Здійснили пошук наукової інформації та з’ясували стан проблеми у світі, а 
також шляхи її усунення. В результаті пошуку отримали доступні гайдлайни (рекомендації) https://orthoinfo.aaos.org/globalassets/
pdfs/a00790_therapeutic-exercise-program-for-epicondylitis_fi nal.pdf, які розроблені за основними принципами доказової 
медицини. Синтезували знання та додали візуальну інформацію відповідно до основ анатомії та фізіології кістково-м’язової 
системи людини. Для практичного використання гайдлайну в ерготерапевтичній практиці ми надали поглиблені рекомендації. 
Силу больового синдрому визначали за шкалою ВАШ.

Результати. В результаті опитування встановили, що у всіх досліджуваних спортсменів-армреслерів після тренувань та 
змагань наявна скарга на локалізацію больових відчуттів у ділянці медіального надвиростка плечової кістки (golfer’s elbow), яка 
тривала до п’яти-шести тижнів. Особливо біль посилювався при спробах згинання та пронації кисті, що суттєво перешкоджає 
відновленню сили плеча та передпліччя. Така локалізація больових відчуттів біомеханічно зумовлена максимальним 
напруженням m. pronator teres, m. fl exor carpi radialis, m. fl exor carpi ulnaris, m. palmaris longus в місцях їх прикріплення до 
внутрішнього надвиростка плечової кістки. Усі армреслери виконали рекомендації після детального пояснення та унаочнення 
необхідних рухів. Процес відновлення передбачав 30 повторювальних рухів згинання-розгинання, пронацію-супінацію кисті, 
стискання кистевого еспандера та вправи на розтягування м’язів передпліччя 5-7 р в тиждень. Поступово збільшували і вагу, 
яка навантажує кисть, від мінімальної (0,5 кг) до максимальної (1,5 кг). При повторному опитуванні спортсменів-армреслерів 
виявили суттєве послаблення сили болю (за шкалою ВАШ) з 8 балів до 3-4 балів, а у 5 випадках скарги зникли взагалі протягом 
1-2 тижнів.

Висновки. 1. Епікондиліт внутрішнього надвиростку плеча типово виникає не тільки у гольфістів (golfer’s elbow), а і у 
армреслерів.

2. Застосування комплексу відновних тренувальних фізичних навантажень за удосконаленими рекомендаціями з детальним 
врахуванням анатомії та біомеханіки відповідних груп м’язів дозволяє протягом 1-2 тижнів суттєво зменшити або усунути 
больові відчуття. Комплекс вправ ефективно прискорив процес відновлення спортсменів-армреслерів.

ÐÅÍÒÃÅÍÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÏÅÐÅËÎÌ²Â Ï’ßÒÊÎÂÎ¯ Ê²ÑÒÊÈ ßÊ ÅÒÀÏ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎÃÎ 
ÏÅÐÅÄÎÏÅÐÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÏËÀÍÓÂÀÍÍß 

Фесняк Ю.І., Філяк Ю.О., Бігун Р.Р.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима

 Івано-Франківський національний медичний університет 
Кафедра травматології та ортопедії 

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yuliakostiv68@gmail.com
Актуальність. Переломи п’яткової кістки є найчастішими (до 60%) переломами заплесневих кісток і складають до 2% всіх 

переломів. Більшість переломів п’яткової кістки – внутрішньосуглобові, які при значному суглобовому зміщенні, без адекватної 
репозиції, спричиняють високий рівень інвалідності. За міжнародними протоколами Association of osteosynthesis (АО) 
єдиним адекватним методом лікування хворих з внутрішньосуглобовими переломами п’яткової кістки є відкрита репозиція, 
металоостеосинтез з або без кісткової пластики, що потребує ретельного передопераційного планування.

Мета. Визначити етапи дооперативного планування внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки за допомогою 3D 
рентгенреконструкції комп’ютерно-томографічного обстеження.

Матеріали і методи. Проведено обстеження та лікування 13 хворих з багатоуламковими внутрішньосуглобовими 
переломами п’яткової кістки (6 хворих - 82C1 (за AO/OTA), Sanders 2; 5 хворих – 82С2, Sanders 3; 2 хворих - 82C3, Sanders 4. 
Окрім стандартного рентгенобстеження з визначенням кутів Böhler та Gissane усім хворим виконали комп’ютерну томографію. 
У програмному забезпеченні RadiAnt 4 хворим виконали 3D рентгенреконструкцію зі створенням рухливої 3D моделі. Усім 
хворим провели відкриту репозицію з остеосинтезом пластиною. Показання до оперативного втручання на п’яті встановили за 
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бальною шкалою АВСDE. У 3 хворих визначились з необхідністю кісткової аутопластики в доопераційному періоді.
Результати. 3D рентгенреконструкція комп’ютерних сканів дозволила встановити основний («константний») фрагмент 

– найменш зміщений, котрий при операції провізорно фіксували до таранної кістки шпицями. У 6 випадках це був цільний 
фрагмент з sustentaculum tali. Ретельне відновлення суглобової поверхні таранно-п’яткового суглоба з різної кількості 
фрагментів потребує тракції по осі з ротацією масиву п’яткового горба, маневром джойстика - стержня Shanz. Провізорна 
фіксація репонованих фрагментів здійснювалась різною кількістю К-спиць. Кінцева фіксація виконувалась субхондральним 
попереднім проведенням кортикального гвинта через одну з «точок опори» - ділянок кістки з найвищою щільністю, наприклад, 
sustentaculum tali та пластиною, преконтурованою до зовнішньої стінки п’яткової кістки. Усі 3 випадки, де застосували кістковий 
аутотрансплантат, вдалось передбачити доопераційно за 3D рентгенреконструкцією. Рухомий об’єкт зламаної п’яткової кістки 
дозволяє візуалізувати можливі кісткові дефекти та їх форму, розміри для заповнення аутотрансплантатом.

Висновки. Сучасна 3D рентгенреконструкція комп‘ютерних томограм зі створенням move-файлів суттєво полегшує 
виконання складних реконструкцій, планування етапів репозиції відламків п‘яткової кістки. Доопераційна візуалізація 
фрагментів, можливих дефектів дозволяє спрямувати дії ортопеда на ефективне відновлення анатомії кістки, передбачити 
кістково-пластичний етап операції.

ÀËÃÎÐÈÒÌ ÁÀÐÎÒÅÍÇÎÌÅÒÐÈ×ÍÎÃÎ ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß ÑÒÎÏÈ ÍÀ ÏÎÄ²ÀÒÐÈ×Í²É ÏËÀÒÔÎÐÌ² 
SIGMA XL

Філяк Ю.О., Бігун Р.Р., Рябко К.С., Лучин О.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра травматології та ортопедії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fi liakyulia@gmail.com
Актуальність: Диджиталізація медичної галузі сприяє створенню нових методів діагностики в сфері неінвазивного 

ортопедичного обстеження опорно-рухового апарату людини. Вимірювання плантарного тиску, а також аналіз статичних, 
динамічних та постуральних параметрів - необхідні складові для сучасної біомеханічної оцінки функціональної здатності не 
тільки стопи. В Україні кількість комп’ютеризованих установок з проведення статико-динамічного обстеження опорно-рухового 
апарату - обмежена. Тому існують труднощі щодо їх програмного забезпечення, що ускладнює можливості цифрової обробки 
та інтерпретації отриманих показників.

Мета: створити оригінальний алгоритм комп’ютеризованого обстеження стопи на бароподографічній платформі Sigma 
XL з урахуванням рекомендацій виробника Capron® (Франція) та наукових публікацій з адаптацією методу до практичного 
застосування.

Матеріали і методи: за ключовими словами (”pedobarography” “podology» провели пошук опублікованих наукових джерел 
за останні 10 років в наукометричних базах (Google Scholar, NCBI Pubmed), які висвітлили методики обстеження та найбільш 
достовірні бароподографічні показники та індекси. Зі знайдених 105 публікацій у 22 детально описані методики обстеження 
на основі яких створили оригінальний алгоритм комп’ютеризованого обстеження стопи на бароподографічній платформі. 
Розроблений алгоритм апробували при бароподографічному обстеженні пацієнтки В. семи років з візуальними клінічними 
ознаками деформації стоп. 

Для уникнення похибок дослідження від психоемоційного навантаження з невимушеною зміною постави та ходи під час 
обстеження дотримувались простих вимог. Пацієнт ставав нерухомо у центрі платформи, зі спрямованим перед собою поглядом 
та опущеними руками. Статичний та постуральний аналіз проводили в розслабленому стані не раніше ніж через 25 секунд, без 
попередження. Динамічні параметри ходи визначили тричі після забезпечення пацієнту умов звичайної ходи по платформі. Для 
проведення динамічного аналізу, перед платформою поздовжньо траєкторії ходьби створювали суцільну доріжку з карематів 
довжиною 12 метрів. 

Результати: Отримані цифрові показники згрупували трьома блоками: 
І. Порівняльне статичне дослідження плантограми обох стоп виявляє: 
1.1. Розподіл (дистрибуцію) ваги на різні відділи стоп.
Приклад: навантаження на передній відділ лівої стопи пацієнтки В. становить 51% від загального розподілу ваги лівої стопи, 

в той час як розподіл тиску на переднє склепіння правої стопи становить 47%.
N: (передній відділ - 40%, задній відділ - 60%)
Такий показник свідчить про перенавантаження переднього відділу лівої стопи
1.2. Визначення точки найбільшого тиску (ТНТ)
Приклад: ТНТ пацієнтки В. локалізована на п’ятці правої стопи 2070 g/cm3, в той час як найбільша точка тиску на лівій стопі 

локалізована на проекції І, ІІ плеснефалангових суглобах і становить 2021 g/cm.
Такий перерозподіл ТНТ на лівій стопі свідчить про наявну деформацію склепіння чи арки, що потребує ортопедичної 

профілактичної корекції еластичної плоскої стопи.
1. 3. Точка балансу (ТБ) 
Приклад: ТБ у пацієнтки В. зміщена вправо
Такий показник свідчить про перерозподіл навантаження відповідно до точок опори
2. Динамічний аналіз ходи
Приклад: у пацієнтки В. виявлили наступні зміни: 
а) часу перебування на платформі лівої стопи 453 мс порівняно з правою 580 мс, що становить 43,2% від загального циклу 

(N=40%); 
б) часу, коли обидві стопи на платформі 207 мс, що становить 19,8% (N=10%). 
в) часу, коли ліва стопа знаходиться в повітрі (Swing foot) 1127 мс, становить 62, 1% від загального часу кроку, 1347 мс 

перебуває в повітрі права нога - 72,4 % (N=40%);
г) подовження часу перебування на платформі обох стоп на 9,8%, а також зменшення часу перебування лівої стопи порівняно 

з правою на 127 мс. 
д) медіолатеральний індекс
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Приклад: незначне відхиленням медіолатерального індексу вліво ((Q.L/M) = 1.089). 
Показники динамічного аналізуу свідчать про формування у дитини еластичної плоскої стопи.
3. Постуральний аналіз 
Приклад: у пацієнтки показник балансу тіла становить (L/A=0,4).
Показники постурального аналізу свідчать про задовільний баланс осі тіла.
Висновок: Створений оригінальний алгоритм баротензометричного обстеження стопи дозволяє отримати три основні блоки 

даних, оптимізує прийом пацієнта на діагностичній платформі. Баротензометричне обстеження проведене за оригінальним 
алгоритмом в сукупності з клінічним оглядом дозволяють отримати об’єктивну цифрову інформацію для аналітичного 
статичного та динамічного моніторингу стану опорно-рухової системи людини.

ÓÊÐÀ¯ÍÎÇÍÀÂÑÒÂÎ ÒÀ Ô²ËÎÑÎÔ²ß
UKRAINIAN STUDING AND PHILOSOPHY

ÑÀÊÐÀËÜÍÀ ÌÎÇÀ¯ÊÀ ªÂÃÅÍÀ ÀÍÄÐÓÕ²ÂÀ
Бойко Ю.В.

Науковий керівник – к.мист.н., доц. П.Я. Кузенко
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: uriuyboiko@gmail.com 

 Із здобуттям Україною незалежності активного розвитку набуло сакральне мистецтво. До числа найяскравіших сучасних 
художників релігійного мистецтва, які працюють в техніці мозаїки належить івано-франківський митець о. Євген Андрухів. 
Священик-митець створив численні твори у багатьох храмах України, зокрема Прикарпаття. 

Метою нашої наукової роботи є розкриття основних етапів становлення творчої особистості митця та здійснення аналізу 
його художніх творів.

Отець Євген Андрухів навчався в Івано-Франківській духовній семінарії, а згодом у римської Академії мистецтв. Під час 
10-річного навчання в Римі Євген Андрухів, вивчав живопис, паралельно навчався і працював у ательє сакрального мистецтва 
Центру «ЕціоАлетті», де під керівництвом о. Марка Івана Рупнiка опановував мистецтво створення мозаїк за рiзними античними 
теxнологiями. Разом із митцями Центру він працював над оздобленням різних храмiв: каплицi Redemptoris Mater у Ватикані; 
центрального собору в Лурдi (Франція); новозбудованого храму у Фатимi (Португалiя) та ін.

Повернувшись до України, Євген Андрухів організовує майстерню мозаїки в Івано-Франківську. Він разом із помічниками 
виконує монументальні мозаїки, які оздоблюють новозбудовані храми, зокрема церкви в Івано-Франківську – Кирила і Методія, 
Преображення Господнього, Різва Пресвятої Богородиці, а також Собор Матері Божої у Зарваниці, храм Покрови Пресвятої 
Богородиці у Підлютому.

Євген Андрухів у своїх мозаїчних творах використовує античні техніки, які походять із дохристиянських часів. Характерною 
особливістю його робіт є поєднання природного каміння (граніту, мармуру, оніксу тощо) зі штучно виготовленою смальтою, а 
також застосування різних форм елементів мозаїки. В композиційному та кольоровому вирішенні творів митець дотримується 
іконописних канонів. Водночас, його роботам властиві цікаві нестандартні художн і рішення, сучасна стилістика, яскраві та чисті 
кольори.

Отже, о. Євген Андрухів є досвідченим митцем, який має великий досвід виконання мозаїки на релігійну тематику, зокрема 
практику європейської школи мозаїки та знання давньоукраїнської традиції. Він є майстром-новатором, який зробив помітний 
внесок у розвиток мистецтва художнього оздоблення інтер’єрів 

сучасних храмів України.

ÎÆÈÐ²ÍÍß – ÅÏ²ÄÅÌ²ß ÑÅÐÅÄ ÇÄÎÁÓÂÀ×²Â ÎÑÂ²ÒÈ
Боярин Ж.С.

Науковий керівник – к.пед.н. В.А. Копетчук
 Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

Кафедра «Громадське здоров’я»
м. Житомир, Україна, e-mail: ZhannaBoiaryn@gmail.com

Актуальність дослідження. За останні роки все більше актуальності набуває проблема зайвої ваги та ожиріння. У сучасному 
світі дана проблема стала глобальною для сучасних жителів світу та все більш набирає обертів для поширення, особливо серед 
молоді, зокрема здобувачів освіти, які є в групі ризику до прогресування патології, через неправильно сформовані моделі 
поведінки.

Мета: теоретично обґрунтувати поширення ожиріння серед здобувачів освіти. 
Методи: аналізу та синтезу узагальнення наукової літератури в межах проблематики дослідження.
Результати: За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я стан здоров’я людини лише на 15% залежить від генетичної 

схильності, на стільки ж – від організації охорони здоров’я, тоді як на 70% − від її способу життя. На сьогоднішній день за різними 
даними експертів поширення ожиріння серед студентської молоді досягає 20%, саме тому проблема набуває особливої гостроти 
та уваги. Ожиріння – це хронічне захворювання, яке є багатофакторним і включає в себе різноманітні причини виникнення, 
серед яких: генетичний фактор, фізіологічний, метаболічний, поведінковий й не мало важливий психологічний. Так науковець, 
Аметов А.С., називає ожиріння - «епідемією», оскільки проблема має ознаки епідемії по масштабності соціально значущої 
проблеми. Доречним є сфокусувати увагу саме на здобувачах освіти, адже дана проблема кожні три десятиріччя викликає 
тривогу, оскільки показник зростає вдвічі. На сьогодні 25 % здобувачів мають надмірну масу тіла (НМТ), а 15% - ожиріння. В 
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Україні кожного року фіксуються приголомшливі дані щодо виявлення «нових» випадків ожиріння серед підлітків, здобувачів 
– 18-20 тисяч. Дані показники свідчать про серйозність проблеми, яка розкриває сутність негативного впливу НМТ та ожиріння 
на стан, працездатність й успішність здобувачів. 

Шкідливі звички, низька фізична активність, харчова поведінка під час навчання у закладі вищої освіти є вагомими рушійними 
силами, котрі сприяють розвитку НМТ та ожирінню. Враховуючи негативний вплив ожиріння на здоров’я здобувачів, ризик 
виникнення численних захворювань та ускладнень, що можуть призвести до інвалідності або й смерті необхідно здійснювати 
систематичний аналіз способу життя здобувачів під час здобуття освіти, що є важливою складовою профілактики та вироблення 
адекватного підходу до раціоналізації їх способу життя, оскільки вагома частина з них вже мають НМТ.

Висновки: Проведене дослідження визначає необхідність обґрунтування перспективних підходів раціоналізації способу 
життя здобувачів освіти під час навчання щодо запобігання та виникнення ожиріння. Тому постає питання про підвищення 
рівня освіти з питань профілактики та раціоналізації способу життя серед студентської молоді.

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÀ ÂÎËß, ²ÑÒÎÐ²ß ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß, ÃÅÐÀËÜÄÈÊÀ É Ì²ÊÐÎÒÎÏÎÍ²Ì²ÊÀ 
ÑÅËÀ ÓËÈ×ÍÅ
Габчак А.Р.

Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ggg.and.x200x@gmail.com

Метою роботи є дослідження історії походження села Уличне, опитування жителів села про перші племена та геральдику, 
адміністративну приналежність та розповідь легенд щодо походження назви.

Матеріали й методи: для написання даної доповіді були опрацьовані матеріали сільської бібліотеки та місцевої церкви, 
«Список історичних населених місць України», а також консультація з викладачем історії в селі Уличне та опитування місцевих 
жителів.

Результати дослідження. Плідно попрацювавши, нам вдалося довідатися багато легенд і розповідей про походження як 
самого села, так і назви. Також дослідили вік села і можемо стверджувати, що вік становить 578 р. і саме стільки, Уличне 
є адміністративно-територіальною одиницею. Дослідили створення геральдики села, яка була створеною в 2016 р. відомим 
геральдистом Андрієм Гречилом. Роздобули першу писемну згадку про село, і змогли дізнатися цікавий факт про родину 
Грабачів і створення вулиці в їхню пам’ять. Розташування села, також має свою характерну особливість і низку легенд такого 
розміщення, що було нами досліджене. На території села кочували багато племен, одні з яких – плем’я Уличів, які найдовший 
період перебувати на території теперішнього села. Також дослідили те, що багато людей, вихідці із села, були переселені на 
території Польщі під час так званої операції «Вісла» і зараз їхні далекі родичі з жалем і скорботою згадують ті часи.

Висновок: таким чином, дослідивши перші згадки про с. Уличне, вік села, безліч легенд та перекази довгожителів села, 
багато версій, які є науково підтвердженими, символіку села, приходимо до висновку, що село Уличне має цікаву та складну 
історію ще з XIII ст. Я вважаю, що кожен повинен знати інформацію про свій рідний край. Наприкінці хотілося б згадати слова 
Івана Франка, який зазначивши щодо легенди : “... її вартість історична, звичайно, невелика або й зовсім ніяка.”

ÂÏËÈÂ ÊÎËÜÎÐÓ ÍÀ ÏÑÈÕÎÔ²ÇÈ×Í²É ÑÒÀÍ ËÞÄÈÍÈ 
Гриців С.В., Науменко Х.І.

Науковий керівник – к.пед.н., доц. О.Й. Кузенко 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: miahritsiv@gmail.com 

Колір займає важливе місце в житті людини, супроводжуючи її з перших днів життя і впливаючи на її емоційну сферу та 
самопочуття. Застосування кольору з терапевтичною метою як складова арт-терапії має давні традиції. У єгипетських храмах 
археологи виявили приміщення, конструкція яких змушувала заломлюватись сонячні промені в той чи інший колір спектру. 
Визначивши якого кольору не вистачає хворому, давньоєгипетські лікарі немов би його купали в потоках цілющих для нього 
променів.

Проблема сприйняття людиною кольору та його впливу на її психофізичний стан знайшла відображення в дослідженнях 
видатних мислителів минулого і сучасних дослідників. Так, у XVII ст. Ісаак Ньютон стверджував, що колір – це субстанція, що 
змінюється, як звук, тому є такі кольори, які людина не спроможна сприйняти. Філософ Гете вперше спробував охарактеризувати 
чуттєво-емоційний вплив не лише окремих кольорів, але й їх різноманітних поєднань, що в сучасній науці отримало назву 
«психофізіологічної теорії колірної гармонії Гете». Особливого розвитку наука про колір набула в ХХ ст., в результаті чого 
здійснено: диференціацію колірних систем, залежно від практичного застосування; дослідження механізмів зору людини та 
зв’язків кольорів із психікою; створення теорій колориту; обґрунтовано позитивний вплив на стан здоров’я хромотерапії. У 
сучасній психології використовуюється тест швейцарського вченого Макса Люшера для констатації зв’язків між суб’єктивною 
перевагою кольору і особистісними якостями людини.

Із оздоровчою метою зараз набуває поширення хромотерапія, адже деякі кольори можуть заспокоювати, усувати різного 
роду біль, а також збуджувати та стимулювати роботу внутрішніх органів. Доведено, що червоний колір здатний впливати 
на активність тропних гормонів, посилювати активність метаболізму, прискорювати частоту серцевих скорочень і дихання, 
нормалізувати серцеву діяльність; зелений – має вплив на серцево-судинну і нервову систему, знімає спазми гладких м’язів 
судин і бронхів, має седативний вплив на центральну нервову систему, уповільнює серцебиття, знижує артеріальний тиск тощо.

Таким чином, колір має безпосередній вплив на психофізичний стан людини. Фахівці рекомендують враховувати його 
властивості в освітній, психотерапевтичній, лікувальній та реабілітаційній галузях та організації особистого життєвого простору 
людини.
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Актуальність. Сьогодні, генетика-перспективна наука, яка постійно розвивається та вдосконалюється. Це повноцінна 
наукова дисципліна, яка відіграє найважливішу роль у медицині, сільському господарстві, генній інженерії і навіть виробництві, 
але раніше все було дещо інакше. Якщо на початку ХХ століття вона всіляко заохочувалася як нова, інноваційна дисципліна, то 
в період Сталінської влади на генетику було накладено табу.

Метою дослідження є дослідження процесу розвитку та трансформації генетики як науки.
Матеріали і методи: для написання даної доповіді були опрацьовані ряд матеріалів бібліотеки ІФНМУ, матеріали дисертаційного 

відділу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та матеріали Iвано-Франкiвської обласної унiверсальної 
наукової бібліотеки iм. I.Франка. 

У процесі написання роботи використані такі методи дослідження: історично-порівняльний, метод аналізу, історичний, 
соціокультурний та політологічний, метод усної історії.

Результати:Переслідування генетиків почалося в 30-ті роки нападками на вчених. Так, у 1939 році в Москві Лисенко провів 
нараду з генетики й селекції, яка започаткувала тотальне переслідування прихильників класичної генетики та боротьбу проти 
«менделізму–вейсманізму–морганізму». Так, наприклад, вони говорили, що у радянського народу не може бути спадкових 
хвороб, а генетика – це вигадка нацистів, і її популяризація буде вести до фашизму. Спираючись на думку тодішнього міністра 
вищої освіти СРСР Кафтанова («Які можуть бути спадкові хвороби в передовому соціалістичному суспільстві?»), припинили 
всі дослідження зі спадкових захворювань людини. Генетиків, які цитували у своїх працях закордонних учених, звинувачували 
в низькопоклонстві перед іноземщиною; закони Менделя презирливо означували “гороховими законами”.

Висновки.Жертвами Лисенківщини стали видатні українські біологи — М.Гришко, М.Холодний, І.Шмальгаузен, 
С.Гершензон. 1940 р. арештували Миколу Вавилова (що сформулював «Закон гомологічних рядів у спадковій 
мінливості»). Період заборон генетики тривав до 1964-го року, коли на жовтневому Пленумі ЦК КПРС генетику «реабілітували».

 ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏ²¯ 
Коваль В.В.
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Арт-терапія - метод психотерапії, що використовується для лікування і психокорекції за допомогою різних видів мистецтва 
таких, як: образотворче, музичне, кіномистецтво, література, акторська майстерність та ін.

Основна мета арт-терапії полягає в гармонізації розвитку особистості через самовираження і самопізнання. Арт-терапія 
навчає розуміти й виражати почуття, що були витіснені в підсвідомість, розвивати художні й творчі здібності, дає можливість 
отримати матеріал для інтерпретації та діагностичних висновків, виступаючи засобом спілкування з клієнтом на символічному 
рівні. Метод арт-терапії використовується в різних напрямках, основними є психодинамічний та гуманістичний. 

У Великобританії арт-терапевти мають офіційний статус, підтримку і захист професійної діяльності. Англійський уряд 
стежить за ефективністю підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Причому кваліфікація повинна бути підтвердженна 
міжнародним сертифікатом. Відтак, у Великобританії арт-терапія є одним із загальновизнаних і значущих напрямів у лікувально-
реабілітаційній,соціальній та педагогічній роботі.

Арт-терапевти працюють у державних і приватних установах, серед яких: університети, коледжі, школи, притулки, соціально-
корекційні служби, закриті установи тюрми), будинки для людей з інвалідністю, геріатричні установи, художні студії, а також 
клініки, лікувальні центри. При цьому, навіть у медичних установах зберігається педагогічна спрямованість арт-терапевтичної 
роботи, наприклад, з хворими дітьми та підлітками. 

Таким чином, у наші дні професія арт-терапевта вважається однією з популярних і престижних за кордоном. Професійній 
підготовці фахівців у галузі арт-терапії приділяється значна увага в країнах Західної Європи. Арт-терапевтична практика 
доводить ефективність застосування цієї психотерапевтичної методики в роботі з усіма віковими категоріями, людей різного 
соціального статусу та стану здоров’я, що слугує промовистим прикладом і аргументом на підтвердження необхідності її 
широкого впровадження в Україні. 

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÑÏÎÑÎÁÓ ÆÈÒÒß ÑÅÐÅÄ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
Кузьменко С.М.
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Актуальність дослідження. Сьогодні актуальною є проблема формування ЗСЖ студентської молоді в умовах здобуття 
освіти, а саме мотивація до здорового способу життя (ЗСЖ) серед здобувачів, формування у них високого поведінкового рівня 
по відношенню до свого способу життя (СЖ).

Мета: теоретично обґрунтувати формування здорового способу життя серед студентів.
Методи: загальнонаукові методи аналізу та синтезу узагальнення наукової літератури в межах проблематики дослідження. 
Результати: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) сформувала поняття «здоров’я» як стан повного фізичного, 

духовного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.
Як відомо, студентський СЖ характеризується високою інтенсивністю освітнього процесу, переважно сидячим СЖ, низькою 

фізичною активністю, нераціональним харчуванням, наявністю шкідливих звичок, що являється очевидними критеріями та 
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рушійними силами, які спричиняють ведення нездорового СЖ сучасного здобувача освіти. Викликає занепокоєння зростання 
щорічної кількості захворювань населення України, зокрема серед студентської молоді. За останніми даними ВООЗ, до 90% 
здобувачів мають відхилення в стані здоров’я, половина знаходяться на диспансерному обліку. За останнє десятиліття на 19% 
зросло поширення серцево-судинних патологій, онкологічних патологій – на 18%, бронхіальної астми - 35,2%, цукрового діабету 
– на 10,1%, майже кожний 5 здобувач хворіє на артеріальну гіпертонію та вегето-судинну дистонію. Рівень здоров’я більш ніж у 
70% студентської молоді, не відповідає навіть середньому рівневі державного стандарту, що становить реальну загрозу. 

ЗСЖ – це взірець систематичної поведінки особистості, котра направлена на формування, зміцнення й збереження власного 
здоров’я за допомогою закріплення нею в повсякденному життя вірних звичок. На нашу думку, саме це твердження ЗСЖ, чітко 
передбачає виконання рекомендацій ВООЗ. Сучасна студентська молодь, на жаль, не усвідомлює, що дотримання ключових 
компонентів ЗСЖ, дозволять їм досягнути підвищення працездатності й успішність під час здобуття різних освітніх рівнів 
та збереження здоров’я в цілому. Саме тому, кожен здобувач повинен володіти знаннями щодо формування, раціоналізації та 
модернізації СЖ. 

Висновки: Сьогодні ситуація, яка виникла через пандемію COVID-19, увесь світ. Свідома боротьба з вірусними 
захворюваннями вимагає нових напрацювань, підходів, вчень, обґрунтованих розробок, стратегій та тактик, що наголошують 
студентству про необхідність піклуватись про своє здоров’я.

Отже, безумовно для збереження і зміцнення здоров’я кожного здобувача необхідно як розширення уявлення про здоров’я та 
хвороби, так і вміння використовувати всі аспекти ЗСЖ та складові з метою формування установки на ЗСЖ.

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ËÎÃÎÐÈÒÌ²ÊÈ Â ÐÎÁÎÒ² Ç ÂÈÕÎÂÀÍÖßÌÈ ²ÍÊËÞÇÈÂÍÈÕ ÃÐÓÏ ÇÄÎ
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Модернізація освітньої системи України шляхом впровадження інклюзії передбачає забезпечення умов для якісної освіти 
дітей із особливими освітніми потребами за місцем проживання. У зв’язку з тим, що для дітей дошкільного віку як із типовим 
розвитком, так із особливими освітніми потребами властиві мовленнєві порушення, то дієвою для їх виховання і корекції є 
логоритміка. 

Логоритміка – це низка вправ, завдань, ігор, що поєднує в собі музику і рухи, музику і слово, музику, слово і рухи, що 
спрямовується на розв’язання корекційних, освітніх та оздоровчих завдань. Її основоположником є швейцарський педагог і 
музикант Еміль Жак Далькроз. Він вважав, що людське тіло наче музичний інструмент, здатне передавати ритм, темп, динамічні 
відтінки й художній задум музичного твору. 

У сучасній теорії і практиці корекційної педагогіки доведено, що логоритміка позитивно впливає на розвиток слуху, уваги, 
пам’яті, емоційно-вольової сфери і має важливе значення для активізації рухової, слухової, мовленнєвої та поведінкової сфери 
дітей. Заняття логоритмікою з вихованцями інклюзивних груп у ЗДО включають: ритміку, артикуляційну гімнастику, дихальну 
гімнастику, вокалотерапію та вправи на розвиток моторики, уваги, формування навичок ритмічної ходьби, синхронізації рухів. 

Таким чином, у психолого-педагогічному супроводі дітей із особливими освітніми потребами вирішується комплекс завдань 
засобами логоритміки: формування навичок координації між словом (співом), рухом і музикою (ритмом); розвиток дрібної 
моторики, великої моторики та міміки; розвитку здатності орієнтуватися в просторі; формування умінь правильного дихання; 
регулювання м’язового тонусу і уваги тощо. 

²ÑÒÎÐ²ß ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÌÎËÎÄ²ÆÍÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ “EMSA” Â 
²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÓ
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Актуальність. На даний момент ІФНМУ ЕМSA налічує понад 100 вмотивованих людей, які розуміють та сповідують 

цінності організації, та не знають історії її зародження та розвитку. Тому саме це стало предметом мого дослідження.
Мета. Дослідити історію становлення та розвитку Європейської медичної студентської асоціації (EMSA) як організації, що 

спрямована на особистісний та професійний розвиток студентів-медиків, а також покращення обізнаності та стану здоров’я 
населення.

Матеріали та методи. Статті та документи, пов’язані із заснуванням чи діяльністю організації “EMSA”.
Результати. В ІФНМУ ЕМСА з’явилася 20 вересня 2007 року завдяки першому очільнику організації Роману Фіщуку. 

Згодом організацію очолювали Тарас Скринник та Юлія Дмитрук. 
Так, у 2014 році команда ЕМСА виграла спочатку міський міжуніверситетський дебатний турнір, а пізніше і міжнародний, 

який продився у м.Яремче того ж року. Учасники ЕМСА вміли вдало постріляти не тільки словом на дебатах, а й на турнірах з 
Лазертагу, в яких брали участь двічі і стали переможцями міжуніверситетського змагання. 

У 2016 році ЕМСА та громадська платформа «Тепле місто» реалізували проект «Ровер в меді», завдяки якому ІФНМУ став 
першим велодружнім університетом України. Ми отримали можливість припаркувати свій велосипед біля кожної кафедри 
університету, а також зремонтувати його у власній Веломайстерні. Неодноразово ЕМСА спільно з іншими організаціями брала 
участь у різноманітних благодійних ярмарках і проектах, допомагала збирати кошти на допомогу потребуючим, а також для 
воїнів в зоні ООС.

У 2017 році завдяки співпраці ЕМSА і UNICEF Україна було вакциновано більше 120 студентів від гепатиту В, бо, як відомо, 
медики перебувають в особливій групі ризику щодо зараження цією небезпечною хворобою. Також було проведено вакцинацію 
від правцю та дифтерії.

Авторська вистава «Квиток у майбутнє», присвячена пам’яті героїв Небесної сотні, була реалізована студентами-аматорами 
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у 2018 році і своєю ідеєю підкорила серце не одного глядача не тільки в стінах ІФНМУ, а й інших університетів міста, які радо 
запрошували нас донести їм нашу ідею.

У 2019 році нам вперше вдалось провести культурний обмін з турецькими студентами із Стамбулу в рамках проекту «EMSA 
IFNMU-EMSA MARMARA TWINNING PROJECT» , завдяки якому наші студенти не тільки відвідали колишню столицю 
Туреччини, а й побачили зсередини роботу EMSA в цій країні та дізнались про відмінності в системі освіти та охорони здоров’я. 
Турецькі студенти також залишились задоволеними своїм візитом до України, відмітили красу нашого краю та освітню роботу 
нашого університету.

Наступна авторська благодійна вистава «БожеЯВільна» з’явилась на світ 13 березня 2019 року не тільки для того, щоб 
показати глядачу історію нашої держави, її світлі та темні сторінки, а й для відкриття збору коштів на придбання кювезу для 
недоношених дітей. Студенти-аматори та викладачі пройняли кожного в залі своєю непідробною щирістю і любов’ю. Автором 
сценаріїв обидвох вистав є студентка ІФНМУ Ірина Попович.

Висновки. За 13-річне існування в ІФНМУ ЕМSA вдалось реалізувати безліч заходів та проектів, серед яких «Лікарня 
для Ведмежат», «ЕМСА ділиться знаннями», «Донорство крові», «Університет третього віку», «Фільми та медицина», «Клуб 
розмовної англійської мови», «Ніч поезії», «Місто пісень, «Чудо-восьминіжки», «Ровер в меді», «Благодійний Лікарський Бал», 
«День з ректором», «БожеЯВільна», «Квиток у майбутнє” та інші. В подальшому ЕМСА планує розширювати свої кордони та 
реалізовувати ще більше освітніх та просвітницьких проектів.

Í²ÌÖ² Â ÃÀËÈ×ÈÍ² ßÊ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÅ ² ÑÎÖ²ÎÊÓËÜÒÓÐÍÅ ßÂÈÙÅ
Стасюк І.В.

Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра філософії і українознавства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: 70ira.sts.70@gmail.com

Актуальність. У сучасних умовах розвитку України, яка обрала європейський напрямок, стають дедалі популярнішими 
дослідження тих європейських етносів, які мали тісні взаємини з українцями протягом минулих століть. Серед них вагому роль 
відіграють німці, з якими склалися давні соціокультурні, політичні та економічні зв’язки. Таким взаєминам сприяли географічна 
близькість, зорієнтованість на збереження миру та економічного зростання. У цьому й полягає актуальність нашої роботи. 

Мета. Вивчити та проаналізувати історію німців Галичини у вказаних хронологічних межах.. 
Матеріали і методи. У процесі написання роботи використані такі методи дослідження: історично-порівняльний, метод 

аналізу, історичний, соціокультурний та політологічний, метод усної історії.
Результати:
1.Проаналізовано причини утворень німецьких поселень на Галичині; з’ясовано основні напрями політики Австрії, Австро-

Угорщини та Західноукраїнської Народної республіки щодо німецького населення Галичини; досліджено і визначено вплив 
німців Галичини на її соціально-економічний розвиток; здійснено спробу реконструкції життєвого шляху родини німецьких 
колоністів через інтерв’ю однієї із її вихідців; узагальнено феномен німців Галичини як історичне і соціокультурне явище.

2.Наукова новизна полягає у здійсненні спроби реконструкції життєвого шляху родини німецьких колоністів через інтерв’ю 
однієї із її вихідців; тема є малодослідженою та потребує глибшого вивчення. 

3.Нами визначено два періоди австрійської колонізаторської політики: 1) кін. XVIII ст. – утворення мережі німецьких 
поселень поблизу великих міст або на родючих ґрунтах; 2) від сер. ХІХ – утворення німецьких колоній в центральній частині 
Галичини. Напрямки німецької колонізації Галичини: 1) Добромиль – Стрий – Станіслав (Івано-Франківськ), тобто Галицьке 
Передкарпаття; 2) Самбір – Любачів – Сокаль – Радехів – Броди – Бережани.

Висновки. Тривалі відносини між обома етносами дають приклади не лише позитивного взаємовпливу, а й непорозумінь, 
різного роду історичних випробувань та протистоянь. Отже, спроба проаналізувати взаємини обох народів дає можливість 
усвідомити і прийняти до уваги попередній досвід для прогнозування їхнього майбутнього взаємовигідного співробітництва.

ÑÒÎ¯ÖÈÇÌ – Ô²ËÎÑÎÔ²ß XX² ÑÒÎË²ÒÒß
Страхоцький О.А.

Науковий керівник – к.філос.н., доц. А.В. Сініцина
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oleg14str@gmail.com

Актуальність теми зумовлена потребою сучасної та свідомої людини у покращенні та стійкості свого психологічного стану 
та вмінні помірковано реагувати на виклики життя. Стоїцизм - це не придушення, або приховування емоцій, а усвідомлення, 
роздуми про їх причини та вміння направляти їх собі на благо. Життєві обставини не можемо обирати, але свою реакцію, 
почуття та поведінку – можемо. Ця філософія життя набуває нового проявлення у сьогоденних реаліях. 

Метою роботи є спроба розширити природу принципів стоїцизму, які допоможуть людині не скаржитися і жити не “нудним“ 
беззмістовним проявленням, а відчувати більше радості, гармонії, щастя навіть в складних життєвих ситуаціях. Стоїцизм 
народився з потреби і завжди сприймався, як форма пошуку шляху до щасливого і осмисленого життя. Один з головних 
принципів стоїцизму це вміння розрізняти речі, якими ми можемо управляти і якими – ні. Слід зосередити зусилля на першому, 
замість того щоб даремно витрачати їх на друге. Наступний принцип - це усвідомлення морального аспекту всіх своїх дій. Стоїк 
прагне до чесноти досконалості і живе за принципом: «Робити все настільки добре, наскільки це можливо». І найголовніше, що 
цей стоїчний принцип можливо з успіхом застосовувати в реальному житті. Стоїки визнавали і жили за принципом універсальної 
причинності: все в світі трапляється не просто так, все відбувається для чогось. Усвідомлення цього принципу налаштовує 
людину на прийняття і розуміння обставин. Ще одним принципом, на якому наголошували стоїки і може бути корисною для 
сучасної заклопотаної людини - це увага до справжнього моменту. Воно звільняє від пристрасті, що виникає завжди через 
минуле або майбутнє. Слід зауважити, що стоїцизм не вид психотерапії, а навіть навпаки – філософський фундамент цілого 
ряду методів доказової психотерапії, в тому числі логотерапії Віктора Франкла і раціонально-емоційно-поведінкової терапії 
Альберта Елліса, важливою ознакою якого є обґрунтування життєвої позиції на яку людина може опиратися роками, стаючи 
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його філософією життя.
Висновок: Важливим є, як людина живе і проживає своє життя. Одні підпорядковують свою життєву парадигму релігійним 

вимогам, інші не дуже замислюються над тим, як вони живуть, проте їх рішення і вчинки чітко відображають їх уявлення про 
світ, наступні не шкодують часу і сил, щоб втілити вимогу Сократа «вивчати своє життя» і прожити його більш гідно і щасливо. 
Головним плюсом стоїцизму, на нашу думку є його практичність, що допомагає людини у відповіді на запитання: “Як жити?“ й 
відрізняє його від більшості філософських течій, підтверджуючи, що це філософія XXІ століття. 

Â²ÄÃÎËÎÑÊÈ ßÇÈ×ÍÈÖÜÊÈÕ Â²ÐÓÂÀÍÜ Ó ÍÀÐÎÄÍÈÕ ² ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÈÕ ÇÂÈ×ÀßÕ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ

Ускова А.В.
Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра філософії і українознавства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: annyu6518@gmail.com
Актуальність. Не зважаючи на столітню діяльність Церкви, що мала на меті усунення елементів язичництва з традиційних 

українських обрядів, дохристиянські ритуали досі відіграють важливу роль у релігійному та культурному житті сучасних 
українців. Усвідомлення унікальності власної культури є важливим в умовах глобалізованого постіндустріального світу.

Мета. Дослідити прояви феномену «двовір’я» у свідомості й культурно-релігійній сфері життя українців. 
Матеріали і методи. У процесі виконання роботи використані такі методи дослідження: історично-порівняльний, 

соціокультурний, історичний і політологічний, метод усної історії, метод аналізу.
Результати: 1. Природовірство – поклоніння природним стихіям і явищам, флорі й фауні як визначальна риса релігійної 

свідомості нашої нації, що є спадком язичницької системи цінностей. 
Збереження багатьох елементів дохристиянських ритуалів пов’язане зі специфікою обрядовості українців. Йдеться, перш 

за все, про віддане дотримання народних звичаїв, що приурочені до того чи іншого релігійного свята, навіть без знання 
християнського вчення, а також про зорієнтованість багатьох обрядів безпосередньо на сім’ю і оселю, прив’язаність до 
календарно-обрядових заходів.

Характерною рисою релігійності українців є близькість духовного і господарського життя. Історично український народ 
тривалий час присвячував величезну частину днів важкій праці в полі й тоді Церква була єдиним осередком духовного і 
культурного життя, що відповідно видозмінювався завдяки взаємодії з суспільними цінностями. Саме вірування, що пов’язані з 
господарською діяльністю, не зважаючи на християнське оформлення, мають язичницький характер.

Багато дохристиянських вірувань віднайшли місце у релігійному житті українців і тому, що під час поширення християнства, 
до народної маси церковні істини доходили уривчасто, що ж привело до синкретизму язичництва і християнства.

Висновки. У результаті проведених досліджень можна стверджувати, що язичницькі елементи природньо сплелися з 
християнськими віруваннями і утворили унікальну систему цінностей і обрядів, які наразі наповнюють духовний і культурний 
простір сучасної України. 

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÇÀÑÎÁ²Â ÅÉÄÅÒÈÊÈ Â ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ï²ÇÍÀÂÀËÜÍÈÕ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â Ä²ÒÅÉ 
ÑÒÀÐØÎÃÎ ÄÎØÊ²ËÜÍÎÃÎ Â²ÊÓ Ç ÎÎÏ

Федорняк О.М.
Науковий керівник – к.пед.н., доц. О.Й. Кузенко 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра теорії та методики дошкільної і спеціальної педагогіки
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olesafedornak@gmail.com

Актуальним аспектом організації корекційної роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами (ООП) 
є пошуки ефективних методик розвитку їх пізнавальних інтересів. Ейдетика як інноваційна освітня технологія забезпечує 
гуманізацію навчального процесу, дитиноцентрований підхід до його організації, оптимізацію педагогічної взаємодії з 
вихованцями з порушеннями психофізичного розвитку. Проте, в сучасній теорії і практиці корекційної педагогіки шляхи її 
використання ще залишаються недостатньо вивченими. 

Ейдетика розглядається сучасними фахівцями одночасно як методика розвитку образного мислення, уяви, уваги і пам’яті, 
так і спосіб подачі навчального матеріалу. Термін «ейдос» у перекладі з давньогрецької означає «вигляд», «образ», «картина», 
«ідея». Віденським лікарем В. Урбанчичем у 1907 р. було вперше описано факт наявності суб’єктивних яскравих образів у 
людини, але грунтовне наукове дослідження цього явища відбулося пізніше. Поняття «ейдетика» уперше застосовано німецьким 
професором Е. Йеншем у 20-40 рр. ХХ ст. Він разом із колективом однодумців почали дослідження явища ейдетизму, сутність 
якого полягає в здатності відтворювати яскравий наочний образ предмета, навіть тоді, коли він вже перестав діяти на органи 
чуттів. Науковці довели, що всі діти є ейдетиками: 40% – явні, а 60% – латентні.

В сучасній Україні впровадження ейдетики здійснює Є. Антощук.– засновник Української школи ейдетики «Мнемозина», 
автор таких посібників, як: «8 уроків ефективного запам’ятовування», «Знайомтесь, ваша пам’ять», «Учімося запам’ятовувати і 
пригадувати» та ін. Практично доведено, що ефективними методами ейдетики є: ланцюжковий, акровербальний, піктографічний, 
фонетичних асоціацій, метод місць (базується на зорових асоціаціях), невербальних асоціацій, парадоксальних вербальних 
перетворень, укрупненого структурування навчального матеріалу.

Отож, ейдетика сприяє гармонійному розвитку обох півкуль, дитина стає активнішою, а її психіка стійкішою. Запровадження 
в освітній процес ейдетики відбувається з врахуванням особливостей психофізичного розвитку дитини з ООП, її характеру, 
стилю поведінки. Засобами ейдетики до пізнавального процесу залучаються всі функціонуючі аналізатори дитини, завдяки 
чому вона може не тільки побачити, але й доторкнутися, почути, скуштувати, понюхати. Дитина опановує новими знаннями 
через добре знайомі образи, що створює для неї комфортні умови в пізнанні навколишнього світу. 
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ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÅÂÎËÞÖ²¯ Ã²ÄÍÎÑÒ² ÒÀ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÏÎÂÑÒÀÍÍß 1113 
ÐÎÊÓ,ÀÁÎ ×ÎÌÓ ²ÑÒÎÐ²Þ ÂÀÐÒÎ ÂÈÂ×ÀÒÈ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÓÑ²Õ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ²Â

Янковецька В.Е.
Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра філософії і українознавства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yankviktoria@gmail.com
Актуальність: Для студентів всіх факультетів цікаво та важливо знати історію власної держави. Це потрібно не тільки 

для того, щоб бути освіченою людиною, але й для того ,щоб не повторювати негативних подій минулого . Адже історія має 
властивість повторюватися . Переконатися у цьому ми можемо розглянувши події 2013 року , а саме Революції Гідності, а також 
події 1113 року , коли відбулося Київське повстання.Боротьба українців за свої права,яка одержала назву «Євромайдан»,а згодом 
Революція Гідності, була наймасштабнішою подією в новітній історії України. Але, виявляється ,це вже не перша боротьба 
народу проти утисків влади. В 1113 році відбулося Київське повстання- вічовий виступ у столиці Київської Русі проти князівської 
адміністрації , після смерті князя Святополка Ізяславича , під час правління ,якого посилилися феодальні утиски та лихварство.

Мета: Встановити схожість подій Революцій Гідності 2013 року у часи новітньої історії та Київського повстання 1113 року 
,які відбулися з різницею у 900 років.

Матеріали та методи: Про дані події, ми можемо дізнатися з літописних матеріалів, таких , які збереглися до нашого 
століття, з наукових праць українських науковців.

Результати досліджень: Революція Гідності та Київське повстання ,є схожими прикладами боротьби українського народу за 
власні права, незважаючи на значну різницю у часі між даними подіями .

Висновок: Історію України варто вивчати та знати студентам усіх факультетів, з метою уникнення помилок минулого.
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ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÖÈÒÎÊ²ÍÎÂÎ¯ «ÁÓÐ²» ÏÐÈ COVID-19
Павликівська Л.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Л.М. Шеремета 
Івано-Франківський національний медичний університет 

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії 
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lilya.pavlykivsky@ukr.net

Актуальність. Цитокінова «буря» - це основна особливість відповіді імунної системи на COVID-19. У значної частини 
населення відбувається надто сильна, агресивна захисна реакція на вторгнення даного вірусу. І призводить вона до вивільнення 
великої кількості запальних речовин, які, власне, і спричиняють тяжкі ускладнення. Отже, імовірною причиною летальних 
наслідків є не сам вірус, а надпотужна реакція імунітету на нього. 

Умовно цей стан можна порівняти із тим, коли організм отримує велике фізичне навантаження. Ви вимагаєте від серця 
«обслужити » додаткову завантаженість? Воно намагатиметься виконати вашу вимогу, запустивши «режим» високого пульсу 
та тиску. Але не кожне серце здатне це витримати, і на певному етапі функціонування саме себе ж уб‘є. Приблизно те саме 
відбувається при цитокіновій «бурі». В даному випадку в групі ризику є люди з сильним імунітетом. 

Мета. Дослідити ефект використання генно-інженерного моноклонального антитіла до інтерлейкіну-6 (препарат 
Тоцилізумаб) з профілактичною метою на ранніх термінах лікування COVID 19 за даними літератури. 

Матеріали і методи. Рандомізовані дослідження проводяться з лютого- березня 2020 р. За інформаційної згоди пацієнтів 
проведені ретроспективні описові обсерваційні дослідження госпіталізованих із позитивним результатом ПЛР щодо ГРВІ-
COVID-19. 

Тоцилізумаб вводили внутрішньовенно (центрально або периферично) у фіксованих дозах 400 мг (пацієнтам <75 кг) та 600 
мг (>75 кг) протягом однієї години. Пацієнти із погіршенням аналітичних показників, респіраторним статусом або частковим 
клінічним поліпшенням отримували друге введення препарату через 12 годин. 

Результати. Лікування Тоцилізумабом асоціювалось із зниженням лімфоцитопенії (p<0,01), С-реактивного білка, лихоманки 
на 5-й день після введення (пацієнтам, які приймали одноразову дозу). А також збільшення співвідношення PaI2/FiO2. Пацієнти, 
яким вводили подвійну дозу, потребували інтенсивної терапії (серед них пацієнти із артеріальною гіпертензією). 

Єдиний побічний ефект, виявлений в процесі короткотривалого дослідження, це тимчасове підвищення рівня печінкових 
трансаміназ. 

Висновок. Базуючись на даних літератури (дослідженнях Hospital General de Segovia Luis Erik, University of Oxford, Nuffi eld 
Department of medicine та ін.), можна припустити, що інгібітор розчинних і мембранних рецепторів ІЛ-6 (sIL-6R і mIL-6R), 
перешкоджає передачі сигналів цитокінів та зменшує гіперзапальні реакції і є доцільним для використання на ранніх етапах 
лікування, коли біологічні ефекти цитокінових коктейлів ще не реалізовані. Відзначено, що кращі результати отримані при 
поєднаному застосуванні Тоцилізумабу та Дексаметазону.
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

ÂÏËÈÂ ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÎÇÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ ÊÎÂ²ÄÓ ÍÀ ÊË²Í²×ÍÈÉ ÏÅÐÅÁ²Ã ÏÑÎÐ²ÀÇÓ
Цідило О.С.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.Г. Вірстюк
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фармакології та внутрішньої медицини №3
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olove2001@ukr.net

Актуальність проблеми обумовлена епідемією коронавірусу на теренах України. Лікування даної інфекції включає в себе 
різноманітні препарати, які мають певний вплив також і на інші хронічні захворювання, зокрема, псоріаз.

Мета дослідження. Встановити залежність зміни клінічних проявів псоріазу від коронавірусної терапії. 
Матеріали і методи: Для досягнення цілі було опитано шляхом анкетування 30 постковідних пацієнтів, що хворіють на 

псоріаз та мають схильність до загострення останнього в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди. За допомогою опитування 
вони вказували, які препарати приймали під час захворювання на ковід та чи відбувалося загострення хронічного захворювання.

Результати дослідження. У результаті опитування було виявлено, що 60% опитаних приймали антибіотики різних груп 
та глюкокортикоїдні гормони такі, як дексаметазон чи метилпреднізолон. Решта 40% вживали лише вітаміни групи D та C, 
препарати цинку. Серед усіх респондентів 37% мали звичний сезонний перебіг псоріазу зі загостренням у притаманні кожному 
періоди, з них 2% приймали стероїдні препарати, а 35% - вітаміни та мікроелементи. Інші 63% відмітили відсутність загострення, 
що ймовірно пов’язано з прийомом антибіотиків та глюкокортикоїдних гормонів.

Висновки. Отже, отримані нами результати анкетування показали, що медикаментозна терапія ковіду впливає на клінічний 
перебіг псоріазу. Майже у всіх хворих, що приймали антибіотики та гормональні препарати, не відмічалося сезонного 
загострення хронічного захворювання. Серед пацієнтів, які вживали вітаміни і мікроелементи, лише декілька не скаржилися на 
періодичне захворювання псоріазу. Прийом гормональної терапії та антибіотиків під час ковіду позитивно впливає на сезонний 
перебіг псоріазу.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÁÅÍÇÎÉÍÎ¯ ÑÌÎËÈ Ó ÌÅÄÈÖÈÍ² ² ÊÎÑÌÅÒÈÖ²
Бигар В.Р.

Науковий керівник – д.фарм.н., доц. М.І. Федоровська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: buhar1999@i.ua

Вступ. Родина Стираксових містить 11 родів і близько 160 видів рослин, що складаються з невеликих дерев і чагарників, 
переважно вихідців із тропічних та субтропічних регіонів.  Ця родина добре відома завдяки бензойній смолі (Resina Benzoë), яка 
здавна широко використовується у світі як сировина для фармацевтичної і парфумерно-косметичної промисловості. 

Мета роботи – аналіз літературних джерел щодо визначення, хімічного складу, лікувальних і ароматичних властивостей 
бензойної смоли. 

Результати. Бензойну смолу отримують шляхом надрізів стовбура і гілок рослин родини стираксові (Styracaceae), а саме: 
стираксу бензойного (Stýrax bénzoin Dryand.), стираксу тонкійнського (S. tonkinénsis Craib et Hartwich), стираксу суматранського 
(S. sumatránus Smith). Дикорослі чи культивовані рослини поширені у Південно-Східній Азії, на островах Малайського 
архіпелагу (Суматра, Ява, Кілімантан) та ін. 

Бензойну смолу за джерелом отримання поділяють на сіамську (Resina Benzoe Siam) і суматранську (Resina Benzoe Sumatrana)), 
які відрізняються за хімічним складом і властивостями. Сіамська смола – оранжево-коричнева маса з солодким ароматом, що 
нагадує ваніль. Містить 65-75 % бензоату коніферилового спирту, 10-12 % вільної бензойної кислоти, до 1,5 % ваніліну, а також 
домішки смол типу каніфолі. Запах приємний, солодко-бальзамічний з виразною ванільною нотою. Суматранська смола – сіро-
коричнева крихка маса з червонуватими прожилками і характерним запахом. У ній містяться переважно складні ефіри коричної 
кислоти, коричний спирт, фенілпропіловий спирт, зовсім небагато ваніліну і сліди стиролу. У запаху цієї смоли ванільна нота 
мало помітна, особливо в нижчих сортах, де з’являються різкі відтінки, зумовлені присутністю слідів стиролу. 

Бензойна смола володіє широким спектром терапевтичних ефектів. Вона тонізує серцеву діяльність, має зігрівальний 
ефект, стимулює кровообіг, знімає подразнення шкіри, виявляє протизапальну і протигрибкову дію. У медицині бензойну 
смолу найчастіше використовується у вигляді спиртових витягів, зокрема настойки чи густого екстракту. Їх застосовують для 
полоскання рота та лікування герпесу завдяки антимікробним властивостям; у стоматології після видалення зуба настойку 
бензойної смоли призначають як протизапальний засіб. Великого значення бензойна смола набула у парфумерній промисловості. 
У натуральній нішевій парфумерії на основі бензойної смоли готуються особливі текстури для парфумерних композицій, які 
поєднують запахи смолистих стираксів із маслами кипарисів, сандалового дерева, жасмину та ін. Композиція нот кардамону, 
імбиру, кориці, сандалу та бензойної смоли входять до складу вишуканих парфумів серії Les Orientaux паризького будинку 
парфумерії Esteban. 

З бензойної смоли ще у 16 столітті за допомогою методу сублімації отримували бензойну кислоту, яка і в сучасний час широко 
застосовується у різних галузях промисловості. Бензойна кислота є лікарським засобом (ЛЗ) і антимікробним консервантом. 
Ця субстанція входить, наприклад, до складу препарату «Ацербін» у формі розчину і мазі (виробник Montavit, Австрія). ЛЗ 
чинить антисептичну, анальгетичну і ранозагоювальну дії. У харчовій промисловості бензойна кислота використовується для 
консервування продуктів. За наявності в ній блокувальних ферментів її використовують як консервант з кодом E210, E906. 
Речовину можуть додавати безпосередньо або у вигляді калієвої, натрієвої чи кальцієвої солей. Вона добре всмоктується 
шлунково-кишковим трактом, виводиться з сечею та не зв’язується з білками. 
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Висновок. Отже, бензойна смола є перспективною рослинною сировиною для розробки нових лікарських і косметичних 
засобів з можливістю їх використання при екстемпоральному виготовлені різних лікарських та косметичних форм.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÎÐÃÀÍ²×ÍÈÕ ÊÈÑËÎÒ Ó ÁÓÇÈÍÈ ×ÎÐÍÎ¯ ÏËÎÄÀÕ
Бібен М.І.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. М.В. Мельник 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: marinabiben5@gmal.com

Пошук і створення нових безпечних та ефективних лікарських засобів рослинного походження, а також раціональне та 
комплексне використання сировини дикорослих і культивованих рослин України залишається актуальним завданням сучасної 
наукової та практичної фармації. Однією з таких рослин є види роду Бузина, лікувальні властивості яких зумовлені різноманітним 
складом біологічно активних речовин. Основним із факторів, що зумовлює фармакологічну активність лікарської рослинної 
сировини, є якісний та кількісний вміст різних груп біологічно активних речовин. Одними з них є аскорбінова та органічні 
кислоти. Вільні органічні та аскорбінова кислоти мають різноманітні біологічні властивості.

Метою даного дослідження було виявлення та визначення вмісту органічних кислот в сировині бузини чорної. Об’єктами 
дослідження були плоди бузини чорної заготовлені у Івано-Франківській області.

Матеріали і методи. Органічні кислоти виявляли методом паперової хроматографії. Визначення кількісного вмісту вільних 
органічних кислот в перерахунку на яблучну кислоту та аскорбінової кислоти проводили за фармакопейними методиками.

Результати. В результаті хроматографічного аналізу у плодах бузини чорної встановлено наявність органічних кислот: 
лимонна, яблучна та янтарна. Встановлено, що в ягодах бузини чорної домінує лимонна кислота, є також яблучна та янтарна 
кислоти, що підвищує антиоксидантні властивості ягід. Янтарна кислота здатна виступати як відновлювальний і радикал-
акцепторний агент, відповідальний за антиоксидантний захист. Основна дія янтарної кислоти на клітину як антиоксиданта 
полягає у зниженні інтенсивності протікання перекисного окислення ліпідів, підвищенні вмісту відновленого глутатіону, 
відновлення тіолдісульфідного статусу клітини, підвищенні активності антиоксидантних ферментів. Встановлено вміст 
аскорбінової кислоти в плодах бузини чорної, який становить 0,015 %, загальний вміст органічних кислот – 1,38 %.

Висновки. Одержані результати свідчать про достатньо високий вміст органічних кислот у плодах бузини чорної.

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÎÃÎ ÐÈÍÊÓ ÏÐÅÏÀÐÀÒ²Â ÃÐÓÏÈ C07A G02 
ÊÀÐÂÅÄÈËÎË

Бойчук А.В., Феденько С.М.
Науковий керівник – к.екон.н., доц. С.М. Феденько 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: anya.boychuk0902@gmail.com
Актуальність. За рекомендацією Європейського товариства гіпертензії (2009; 2011) застосування у лікуванні хворих на 

артеріальну гіпертензію з наявністю метаболічних порушень лікарських засобів (ЛЗ) групи C07A G02 Карведилол є доведеним 
важливим заходом профілактики розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) та ускладнень від них. Тому, актуальним є 
проведення маркетингового аналізу ринку препаратів Карведілолу та оцінка їх економічної доступність для хворих на ССЗ.

Метою роботи є проведення маркетингового аналізу вітчизняного ринку ЛЗ групи C07A G02 Карведилол та дослідження їх 
економічної доступності для населення.

Матеріали і методи. Державний реєстр ЛЗ України, вітчизняний фармацевтичний ринок ЛЗ, дані системи Pharmbase. 
Застосовані методи маркетингового аналізу, аналітичний, порівняльний та узагальнення інформації.

Результати. У ході досліджень встановлено, що станом на 01.01.2021р. у Державному реєстрі ЛЗ група C07A G02 Карведилол 
налічувала 40 найменувань, з них 3 субстанції і 37 ЛЗ у формі таблеток. 85% досліджуваних препаратів є монокомпонентними, 
15 % – комбінованими (містять у своєму складі івабрадин). 90 % – іноземного виробництва (Індія, Словенія, Франція, Німеччина, 
Румунія, Угорщина, Кіпр, Польща), 10 % – вітчизняного (ПАТ «Київмедпрепарат», АТ «Київський вітамінний завод»). У 
середньому на ринку присутні 4-7 оптових складів (баз), які пропонували аналізовані препарати : БаДМ, Томаш, O.L.KAR.
Фарм-Сервис, Волиньфарм, Конекс, Фито-Лек, Аметрин, Галафарм. Найдешевші ціни пропонує БаДМ.

Для оцінки економічної доступності досліджуваних препаратів розраховано коефіцієнт ліквідності (Kliq), який за 
результатами розрахунків розподілено на три групи: Kliq≤ 0,05; 0,05≤ Kliq ≤ 0,13; Kliq ≥ 0,13. До першої групи потрапили: 8 
препаратів (Карвиум табл. 6,25 мг, 12,5 мг № 30 (Румунія), Карведилол Ауробиндо таб.12,5 мг, 25 мг № 30(Індія), до другої – 9 
(Карведилол-КВ табл. 12,5 мг, 25 мг № 30(Україна), Таллитон табл. 12,5 мг № 20 (Угорщина), і до третьої – Карвиум табл. 25 мг 
№ 30 (Румунія), Кориол табл. 6, 25 мг № 28, 12,5 мг № 28 (Словенія) та ін. 

Висновоки. Встановлено значне превалювання на фармацевтичному ринку препаратів іноземного виробництва над 
вітчизняними – 90 % до 10 %. Оскільки у всіх досліджуваних ЛЗ Kliq менше 0,2, то фармацевтичний ринок ЛЗ Карведілолу 
можна охарактеризувати як стабільний, а ЛЗ економічно доступними.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÑÒÀÍÓ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÇÀÊËÀÄ²Â ÎÕÎÐÎÍÈ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß ÒÀ ÀÏÒÅÊ Â ÓÌÎÂÀÕ ÏÀÍÄÅÌ²¯ COVID-19

Вінтонів І.В., Феденько С.М.
Науковий керівник – к.екон.н., доц. С.М. Феденько

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: iravintoniv99gmail.com

Актуальність. Весь світ бореться з пандемією нового коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання 
легень COVID-19. В Україні розроблено відповідно до Закону України від 30.03.2020 р. № 539-IX «Про внесення змін до деяких 
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Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID19)» та «Порядку призначення та застосування 
лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» (Наказ МОЗ України від 30.06.2020 р. № 1482) Протокол 
«Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)». Тому, сьогодні є актуальним проведення 
дослідження стану фармацевтичного забезпечення населення в умовах пандемії COVID-19 та дослідження наявності ЛЗ, які 
необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19 в закладах охорони здоров’я 
(ЗОЗ) та аптеках України.

Метою роботи є дослідження стану фармацевтичного забезпечення ЗОЗ і аптек.
Матеріали і методи. Інформаційні матеріали Національної служби здоров’я України, Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками, ДП «Медичні закупівлі України». Методи дослідження – системний, статистичний, аналізу, 
порівняння, узагальнення.

Результати. Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля № 45965/0/1-20 від 09.11.2020 р. щодо 
запровадження моніторингу наявності в аптечних закладах, ЗОЗ достатньої кількості лікарських засобів (ЛЗ), які передбачені 
протоколами надання медичної допомоги особам, хворим на COVID-19 усі ЗОЗ та аптечні заклади звітуються за 65 МНН, які 
включають 114 ЛЗ, які необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19. 
Станом на 01.03.2021 р. в Україні 629 ЗОЗ відзвітували про залишки ЛЗ, з яких 29 – в Івано-Франківській області. Найбільша 
кількість наявних залишків ЛЗ груп: Glucose 5%, Sodium chloride 0,9%, Сольові склади для пероральної регідратації, 
Dexamethasone та Ceftriaxone; найменше – Insulin (short acting), Metoprolol, Norepinephrine та Phenytoin. В Івано-Франківській 
області в достатній кількості наявні ЛЗ з групи Dexamethasone, Moxifl oxacin, Ambroxol та Omeprazole.

1643 аптечних закладів відзвітували про залишки 143 ЛЗ по 45 МНН. Найбільше ЛЗ наявні з груп: Paracetamol, Ceftriaxone, 
Levofl oxacin, Ibuprofen, Dexamethasone та Azithromycin, найменше – Противірусних, групи Favipiravir. 

Висновки. Кількість та асортимент залишків ЛЗ суттєво відрізняється у ЗОЗ і аптеках, що пов’язано із специфікою їх роботи. 
У ЗОЗ наявні ЛЗ направлені для забезпечення стаціонарного лікування хворих, у аптеках – для амбулаторного лікування. 
Загалом, можна зробити висновок про достатнє фармацевтичне забезпечення ЗОЗ і аптек України (в т.ч. Івано-Франківської 
області) необхідними ЛЗ для лікування хворих з COVID-19.

ÀÍÀË²Ç ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ ÇÀßÂËÅÍÈÕ ÏÐÎÑÒÀÒÎÏÐÎÒÅÊÒÎÐ²Â ÇÀ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÌÈ ÔÎÐÌÀÌÈ, 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÕ ÍÀ ÐÈÍÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Гадяк С.Б.
Науковий керівник – к.фарм.н., асист. І.В. Гадяк

Івано-Франківський національний медичний університет 
Кафедра фармації

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: gadyak.solomiya@gmail.com
Актуальність: Простатопротектори об’єднують лікарські засоби, що нормалізують епітеліальні взаємозв’язки в 

передміхуровій залозі при її віковому морфогенезі. Термін «простатопротектор» походить від грецького слова prostates (той, що 
міститься спереду, чол. передміхурова залоза) та латинського protegere (покривати, захищати; засіб який захищає від шкідливого 
впливу).

Мета: Власне простатопротектори застосовують для лікування простатитів. Тому метою роботи є вивчення структури 
заявлених на ринку України простатопротекторів за лікарськими формами.

Матеріали і методи: Аналіз зареєстрованих простатопротекторів на ринку України станом на січень 2021 року за даними 
Державного реєстру лікарських засобів України та класифікаційною системою АТС ( Anatomical Therapeutic Chemical 
Classifi cation system). 

Робота виконана за допомогою статистичного методу.
Результати: Спочатку вивчили асортимент простатопротекторів, зареєстрованих в Україні за міжнародною непатентованою 

назвою. За даними досліджуваного офіційного реєстру лікарських засобів було зареєстровано (перереєстровано) 11 лікарських 
засобів за міжнародною непатентованою назвою з трьох груп п’ятого рівня анатомо–терапевтичної хімічної класифікаційної 
(АТС) системи. 

Результати аналізу асортименту простатопротекторів за лікарськими формами показали, що на українському ринку присутні 
лікарські форми для перорального застосування, ректальні і парентеральні лікарські форми. Найбільшу частку становлять 
лікарські засоби для перорального застосування (92%). Вони представлені у вигляді капсул (56%), таблеток (34%), настойки 
(2%). Варто зауважити, що відсутні такі лікарські форми як чай та краплі.

Ректальні лікарські форми представлені у вигляді супозиторій і становлять (6%) в розрізі зареєстрованих торгових назв 
простатопротекторів.

Парантеральні лікарські форми представлені однією торговою назвою і становлять 1% від загального асортименту 
зареєстрованих простатопротекторів на ринку України.

Висновок: За результатами аналізу асортименту простатопротекторів за лікарськими формами встановлено, що абсолютна 
більшість торгових назв простатопротекторів на українському ринку зареєстрована у вигляді лікарських форм для перорального 
застосування, решта – супозиторії та парантеральні лікарські форми. 

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÍÅÑÒÅÐÎ¯ÄÍÈÕ ÏÐÎÒÈÇÀÏÀËÜÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â
Годованюк В.В.

Науковий керівник – к.фарм.н., асист. Н.І. Рущак 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: valkabalka1999@gmail.com

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) - клас різних за хімічною структурою ліків, об’єднаних загальним механізмом 
фармакологічної дії - блокадою циклооксигенази-1 і 2 (ЦОГ-1, ЦОГ-2) і зниженням синтезу відповідних простагландинів (ПГ). 
Більшість сучасних препаратів групи НПЗП належить до кислотних похідних, що є аналогами органічних кислот і слабкими 
кислотами з рН 4,0. Для дослідження даної групи речовин широко використовуються як хімічні, так і фізико-хімічні методи 
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аналізу. Перевагу надають фізико-хімічним методам. Застосування даних методів аналізу дозволяє встановлювати структуру 
лікарських засобів, їх доброякісність, визначати кількісний вміст речовини або інгредієнтів, що входить до складу лікарської 
форми.

Метою роботи було виявлення можливості аналізу з груп НПЗП в субстанції та лікарських формах методом спектрофотометрії.
Матеріали і методи. Обꞌєктом дослідження були похідні фенілоцтової (натрію диклофенак), фенілпропіонової (ібупрофен) 

кислот та похідне індолілалкіламінів (індометацин). Ідентифікацію та кількісне визначення препаратів вивчали за допомогою 
фізико-хімічних та хімічних методів аналізу.

Результати дослідження. Якісні реакцій на натрію диклофенак проводили декількома методами: УФ-спектроскопія з 
розчином феруму (ІІІ) хлориду та розчином калію фероціаніду у присутності хлористоводневої кислоти (утворення осаду 
синього кольору) та реакцію на іони натрію з розчином калію піроантимонату (утворення білого осаду). Якісний аналіз 
ібупрофену проводили методом УФ-спектроскопії та з розчином натрію гідрокарбонату (наявність карбоксильної групи). 
Індометацин аналогічно визначали за допомогою УФ-спектрів, за утворенням феруму (ІІІ) гідроксамату (фіолетово-рожевого 
забарвлення), за реакцією з розчином натрію гідрокарбонату (виділення бульбашок газу) та реакцією на іони хлору з розчином 
срібла нітрату (утворення білого сирнистого осаду). 

Кількісне визначення НПЗП: натрію диклофенаку, ібупрофену та індометацину проводили методом УФ-спектрофотометрії. 
Розчини натрію диклофенаку та ібупрофену в середовищі 0,1 М натрію гідроксиду, при довжині хвилі 270 нм та 265 нм 
відповідно; та розчин індометацину в середовищі 1 М кислоти хлористоводневої та етанолу (1:8), при 318 нм.

Висновок. Отже, за результатами проведених досліджень встановлено перспективність подальшого використання фізико-
хімічних методів аналізу при дослідженні НПЗП тому, шо вони мають багато переваг перед хімічними. А саме, відрізняються 
великою вибірковістю, чутливістю, швидкістю виконання аналітичних операцій.

ÎÏÐÀÖÞÂÀÍÍß ÑÊËÀÄÓ ÁÀËÜÇÀÌÓ ÄËß ÃÓÁ Ç ÅÊÑÒÐÀÊÒÎÌ ÐÎÌÀØÊÈ
Голинська С.П.
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Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
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Актуальність. Сьогодні на ринку є значний асортимент зарубіжних та вітчизняних засобів лікувальної косметики для 
догляду за шкірою, волоссям та нігтями. Особливої уваги заслуговують засоби для догляду за шкірою губ. З метою догляду за 
губами використовують бальзами, скраби, гелі, креми, гігієнічні помади, маски, рослинні олії тощо.

Трендом сучасного життя є натуральність та екологічність. Отже при виборі бальзаму для губ необхідно уникати у його 
складі парабенів, синтетичних спиртів, саліцилової кислоти, продуктів нафтопереробки (парафін, вазелін), синтетичних 
ароматизаторів та барвників які можуть призводити до виникнення алергічних реакцій та подразнення.

Метою роботи було опрацювання складу бальзаму для губ з екстрактом ромашки.
Результати. Бальзами для губ – це косметичні засоби, які мають як зволожувальні, так і цілющі властивості. До складу 

бальзаму для догляду за губами входять активні речовини, що виявляють живильну, оновлюючу, захисну і зволожуючу дію на 
шкірний покрив. 

Нами опрацьовано 6 зразків бальзамів, до складу яких вводили олійний екстракт квітів ромашки, гліцерин, а також масло 
какао, масло ши, кокосове масло, віск та парафін у різних комбінаціях та у різному кількісному співвідношенні. Обрані 
компоненти виявляють живильну, зволожувальну, регенеруючу, захисну та пом’якшувальну властивості.

За результатами органолептичного дослідження (однорідність, колір та щільність) нами обрано склад бальзаму, що вміщує 
олійний екстракт квітів ромашки, гліцерин, масло кокосове та віск бджолиний. 

Біологічно активні речовини екстракту квітів ромашки у складі бальзаму виявляють живильну і зволожуючу дію на шкіру, 
захищаючи її від шкідливих впливів навколишнього середовища. Гліцерин – зволожує шкіру та сприяє утриманню вологи в 
шкірному покриві. Бджолиний віск запобігає обезводненню тонкої, ніжної шкіри губ, створює захисне покриття, підвищує 
пружність і еластичність шкіри. Масло кокосове сприяє живленню, пом’якшенню або зволоженню шкіри, а також захищає від 
дії УФ-променів. Як ароматизатор додавали ефірну олію троянди.

Висновки. Таким чином, нами опрацьовано склад та технологію зволожуючого бальзаму для губ на рослинній основі з 
екстрактом квітів ромашки лікарської.

ÀÍÀË²Ç ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÎÃÎ ÐÈÍÊÓ ÑÈÐÎÏ²Â Â ÓÊÐÀ¯Í²
Грицюк А.М.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. Л.М. Грицик
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Актуальність. Лікарські засоби рослинного походження в рідких лікарських формах є найбільш поширеними в медицині та 
фармації. На сьогодні в номенклатурі зареєстрованих лікарських препаратів вони займають найбільшу частку (близько 50 %) і 
випускаються у вигляді настойок, рідких екстрактів, сиропів, еліксирів та бальзамів для перорального застосування.

Сиропи мають ряд переваг перед іншими рідкими лікарськими формами: поліпшені органолептичні властивості та 
відсутність або незначні концентрації етилового спирту, що є прийнятним для застосування в педіатрії, неврології та психіатрії, 
відносно проста технологія виробництва, можливість створення композицій з високими дозами активних інгредієнтів. Сиропи 
- найзручніша пероральна лікарська форма в дитячій практиці, так як вони здатні усувати неприємний смак лікарських речовин.

Метою роботи було провести маркетинговий аналіз асортименту сиропів представлених на фармацевтичному ринку України.
Методи та матеріали. Маркетинговий аналіз проводили за даними «Державного реєстру лікарських засобів України», 

довідника «Компендиум – лекарственные препараты» та «Щотижневика Аптека».
Результати. У ході аналізу встановлено, що кількість препаратів у формі сиропу, що зареєстровані в Україні, складає 

169 найменувань, які випускаються 70 компаніями-виробниками. Співвідношення торговельних назв сиропів іноземного та 
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вітчизняного виробництва становлять 53 % до 47 % відповідно. Вітчизняні виробники на ринку України свою продукцію 
представляють 79 торговими назвами, а іноземні компанії – 90 торговими назвами. З них 32 відпускається за рецептом лікаря, а 
137 – без рецепта. Найбільше препаратів у формі сиропу (117 торгових назв) зареєстровано у АТС групі R «Засоби, що впливають 
на респіраторну систему», а саме R05 «Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях». За МНН активно-
фармацевтичні інгредієнти найбільш поширені серед сиропів це: монопрепарати амброксолу (18 торгових назв), кореня алтеї 
(14 торгових назв), лактулози (12 торгових назв), карбоцистеїну (8 торгових назв), фенспіриду та дезлоратадину (по 7 торгових 
назв). Кількість комбінованих сиропів становить 45 торгових назв, половина з яких – рослинного походження. Кількість сиропів 
рослинного походження становить 55 торгових назв (33 %), з них 27 містять витяги з лікарської рослинної сировини (ЛРС) 
одного виду (10 лікарських рослин) та 28 – комбінації витягів з ЛРС різних видів. 

Таким чином, на фармацевтичному ринку України є недостатня кількість лікарських засобів у формі сиропів. Тому актуальним 
є опрацювання складу та технології виготовлення сиропу на основі рослинної сировини.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÅËÅÌÅÍÒÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ ÊÂ²ÒÎÊ ÐÎÌÀØÊÈ Ë²ÊÀÐÑÜÊÎ¯ 
Досин В.І.
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Актуальність. Ромашка лікарська (Matricaria recutita L.) – однорічна або трав’яниста рослина родини Айстрові (Asteraceae). 
Хімічний склад представлений в більшій кількості сесквітерпеновими вуглеводнями (фарнезен, кадинен), хамазуленом, 
бісабололом та його оксидами, лактоном матрицином (прохамазуленом) і матрикарином, аліфатичним терпеном, мірценом, 
каприловою, ноніловою, ізовалеріановою кислоти. Квітки ромашки вміщують кумаринові сполуки (умбеліферон та його 
метиловий ефір герніарин), глікозиди, апігенін, вітаміни, мінеральні речовини, полісахариди. Ромашка лікарська проявляє 
виражену фармакологічну активність завдяки багатому хімічному складу. Протизапальну активність проявляює хамазулен 
та продукти його редукції (постазулен і бісаболол). Флавонові сполуки (апігенін та апіїн) та похідні кумарину (спіроетер, 
бісаболол, герніарин) проявляють протиспастичну активність. Квіти ромашки лікарської холін, що володіє ліпотропною та 
протизапальною активністю. 

В народній та науковій медицині квіти ромашки рекомендують використовувати при різни захворюваннях, а саме 
бронхолегеневих захворюваннях та астмі, при гастриті, коліті і запальних захворюваннях ШКТ, хворобах печінки, 
нирок, жовчного міхура, жовчних, сечовивідних шляхів, гінекологічних захворюваннях, циститі, уретриті, простатиті, 
кон’юнктивіті, запаленні суглобів і загостренні подагри. Сировину ромашки лікарської заготовляють в різних областях України 
(Івано-Франківська, Херсонська, Хмельницька та інші), а отже її склад може відрізнятися як і якісний та кількісний склад 
препаратів на її основі. 

Метою роботи було визначення мінерального складу квіток ромашки лікарської заготовленої в Івано-Франківській області.
Методи і матеріали. Вивчення вмісту макро- та мікроелементів квіток ромашки лікарської проведено методом атомно-

емісійної спектрометрії з індуктивно-звязаною плазмою на базі ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації».

Результати. Нами було виявлено 24 неорганічні елементи в квітках ромашки лікарської заготовленої в Івано-Франківській 
області. Встановлено кількісний вміст 21 елементу та сліди берилію, йоду і калію. 

Висновки. В квітках ромашки лікарської переважає вміст кальцію, натрію та магнію, що несуть важливу роль для людського 
організму. Вміст важких металів в досліджуваних об´єктах знаходиться в дозволених межах (ДФУ 2.0 – 2.4.27).

ÐÎÑËÈÍÍ² ÌÀÑÊÈ Â ÊÈÒÀÉÑÜÊ²É ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍ²É ÌÅÄÈÖÈÍ²
Зудіна А.С., Федоровська М.І.
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Вступ. Косметичні маски (КМ) є поширеною групою косметичних засобів (КЗ) для догляду за шкірою і її придатками. 
Специфічними ознаками КМ порівняно з іншими КЗ (лосьйонами, емульсіями, кремами, гелями тощо) є те, що вони виявляють 
більш інтенсивний вплив на тканини шкіри і відрізняються процедурою застосування, оскільки після нанесення через певний 
проміжок часу, як правило, повинні видалятися з місця експозиції. КМ класифікують за різними ознаками, у тому числі за 
функціональним призначення вони поділяються на гігієнічні (живильні, зволожувальні, очищувальні, тонізувальні та ін.) і 
лікувально-косметичні з протизапальними, регенерувальними, антимікробними та іншими властивостями. Особливий вид КМ, 
які є складовою традиційної китайської медицини і все більше набувають популярності у світі, – це китайські трав’яні маски 
(КТМ), діючими компонентами яких є суміші подрібненої лікарської рослинної сировини (ЛРС).

Мета роботи – аналіз літературних джерел щодо визначення, особливостей складу і застосування КТМ. 
Результати. Традиційній китайській трав’яні маски чи фітомаски характеризуються тим, що у їх складі основними активними 

інгредієнтами є тонкоподрібнені порошкоподібні суміші з висушеної ЛРС. Для покращення консистентних властивостей сипкої 
маси інколи використовують допоміжні речовини мінеральної природи. Рослинну порошкову суміш безпосередньо перед 
застосуванням змішують із кремовою чи гелевою основою-носієм і наносять засіб на певний час на шкіру обличчя, шиї чи інших 
частин тіла. КТМ широко застосовуються для профілактики і лікування дерматокосметичних захворювань чи станів, оскільки 
вони виявляють антимікробні, протизапальні, знеболювальні, протисвербіжні, регенерувальні, живильні властивості тощо. 
КТМ характеризуються низкою переваг, а саме: забезпечують глибоке проникнення біологічно активних речовин в тканини 
шкіри і її очищення; стимулюють локальну циркуляцію крові, лімфатичний відтік і, відповідно, інтенсифікацію метаболічних 
процесів; здатні утримувати вологу в дермі й епідермісі та виявляти виражені зволожувальні властивості; сприяють засвоєнню 
поживних чи інших лікарських речовин; зумовлюють косметичний ліфтинг ефект, тому дієві проти зморшок і старіння шкіри. 
Особливий інтерес складає використання КТМ для профілактики і лікування акне, що вміщують ЛРС ромашки лікарської, 
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нагідок лікарських, лаванди колоскової, дудника формозького, форзиції пониклої тощо. 
Висновок. КТМ є перспективними лікарськими косметичними засобами для вивчення, дос лідження і створення нових 

композицій з метою використання у вітчизняній фармації і медицині. 

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ MICROSOFT EXCEL ÄËß ÏÎÁÓÄÎÂÈ ÊÐÈÂÈÕ 
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Актуальність. Під час дистанційного навчання постала проблема унаочнення матеріалу, що вивчається студентами. 

Вивчення теми кислотно-основне титрування студентами-фармацевтами має на меті формування практичної навички 
проведення визначення кількісного вмісту речовин, що проявляють кислотні або основні властивості. Теоретична частина 
теми титрування опирається на аналіз кривих титрування (графічної залежності рН середовища від об’єму доданого титранта). 
Аналіз кривих титрування дає можливість: установити точку еквівалентності процесу титрування, виділити інтервал стрибка 
титрування, підібрати відповідний індикатор, визначити можливість застосування методу нейтралізації для конкретного 
випадку. Використання комп’ютерних програм дозволяє унаочнити процеси, що використовуються для кількісного аналізу 
кислот і основ, і продемонструвати їх в дистанційному процесі навчання.

Метою роботи було розробити алгоритм розрахунку рН при добавленні кожної краплі титранту, візуалізації отриманих 
даних за допомогою комп’ютерної програми у вигляді різних кривих титрування, щоб показати можливості методу кислотно-
основного титрування.

Матеріали і методи. Наше дослідження присвячене розрахунку рН в будь-якій точці титрування і використання цих даних 
для побудови кривих титрування в залежності від вихідних умов за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel. 
Експериментально визначивши об’єм краплі 0,038 мл, для побудови графіка взяли краплю приблизно 0,05 мл. Використавши 
відомі з літератури формули задали алгоритм розрахунку рН до точки еквівалентності, в точці еквівалентності та після точки 
еквівалентності для одноосновних кислот та однокислотних основ. Для двохосновних довелось задавати алгоритм на п’ять 
різних проміжків. Загалом при титруванні з використанням 20 мл титранту отримуємо множину з 400 точок, які навіть не 
потребують з’єднання для побудови кривої, а в точці еквівалентності чітко видно як від однієї краплі титранту різко зростає 
рН розчину, що називається стрибком титрування. Такий підхід дає змогу зрозуміти вибір потрібного індикатора для заданого 
кислотно-основного титрування та можливі похибки.

Результати. Було графічно показано, як змінюється рН середовища в залежності від доданої кожної краплі титранту при 
кислотно-основному титруванні слабких та сильних, одноосновних та двохосновних, кислот та основ.

Висновки. Побудова графіка після введення заданих концентрацій та констант дисоціації у відповідній вкладці робочого 
файлу дозволяє підібрати найкращий індикатор та визначити можливість застосування методу нейтралізації для конкретного 
випадку.

Ì²ÊÐÎÑÊÎÏ²×ÍÅ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÆÎÂ×ÎÃ²ÍÍÎÃÎ ÇÁÎÐÓ
Кріпчук І.А.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. І.А. Сас 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivannakripchuk@gmail.com

Актуальність. За даними ВООЗ протягом останніх 20 років кількість пацієнтів із захворюваннями печінки перевищує 2 
млрд. Також, протягом останніх років спостерігається тенденція до активного використання жовчогінних лікарських засобів 
рослинного походження, які характеризуються широким спектром дії та низькою токсичністю. Біологічно активними 
речовинами рослинних жовчогінних препаратів є флавоноїди, фітостерини, ефірні олії, смоли тощо. Серед лікарських засобів 
рослинного походження найбільшу цінність становлять препарати, отримані із цмину піскового, розторопші плямистої, деревію 
звичайного, бобівника трилистого та ін.

Мета. Метою роботи було проведення мікроскопічного дослідження розробленого лікарського рослинного збору із 
жовчогінною активністю та встановлення діагностичних ознак його компонентів.

Матеріали і методи. Об’єктами мікроскопічного дослідження був порошок із квітів цмину піскового (Helichrysum 
arenarium), трави деревію звичайного (Achillea millefolium), плодів коріандру посівного (Coriandrum sativum) і листків буквиці 
лікарської (Betonіca offіcіnalіs). Дослідження виконані згідно з методикою ДФУ з використанням розчину хлоралгідрату. Розгляд 
мікропрепаратів здійснювали за допомогою електронного мікроскопа «Delta Optical Genetic Pro» із вмонтованою камерою 
(об’єктив 40/0.65 160/0.17; окуляр WF 10×/18) під збільшеннями ×100 та ×400.

Результати. При мікроскопічному аналізі порошку із квітів цмину піскового видно елементи епідерми з прямостінними 
клітинами; прості батогоподібні волоски з кількома короткими базальними і однією довгою кінцевою клітиною; залозисті 
волоски з одноклітинною головкою; офіроолійні залозки. При розгляді порошку трави деревію звичайного видно фрагменти 
епідерми стебла з клітинами з гладкою кутикулою; фрагменти епідерми листка зі звивистостінними клітинами; продихові 
апарати аномоцитного типу; рідко – ефіроолійні залозки; цілі та фрагментовані покривні волоски з 4-6-клітинною основою та 
1 кінцевою видовженою клітиною; друзи оксалату кальцію у паренхімі віночка. Порошок плодів коріандру характеризується 
наявністю фрагментів ендосперму із дрібних товстостінних клітин з мікрокристалами оксалату кальцію та крапельками 
олії; фрагментів ендокарпія та мезокарпія з товстостінними клітинами; рештків секреторних каналів і склереїд. При розгляді 
порошку листка буквиці лікарської видно фрагменти звивистоклітинного епідермісу; продихові апарати діацитного типу; прості 
2–4-клітинні волоски з повздовжньою бородавчастістю; головчасті волоски; ефіроолійні залозки.

Висновки. Проведено мікроскопічне дослідження компонентів жовчогінного збору лікарських рослин та встановлено 
діагностичні ознаки сировини.



164   
Тези доповідей 90-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2021

Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

ÎÏÐÀÖÞÂÀÍÍß ÑÊËÀÄÓ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ ÊÐÅÌÓ ÐÅÃÅÍÅÐÓÞ×Î¯ Ä²¯
Крук А.М.

Науковий керівник – к.фарм.н, доц. Л.М. Грицик 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: anastasiakruk16@gmail.com

Актуальність. Сучасний ритм життя, носіння неякісного або тісного взуття, надмірне використання косметичних засобів 
(кремів, засобів проти пітливості), призводить до порушення роботи потових залоз шкіри стоп, в результаті чого шкіра пересихає, 
з’являються тріщинки та потовщення. Для профілактики та лікування цих захворювань необхідно регулярно доглядати за 
шкірою стоп та правильно обирати косметичні засоби. Важливо, щоб косметичні засоби містили природні компоненти. 

Метою роботи є обгрунтування складу та опрацювання технології крему регенеруючої дії на основі природніх компонентів.
Матеріали і методи. При розробці складу крему регенеруючої дії важливим є вибір активних фармацевтичних інгредієнтів 

та основи. З метою забезпечення регенеруючої, зволожуючої та легкої кератолітичної дії до складу крему вводили сечовину, 
кислоту саліцилову, олійні розчини вітамінів А та Е. Основи являли собою емульсійні системи типу олія/вода.

Результати. Першим етапом розробки крему регенеруючої дії було опрацювання складу основи-носія. Як олійну фазу 
використовували суміші олії оливкової, масла вазелінового, воску. До складу водної фази гетерогенної емульсійної системи 
вводили воду очищену, гліцерин, ПЕО-400. Як емульгатори використовували емульгатор № 1 та емульгатор Т-2. Готували 
емульсійну основу методом зворотного емульгування, змішуючи олійну і водну частини (дисперсне водне середовище додавали 
до дисперсної олійної фази). За органолептичними, фізико-хімічними показниками та дисперсністю олійної фази обрано 
основу, до складу якої входить олія оливкова, гліцерин, емульгатор № 1 та вода очищена. В ролі консерванту використали калію 
сорбат. Активні фармацевтичні інгредієнти у складі крему виконують різні функції, доповнюючи один одного. Сечовина, у 
концентрації до 5 %, виявляє зволожувальну, протизапальну та легку кератолітичну дію; кислота саліцилова – кератолітичну 
дію; олійні розчини вітамінів А та Е – регенеруючу, ранозагоювальну, живильну дії. Для надання приємного запаху та 
покращення споживчих властивостей до складу крему введено запашник. Отриманий крем білого кольору, приємного запаху, 
ніжної консистенції, без видимих включень.

Висновки. За результатами проведених досліджень запропоновано склад та опрацьовано технологію приготування 
емульсійного крему регенеруючої дії.

ÒÅÕÍÎËÎÃ²×Í² ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ ËÀÂÐÀ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÃÎ ËÈÑÒß
Левицька Л.О.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. С.П. Свірська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: levycjka@gmail.com 

Актуальність. У процесі розвитку фармацевтичного ринку можна спостерігати підвищення інтересу до асортименту 
рослинної сировини, що використовується для виготовлення лікарських засобів, а також розширення спектру рекомендацiй до 
застосування офіцинальної сировини. Запорукою ефективності та безпечності рослинних препаратів є проведення розширених 
експериментальних дослiджень на етапi їх розробки, зокрема, вивчення технологiчних параметрiв сировини. 

Мета. Вивчити технологiчнi показники лавра благородного листя для оптимiзацiї процесу екстракції сировини.
Матеріали і методи. Об’єкт дослідження – лавра благородного листя. Методи дослідження: органолептичні, фізичні, фізико-

хімічні, технологічні.
Результати. Дослідження технологічних параметрів проведене згідно методик, які зазначені у ДФУ 2,0. Сировину 

подрібнювали до розміру часточок 0,5 – 4 мм. Визначено втрату в масі при висушуванні, питому масу, об’ємну масу та насипну 
масу, а також показник набухання сировини. На основі одержаних даних розраховано пористість, порізність і вільний об’єм 
шару сировини. Випробування проводили у трикратній повторюваності. 

В результаті експериментальних досліджень встановлені наступні технологічні показники лавра благородного листя: втрата 
в масі при висушуванні – 10,82 ± 0,38 %, насипна маса – 0,339± 0,02 г/см3, питома маса – 1,225 ± 0,08 г/см3, об’ємна маса – 0,631 
± 0,07 г/см3, пористість сировини – 0,486 ± 0,03, порізність – 0,462 ± 0,04, вiльний об’єм шару – 0,723 ± 0,02, показник набухання 
– 2,2 ±0,1.

Дані показники дозволяють визначити об’єм, який займає суха та набухла сировина, що в свою чергу обґрунтовує раціональне 
спiввiдношення між сировиною та екстрагентом. 

Наведені результати експериментальних досліджень використано у процесі розробки технології одержання настойки лавра 
благородного листя.

Висновки. Таким чином, отримані експериментальні дані з визначення технологiчних параметрiв лавра благородного листя 
є основою для обґрунтування раціонального спiввiдношення сировини та екстрагента для забезпечення оптимального процесу 
екстрагування діючих речовин.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒÅÉ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÌÀÐÎÊ ËÀÊÒÎÇÈ
Леськів О.М., Демчук М.Б.

Науковий керівник – д.фарм.н., проф. Т.А. Грошовий 
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків
м. Тернопіль, Україна, e-mail: leskiv_olmy@tdmu.edu.ua

Актуальність. У технології таблетованих препаратів величезну роль відіграють допоміжні речовини. Наповнювачі 
визначають технологічні властивості маси для таблетування та фізико-хімічні властивості готових таблеток. На ринку доступний 
широкий асортимент наповнювачів із специфічними властивостями, зокрема торгові марки лактози різних фірм-виробників, які 
відрізняються формою і розмірами частинок, фракційним складом, характеристиками плинності та пресованості.

Мета досліджень - вивчення впливу різних значень тиску пресування на основні технологічні показники таблеток лактози 



165
ФАРМАЦІЯ
PHARMACY

моногідрату, а також торгових марок Ludipress, Cellactose 80, Pharmatose DCL-21, MicroceLac 100.
Матеріали і методи. Модельні таблетки, що містили лактозу певної марки та 1 % кислоти стеаринової отримували методом 

прямого пресування на лабораторному таблетпресі при різних значеннях тиску пресування. Отримані таблетки оцінювали за 
такими показниками як стійкість до роздавлювання, розпадання та стійкість до стирання. 

Результати. Максимальні значення стійкості таблеток до роздавлювання та мінімальні значення стираності отримано у 
випадку використання MicroceLac 100. MicroceLac 100 покращує механічну міцність таблетки, при цьому забезпечуючи швидке 
розпадання. 

В залежності від тиску пресування стійкість до роздавлювання таблеток Cellactose 80 коливалася від 19,2 до 47 Н, показники 
стираності знаходилися в межах від 2,12 до 0,74 %. Зміна тиску пресування таблеток із Cellactose 80 незначно впливала на час 
їх розпадання, який складав 5-15 с.

Час розпадання таблеток Ludipress не збільшується при збільшенні сили пресування. Механічні показники таблеток із 
збільшенням тиску пресування змінюються незначно. 

Механічні показники таблеток лактози марки Pharmatose DCL-21 суттєво покращувалися при зростанні тиску пресування, 
досягаючи значення 50 Н. Час розпадання зростав у тричі із збільшенням тиску пресування до 20 кгс/см2.

Порівняно з іншими наповнювачами лактози моногідрат має відносно погані властивості зчеплення. Таблетки на її основі 
мали високу крихкість, швидше розпадалися у порівнянні з іншими видами лактози. 

Висновки. Отримані результати дозволять обрати саме той ексципієнт, який зможе найкращим чином впливати на фармако-
технологічні показники таблеток, корегуючи властивості, які є важливими для експериментатора при проведенні досліджень.

ÎÍÒÎÃÅÍÅÇ, Á²ÎËÎÃ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ë²Ë²¯ Ë²ÑÎÂÎ¯ ÍÀ ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒ²
Майка О.В., Куцела Т.М., Куцела О.Я.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. М.В. Мельник 
Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра фармації

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: farma_16@ukr.net
Збереження рідкісних і зникаючих видів рослин відіграє важливу роль як в науковому так і в господарському значенні людини, 

тому ця проблема і є ведучою при інтродукції рослин в дендропарку. Лілія лісова (Lilium martagon) багаторічна трав’яниста 
рослина з родини Лілійних (Liliaceae). Висота рослини в умовах дендропарку досягає 60 см заввишки. Квіти пурпурові, 
всередині з темно фіолетовими плямами. В Україні зростає в лісостеповій зоні на Поліссі. Досить часто в Західному Лісостепу 
і Карпатах. Рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України. В природних умовах росте в листяних і мішаних лісах, 
серед чагарників. В народній медицині рослину використовують як сечогінний, болетамуючий і ранозагоючий засіб. Цибулини 
гірське населення використовує як їстівні. В 2016 р. дванадцять цибулин лілії лісової завезено в дендропарк з комплексної 
пам’ятки природи Касова Гора.

Метою досліджень дендропарку є збереження, розмноження та поновлення популяцій лілії лісової, які в майбутньому можна 
буде переносити в природні місцезростання місцевої флори.

Матеріали і методи. Вивчалися ритм сезонного розвитку, враховувались висота рослин, особливості висівання насіння та 
схожість.

Результати. Ґрунтово-кліматичні умови дендропарку сприяють їх розвитку. Всі рослини гарно розвивалися, цвіли і 
плодоносили. Лілія лісова розмножується переважно насінням. В одній коробочці міститься в середньому 15 - 20 насінин, яке не 
має природнього стану спокою і його можна зразу висівати. Але можна також розмножувати і вегетативно цибулинами-дітками. 
Насіння ми висівали восени на глибину 1 – 1,5см з міжряддям 30см. Ґрунт повинен бути добре удобрений і розпушений. Коли 
насіння проросло то утворило спочатку лише цибулинку, а на весні з’явилися справжні листки. Найкраще насіння лілії лісової 
висівати восени, тому що рослина має вже певний запас поживних речовин для формування надземної частини. Насіння можна 
висівати і навесні, але тоді перший листок значно менших розмірів, ніж в особин, насіння яких висіяно восени. Початок вегетації 
у дорослих рослин розпочинається 6 - 8 квітня, кущення 20 - 22 квітня, поява бутонів 21 - 23 травня, початок цвітіння настає10 
- 12 червня, масове цвітіння настає 24 - 26 червня, кінець цвітіння 6 - 8 липня, початок плодоношення наступає 18 - 20 серпня.

Висновки. Отже, вирощування лілії лісової на ділянках дендропарку сприяє збільшенню кількості популяцій, так як рослини 
добре прижились в ґрунтово-кліматичних умовах, щорічно цвітуть і плодоносять та перебувають під постійною охороною.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÌÀÊÐÎ- ÒÀ Ì²ÊÐÎÅËÅÌÅÍÒÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ ÊÎÐÈ FRANGULA ALNUS MILL
Мариновська С.В.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.А. Струк 
Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра фармації

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sv4349@ukr.net
Актуальність. Розробка препаратів на основі лікарських рослин є актуальним напрямком фармацевтичної науки. У науковій 

та народній медицині здавна використовується Frangula alnus Mill. Основною БАР крушини ламкої є антраглікозиди, які 
вибірково діють на товстий кишечник і проявляють проносну дію. Дивлячись на досягнення науки і виробництва, найбільш 
яскраві фармакологічні властивості з проносним ефектом володіє група рослин, в хімічному складі яких можна знайти похідні 
антрацену і їх глікозиди (антрагликозиди). 

Крушина ламка (Frangula alnus Mill.) розповсюджена по всій території України на берегах річок, озер, на болотистих луках, у 
вологих лісах. Проявляє не тільки проносну дію за рахунок антраценпохідних, а й противірусну, протипухлинну, спазмолітичну, 
потогінну, протизапальну та сечогінну активність за рахунок комплексу БАР. Тому, дослідження можливості використання 
сировини крушини ламкої є актуальним та перспективним для розробки лікарських зборів літолітичної та жовчогінної 
активності. 

Мета. Метою нашої роботи було вивчення елементного складу кори Frangula alnus Mill.
Матеріали і методи. Макро- та мікроелементний склад кори Frangula alnus Mill. досліджували на базі ДП «Івано-

Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (атестат акредитації № 2Н098 від 
20.06.2014 р.) методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою iCAP 7000 Duo. 

Результати. Нами було проведено визначення елементного складу кори Frangula alnus Mill. та встановлено наявність 24 
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елементів. Кількісний вміст макро- та мікроелементів кори Frangula alnus Mill. відповідає такій закономірності: Ca> K> Mg> 
Mo> Mn> Bа> Si> Al> Fe>Sr> B> Na> Cu> Se> Co> Zn> Cr> Ni> Pb> Cd>Hg>As> Be> I. Вміст важких металів в досліджуваних 
об´єктах знаходиться в дозволених межах (ДФУ 2.0 – 2.4.27).

Висновки. Нами було проведено визначення елементного складу кори крушини методом атомно-емісійної спектрометрії 
з індуктивно-зв´язаною плазмою та встановлено наявність 24 неорганічних елементів. Кількісно визначено 21 елемент, серед 
яких макроелементи (Ca, K, Mg, Mn, Ba), мікроелементи (Cu, Co, Cr, Ni). В корі крушини встановлено найбільший вміст Ca, K, 
Mg та Mn, які відіграють важливу роль в життєдіяльності живого організму.

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÂÌ²ÑÒÓ ÎÊÈÑÍÞÂÀÍÈÕ ÔÅÍÎË²Â Ó ÒÐÀÂ² ÁÓÐÊÓÍÓ Á²ËÎÃÎ
Мацелик Д.В.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. М.В. Мельник 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: diana.mazelik@gmail.com

Завданням вітчизняної фармації є пошук перспективних лікарських рослин з метою створення фітопрепаратів. Пошук нових 
джерел біологічно активних речовин серед рослин роду Буркун та створення на їх основі нових фітозасобів є актуальним. Ще з 
давніх часів використовували Буркун, як цілющу рослину. Неодноразово він допомагав в медицині, завдяки своїм властивостям. 
Буркун лікарський характеризується відхаркувальною, знеболювальною, заспокійливою, вітрогінною, протизапальною, 
ранозагоювальною дією. Ліки з буркуну лікарського використовують для покращення кровообігу, зменшення набряків, при 
тромбозах і стенокардії, ревматизмі, бронхіті, клімактеричних неврозах. Широко використовуються у народній медицині 
препарати зовнішньо, такі як компреси і припарки. Їх використовують при абсцесах, набряках, не дозрілих фурункул. Також, 
зовнішньо застосовують мазі для розтирань при порізах і після простуди.

Метою роботи було визначення вмісту суми окиснюваних фенолів у траві буркуну білого. Об’єктом дослідження була трава 
буркуну білого, заготовлена на дослідних ділянках лікарських рослин фармацевтичного факультету ІФНМУ у фазу цвітіння.

Матеріали і методи. Визначення вмісту суми окиснюваних фенолів проводили титриметричним методом за фармакопейною 
методикою.

Результати. Встановлено, що вміст окиснюваних фенолів у траві буркуну білого становить 1,14%.
Висновки. Отримані результати дослідження свідчать про перспективність подальшого фітохімічного дослідження трави 

буркуну білого.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÐÅÀÊÖ²ÉÍÎ¯ ÇÄÀÒÍÎÑÒ² Ä²ÌÅÄÎÍÓ Â ÐÅÀÊÖ²ßÕ ÏÐÈªÄÍÀÍÍß
Мацук Ю.М.

Науковий керівник ⎯ к.хім.н., доц. Д.О. Мельник 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: matsuk.yuliia@pmlicey.if.ua

Актуальність. Синтез акридинового гетероциклу на основі циклізації з дімедоном можна використати для синтезу нових 
біологічно-активних сполук. Відомо три головні підходи до утворення циклу: за першим – спочатку йде утворення єнамінкетона, 
який в подальшому конденсується з альдегідом з утворенням акридинового циклу; за другим – дімедон спочатку вступає в 
реакцію з альдегідами, з подальшою взаємодією з амінами з утворенням гетероциклічних похідних акридину; за третім – 
дімедон реагує з амінопохідним і альдегідом під дією каталізатора (H+, піперидин, ферум (ІІІ) хлорид і тд.). Саме третій варіант 
синтезу є найбільш зручним, тому що не потребує виділення проміжних речовин. Для підвищення виходу продукту потрібно 
визначити реакційну здатність на активних атомах до яких відбувається приєднання.

Мета. Пояснення утворення продуктів взаємодії такої циклізації та аналізу механізму взаємодії через розрахунок індексів 
реакційної здатності Фукуі для різних форм дімедону.

Матеріали і методи. Для моделювання було вибрано дві таутомерні форми нейтрального дімедону та дві таутомерні форми 
протонованої форми, яка може утворюватись в кислому середовищі, а також впливу молекул води на реакційну здатність 
дімедону. Для аналізу вибрано три атоми Карбону, два з яких являються нуклеофільними, а один електрофільним центром атаки 
іншими реагентами. Моделювання просторової будови та електронних параметрів проводили за допомогою комп’ютерної 
програми Gaussian 09W.

Результати. При порівнянні двох таутомерних форм нейтрального дімедона на 21кДж/моль нижчу енергію (тобто більш 
стійкою) мала кетонна форма. На її нуклеофільних центрах індекс Фукуї становить 0,249, а на електрофільному 0,093. Звідси 
можна зробити висновок, що в нейтральному середовищі на початковій стадії швидше буде відбуватись нуклеофільна атака 
амінокомпоненти. При порівнянні двох таутомерних форм протонованого дімедона, який може утворюватись в кислому 
середовищі, на 64 кДж/моль нижчу енергію має єнольна форма. На її нуклеофільних центрах індекс Фукуї становить 0,402, 
а на електрофільному 0,456. Це дозволяє стверджувати про збільшення реакційної здатності дімедону в кислому середовищі. 
Також в кислому середовищі зростає коефіцієнт електрофільності, що буде сприяти початковій атаці альдегідним компонентом 
реакції.

Висновки. Визначення енергії таутомерних форм дімедону та індексів реакційної здатності дозволило передбачити, що 
кислотний каталіз підвищує його реакційну здатність. Збільшення нуклеофільності на одних та електрофільності на інших 
реакційних центрах приводить до паралельності обох механізмів циклізації в кислому середовищі.
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Актуальність. Теоретичні та практичні аспекти розробки мазі потребують наукового підходу до вибору носія, допоміжних 
речовин, а також обґрунтованої технології виробництва. Нераціонально підібрана основа вивільнятиме діючі речовини 
недостатньо ефективно, а отже, не забезпечуватиме її необхідної концентрації у місці нанесення. Наслідком цього може бути 
недостатній лікувальний ефект мазі та можливість її побічної дії.

Мета. Запропонувати раціональний склад мазі з екстрактом подорожника великого, який забезпечуватиме її оптимальну дію.
Матеріали і методи. Об’єкти дослідження –подорожника великого листя екстракт густий, приготовлені зразки мазевих 

основ. У роботі були використані органолептичні, технологічні та біофармацевтичні методи дослідження. 
Результати. На базі зазделегідь приготовлених зразків мазевих основ було приготовлено мазі з екстрактом подорожника 

великого листків у 10 % концентрації екстракту. Органолептичний аналіз отриманих мазей показав, що поєднання екстракту 
зі зразком гелевої основи утворює систему, що відразу розріджується, зі зразком емульгелевої основи утворюється нестійка 
система, яка розшаровується ще в процесі гомогенізації мазі. Натомість, зі зразками гідрофільних та емульсійних основ 
утворюються системи із задовільними структурно-механічними та органолептичними характеристиками. Отже, для подальших 
досліджень було обрано саме ці типи основ. Для визначення повноти та швидкості вивільнення БАР екстракту із зразків мазей 
було проведено біофармацевтичні дослідженння методом дифузії в желатиновий гель. Отримані результати дали підставу 
запропонувати такий склад мазі:

Екстракт подорожника великого листків 10,0 
ПЕО-4000 45,0
Гліцерин 27,0
Вода очищена до 100,0
Дана мазь є однорідною, світло-коричневого кольору, зі слабким запахом, добре наноситься та легко видаляється з поверхні 

шкіри. Компоненти основи дозволені до використання як допоміжні речовини, що входять до складу лікарських засобів.
Висновки. Таким чином, на основі проведених досліджень запропоновано склад мазі, який забезпечує оптимальний ступінь 

вивільнення діючих речовин екстракту подорожника великого листків, зберігаючи при цьому задовільні структурно-механічні 
та органолептичні характеристики.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÄÎÃËßÄÓ ÇÀ ÑÓÕÈÌ ÂÎËÎÑÑßÌ
Мороз І.І.

Науковий керівник – к.фарм.н, доц. Л.М. Грицик 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: morozivanna2306@gmail.com

Сухе волосся тьмяне, ламке, схильне до утворення лупи і посічених кінчиків, погано росте, стоншується, не тримає 
укладку, легко плутається, рідко виглядає здоровим і доглянутим. Догляд за сухим волоссям вимагає комплексного підходу. Всі 
косметичні засоби повинні бути позначені маркуванням «для сухого волосся». Крім того, необхідно скоротити частоту миття 
волосся та використовувати теплу воду. Використання косметичних засобів для догляду за сухим волоссям має зупинити процес 
втрати ним вологи. Ці засоби мають містити зволожуючі речовини, ліпіди, які забезпечують м’якість ламкому та пошкодженому 
волоссю, утримують в ньому вологу. Для догляду за сухим волоссям застосовують зволожуючі шампуні, маски, кондиціонери, 
бальзами, олії, засоби для розчісування та надання волоссю об’єму.

Шампуні для сухого волосся мають очищати, зволожувати та зміцнювати волосся, відновлювати його захисний шар, 
захищати від зовнішнього впливу і забезпечувати блиск і легке розчісування. Тому шампуні повинні містити зволожуючі і 
живильні добавки, неагресивную миючу основу, зміцнюючі інгредієнти, силікони. Для сухого волосся найкраще підходять 
шампуні з низьким PH: від 2,5 до 3,5. 

Особливу роль для сухого волосся відіграє місцеве живлення, яке забезпечується використанням масок. Маски глибоко та 
інтенсивно зволожують, нормалізують водний баланс, відновлюють і живлять ослаблене волосся, повертають здоровий блиск 
та сприяють росту волосся, склеюють посічені кінчики, сприяють регенерації волосяного стрижня. У складі масок для сухого 
волосся повинні бути кератин, ланолін, амінокислоти, жирні кислоти, вітаміни, пантенол, біотин. Крім того, маска може містити 
компоненти рослинного походження: екстракти кропиви, алое, хвоща, сої, ромашки, чебрецю. Для сухого, пошкодженого 
волосся дуже важливо використовувати кондиціонер, який запобігає подальшому пошкодженню волосся, зміцнює кератиновий 
каркас волосся, надає йому пружності, позбавляє від дискомфорту, викликаного сухістю, виявляє живильну та зволожуючу дію. 
Регулярне використання кондиціонера робить волосся розгладженим, зволоженим та відновленими, підвищується його стійкість 
до пошкоджень. Бальзам для волосся забезпечує делікатний догляд за сухим і ламким волоссям, надає йому шовковистості та 
блиску, робить гладким і м’яким, полегшує розчісування. Застосування олії для сухого волосся попереджає ламкість і стоншення 
волосся, пом’якшує його, сприяє «склеюванню» посічених кінчиків при постійному застосуванні.

Таким чином, правильно підібрані косметичні засоби для догляду за сухим волоссям забезпечать захист волосся від 
надмірного висихання та повернуть волоссю здоровий і доглянутий вигляд.
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ÎÖ²ÍÊÀ ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÀÐÒÅÐ²ÀËÜÍÎÞ Ã²ÏÅÐÒÅÍÇ²ªÞ ÍÀ ÒË² ÎÆÈÐ²ÍÍß
Мул О.Д.

Науковий керівник ⎯ к.мед.н., доц. В.І. Клименко 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mod13081300@gmail.com
Актуальність. Сприятливим фактором виникнення і прогресування артеріальної гіпертензії (АГ) є надмірна вага. Жирова 

тканина є джерелом тригліцеридів, жирних кислот й атерогенних фракцій холестерину, прозапальних факторів, в ній синтезу-
ються компоненти ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. У пацієнтів з ожирінням частіше виникають серцево-судинні 
ускладнення (ССУ) і розвивається цукровий діабет (ЦД) 2-го типу. Своєчасне виявлення надмірної ваги тіла сприяє комплекс-
ному обстеженню пацієнта з АГ і досягненню очікуваних результатів лікування.

Мета. Визначити ризик виникнення ССУ і ЦД 2-го типу у пацієнтів з АГ, поєднаної з ожирінням за шкалою Systematic Cоr-
onary Risk Evaluation (SCORE) та опитувальника The Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC). 

Матеріали і методи дослідження. Проведено анкетування у 24 пацієнтів з АГ (І група) та 26 хворих на АГ, поєднаної з 
ожирінням (ІІ група), які звертались за фармацевтичною допомогою до провізора в умовах аптеки. Для визначення ризику 
виникнення ССУ протягом наступних 10 років життя за шкалою SCORE враховували дані за такими параметрами: стать, вік, 
паління, рівень артеріального тиску, концентрацію загального холестерину в крові. Для оцінки ризику виникнення ЦД 2-го 
типу протягом наступних 10 років життя за шкалою FINDRISC враховували вік, індекс маси тіла, окружність талії, фізичну 
активність, раціональне харчування, спадковий анамнез, глікемічний статус та регулярність вживання гіпотензивних лікарських 
засобів.

Результати. Найбільшу кількість хворих високого ризику за шкалою SCORE зафіксовано у ІІ групі, що склало 14 осіб 
(53,8%), на відміну від І групи – 5 хворих (20,8%). У І і ІІ групах кількість хворих помірного ризику становила 9 осіб (37,5%) і 
12 осіб (46,2%), відповідно. У 10 пацієнтів І групи зафіксовано низький ризик (41,7%). Проте, не виявлено жодного хворого з 
низьким ризиком у ІІ групі.

Аналізуючи дані анкетування за шкалою FINDRISC встановлено, що більша половина пацієнтів І і ІІ груп мали помірний і 
дуже високий ризик. Хворих І групи з низьким ризиком було 8 осіб (33,3%) і ІІ групи – лише 4 особи (15,0%). У 9 хворих ІІ групи 
виявлено помірний ризик (35,0%) і лише у 4 осіб І групи зафіксовано дуже високий ризик (16,7%).

Висновки. У пацієнтів з АГ на тлі ожиріння спостерігається вищий ризик виникнення ССУ і ЦД 2-го типу протягом наступ-
них 10 років життя. Рутинне впровадження в медичну практику анкетування пацієнтів з АГ для визначення ризику розвитку 
ССУ і ЦД 2-го типу покращить прихильність пацієнтів до лікування і показники якості життя.

²ÄÅÍÒÈÔ²ÊÀÖ²ß Á²ÎËÎÃ²×ÍÎ ÀÊÒÈÂÍÈÕ ÐÅ×ÎÂÈÍ Â ËÈÑÒßÕ ALLIUM SATIVUM L. ÑÎÐÒÓ 
«ÏÐÎÌ²ÍÜ»
Нагірняк А.В.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. М.В. Мельник 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: farma_16@ukr.net

Лікарські засоби рослинного походження володіють широким спектром дії, рідше викликають ускладнення, характеризуються 
низькою токсичністю та практично не викликають алергічних реакцій. Дослідження хімічного складу лікарських рослин, 
пошук нових біологічно активних речовин та створення на їх основі ефективних препаратів є актуальним. Однією з таких 
рослин є часник городній (Allium sativum L.) родини Цибулеві (Alliaceae) походить із Центральної та Середньої Азії. В усіх 
регіонах України успішно культивують районовані сорти часнику городнього для харчової промисловості, виробництва 
лікарських препаратів та функціональних харчових продуктів. Як сировину використовують цибулини часнику, які містять 
сульфуровмісні сполуки, ефірну та жирну олію, фітостерини, вітаміни, макро- і мікроелементи. Різноманітний хімічний склад 
рослини зумовлює широкий спектр їх фармакологічної активності. Саме ці обставини створюють передумови для подальшого 
і всебічного вивчення листя Allium sativum L. сорту «Промінь».

Метою роботи було дослідити якісний склад та кількісний вміст основних груп біологічно активних речовин в листі Allium 
sativum L. сорту «Промінь».

Матеріали і методи: якісний склад біологічно активних речовин у рослинній сировині вивчали за допомогою реакцій 
ідентифікацій та хроматографічних методів аналізу.

Результати. За результатами специфічний якісних реакцій та хроматографічного аналізу у витяжках встановлено наявність 
водорозчинних полісахаридів, сполук фенольної природи та аскорбінову кислоту.

Висновки. Результати дослідження свідчать про перспективність подальшого фітохімічного дослідження листя Allium 
sativum L. сорту «Промінь».

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß Ê²ËÜÊ²ÑÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ ÑÏÎËÓÊ Ë²Ò²Þ
Пляшко Т.В.

Науковий керівник ⎯ д.хім.н., проф. А.О. Стецьків 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kakoshnik8@gmail.com

Актуальність. Літій та його сплави рекомендовані як матеріали для анодів хімічних джерел струму на основі неводних 
і твердих електролітів, у електроніці – як оптичний матеріал, у чорній та кольоровій металургії – для розкислювання та 
підвищення пластичності і міцності сплавів. Сплави літію з різними металами є новим перспективним матеріалом в авіації та 
космонавтиці (через їх легкість). 
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Метою роботи було систематичне вивчення почетвірної системи La-Li-Al-Ge, встановлення існування нових інтерметалічних 
сполук та дослідження їх кількісного складу.

Матеріали і методи: Сплави виготовляли методом тигельного синтезу, використовуючи метали наступної чистоти: Лантан – 
0,9999, Літій – 0,999, Алюміній - 0,999, Германій – 0,9998 масових часток основного компоненту. Наважки чистих металів були 
спресовані в таблетки, укладені в танталовий тигель і поміщені в піч з термопарою. Сплави відпалювали при температурі 670 
К протягом 120 годин. 

В ході систематичного вивчення сплавів системи La-Li-Al-Ge ми виявили обмежений твердий розчин складу LaLixAl1-хGe 
на концентраційному перерізі LaAlGe-LaLiGe. Кристалічну структуру нової тернарної сполуки, відібраної зі вищезгаданого 
сплаву, було досліджено на автоматичному монокристальному дифрактометрі XCALIBUR3 CCD (MoKα-випромінювання). 
Оскільки Літій неможливо визначити за допомогою рентгенівських спектральних мікроаналізаторів, то його вміст у сплавах 
встановлювали за допомогою полуменевої фотометрії, використовуючи полуменевий фотометр Carl Zeiss Flapho-4 (Німеччина).

Результати дослідження. Отримані монокристальні дані показують, що новоутворена сполука La2LiAlGe2 кристалізується 
в ромбічній просторовій групі Imm2. Параметри комірки мають наступні значення: a = 0,43459(4) нм, b = 0,43461(5) нм, c 
= 1,4792(3) нм. Склад сплаву La2LiAlGe2 був підтверджений методом електронно-зондового мікроаналізу, де були одержані 
молярні співвідношення Лантану, Алюмінію і Германію. Вміст Літію розраховували по різниці, визначений склад зразку є 
наступним: La33,4(1)Li15,4Al17,4(5)Ge33,9(2) (в атомних %). Експериментально наявність Літію визначали з розчину 150 мг сплаву в 
25 см3 1М HCl за допомогою полуменевої фотометрії. За цими результатами визначено вміст Літію у розчині 87,4 мг/дм3, що 
відповідає 15,9 ат. % в досліджуваному сплаві.

Висновок: методом монокристалу досліджено кристалічну структуру нової тетрарної сполуки La2LiAlGe2. Методом 
полуменевої фотометрії встановлено вміст Літію у цій інтерметалічній фазі.

ÐÎËÜ ÑÒÀÒÈÍÎÒÅÐÀÏ²¯ Ó ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÖ² ÑÅÐÖÅÂÎ-ÑÓÄÈÍÍÈÕ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ² 
ÏÐÈÕÈËÜÍ²ÑÒÜ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ÄÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÑÒÀÒÈÍÀÌÈ

Полатайко Ю.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.І. Данилюк 
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Актуальність теми. Необхідність призначення гіполіпідемічних препаратів пацієнтам з високим ризиком розвитку 

серцево-судинних ускладнень та досягнення у них цільових значень показників ліпідного спектру підтверджена численними 
дослідженнями та рекомендаціями. Незважаючи на це гіполіпідемічна терапія є вразливою ланкою у лікуванні пацієнтів з 
атеросклеротичними захворюваннями. Станом на сьогодні ситуація з призначенням статинів має позитивну динаміку, однак, 
ці показники широко коливаються та часто залишаються на низькому рівні. Важливою складовою, яка пояснює вразливість 
проблеми ефективної статинотерапії є незадовільна прихильність до лікування. Пацієнти з низькою прихильністю мають 
більшу частоту виникнення несприятливих подій, серцево-судинних ускладнень та збільшення фінансового навантаження на 
систему охорони здоров’я.

Мета дослідження: вивчити прихильність пацієнтів з ІХС до лікування статинами.
Матеріали та методи: Для оцінки прихильності до призначеного лікування використовувалась валідована шкала Моріскі 

– Гріна (MMAS-8) а також оригінальна анкета. Опитано 65 пацієнтів аптеки «Здорова родина». Дослідження включало 2 
візити: В1(первинний) – в аптеці, В2 – через 3 місяці (телефонний). Прихильними вважалися пацієнти, котрі розпочали прийом 
препарату згідно лікарських рекомендації та продовжили його впродовж дослідження, частково прихильними – розпочали, 
однак припинили лікування впродовж 3 місяців, неприхильними – не приймали статин.

Результати. З 65 осіб, котрі мали покази до лікування статинами, на початку дослідження 25 (38,5%) ці препарати не 
приймали. Під час В2 за даними оригінального опитувальника 53 (81,5%) пацієнти виявилися прихильними до лікування, 9 
(13,8%) осіб – частково, 3 (4,6%) – не прихильні. Опитувальник Моріскі-Гріна заповнили 65 осіб. Під час В2 45 (69,2%) пацієнтів 
виявилися прихильними до лікування, 20 (30,7%) – не прихильні. Ліпідний профіль проаналізовано у 50 пацієнтів під час В1, та 
у 45– під час В2. Цільового рівня ХС ЛПНГ до В2 вдалося досягнути у 10 (22,2%) осіб. Титрування дози статину лікарем було 
виконано лише у 13 (28,8%) осіб з опитаних на В2. 

Висновки. Порушення прихильності до лікування статинами за даними оригінального опитувальника після 3 місяців 
спостереження виявлено у 12 (18,5%) пацієнтів. Результати опитувальника Моріскі-Гріна не точно відображають прихильність 
пацієнтів до лікування конкретною групою препаратів. Виявлена клінічна інертність лікарів в титруванні дозування статинів і 
досягненні цільових рівнів ХС ЛПНГ.

²ÑÒÎÐÈ×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ ÁÎÐÎÒÜÁÈ ² Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÏÅÄÈÊÓËÜÎÇÓ
Скринник М.В., Федоровська М.І.

Науковий керівник – д.фарм.н., доц. М.І. Федоровська 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: marysuna2408@gmail.com 

Вступ. Педикульоз – це ектопаразитарна хвороба шкіри, збудником якої є воші голови (Pediculus humanus capitis). 
Зараження вошами й інтенсивність розповсюдження цього захворювання у світі існувала з давніх часів і на сьогоднішній день 
залишається актуальною медико-гігієнічною і соціальною проблемою. Медичне значення інфікування паразитами пов’язане 
не тільки з негативними місцевими дерматологічними проявами (свербіж, кровотечі й рани у місці розчухування) і психо-
соціальними проблемами інфікованих осіб, але й із небезпекою перенесення збудників низки інфекційних хворіб. Важливим 
питанням у боротьбі із вошивістю є проведення комплексних протипедикульозних заходів, які здатні зупинити і контролювати 
епідеміологію захворювання. Для обґрунтування ефективних методів терапії, актуальним є історичний аналіз різних способів і 
засобів подолання педикульозу.

Мета роботи – огляд літературних джерел стосовно історичних заходів боротьби і лікування педикульозу.
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Результати. У Старому світі найбільш рання інформація про головні воші досягає епохи неоліту, приблизно 9000 років 
тому. Ураження вошами згадується ще в Біблії як третя чума. Вперше про вошей і педикульоз у медицині описано у працях 
Арістотеля (IV століття до н.е.). У традиційній епідеміології минулого століття встановився постулат про те, що педикульоз 
виникає при тяжких соціально-політичних кризах, природних чи техногенних катастрофах, різкому погіршенні екології. 
Проте на сьогодні це твердження спростоване, оскільки відсутня пряма кореляція захворюваності від соціально-економічного 
становища людини. За даними з історичних джерел з вошами боролися різними методами та засобами, а саме: видалення 
вручну або за допомогою гребінця для вошей чи гоління шкіри голови, нагрівання зараженого одягу і постільних речей гарячою 
водою, щоб знищити паразитів на всіх стадіях розвитку. З часів Другої світової війни проти вошей застосовували багато різних 
інсектицидів. Серед препаратів для лікування педикульозу використовували хлорорганічні і фосфорорганічні речовини, 
карбамати, піретроїди, бензилбензоат та ін. Безпека й ефективність таких засобів не завжди виправдовувала очікування, адже 
через часте і неправильне застосування воші набували стійкості до них. Ефективність препаратів знижувалась, а хімічні сполуки 
могли викликати певні побічні реакції, такі як отруєння, подразнення чи почервоніння шкіри, алергічні явища. Через невдачі у 
використанні комерційних ліків часто застосовувалися «домашні засоби», а саме нафта нафталанська, дустове мило, оливкова 
олія, оцет, вазелін, що інколи зумовлювало виникнення певних незручностей чи несприятливих ефектів (неприємний запах 
волосся, подразнення, дискомфорт у процесі використання та ін.). 

На сьогоднішній день на вітчизняному фармацевтичному ринку реалізуються педикулоцидні лікарські і косметичні засоби 
у формі розчинів, аерозолів, лосьйонів, шампунів тощо, що вміщують різні групи діючих речовин: перметрин і есдепалетрин 
(нейротоксичні інсектициди), піперонілу бутоксид (блокує захисні ферменти комах – синергіст перметрину), малатіон 
(органофосфорний інсектицид), диметикон (фізична дія – порушує здатність організму комахи підтримувати водний баланс, 
внаслідок чого воші, оброблені засобом, втрачають здатність виводити надлишок води). Досвід застосування нейротоксичних 
інсектицидів підтвердив, що вони викликають різні побічні ефекти місцевої і системної дії. Тому на сьогоднішній день одним 
з найбільш перспективних засобів у боротьбі з педикульозом є лосьйон-спрей «Хедрінг» (вміщує 4 % диметикону; виробник 
Thornton & Ross, Велика Британія), що характеризується низкою переваг: не впливає на специфічні ферменти вошей, активність 
не знижується при наявності стійких до інсектицидів паразитів, всмоктування через шкіру незначне або відсутнє взагалі, не має 
неприємного запаху, не подразнює шкіру.

Висновки. Отже, проблема боротьби з педикульозом була і залишається актуальною в теперішній час, тому потребує 
застосування різних засобів і заходів для запобігання розповсюдженню інфекції. Застосування нейротоксичних 
антипедикульозних засобів хімічного впливу на паразити викликає розвиток природної резистентності популяцій вошей, низку 
побічних реакцій та явища прямої чи кумулятивної токсичності. Тому перспективним є розробка вітчизняних препаратів на 
основі диметикону, що знешкоджує воші шляхом фізичного процесу та не викликає негативної дії на організм людини.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÌÎÐÔÎËÎÃÎ-ÀÍÀÒÎÌ²×ÍÎ¯ ÁÓÄÎÂÈ Ï²ÄÁ²ËÓ ÇÂÈ×ÀÉÍÎÃÎ ËÈÑÒß
Туркевич Ю.Ю., Водославський В.М.

Науковий керівник ⎯ к.фарм.н., доц. В.М. Водославський
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: jurik1312@gmail.com

Актуальність. Підбіл звичайний використовують як відхаркувальний, помʼякшувальний, протизапальний, легкий 
потогінний, жовчогінний та слабкий спазмолітичний засіб. У науковій медицині настій з листя підбілу звичайного призначають 
при ларингітах, трахеїтах, хронічних бронхітах, бронхопневмонії, бронхіальній астмі. Листя підбілу входить до складу грудних 
і потогінних зборів. У народній медицині, крім усіх вище зазначених випадків, настій листя підбілу пʼють при гарячці, катарах 
шлунка, кишок і сечового міхура, при запальних процесах у нирках, загальній слабості організму та як гіркоту для збудження 
апетиту й поліпшення травлення при хронічних ентероколітах. Свіжий сік мати-й-мачухи вважається добрим жовчогінним 
і потогінним засобом; його рекомендують пити при туберкульозі легень і скрофульозі. Зовнішньо підбіл використовують 
як протизапальний і ранозагоювальний засіб. Розімʼяте свіже листя прикладають до наривів, інфікованих ран, виразок та 
фурункулів. Настоєм із суміші листя підбілу і кропиви дводомної миють голову при випаданні волосся та при лупі й свербінні 
шкіри. Цигарки з подрібненого листя курять при сильному кашлі зі спастичними явищами.

Мета. Встановлення морфолого-анатомічних діагностичних ознак підбілу звичайного листя.
Матеріали і методи. Для дослідження використовували повітряно-суху рослинну сировину. Вивчення ознак морфологічної 

будови листя проводили за загально прийнятими методиками. При визначенні анатомічних ознак використовували мікроскоп 
БІОЛАМ Р-15, як просвітлюючу рідину – розчин хлоралгідрату. Отримані дані фіксували за допомогою схематичних рисунків 
та фотографій.

Результати дослідження. Морфологічні ознаки. Листя округло-серцеподібне, по краю виїмчасте і нерівномірно 
дрібнозубчасте, зверху голе, знизу біло-повстяне через велику кількість довгих волосків. Черешки тонкі, зверху жолобоподібні 
часто з повстяним опушенням. Довжина листкової пластинки від 8 см до 15 см, ширина біля 10 см, довжина черешка приблизно 
5 см. З верхньої сторони листя зеленого кольору, з нижньої - білувато-сіре. Запах відсутній. Смак слабо-гіркуватий з відчуттям 
слизу.
Мікроскопічні ознаки. Листкова пластика зверху покрита товстою, зморшкувато-складчастою кутикулою, над жилками 

вона поздовжньо-складчаста. Верхня епідерма побудована з великих багатокутних клітин з прямими, інколи вервицеподібно-
потовщеними бічними стінками. Над жилками епідермальні клітини витягнуті, інші - ізодіаметричні. Клітини нижньої епідерми 
дрібні, з сильно звивистими стінками. Кутикула тонка, зморшкувато-складчаста, над жилками поздовжньо-складчаста. Над 
повітроносними порожнинами епідерма припіднята. В цьому місці знаходяться 1 - 2 великі, овальні продихи (аномоцитний 
тип). На верхній стороні листка продихи зустрічаються нечасто, мають 4 - 5 побічних клітин; на нижній – вони численні з 7 
- 9 побічними клітинами, розташованими радіально. На обох сторонах листка кутикула утворює навколо продихів радіальну 
складчастість. Верхня сторона листкової пластинки майже гола, нижня - покрита численними простими волосками, які 
складаються з короткої основи, утвореної 3 - 6 невеликими клітинами і довгої кінцевої, шнуроподібно, сильно-звивистої 
клітини. Волоски переплітаються між собою. Губчаста тканина має характер аеренхіми - її клітини розташовані однорядними 
ланцюжками, утворюючими великі повітроносні порожнини.

Висновки. В результаті проведених досліджень вивчено морфолого-анатомічну будову підбілу звичайного листя, встановлені 
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основні діагностичні ознаки, які будуть використані для стандартизації сировини.

ÙÎÄÎ ÎÖ²ÍÊÈ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ¯ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÍÎÂÈÕ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÈÕ ÌÎËÅÊÓË
Шеренговська І.С.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.О. Покотило
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Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків
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Актуальність. Згідно сучасних літературних даних відомо, що процес розробки і виведення нового лікарського препарату 
(ЛП) на ринок займає зазвичай більше 10 років, а сумарна кількість вкладених коштів може скласти від 800 млн до 2 млрд дол. 
США. Тому, одним із пріоритетних завдань сучасної фарміндустрії – є скорочення термінів, вартості та ризиків, пов’язаних з 
розробкою нових лікарських засобів. Для її вирішення все частіше застосовують математичне моделювання. Фармакометрична 
модель – це математична модель біології, фармакології, фізіології та економіки, яка використовується для опису і кількісної 
оцінки препарату, включаючи позитивні і негативні ефекти, з метою допомоги в розробці ліків, і раціонального лікування 
пацієнтів.

Метою нашої роботи було дослідження наукових результатів доведення ефективності використання фармакометричних 
моделей при розробці нових лікарських засобів.

Матеріали та методи дослідження: систематичні огляди; узагальнення, аналіз та інтерпретація результатів.
Основні результати дослідження. Встановлено, що першим кроком при створенні фармакометричної моделі є розуміння, як 

влаштований досліджуваний об’єкт (ЛП) і які існують дані, що характеризують його поведінку. Відповідно до цього підбираються 
математичні вирази. Для створення моделі активно використовують додаток Matlab. Для моделювання фармакодинаміки 
використовуються два основні методи: модель негайної відповіді і модель відтермінованої відповіді. Отримавши максимум 
інформації в І фазі випробувань, можна дізнатися, яким повинен бути дизайн досліджень у ІІ і ІІІ фазах. Досліджено, що 
за допомогою методу побудови фармакокінетичних моделей можна визначити мішені для ліків, відібрати молекули, що 
володіють оптимальним поєднанням фармакологічних властивостей, також провести ранню оцінку витрат-ефективність, що 
сприяє прийняттю рішень «ефективний / не ефективний» на пізній стадії розробки препарату. Механізм фармакометричних 
моделей дозволяє прогнозувати результати, навіть якщо клінічні дані можуть бути мізерними, що полегшує оцінку економічної 
ефективності для різних доз, графіків дозування тощо.

Висновок. Таким чином, результати дослідження надають розуміння щодо ідентифікації «потенційно невдалих» композицій 
лікарських засобів, дизайну майбутніх доклінічних і клінічних досліджень та дозволяють звести до мінімуму помилки на пізній 
фазі випробувань.
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Актуальність. За статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на венозні захворювання різних 
патологій нездужає 55-60% працездатного населення цивілізованих країн. Лікування хворих із ХВН нижніх кінцівок є 
актуальною проблемою як у медичному, так і у соціально-економічному стані. При лікуванні хронічної венозної недостатності 
можна застосовувати різні лікарські форми, в складі яких будуть активні компоненти лікарських трав, що збільшують тонус 
венозних судин, зменшують свербіж, біль та набряклість нижніх кінцівок, зменшують симптоми функціонального порушення 
кровопостачання (плоди каштану кінського, плоди софори, листя гінкго, кореневища рускусу). Актуальним є дослідження 
лікарських рослин, які вміщують речовини венотонізуючої дії, в тому числі в складі комбінованих препаратів, що дозволить 
збільшити їх біодоступність та корисні властивості.

Мета - дослідження кількісного вмісту аскорбінової кислоти та окислювальних фенолів у рослин з венотонізуючою дією.
Матеріали і методи. Плоди софори японської, листя гінкго, плоди каштану кінського, водні та водно-спиртові екстракти. В 

експериментальному дослідженні використано хімічні методи. 
Результати. При проведенні фітохімічного дослідження софори японської було виявлено флавоноїди, дубильні речовини, 

ефірні олії, алкалоїди. У гіркокаштану кінського виявлено флавоноїди, сесквітерпени, дитерпени, кумарини, дубильні речовини, 
вітаміни А і С. У гінкго дволопатевого при проведенні фітохімічного аналізу виявлено сапоніни, флавоноїди, кумарини, дубильні 
речовини, вітамін А, С. Кількісний вміст основних груп БАР у плодах софори японської, квітах гіркокаштану кінського, листках 
гінкго дволопатевого, встановлено титруванням. В результаті проведених досліджень встановлено, що загальна кількість 
окиснюваних фенолів в сировині рослин венотонізуючої дії знаходиться в межах – 4,31 %-5,7 %. Найбільший вміст окиснюваних 
фенолів знаходиться в плодах софори японської. Встановлено, що вміст аскорбінової кислоти в сировині рослин венотонізуючої 
дії знаходиться в межах 0,065-0,073 %. Найбільший вміст аскорбінової кислоти знаходиться в квітах гіркокаштану кінського. 

Висновки. Завдяки наявності великої кількості біологічно активних речовин, досліджувані рослини проявляють 
венотонізуючі властивості, покращують артеріальний, венозний, капілярний кровообіг, зміцнюють стінки судин і запобігають 
ламкості капілярів, нормалізують кровообіг та захищають органи і тканини від пошкоджень.
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Introduction. A series of 5-arylidenerhodanines are selective inhibitors of UDP-N-Acetylmuramate/l-Alanine Ligase (MurC), MurB 

inhibitors, peptide deformylase inhibitors etc. A lot of hits and leads with 4-thiazolidinone fragment in molecules were identifi ed as poten-
tial antimicrobial and antifungal drug-candidates.

Purpose. The process of functional groups varying is most common and popular approach for the optimization of hits into lead-like 
compounds and perfectly valid means for identifying new biologically active small molecules and may be particularly useful in biological 
screening.

Materials and Methods. A mixture of 2-(4-oxo-2-thioxo-thiazolidin-3-yl)-3-phenyl-propionic acid or (2H-[1,2,4]-triazol-3-ylsulfa-
nyl)-acetic acid (10 mmol); triethyl orthoformate (25 mmol) refl uxed for 2 h in the acetic anhydride medium. The resulting solution is 
separated and distilled in a vacuum. The precipitate is recrystallized from ethanol.

All chemicals and solvents were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, USA) and were used without further purifi cation. Melting 
points were measured in open capillary tubes on a BŰCHI B-545 melting point apparatus and are uncorrected. The elemental analyses (C, 
H, N) was performed using the Perkin-Elmer 2400 CHN analyzer and was within ±0.4% of the theoretical values. The 1H-NMR spectra 
were recorded on a Varian Gemini spectrometer at 400 MHz using a mixture of DMSO-d6+CCl4 as a solvent and TMS as an internal 
standard.

Results and Discussion. As a starting compounds 2-(4-oxo-2-thioxo-thiazolidin-3-yl)-3-phenyl-propionic acid was chosen and ob-
tained from commercial available d,l-phenylalanine (using dithiocarbamate method). Ethyl ester of 2-(5-ethoxymethylidene-4-oxo-2-
thioxo-thiazolidin-3-yl)-3-phenyl-propionic acid was easily synthesized with good yield (70-80 %) in reaction of 2-(4-oxo-2-thioxo-thi-
azolidin-3-yl)-3-phenyl-propionic.

Additional esterifi cation of carboxylic group of 2-(4-oxo-2-thioxo-thiazolidin-3-yl)-3-phenyl-propionic acid was observed in the re-
action conditions according to ethyl ester of 2-(5-ethoxymethylidene-4-oxo-2-thioxo-thiazolidin-3-yl)-3-phenyl-propionic acid NMR 
spectra dates. 

Ethyl ester of 2-(5-ethoxymethylidene-4-oxo-2-thioxo-thiazolidin-3-yl)-3-phenyl-propionic acid. Yield – 72 %, M.p. – 109-111 °C. 1Н 
NMR, δ, ppm, (J, Hz): 1.10 (t, 3H, CH3), 1.30 (t, 3H, CH3), 3.50 (d, 2Н, СН2), 4.10 (q, 2H, CH2), 4.30 (q, 2H, CH2), 5.70 (t, 1H, CH), 
7.00 – 7.25 (m, 5Н, С6Н5), 7.90 (s, 1Н, СН). Anal. calcd for C17H19NO4S2 (365): C 55.87, H 5.24, N 3.83. Found: C 55.90, H 5.50, N 3.90.

Conclusions. In this work, synthetic pathway for 5-ethoxymethylidiene formation of methylene active 4-thiazolidinones was proposed 
as a good tool for medicinal chemistry research. Experimental protocol was worked out and ethyl ester of 2-(5-ethoxymethylidene-4-oxo-
2-thioxo-thiazolidin-3-yl)-3-phenyl-propionic was synthesized as a potential antimicrobial agent.
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Актуальність. Згідно статистичних даних, на кожну тисячу новонароджених припадає одна дитина з тотальною глухотою, 

а в перші 2-3 роки життя ще троє малюків втрачають слух. Кохлеарна імплантація є ефективним засобом відновлення слуху. 
За допомогою нього дитина може сприймати високочастотні звуки, які не може чути навіть з допомогою слухових апаратів. 
Імплантації є також засобом реабілітації і адаптації дітей до навколишнього світу.

Мета. Дослідження ефективності застосування фізичної терапії дітей після кохлеарної імплантації.
Матеріали і методи дослідження. Аналіз і синтез зарубіжної і вітчизняної фахової літератури.
Результати. Відсутність слуху в ранньому віці значно уповільнює мовленнєвий, психічний і фізичний розвиток дитини. 

Діти з втратою слуху здебільшого є соматично ослабленими, і їх моторний розвиток відстає від розвитку однолітків. Головними 
завданнями і умовами реабілітаційного процесу після кахлеарної імплантації є: відповідне налаштування імпланту; розвиток 
комунікативних навичок; розвиток слухового сприймання оточуючих звуків та мови за допомогою КІ; розвиток мовлення, 
невербального інтелекту і психічних функцій; розвиток моторних навичок. Покращення фізичної підготовки в процесі 
слухомовленнєвої і мовленнєворухової реабілітації оптимізують всі процеси і пришвидшують відновлення. Заняття з розвитку 
рухових навичок не тільки загально укріплюють опорно-руховий апарат, але і дають можливість поринути в мовленнєву 
атмосферу на занятті. Тим самим дитина може збагачувати свій словниковий запас, вчитись взаємодіяти з однолітками і 
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спеціалістами, вчитись слухати – це і буде невід’ємною частиною мовленнєвого розвитку. Підбір засобів фізичної терапії буде 
залежати від: тяжкості основного захворювання, наявності супутніх захворювань, психічного стану дитини, ступеня розвитку 
координаційних здібностей, можливостей серцево-судинної, дихальної систем, способів сприймання інформації.

Висновки. Отже, з кожним роком в Україні збільшується кількість носіїв кохлеарних імплантів, і в кожному випадку після 
хірургічного втручання виникають питання, пов’язані з наступною реабілітацією і соціалізацією дітей. Саме тому важлива 
спільна робота батьків, школи, терапевтів в адаптації,  навчанні, фізичному, розумовому розвитку слухопротезованих дітей. 
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Актуальність. Розсіяний склероз становить медичну й соціально- економічну проблему в Україні та світі. Це пов’язано з 
хронічним прогресуючим перебігом захворювання, який призводить до неминучої інвалідизації, та уражає переважно людей 
молодого і працездатного віку. Україна перебуває в зоні потенційно високого ризику захворювання. Ця патологія найчастіше 
виявляється в осіб віком від 18 до 34 років. У клінічній практиці виділяють три основні форми розсіяного склерозу: церебро-
спінальну; (93-96% всіх випадків) церебральну, таку, що виявляється у вигляді осередкової черепно-мозкової симптоматики або 
очного варіанту (1-2% всіх випадків); спінальну, що зустрічається так само рідко (3-4% випадків). Розглядаючи розсіяний склероз 
як повільно прогресуюче хронічне захворювання нервової системи, виділяють період початкових проявів, період розгорненої 
картини, що характеризується збільшенням кількості і тривалості загострень і термінальну стадію виражених клінічних проявів 
і функціональних розладів.

Мета. Дослідження впливу фізичної терапії в системі комплексної реабілітації хворих з розсіяним склерозом.
Матеріали і методи. Аналіз та узагальнення сучасних науково-методичних даних в галузі фізичної терапії з даної 

проблематики. 
Результати. Комплексна реабілітація хворих з розсіяним склерозом передбачає поєднання фізичної терапії з іншими засобами. 

Кінезіотерапія при розсіяному склерозі включає відновлення втрачених навиків за допомогою рухів, що класифікуються 
як активно-пасивні, довільно-мимовільні, синергічні, асистовані, виконувані активно і пасивно, за допомогою фізичного 
терапевта або механотерапії. Якщо хворий здатний стояти, то можна використовувати платформи з включенням біологічного 
зворотного зв’язку (комп’ютерний відео моніторинг і стимуляція балансу). Для відновлення координації, застосовують вправи 
на прицілювання, метання, ходьба на степах. Аутогенне тренування, сприяє усуненню вегетативних порушень, пом’якшує 
пірамідні і координаційні дефекти. Фізична терапія осіб з розсіяним склерозом включає можливість використання голкотерапії 
при спастичності. Якщо у пацієнта присутня скандована мова - необхідна участь кваліфікованих логопедів для компенсації 
порушень вимови. Пацієнтам з розсіяним склерозом необхідно надавати психологічну підтримку так як є спостереження, 
що негативні емоційні реакції можуть істотно підсилювати спастичність. Реабілітація рухових розладів у хворих з розсіяним 
склерозом повинна проводитись поетапно, комплексно, за участю групи фахівців (мультидисциплінарний підхід).

Висновки. Фізична терапія забезпечує відновлення рівноваги, покращення стану м’язової системи і поліпшення координації. 
Дотримання принципів індивідуальності і безперервності забезпечує повноцінне і швидке відновлення пацієнта. Комплексне 
використання засобів фізичної терапії, індивідуально підібраних для пацієнта, дозволяє адаптувати його до порушень, поліпшити 
стан, зберегти максимально побутову і соціальну активність та здібність до самообслуговування.
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Актуальність. У час електрики та інтернету все менше часу залишається для такого важливого процесу як сон, особливо це 
стосується людей, які активно навчаються – часу, як завжди, мало, а сон стає ще важливішим, оскільки процеси запам’ятовування 
безпосередньо пов’язані з ним.

Мета. Визначити якість сну студентів, зрозуміти як недостатність сну впливає на якість життя, самопочуття, здоров’я та 
розумово-психічну сферу.

Матеріали і методи. Опитування 162 респондентів на основі Google Forms.
Результати. За даними опитування тільки 22,4% респондентів дотримуються певного розпорядку сну, близько половини 

– має труднощі з систематичним сном, останні ж 29,2% зовсім не контролюють цей процес. 64,5% респондентів відчуває 
неповноцінне відновлення сил після нічного сну, 16,7% відчувають важкість, і тільки 14,8% - повні енергії. Сновидіння – вияв 
фази швидкого сну, чим більше ця фаза складає сон, тим менша вірогідність розвитку стресу. 47,5% респондентів сновидіння 
сняться часто, 3,7% - ніколи не сняться. Причиною таких явищ як післянічна втома та розвиток стресу може бути неправильний 
розпорядок сну. Також 79,8% респондентів зауважують пряму залежність між повноцінним сном та відновленням після 
емоційного перенапруження/розумового навантаження, 74,7% - після фізичного навантаження. Якщо говорити про настрій 
після безсонної ночі, то тут все однозначно: 27,2% - нейтральний, 31,5% - дратівливий, 35,2% - апатичний і лишень 6,2% - 
піднесений. Після безсонної ночі можуть проявлятись ряд симптомів, що негативно впливають на працездатність та емоційний 
стан, тобто на якість життя: апатичність, сонливість – 89,7%, зменшення концентрації уваги – 85,3%, дратівливість – 78,5%, 
загальмованість мислення – 77,7%, важкість у запам’ятовуванні – 74,7%, фізична слабкість – 74%, загальмованість реакції – 71, 
8%, головний біль – 71,6%, запаморочення – 38,1%, зменшення гостроти зору – 32,9%, біль у м’язах – 25,5%, провали в пам’яті 
– 25%, розлади травлення – 18,3%, підвищення АТ, тахікардія – 17,8%, гіперактивність – 15,6%, галюцинації (слухові, зорові) – 
11%, біль у горлі – 3,9%.

Висновки. Нестача повноцінного сну безпосередньо впливає на самопочуття, емоційний та психічний стан, працездатність, 
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фізичну форму, відновлення після стресу чи розумового навантаження. Порушення природних циркадних ритмів, чим ми так 
часто зловживаємо, погіршують не тільки чинники, що зумовлюють стан якості життя, але й, заважаючи здоровій фізіології 
нашого організму, спричиняють у довгостроковій перспективі захворювання.

ÌÎÄÈÔ²ÊÎÂÀÍ² ÔÀÊÒÎÐÈ ÐÈÇÈÊÓ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÑÅÐÖÅÂÎ -ÑÓÄÈÍÍÈÕ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ Â 
ÎÑ²Á ÌÎËÎÄÎÃÎ Â²ÊÓ
Габлей Х.Г., Петришин А.А.

Науковий керівник ⎯ викл. Л.В. Морська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kristinagablei@gmail.com

Актуальність. Серцево-судинні захворювання залишаються найпоширенішими як у світі, так і в Україні, в тому числі й в 
осіб молодого віку через найвищі показники захворюваності, інвалідності та смертності. Розповсюдженими є гіпертонічна і 
гіпотонічна хвороби, вади серця, вегетативно-судинна дистонія, дистрофія міокарда, ревмокардити, ендокардит. Захворювання 
серцево-судинної системи зумовлені різними чинниками: вродженими дефектами, інтоксикацією, запальними процесами, 
порушеннями обміну речовин, малорухливим способом життя тощо. ВООЗ класифікує фактори ризику на ті, які можна 
модифікувати, і ті, що не модифікуються.

Мета дослідження: виявити модифіковані фактори ризику виникнення серцево-судинних захворювань у студентів-медиків.
Методи дослідження: аналіз медичної, науково-методичної літератури, анкетування, методика оцінки функціонального віку, 

визначення індексу маси тіла.
Результати дослідження: в анкетуванні щодо ризику виникнення серцево-судинних захворювань брали участь 92 студентів 

І – ІV курсів Івано-Франківського національного медичного університету. Анкетування показало такі дані: відсутність ризику 
– 74%, низький ризик – 22%, середній ризик – 4%. За результатами дослідження, регулярно займаються фізичною активністю - 
18%, взагалі не займаються - 58%, 23% – займаються не регулярно. Показники функціонального віку у осіб з виявленим ризиком 
серцево-судинних захворювань - 21,6%; при відсутності ризику – 19,2%. У дослідженні в межах норми показники індексу маси 
тіла виявлено у 89,6% студентів, майже 7% мають надлишкову масу тіла, з них – 5% з індексом маси тіла до 30, 1,6% – ожиріння 
першого ступеня, у 3,4% недостатня маса тіла. Наявність шкідливих звичок зазначили 32% респондентів – паління; порушення 
режиму харчування і зловживання фаст-фудом – 58% опитаних; артеріальний тиск вище 140/90 мм рт. ст. час від часу та ознаки 
надмірного стресу відмітили у себе 12% студентів.

Висновки. 1. У здорових осіб рівень серцево-судинні захворювання найчастіше виникають під впливом декількох факторів 
ризику. 2. У студентів головними факторами ризику виникнення серцево-судинних захворювань є малорухомий спосіб життя 
та шкідливі звички. В той же час, найбільш ефективна, пролонгована дія корекції модифікованих факторів у осіб молодого віку. 
3. Пріоритетним напрямком оздоровчо-реабілітаційної роботи з особами молодого віку є формування аеробних превентивних 
програм рухової активності, спрямованих як на вторинну профілактику серцево-судинних захворювань, так і на підвищення 
функціонального рівня здоров’я. 

ÂÏËÈÂ ÒÅÏËÀ ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ ËÞÄÈÍÈ ÏÐÈ ÑÒÎÓÍ-ÌÀÑÀÆ²
Губаль А.І

Науковий керівник ⎯ к.н.фіз.в., доц. Н.Р. Голод
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Antoninaifnmu@gmail.com

Вступ. Стоун-масаж - це стародавній спосіб лікування, описаний у древніх східних медичних трактатах, якій кілька тисяч 
років.

Мета. Визначити особливості впливу тепла на організм людини, ефективність та застосування стоун-масаж.
Матеріали та методи. Аналіз та синтез фахових літературних джерел.
Результати дослідження. Стоун-масаж – один з різновидів лікувального масажу, заснований на прикладанні до активних 

точок тіла холодних і гарячих каменів базальтової породи.
Сьогодні цей метод є досить популярним серед жителів великих міст і мегаполісів, його ефективність визнана більшістю 

фахівців і простих людей, які вже випробували його вплив на собі. Цей масаж є чудовим способом розслабитися і набратися 
нових відчуттів.

Покази для стоун-масажу: стрес, сильні нервові переживання, м’язові болі, затяжні простудні захворювання, покращення 
роботи внутрішніх органів (підшлункова залоза, шлунок, сечовий міхур), ожиріння, менструальні, головні болі, депресія, 
хронічна втома, гіпотонія, апатія, безсоння та інші проблеми зі сном, зниження тонусу м’язів та шкіри, порушення обміну 
речовин. 

Аналіз наукової літератури вказує на те, що основною перевагою такої терапії в порівнянні із звичайним масажем, є наявність 
контрастного температурного впливу на людський організм. Під впливом тепла розширюється просвіт судин, покращується 
кровообіг, нормалізуються обмінні процеси, сприяє виведенню токсинів, знімає хронічні болі в спині і шиї, допомагає м’язам 
розслабитися.

Масаж має релаксуючий та гармонізуючий ефект. Він надає сприятливий вплив на нервову систему, є ефективним засобом 
для лікування депресій, неврозів, і стресів, які, останнім часом, стали вічними супутниками сучасної активної людини. Таку 
процедуру доповнює особлива обстановка: приглушене світло, розслаблююча музика, аромотерапія. 

Суть процедури полягає в тому, що поєднуються методи рефлексотерапії і нагрівання певних ділянок тіла. Камені 
розкладаються так, щоб холодні чергувались із гарячими. Вплив спрямований на біологічно активні точки та зони. Тепло, яке 
виходить з гарячих каменів (нагрітих до .. С0, проникає через шкіру до всіх тканин і призводить до поліпшення кровопостачання. 
Приплив кисню та поживних речовин збільшується. Холодні камені (температура .. С0, знімають запалення і больові відчуття, а 
при повторному нагріванні ефект посилюється. 

Даний вид масажу не можна практикувати вагітним жінкам, людям, що мають шкірні захворювання або розлади, пов`язані з 
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реакцією на тепло і підвищену вологість. Також стоун-терапію не можна застосовувати, якщо існують загальні протипоказання 
до масажу.

Висновок. Використання стоун-терапії є популярним видом масажу серед жителів індустріальних міст, що доводить його 
ефективність.

Впливаючи на біологічно активні точки та зони за рахунок тепла та холоду нормалізує обмінні процеси в організмі, що 
сприяє швидкому його відновленню.

Даний вид масажу допоможе досягнути гармонії, відчути себе сповненим сил та здоровим.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ ÊÎÐÅÊÖ²¯ ÏËÎÑÊÎ-ÂÀËÜÃÓÑÍÎ¯ ÄÅÔÎÐÌÀÖ²¯ ÑÒÎÏÈ ² - ²² 
ÑÒÀÄ²¯

Дивоняк В.Т., Прокопів Т.Р.
Науковий керівник ⎯ викл. Л.В. Морська

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vasyldyvonyak@gmail.com
Актуальність: Завдання програм фізичної терапії при корекції плоско-вальгусній деформації стопи в першу чергу спрямовані 

на усунення запального процесу, підготовку м’язів до фізичної активності, навчання пацієнта розтягам, прийомам самомасажу.
Мета: дослідити ефективність програми фізичної терапії у пацієнтів з плоско-вальгусною деформацією стопи за 

реабілітаційними картами пацієнтів на базі Центру соціальної реабілітації та діагностики міста Івано-Франківськ імені Святого 
Миколая.

Методи дослідження: аналіз медичної, науково-методичної літератури; аналіз реабілітаційних карток пацієнтів, огляд, тест 
Jeck, тест вставання на мисок, мануальне тестування інверсії стопи.

Результати дослідження: нами проведений аналіз програм реабілітації пацієнтів з плоско-вальгусною деформацією стопи 
та здійснений індивідуальний підбір засобів і сучасних методик фізичної терапії на основі комплексного підходу, результати 
якої показали візуальне покращення положення стопи, позитивну динаміку та зменшення больового синдрому під час ходьби 
у пацієнтів. Реалізація індивідуальної програми фізичної терапії була основана на візуальній оцінці патології стопи, врахуванні 
об’єктивних скарг пацієнта, постановки реабілітаційного прогнозу, оцінки обсягу руху, наявних обмежень і відрізнялася в 
кожному індивідуальному випадку в залежності від результатів м’язового тестування. Відмінними рисами запропонованої 
нами програми реабілітації було часткове застосовування елементів сучасних методик Бобат-терапії, PNF, міофасціального 
релізу та терапевтичних вправ корегувальної гімнастики. Застосування вище перерахованих технік дало можливість 
посилити пропріорецепцію, забезпечити реєдукацію – процес переучування м’язів зі слабким м’язовим контролем. В умовах 
паталогічного стереотипу руху м’язи працюють не правильно, порушується поступальний баланс, тому на даному етапі успіх 
реабілітації забезпечується реєдукацією. Комплекс терапевтичних вправ складався з ізольованих рухів для окремих м’язів, 
рухів групи м’язів, позиційних утримань в певних положеннях, що сприяло відновленню анатомічної форми стопи і функцій 
нижніх кінцівок. Робота з укороченими м’язами проводилась в техніці міофасціального релізу. В програму фізичної терапії були 
включенні вправи з балансування і ходьби по нерівним поверхням, оскільки точковий тиск на поверхню стопи змушує м’язи, 
що підтримують склепіння стопи, постійно скорочуватися, в результаті чого вони помітно зміцнюються. Додатковими засобами 
фізичної терапії пацієнтів з плоско-вальгусною деформацією стопи застосовувались масаж нижніх кінцівок, реабілітаційне 
кінезіотейпування, аплікатор Ляпко.

Висновки: в результаті даного дослідження нами визначено зміст методики фізичної терапії пацієнтів з плоско - вальгусною 
деформацією стопи, що довела свою ефективність.

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÑÅÍÑÎÐÍÀ ²ÍÒÅÃÐÀÖ²ß Ä²ÒÅÉ Ç ÀÓÒÈÇÌÎÌ
Коваль В.В., Гриців С.В.

Науковий керівник ⎯ викл. В.Г. Тудоси 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vicktoriiiia@gmail.com

Актуальність. Дослідження доводять, що аутизм – це генетичне захворювання. Розвиток аутизму відбувається на фоні 
соціальних чинників, поганого стану екології, впливу медикаментів, тощо. Тож вилікувати аутизм нереально, але можна 
значно полегшити перебіг захворювання. Одним з найкращих методів є сенсорна інтеграція діток з аутистичним спектром, яка 
допомагає їхньому фізичному, психічному та емоційному оздоровленню.

Мета. Аналіз компонентів комплексної сенсорної інтеграції дітей з аутизмом.
Матеріли та методи. Спостереження за інтеграційною роботою дітей з аутизмом та метод аналізу і синтезу фахової 

літератури. 
Результати. За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я одна дитина зі 160 дітей в світі страждає розладом 

аутистичного спектру (РАС). РАС проявляються станом, який характеризуються порушенням мови, відсутністю емоційного 
контакту з людьми, звуженням інтересів і діяльності, усамітненням та нападами агресії. Також розлади аутистичного спектру 
часто супроводжуються іншими порушеннями, в тому числі епілепсією, депресією, тривожним станом і гіперактивним розладом 
з дефіцитом уваги. Інтелектуальний рівень досить варіативний: від важких пошкоджень до високих когнітивних здібностей. 
Щодо фізичного розвитку спостерігається порушення як загальної так і дрібної моторики; спостерігається нерівномірний 
розвиток м’язів, через повторення одного й того ж руху; також ходіння на пальцях зумовлює порушення мобільності гомілково-
ступневого суглоба, що призводить до деформацій стоп. Розлади аутистичного спектру істотно обмежують здатність дитини 
здійснювати повсякденну діяльність тому фізична терапія та ерготерапія є такою ж важливою складовою лікування як і 
медикаменти. На сьогоднішній день діти, які хворіють аутизмом, потребують вчасної та правильної допомоги з боку реабілітації. 
Одним з найпоширеніших і найдієвіших методів є комплексне застосування сенсорної інтеграційної терапії. Цей метод включає 
в себе роботу з різними фактурами, сприйняттям різноманітних звуків та світла, тренування вестибулярного апарату для 
адаптування дітей до навколишнього середовища, навчання їх елементарних дій в побуті та догляді за собою, навчання, як 
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правильно тримати ручку, ножиці, пензлик, користуватись столовими приборами. 
Висновки. Реабілітація для дітей з розладами аутистичного спектру має включати різноманітні засоби. Одним і не менш 

важливим є сенсорна інтеграційна терапія, яка спрямована як на фізичний і психічний розвиток, так і на адаптацію дітей до 
умов навколишнього середовища. Тільки за правильного використання даного методу можна досягнути найкращого результату.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ ÏÐÈ Ì²ÎÔÀÑÖ²ÀËÜÍÎÌÓ ÁÎËÜÎÂÎÌÓ ÑÈÍÄÐÎÌ²
Кремльова В.М., Сливка Д.Я.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. І.К. Чурпій, викл. О.В. Янів
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: alcatel20102015@gmail.com

Актуальність. Міофасціальний больовий синдром характеризується больовими відчуттями тривалого характеру, спазмом 
м’язів та наявністю м’язових ущільнень у напружених м’язам. М’язові ущільнення називають ще тригерними точками. Даний 
синдром спричиняє дискомфорт для людей, які на нього страждають та значно погіршують якість життя. Це зумовлює пацієнтів 
звертатися до різних медичних закладів та спеціалістів за допомогою. Оскільки дана проблема є актуальною для сьогодення, то 
ефективним засобом впливу на стан пацієнта при міофасціальному больовому синдромі є фізична терапія.

Мета. Вивчити особливості фізичної терапії при міофасціальному больовому синдромі.
Методи. Аналіз сучасних даних літературних джерел та їх узагальнення за темою дослідження.
Результати. Міофасціальний больовий синдром – одна з найбільш поширених проблем, з якою звертаються до фахівців 

у реабілітаційні центри пацієнти різного віку, статі та різноманітних професій. Причинами виникнення даного синдрому є: 
малорухомий спосіб життя, сидяча робота, тривале перебування у вимушеній позі, особливо робота за комп’ютером, часте 
переохолодження, стиснення м’язу, перевантаження нетренованих м’язів та ін. Метою фізичної терапії при міофасціальному 
больовому синдромі є тривала релаксація ураженого м’язу, яка сприятиме усуненню міофасціальних ущільнень. Це в свою чергу 
буде зменшувати біль та покращувати стан хворого. Фізична терапія хворих з міофасціальним больовим синдромом складається 
з кінезітерапії, масажу, мануальних методів та кінезіотейпування. Кінезітерапія полягає у використанні фізичних вправ, які 
сприятимуть поступовому збільшенню амплітуди рухів, релаксації м’язів за допомогою дозованих вправ на розтягнення, 
а також вправ на координацію рухів. Масаж застосовується з використанням методики седації тригерних точок. Мануальні 
методи включають м’які техніки впливу на тригерні точки такі, як міофасціальний реліз та постізометричну релаксацію 
м’язів. Методика постізометричної релаксації м’язів полягає в поєднанні короткочасної ізометричної роботи, яка триває 8-10 
секунд та пасивного розтягнення м’язу в подальшому. Повторення такої роботи проводиться 6-8 разів, що сприяє релаксації 
м’язу, зникає болючість, усуваються локальні м’язові ущільнення. Накладання аплікацій кінезіологічного тейпу спеціальною 
технікою, яка передбачає розслаблення та розтягнення м’язу дозволяє підсилити та закріпити дію масажу та мануальних 
маніпуляцій на триваліший час. Кількість сеансів та тривалість курсу фізичної терапії підбирається враховуючи індивідуальні 
особливості кожного пацієнта. Також необхідно збільшити руховий режим пацієнтів упродовж дня. Це передбачає корекцію 
пози за робочим столом; збільшення частоти вставання та виконання фізичних вправ на розслаблення напружених м’язів з 
елементами розтягнення біля робочого місця; ходьба по території кабінету, коридору чи по сходах у закладі, де працює пацієнт; 
при можливості ходьба по території прилеглій до закладу. Важливим буде долання шляху до місця роботи та назад йдучи пішки 
у різному темпі, не використовуючи транспортних засобів. Це значно дозволить збільшити руховий режим та сприятиме не 
тільки зменшенню перенапруження у м’язах, а й покращенню самопочуття пацієнта.

Висновки. Фізична терапія при міофасціальному больовому синдромі спрямована на зменшення та ліквідацію больових 
проявів, а особливо на усунення причини виникнення даного синдрому. Ефективними засобами для цього є кінезітерапія, масаж, 
міофасціальний реліз, постізометрична релаксація м’язів та кінезіотейпування. Важливим фактором уникнення виникнення 
міофасціального больового синдрому є максимальна рухова активність пацієнтів.

ÂÏËÈÂ ÄÈÕÀËÜÍÈÕ ÂÏÐÀÂ ÍÀ ÇÍÈÆÅÍÍß Ð²ÂÍß ÒÐÈÂÎÆÍÎÑÒ² Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ 
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ ²ÔÍÌÓ

Кузьмик Х.І.
Наукові керівники: асист. О.С. Бурба, к.мед.н. К.М. Скоропад
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна

Актуальність: тривожність - індивідуальна властивість кожної людини, риса характеру, що проявляється схильністю до 
надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, що загрожують, на думку цієї людини, неприємностями, невдачами.

Під час навчання студенти-медики знаходяться в постійному стані психоемоційного та розумового навантаження, це часто 
призводить до стресу та зростання рівня тривожності. Здебільшого такий стан може в подальшому призводити до розвитку 
функціональних психозів, неврозів, які сприяють розладам емоційної сфери.

Дихання необхідне для життя і є основою підтримання фізичного та психічного здоров’я. Дихальні вправи дуже легкі і прості 
у своєму виконанні, а тривалість зовсім незначна, тому вправи можна непомітно робити навіть на парах чи в громадському 
транспорті. 

Метою нашого дослідження є оцінка рівня тривожності студентів медичного факультету на різних курсах та застосування 
дихальних вправ для його зниження.

Матеріали і методи: У своєму дослідженні для оцінки рівня тривожності, зокрема генералізованого тривожного розладу, 
ми використовували шкалу ГТР-7. Шкала ГТР-7 – це особистісний опитувальник, який складається із 7 запитань. На кожне 
запитання пропонується чотири варіанти відповіді, за які нараховується певна кількість балів (від 0 до 3). На основі суми 
робиться висновок про рівень тривожності, або наявності симптомів ГТР, де 0-4 бали це мінімальний рівень, 5-9 – помірний 
рівень, 10-14 – середній рівень та 15-21 – високий рівень тривожності Відповіді ґрунтуються на відчуттях протягом останніх 
14 днів.

З метою зменшення рівня тривожності нами було запропоновано уповільнене черевне дихання тривалістю 5 хвилин при 
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появі тривоги протягом 14 днів.
У процесі виконання роботи, на першому етапі нами було проведено аналіз 146 опитувальників, з яких 29 – 1 курсу (14 дівчат, 

15 хлопців), 28 – 2 курсу (15 дівчат, 13 хлопців), 30 – 3 курсу (15 дівчат, 15 хлопців), 31 – 4 курсу (16 дівчат, 15 хлопців) та 28 – 6 
курсу (14 дівчат, 14 хлопців). 

Результати дослідження. Середній та високий рівень тривожності становив: 24 (82%) – 1 курсу (9 дівчат, 15 хлопців), 11 
(39%) – 2 курсу (4 дівчат, 7 хлопців), 24 (80%) – 3 курсу (10 дівчат, 14 хлопців), 11 (35%) – 4 курсу (4 дівчат, 7 хлопців) та 20 
(71%) – 6 курсу (8 дівчат, 12 хлопців).

Опитування проводилось двічі. Повторно, через 14 днів, було опитано студентів, у яких був середній та високий рівень 
тривожності, та які застосовували дихальні вправи для зменшення тривоги. 

При аналізі ефективності дихальних вправ було встановлено, що середній та високий рівень тривожності значно зменшився 
на 50% – у студентів 1 курсу, 54% –2 курсу 58% – у 3 курсу 49% – 3 курсу, 45% – 4 курсу та 45% – 6 курсу.

Висновок. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що середній та високий рівень тривожності переважав 
у студентів першого, третього та шостого курсів і у статевому розподілі переважали хлопці. Після застосування запропонованих 
дихальних вправ рівень тривожності знизився майже у половини опитуваних студентів, що свідчить про їхню хорошу 
ефективність.

ÀÍÀË²Ç ÌÅÒÎÄÈÊ ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ²Â  Ó Ô²ÇÈ×Í²É ÒÅÐÀÏ²¯
Марченко-Олексин М.В.

Науковий керівник ⎯ викл. О.В. Янів
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: m0730380056@gmail.com

Фахівець з фізичної терапії перед початком роботи з будь-яким контингентом пацієнтів повинен, окрім загальноприйнятих 
обстежень, проводити також реабілітаційне обстеження. До методик загального обстеження пацієнтів відносять: збір 
анамнезу, огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію, аналіз лабораторних та інструментальних методів дослідження. Методика 
обстеження спортсменів полягає у зборі спортивного анамнезу, оцінці фізичного розвитку, функціональної здатності організму, 
фізичної підготовленості, визначенні толерантності до фізичних навантажень. Фізичний розвиток оцінюється на основі 
антропометричних показників, до яких відносять: визначення довжини та маси тіла, обводу грудної клітки, визначають життєву 
ємність легень, м’язову силу кистей та станову силу. Для оцінки фізичного розвитку використовують метод антропометричних 
стандартів (середні величини ознак фізичного розвитку), метод кореляції (поєднані між собою ознаки фізичного розвитку), 
метод індексів (масозростовий індекс, індекс маси тіла Кетле) та метод перцентилів (виділення осіб з низькими, середніми, та 
високими показниками). Функціональне тестування використовується для оцінки функціональних можливостей організму, а 
саме: серцево-судинної системи, зовнішнього дихання, вегетативної нервової системи, вестибулярного аналізатора; загальної 
фізичної працездатності та енергетичних потенціальних можливостей організму. Це тестування є дуже важливим для 
визначення функціонального стану організму спортсменів і осіб, які займаються фізичною культурою. Функціональна проба 
- це точно дозований вплив на організм людини різних факторів, які дозволяють вивчити реакцію на ці фактори фізіологічних 
систем і дає змогу отримати уявлення про функціональний стан людини в умовах активної життєдіяльності. Для оцінки 
визначення максимального споживання кисню застосовують тест Купера та тест Наваккі. Оцінка реакції серцево-судинної 
системи на навантаження проводиться за допомогою наступних тестів: добовий моніторинг ЕКГ (за Холтером), проба Мартіне-
Кушелевського та Летунова. Для оцінки функцій дихальної системи використовують проби з затримкою дихання (Штанге, Генчі), 
а також проби Джеймса, Серкіна та Розенталя. Тести для оцінки стану вегетативної нервової системи: проба з ізометричним 
навантаженням та зі зміною положення тіла в просторі - ортостатична та кліностатична проби. Оцінка точності та координації 
проводиться за допомогою проби Ромберга, колінно-п’яткової та пальце-носової проб. Для визначення сили та тонусу м’язів: 
динамометрія, тонусометрія, хронаксиметрія, міотонометрія. Для оцінки стану нервової системи використовують теппінг – 
тест. Проби з напруженням Вальсальви, Флека та Бюргера використовуються для оцінки стану спортсменів, які займаються 
важкою атлетикою. Толерантність до фізичного навантаження визначають за допомогою проби Руф’є, Руф’є-Діксона, також 
використовують Гарвардський степ-тест. Дані методики обстеження використовуються у спортивній медицині для забезпечення 
лікарсько-педагогічного контролю спортсменів під час їх тренувальної та змагальної діяльності. Обстеження є важливим 
компонентом для фізичних терапевтів, які встановлюють реабілітаційний діагноз, прогноз, та розробляють індивідуальну 
програму фізичної терапії для спортсменів, які відновлюються після отриманих травм та ушкоджень у реабілітаційних центрах.

ÐÎËÜ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍ²É ÒÅÐÀÏ²¯ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ËÅÃÊÎÞ 
ÏÅÐÑÈÑÒÓÞ×ÎÞ ÁÐÎÍÕ²ÀËÜÍÎÞ ÀÑÒÌÎÞ

Островська К.М.
Науковий керівник ⎯ к.н.фіз.в., доц. Н.Р. Голод 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kseniia.ostrovska@gmail.com
Актуальність. Бронхіальна астма (БА) - це хронічне запальне захворювання, яке супроводжується обмеженням потоку ви-

дихуваного повітря через дихальні шляхи. Хворі на астму можуть скаржитися на низьку якість життя, оскільки їх повсякденна 
діяльність може бути обмежена погіршенням дихальної симптоматики. Численні зарубіжні дослідження демонструють, що 
легенева реабілітація має сприятливий вплив на хворих з БА на будь-якій стадії захворювання, оскільки покращує якість життя 
та контроль за недугою, зменшує хрипи, тривогу, депресію та запалення бронхів.

Мета. Оцінити ефективність легеневої реабілітації у пацієнтів з контрольованою легкою персистуючою БА.
Матеріали і методи. Проведено оцінку якості життя та контрольованості симптомів у 28 пацієнтів з БА, які, окрім базової 

терапії згідно адаптованої клінічної настанови 2020 року, виконували індивідуальний комплекс фізичних вправ протягом 3-х мі-
сяців. Аналіз контрольованості та якості життя виконано за допомогою анкетування в опитувальниках контролю астми (Asthma 
Control Questionnaire — ACQ) та «Якість життя пацієнтів з БА» (AQLQ), а також тесту контролю астми (Asthma Control Test 
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-ACT).
Результати. До моменту початку базисної терапії проведено повне загальноклінічне обстеження 28 пацієнтів з легкою 

персистуючою БА, а також анкетування в опитувальниках ACQ, ACT, AQLQ. На основі отриманих результатів пацієнти були 
розподілені на 2 групи: І група – 16 хворих, яким, окрім призначення базисної терапії, розроблено індивідуальні комплекси дозо-
ваних фізичних навантажень; ІІ група - 12 хворих, які отримували виключно базисну терапію БА. Після 3-х місячного лікування 
при повторному обстеженні та анкетуванні встановлено, що «добрий контроль» над БА було досягнуто у 62,5 % пацієнтів, а 
«частковий» – у 37,5%. В ІІ групі картина була гіршою: у 16,7 % хворих не було досягнуто контролю над симптомами БА, у 13,3 
% – контроль був «частковим», а у 50 % – «добрим». В загальному ж, покращення якості життя відмічалось у 100 % пацієнтів І 
групи та у 83,3 % ІІ групи. 

Висновки. Комплексні дозовані фізичні навантаження, підібрані індивідуально на основі результатів загальноклінічних об-
стежень, даних спірографії, оцінки симптоматики та супутньої патології, мають позитивний вплив на підвищення контролю БА 
та якість життя пацієнтів, причому без залучення додаткових фінансових затрат.

ÂÏËÈÂ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÌÅÐÅÆ ÍÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÓßÂËÅÍÍß ÌÎËÎÄ² ÙÎÄÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÈÕ 
ÏÈÒÀÍÜ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÑÏÎÑÎÁÓ ÆÈÒÒß

Попадинець В.С.О.
Науковий керівник ⎯ д.мед.н., проф. І.К. Чурпій 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання 

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: victoria.stefany.p@gmail.com
Актуальність. За даними дослідження агентства WeAreSocial, щомісячна аудиторія соціальних мереж зросла до 4 млрд 

користувачів. На сьогоднішній день соціальні мережі – один із соціальних інститутів, який тією чи іншою мірою виконує 
замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо певного впливу на населення в цілому, в тому числі й на окремі вікові 
та соціальні категорії 

Отже, акаунтом у соціальних мережах володіють 53% населення Землі. Про це йдеться у звіті Digital 2020. З них більша 
частина користувачів віком від 13 до 35 років. За даними дослідження ЮНІСЕФ 2019 року 44,7% підлітків у робочі (навчальні) 
дні проводить у соціальних мережах 4 години та більше (34,1% хлопців та 54,6% дівчат).

Мета. Дослідити вплив контенту соціальних мереж на залучення молоді до здорового способу життя. 
Матеріали та методи дослідження. Метод аналізу наукової літератури та досліджень на тему якості контенту соціальних 

мереж. 
Результати дослідження та їх обговорення. За останні 15 років, у зв’язку з різким погіршенням рівня фізичного та 

соматичного здоров‘я дітей та підлітків, кількість просвітницької діяльності у сфері здорового способу життя значно зросла. У 
сьогоденні головним механізмом для популяризації інформації стали соціальні мережі. На відміну від інших засобів інформації, 
соціальні мережі поєднують у собі друковану, фото- та відеоінформацію. Використовуючи інтернет-мережу для навчання, 
ми можемо сприймати одну й ту ж інформацію такими каналами сприйняття: зоровим та слуховим, оскільки є можливість 
прочитати, побачити та почути дані, і це суттєво покращує процес засвоєння інформації. Здоров‘я вважається найбільшим 
трендом і асоціюється у молоді з красою, силою та довготривалою молодістю. Тепер для того, щоб отримати кваліфіковану 
допомогу та доцільну інформацію, не завжди потрібно читати професійну літературу, оскільки це все можна дізнатись в 
інтернеті, поки гортаєш стрічку. 

До найпопулярніших соціальних мереж відносяться Facebook (www.facebook.com) – найчисленніша за кількістю користувачів 
міжнародна соціальна мережа (1,5 млрд.). Twitter (www.twitter.com) – популярна соціальна мережа, що нагадує мініблоги. 
Кількість користувачів – близько 300 млн. Google+ (www.plus.google.com) – соціальна мережа відомого гіганта Google. У 2013 
році їй вдалось за чисельністю відвідувачів випередити Twitter. Вона налічує близько 500 мільйонів зареєстрованих користувачів. 
Instagram (www.instagram.com) – соціальна мережа, яка набула великої популярності в останні роки, її мета – допомогти іншим 
соціальним мережам розповсюдити фотознімки та відеозаписи користувачів. Кількість користувачів – близько 400 млн.

Фітнес-тренери, дієтологи, професійні спортсмени – всі вони вийшли на Інтернет арену. Особливої популярності це набуло 
за останній рік, у зв’язку з пандемією COVID-19. Увесь світ зіштовхнувся з проблемою гіподинамії та всіма її наслідками. 
Цікавість суспільства до занять спортом та правильного харчування зросла в рази. До того ж, навіть якщо людина хоча б один 
раз поцікавилась питанням здоров‘я, алгоритми соціальних мереж обов‘язково покажуть у стрічці ще декілька постів чи сторіс 
на схожу тему, що допомагає ще більше зацікавитись та поглибити свої знання у даній сфері. Дуже важливу роль у процесі 
поширення інформації також зіграє таргетована реклама, популярність якої значно зростає у останні роки. Вона пропонує 
людям товари за інтересами, у тому числі і знаряддя чи одяг для занять спортом, послуги дієтологів, тренерів, які можуть 
підібрати харчування і типи занять відповідно до інтересів та мети людини. 

До позитивних аспектів особистісного розвитку за допомогою Інтернет-спілкування можемо віднести подолання 
комунікативного дефіциту, розширення кола знайомих. При цьому дружба в соціальних мережах часто досить поверхнева. 
Зворотний бік спілкування у соціальних мережах – це відхід від справжнього життя, неможливість налагодити контакти з 
реальними людьми. І ця проблема дійсно дуже небезпечна: підліток зосереджується на власних переживаннях, перестає 
спілкуватися з рідними та близькими, так як не знаходить належного розуміння з їхньої сторони. Підлітки втрачають навички 
прояву інтересу до інших людей у реальному житті. Також спілкування онлайн не дає можливості встановлювати невербальний 
контакт, який є дуже важливим у порозумінні людей. Для молодого покоління це створює доволі суттєвий бар’єр у налагодженні 
соціальних зв’язків.

Висновок. Соціальні мережі відіграють важливу роль у створенні умов для більш раннього включення дітей у процес 
соціалізації та популяризації здорового способу життя. Також вони дають великий обсяг корисної й доступної інформації 
стосовно будь-яких аспектів цієї сфери. Користувачі можуть знайти спеціалістів даної справи не покидаючи при цьому інтернет-
суспільства. 



179
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
PHYSICAL REHABILITATION, ERGOTHERAPY AND PHYSICAL EDUCATION

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ¯ ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²¯ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß, ÎÁÌÅÆÅÍÍß 
ÆÈÒÒªÄ²ßËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß (ÌÊÔ) ÄËß ÎÖ²ÍÊÈ ÑÒÀÍÓ ÏÀÖ²ªÍÒÀ

Сантар З.І.
Наукові керівники: асист. Т.М. Мізюк, асист. О.С. Бурба
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна

Актуальність: Протягом останніх років у світі кардинально змінився підхід до реабілітації пацієнтів. На перший план 
виходить не постановка діагнозу, як основна і кінцева мета, але і розуміння функціональних можливостей пацієнта з певним 
захворюванням в тому середовищі, яке безпосередньо його оточує. Поняття біопсихосоціальної моделі пояснює виявлення та 
перебіг хвороби сукупністю біологічних, психологічних та соціальних факторів. Саме на цьому принципі базується Міжнародна 
класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ). Існують базові набори кодів МКФ для певних 
захворювань, проте вони потребують розширення, те перекладу на українську мову.

Мета: Провести визначення функціональних можливостей пацієнта згідно МКФ враховуючи його біопсихосоціальну модель.
Матеріали та методи: Нами було опрацьовано історію хвороби пацієнта з діагнозом «Остеоартрит з ураженням суглобів 

верхніх та нижніх кінцівок, двобічний коксартроз (Rtg ІІІ, а/ф, акт І, ФНС ІІІ)», а також проведено оцінка його стану згідно 
Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я.

Результати дослідження: Використовуючи буквенно – цифрову систему проведено кодування пацієнта згідно МКФ:
Функції організму: b280.3 Відчуття болю, b7101.4 Рухливість декількох суглобів, b7603.2 Опорні функції руки або ноги
Структури організму: s75001.473 тазостегновий суглоб
Активність та участь: d410.23 Зміна положення тіла, d415.22 Підтримка положення тіла, d4500.23 Ходьба на короткі 

дистанції, d4501.23 Ходьба на довгі дистанції, d4502.33 Ходьба по різних поверхнях, d4552.44 Біг, d460.33 Переміщення в різних 
місцях, d4600.23 Переміщення в межах житла, d4602.33 Переміщення поза межами власного будинку та інших будівель, d450.22 
Переміщення з виористанням технічних засобів, d750423. Неформальні відносини з рівними людьми

Фактори навколишнього середовища: e1151+3 Допоміжні засоби та технології для персонального повсякденного вжитку, 
e120+3 Вироби та технології для персонального пересування та транспортування в приміщеннях та поза межами приміщень, 
е1500+2 Дизайн, характер проектування, будівництва та облаштування входів та виходів будівель для суспільного користування, 
e1501.3 Дизайн, характер проектування, будівництва та облаштування доступу до внутрішніх зручностей у будівлях для 
суспільного користування, e1602.2 Вироби та технології для облаштування міської місцевості, е5100.2 Служби виробництва 
споживчих товарів

Висновок: Використання МКФ дозволяє оцінити функціональний стан пацієнта з врахуванням особливостей його середовища 
перебування, особистісних факторів. Це в свою чергу забезпечує роботу мультидисциплінарної команди в напрямку розширення 
функціональних можливостей конкретного хворого та сприяє його швидкій реабілітації.

ÌÅÒÎÄÈ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÒÀ ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÎ¯ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ Æ²ÍÎÊ Ï²ÑËß ÌÀÑÒÅÊÒÎÌ²¯ 
ÌÎËÎ×ÍÈÕ ÇÀËÎÇ

Семчук Н.O.
Науковий керівник – к.н.фіз.в., доц. Н.Р. Голод

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: semchuk.nataliya1@gmail.com
Вступ. Рак молочної залози віднесено до однієї із найбільш вагомих медичних проблем сучасності. Займає близько 20% 

в структурі онкологічних захворювань. В Україні загальна кількість випадків захворювання становить 14 533 на 100 тис. 
населення.

Мета роботи. Відновлення працездатності та пристосування жінок до повноцінного життя після мастектомії молочних 
залоз. Попередження ускладнень та психологічна адаптація.

Матеріали та методи. Провести аналіз літературних та інтернет-джерел з метою оцінки наявних реабілітаційних програм.
Результати дослідження. Мастектомія – це хірургічна операція, спрямована на видалення однієї або обох молочних залоз у 

разі онкології грудей, саркоми молочної залози, а також фіброзно-кістозної мастопатії та інших захворюваннях, де утворюються 
патологічні процеси в тканинах.

Хірургічне видалення молочної залози через онкологічного захворювання є складним фізичним і психологічним 
випробуванням для жіночого організму. Після проведеної операції можуть розвиватися різні ускладнення, одним з них є 
постмастектомічний синдром, який включає в себе:

Рубцеві зміни аксилярної зони, які обумовлюють розвиток контрактури (стійкого обмеження руху) плеча;
Брахіоплексит;
Набряк верхньої кінцівки (постмастектомічний набряк, лімфедема);
Косметичний дефект;
Фантомний біль;
Психоемоційні відхилення у вигляді занепокоєнь, тривоги, психічного виснаження, і депресії (у 25% жінок), що призводить 

до істотного погіршення якості життя.
Фізична реабілітація після мастектомії є важливим періодом. Для запобігання розвитку ряду перерахованих ускладнень, 

реабілітаційне лікування повинно бути комплексним, починатися в ранні терміни і включати в себе фізичні, фізіотерапевтичні, 
косметичні та психологічні фактори.

Методи реабілітації:
Кінезіологічне тейпування;
Лімфодренажний масаж;
Лікувальна гімнастика;
Пневмокомресійна терапія;
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Тези доповідей 90-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2021

Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Психологічна підтримка та ін.
Висновки. Важливим напрямком сучасного розвитку медицини в Україні є запровадження державної програми з обстеження 

пацієнтів підвищеного ризику на ранніх стадіях, відповідно до критеріїв міжнародних протоколів та світових рекомендацій та 
впровадження реабілітаційних програм.

Реаблітаційний етап у боротьбі жінок з раком молочної залози - це монументальний період, адже завдяки комплексному 
підході лікарів: хірургів-онкологів, пластичних хірургів, фізичних терапевтів, психотерапевтів, жінка може здобути баланс та 
комфорт між тілом і душею у “новому” періоді свого життя, вільному від онкології.

Ô²ÇÈ×ÍÀ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ß Ä²ÒÅÉ Ç ÄÈÒß×ÈÌ ÖÅÐÅÁÐÀËÜÍÈÌ ÏÀÐÀË²×ÅÌ
Слободян Л.Я. Науковий керівник ⎯ к.н.фіз.в., доц. Н.Р. Голод
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lida.slobodyan85@gmail.com

Актуальність. У структурі дитячої інвалідності хвороби нервової системи займають друге місце, з яких більша частка – різні 
форми дитячих церебральних паралічів (ДЦП). Згідно з галузевою статистикою, поширення ДЦП в Україні становить 2,56 на 
1000 дитячого населення. В Івано – Франківській області налічується 572 дитини з ДЦП, у Тлумацькому районі – 32 дитини. 

Мета. Дослідити ефективність методик фізичної реабілітації дітей з ДЦП у лікувально – профілактичних закладах, 
реабілітаційних закладах та санаторних закладах.

Матеріали та методи дослідження. Метод опитування, метод аналізу амбулаторних карточок, виписок.
Результати. ДЦП – це комплекс порушень, які впливають на здатність дитини утримувати осанку, рівновагу та рухатися. 

Церебральні порушення призводять до втрати контролю над м’язевим тонусом та руховою активністю. Виділяють 4 форми 
ДЦП: спастичну, атактичну, дискінетичну та змішану. При спастичній формі м’язи тугі та скуті, що ускладнює рух. При 
атактичній формі порушується рівновага та координація. Дискінетична форма характеризується нестійкістю тонусу м’язів, 
що змінюється від розслаблення до повної їх скутості. В деяких випадках до цього приєднуються неконтрольовані рухи, від 
повільних та ритмічних до швидких та судомних. При змішаній формі неможливо виділити ознаки лише однієї форми ДЦП, у 
дитини проявляються симптоми різних типів одночасно. ДЦП не прогресує з часом, однак, якщо не проводити реабілітацію, то 
скутість та скорочення м’язів може посилюватися та призвести до розвитку контрактур. Тому реабілітація дітей з ДЦП повинна 
бути комплексною, проводитися кожні 1,5 – 2 місяці та розпочинатися якмога раніше. 

Проведено опитування батьків 32 дітей, опрацьовано амбулаторні карточки, виписки. Проведено порівняльний аналіз методик 
фізичної реабілітації дітей з ДЦП у відділенні для дітей з ураженням ЦНС КНП «ІФОДКЛ ІФ ОР», Центрі ранньої медико – 
соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи м. Івано – Франківськ, Міжнародній реабілітаційній 
клініці Козявкіна, ДЗ «Дитячий спеціалізований клінічний санаторій «Хаджибей», санаторії імені В.П. Чкалова. 

Висновок. Найефективнішою методикою в реабілітації дітей з ДЦП виявилася методика Козявкіна, яка полягає в інтенсивній 
нейрофізіологічній реабілітації. 

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÌÅÒÎÄ²Â ÒÅÐÀÏ²¯ Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÀÄÃÅÇÈÂÍÈÉ ÊÀÏÑÓË²Ò
Сташук К.В.

Науковий керівник ⎯ к.н.з фіз.в. і с., доц. Н.М.Зінченко
Івано-Франківський національний медичний університет 

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання.
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: stashukkseniia@gmail.com

Актуальність: За аналізом звернень людей до реабілітаційного центру із захворюваннями ОРА а саме біль у плечі звертається 
біля 30% людей, серед яких 8 % з адгезивним капсулітом. 

Адгезивний капсуліт “заморожене плече” - це порушення, при якому плечова капсула, сполучна тканина, що оточує 
голеноумеральний суглоб плеча, зазнає запальної, судинної проліферації з подальшим потовщенням, рубцюванням і втягуванням 
суглобової капсули. Біль призводить до обмеження діапазону активних і пасивних рухів або селективної іммобілізації у 
плечовому суглобі, що е причиною патофізіологічних змін, зменшення колагенових волокон, жирової інфільтрації, атрофії 
зв’язок. Найбільш об’єктивні дані отримують при аналізі об’єму рухів в ураженому плечовому суглобі, а саме зовнішня ротація, 
відведення. 

Мета: порівняти лікування методами фізтерапії та лікування терапевтичними вправами у поєднанні з методом 
пропріорецептивної нейром’язової фасилітації (ПНФ). 

Матеріали і методи: аналіз наукової та спеціальної літератури, історії хвороби, збір анамнезу, ВАШ, тестування амплітуди і 
обсягу рухів, експеримент, математично-статистичні.

Результати: Дослідження проводились на базі реабілітаційного центру «Рух без болю». Структурою дослідження був 
експеримент. Загальна вибірка 16 пацієнтів, які були рандомізовані у 2 групи. 10 пацієнтів ( 1 чоловік і 9 жінок) в звичайній групі 
і 6 ( 1 чоловік і 5 жінок) в експериментальній групі. Звичайне лікування включало фізпроцедури парафін, озокерит, ультразвук з 
гідрокортизоном, електрофорез з лідазою, ампліпульс та активні вправи на плечовий пояс (протягом 30 хв). Експериментальне 
лікування включало збільшення часу виконання терапевтичних вправ (активних та пасивних вправ на розтяг і опір) та 
застосування патернів методу ПНФ ( протягом 60 хв). Ударно-хвильову терапію № 3-10 та кінезіотейпінг № 3- 5 отримували 
в обох групах. Розраховано середнє значення та SD змінних (діапазон руху плеча згинання, відведення та зовнішня ротація). 
Експеримент тривав 3 місяці, з частотою занять 3 рази на тиждень. Порівнювались отримані результати до і після початку 
експерименту за допомогою парного t-тесту. Різниця вважалася значною у всіх змінних з р < 0,01. 

Висновки: Аналіз наукової та спеціальної літератури та отримані власні дані підтверджують інформацію про те що серед 
пацієнтів з адгезивним капсулітом це жінки. Різноманітність методів терапії з використанням фізпроцедур і терапевтичних вправ 
зумовлюють складність їх ефективному підбору під час лікування, що вимагає обґрунтування відбору саме тих фізпроцедур 
і терапевтичних вправ задля кращого і швидшого одужання. В результаті дослідження отримали дані, що для поліпшення 
функціональних можливостей, збільшення обсягу рухів і зменшення болю, більшої ефективності набуває терапія у поєднанні 
терапевтичних вправ з методом ПНФ, ніж звичайне лікування з використанням фізпроцедур. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
PHYSICAL REHABILITATION, ERGOTHERAPY AND PHYSICAL EDUCATION

Проведене дослідження створює передумови для подальших розробок. 

 ÂÏËÈÂ ÑÅÀÍÑ²Â ÖÓÁÎÒÅÐÀÏ²¯ ÍÀ ÊÎÃÍ²ÒÂÍ² ÔÓÍÊÖ²¯ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
Телега Л.В.

Наукові керівники: к.мед.н. асист. У.П. Шаламай, асист. Т.М. Мізюк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики (сімейної медицини) фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна

Актуальність: В сучасному світі інтенсифікація науково-технічного прогресу веде до глобального зростання загального 
обсягу інформації. Якість сприйняття матеріалу та глибина аналізу досліджуваних даних залежить від ступеня концентрації 
уваги. При недостатньому розвитку такої властивості навчальний матеріал буде погано диференціюватись та засвоюватись. 
Для покращення концентрації уваги та пам’яті, окрім фармакотерапії, аромотерапії, фізичної активності, застосовують різні 
види рефлексотерапії (цуботерапія, голкорефлексотерапія, та інш.). Цуботерапія це різновид рефлексотерапії, лікувальний ефект 
якого полягає у впливі на активні рефлекторні точки за допомогою невеликих металевих кульок. Даний метод застосовується як 
для профілактики захворювань, так і в комплексі лікування різних захворювань.

Мета дослідження: вивчити вплив сеансів цуботерапії на когнітивні функції студентів.
Матеріали та методи дослідження: Для досягнення мети обстежено 75 студентів (33 юнаки та 42 дівчини), які навчаються 

в Івано-Франківському національному медичному університеті. Обстежувальні були розділені на дві групи: 1-ша (n=28) - 
контрольна група, 2-га (n= 47) студенти, яким проводили сеанси цуботерапії. Особливості уваги, її стійкість та інтенсивність 
вивчали за допомогою коректурної проби (таблиць Анфімова). Обчислювали коефіцієнт точності виконання роботи (К), стійкості 
уваги (V) та швидкісті опрацювання інформації (С). Коректурну пробу проводили на першій та четвертій парах. Для студентів 
2-ї групи після першої пари розпочинали сеанс цуботерапії (металеві кульки закріплювали в парних точках розташованих у 
невеликій западині над соскоподібним відростком скроневої кістки).

 Результати дослідження: При порівняльному аналізі показників коректурної проби, яка проводилася на 4-ій парі у 
обстежених контрольної груп встановили, що точність виконання роботи (К) зменшилась на 12-14% (p<0,05), коефіцієнт 
стійкості уваги (V) на 30-41% (p<0,05), швидкість опрацювання інформації (С) – на 35-39% (p<0,05) відповідно у юнаків та дівчат 
щодо аналогічних показників даної групи на першій парі. У студентів другої групи, яким поводили сеанс цуботерапії виявили 
зменшення К на 7-10% (p<0,05), V на 21-25% (p<0,05), С 19-21% (p<0,05) відповідно у юнаків та дівчат щодо аналогічних 
показників даної групи на першій парі. 

При порівняльному аналізі показників коректурної проби на 4-тій парі у хлопців та дівчат другої групи виявлено збільшення 
К на 6-7%(p<0,05),V на 16-18 %(p<0,05), С – на 14%-17%(p<0,05) щодо контролю.

Висновок: Таким чином, можна стверджувати, що застосування сеансів цуботерапії запобігає зниженню когнітивних 
функцій у студентів протягом дня.

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ê²ÍÅÇ²ÎÒÅÉÏÓÂÀÍÍß Ó Ô²ÇÈ×Í²É ÒÅÐÀÏ²¯ ÏÐÈ ÄÖÏ
Труляєва Н.О.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. І.К. Чурпій, викл. О.В. Янів
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: trulyaeva.98@gmail.com

Актуальність. дослідження зумовлюється тим, що вже на ранніх етапах захворювання ДЦП розвиваються патологічні пози, 
контрактури, формуються неправильні рухові стереотипи. Важкість клінічного перебігу призводить до інвалідизації та до того, 
що реабілітація дітей з даною патологією стає актуальною та соціально значущою. 

Мета: довести, що використання методики кінезіотейпування у комплексній фізичній терапії дітей з ДЦП призведе 
до інгібування патологічних рухових процесів та допоможе у формуванні правильних рухових стереотипів. Завданнями 
дослідження є: провести порівняльну характеристику стану дітей з двох груп: перша, де окрім основних засобів та методів 
фізичної терапії застосовувалося кінезіотейпування; друга, де кінезіотейпування не застосовувалось.

Методи. Основним методом дослідження було проведення порівняльної подометрії на різних етапах реабілітації дітей з 
ДЦП в обох групах. 

Результати. Відповідно до результатів порівняльної подометрії, у дітей з першої групи, порівняно з дітьми другої групи 
вже за 4 тижні показники середнього положення ЗЦТ у фронтальній площині були кращими на 25%, середнього положення 
ЗЦТ у сагітальній площині на 3%, площа статокінезіограми зменшилась на 50%, що майже вдвічі краще ніж у дітей з другої 
групи; індекс стабільності був вищим на 1%. Решта показників не відрізнялися у досліджуваних з обох груп. Також у дітей з 
першої групи вдалося досягти: зменшення застійних явищ, набряків та гематом; покращення рухів у суглобах та їх стабілізації; 
зменшення больових відчуттів у м`язах; покращення функцій м`язів та регуляції їх тонусу; підвищити витривалість м`язів під 
час виконання терапевтичних вправ. Кінезіологічне тейпування дало змогу досягти повноцінної амплітуди рухів, нормальної 
іннервації та кровопостачання м’язів, без якого організм не має змоги повноцінно використовувати м’язи, що знаходяться в 
гіпотонусі і розслабити м’язи з гіпертонусом по центральному типу.

Висновки. Кінезіотейпування є додатковим методом фізичної терапії, який сприяє кращій фіксації суглобів під час виконання 
кінезітерапії у правильному анатомічному положенні та не перешкоджає їх рухливості. Кінезіологічне тейпування підтримує 
необхідний рівень тонусу паретичних м`язів, а також допомагає розслабити спазмовані м`язи. Завдяки використанню даного 
методу у комплексній фізичній терапії досягається активація процесів відновлення і контролю над рухами. Це призводить до 
поступового ціленаправленого включення рецепторного апарата пацієнта, що призводить до перебудови патологічної програми 
руху, чим власне і є ДЦП. А при умові застосування інших методів на порядок збільшує глибину і ефективність їх функцій. 
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ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÌÀÃÍ²ÒÎÒÅÐÀÏ²¯ Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç Ã²ÏÅÐÒÎÍ²×ÍÎÞ ÕÂÎÐÎÁÎÞ
Фітьо Ю.Р.

Наукові керівники: к.мед.н. К.М. Скоропад, асист. О.С. Бурба 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна

Актуальність. Артеріальна гіпертензія є однією з найпоширеніших патологій у світі. Серед загальної кількості захворювань 
серцево-судинної системи найбільш розповсюдженим захворюванням є гіпертонічна хвороба – понад 45%. Причиною 
підвищеного інтересу до гіпертонічної хвороби є те, що вона часто уражає людей молодого працездатного віку та, у разі 
відсутності належного лікування, може призвести до серйозних ускладнень: інфаркту міокарда, інсульту, ТІА, крововиливу в 
сітківку, відшарування сітківки та ін.

На світовому фармацевтичному ринку представлений широкий спектр препаратів для лікування підвищеного артеріального 
тиску, проте щороку все більше уваги приділяють немедикаментозним методам лікування та реабілітаційному процесу.

Метою роботи було показати ефективність застосування магнітотерапії в лікуванні та реабілітації пацієнтів з гіпертонічною 
хворобою.

Матеріали і методи. Дослідження порводилось на базі університетської клініки ІФНМУ. Було відібрано 35 пацієнтів з 
діагнозом гіпертонічна хвороба ІІ. Всі хворі були поділені на 2 групи: І група (20 пацієнтів), які отримували медикаментозну 
терапію та курс локальної магнітотерапії (на комірцеву ділянку), ІІ група (15 пацієнтів), які отримували тільки медикаментозну 
терапію. Стан пацієнта оцінювався при поступленні, на 5 та 10 день лікування.

Магнітотерапія виконувалась на апараті DIMAR D2000 тривалість процедури – 25 хвилин, програма В (18 Гц + 25 Гц + 35 Гц 
+ 50 Гц + 2 Гц), курс лікування 10 процедур.

Магнітне поле покращує внутрішньосерцеву динаміку, під його впливом знижується рівень холестерину в крові, знижується 
АТ, зменшується частота і тяжкість приступів стенокардії, підвищується толерантність до фізичного навантаження. Магнітне 
поле діє на судинну систему: поліпшується кровотік, нормалізується тонус судин, знижується в’язкість крові, розкриваються 
колатералі.

Результати дослідження. У результаті дослідження встановлено, у пацієнтів І групи стабільне зниження АТ відбувалось на 
2 добу, у пацієнтів ІІ групи на 4 добу. Прояви артеріальної гіпертензії – головний біль, шум у вухах, мерехтіння мушок перед 
очима, запаморочення були наявні у всіх пацієнтів обох груп до початку лікування. На 5 добу головний біль турбував 10% (2) 
хворих І групи і 26,7 % (4) – ІІ групи (р<0,05), шум у вухах спостерігався у 15% (3) пацієнтів І групи та 33,3% (5) – ІІ групи 
(р<0,05), запаморочення виникало у 15% (3) хворих І групи та 40% (6) – ІІ групи (р<0,05). На 10 добу головний біль зник у всіх 
пацієнтів незалежно від методу лікування, шум у вухах продовжував турбувати 5% (1) хворих І групи та 20% (3) – ІІ групи, 
запаморочення спостерігалось у 5% (1) та 26,7 % (4) І та ІІ груп відповідно (р<0,05).

Висновки. Застосування магнітотерапії у лікуванні пацієнтів з гіпертонічною хворобою сприяє більш швидкому зниженню 
АТ та більш вираженій регресії клінічних проявів (головний біль, шум у вухаха, запаморочення.)

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ² ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÍÅÄÎÍÎØÅÍÈÕ Ä²ÒÅÉ Ó ÊÀÒÀÌÍÅÑÒÈ×ÍÎÌÓ 
ÊÀÁ²ÍÅÒ² ÍÀ ÁÀÇ² Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÈÒß×Î¯ ÊË²Í²×ÍÎ¯ Ë²ÊÀÐÍ² Ì²ÑÒÀ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÀ

Шаршин Г.І.
Науковий керівник ⎯ викл. О.В. Янів

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: galunka18r@gmail.com
Актуальність. Останнім часом все частіше спостерігається народження недоношених дітей у місті Івано – Франківську. У 

зв’язку з цим у 2018 році було відкрито катамнестичний кабінет на базі КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» для діагностики, 
реабілітації і спостереження в динаміці за цими дітьми. До групи ризику відносять: гестаційний вік при народженні від 28 
тижнів і маса тіла від 500г, енцефалопатія, внутрішньошлуночкові крововиливи, гіпоглікемія, тяжкі вади розвитку, сепсис, 
судоми, нейроінфекція, гіпербілірубінемія, проведення штучної вентиляції легень тривалістю до 72 годин, генетичні порушення, 
аномальні показники неврологічного обстеження.

Мета. Спостереження за дітьми перших трьох років, які потребують реабілітаційних заходів на ранніх етапах їхнього 
розвитку на базі КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» міста Івано-Франківська у катамнестичному кабінеті.

Матеріали і методи. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури з даної проблематики, аналіз медичної 
документації катамнестичного кабінету, соціологічний метод, спостереження. Дослідження проводилося на базі КНП «Міська 
дитяча клінічна лікарня» міста Івано-Франківська у катамнестичному кабінеті. У ньому працює мультидисциплінарна 
команда, яка складається з таких фахівців як: педіатр, невролог, імунолог, фізичний терапевт, логопед, психолог, офтальмолог, 
отоларинголог. 

Результати. За результатами аналізу медичної документації катамнестичного кабінету та на основі спостережень найбільша 
кількість пацієнтів – це дітки із затримкою статокінетичного розвитку, синдромом Дауна, з гіпертонусом і гіпотонусом 
м’язів, кривошиєю. Кожна дитина, яка потрапляє у цей кабінет проходить діагностику у спеціалістів мультидисциплінарної 
команди. Фахівці перевіряють тонус м’язів, мобільність у суглобах, спастику м’язів, рефлекси, на який вік відповідає розвиток 
дитини. Після проведеного первинного огляду на основі отриманих результатів розробляється програма реабілітаційних 
заходів індивідуально для кожної дитини. Індивідуальна програма ранньої комплексної фізичної терапії включала в себе: 
кінезіотерапію, гідрокінезотерапію, масаж, ігротерапію, Войта - терапію, залучення батьків до співпраці з командою фахівців. 
Завдання реабілітаційної програми – розслаблення м’язів при наявності гіпертонусу, профілактика утворення патологічних 
положень, покращення рухливості в суглобах, стабілізація опороздатності рук та ніг, розвиток системи рівноваги, координації. 
Реабілітаційні заходи проводяться кожного дня, упродовж дня. Дозування навантаження відбувається з урахуванням 
індивідуальних особливостей дітей та збільшується поступово за рахунок збільшення кількості повторень вправ, інтенсивності 
проведення процедур, подовження часу заняття. Після кожного курсу впровадження індивідуальної реабілітаційної програми, 
здійснюють повторну діагностику, під час якої оцінюють динаміку змін у стані здоров’я дітей та ступінь зменшення проявів 



183
ФТИЗІАТРІЯ 
PHTHYSIOLOGY

захворювання у процесі реабілітації.
Висновки. Робота з маленькими пацієнтами відбувається за методикою Войта-терапії. За її допомогою можна визначити 

відхилення рухової спроможності, слуху, зору, сну, уваги та мови. Фахівці мультидисциплінарної команди проводять обстеження 
та реабілітацію дітей у катамнестичному кабінеті за допомогою спеціального обладнання, що дозволяє виявляти патології в 
діток на ранньому етапі їхнього розвитку, скласти програму реабілітації і не допустити до виникнення ускладнень, а також 
дають змогу запобігати тяжкій інвалідизуючій патології. 

ÔÒÈÇ²ÀÒÐ²ß 
PHTHYSIOLOGY

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÄÈÍÀÌ²ÊÈ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÎÑÒ² ÍÀ ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇ ÑÅÐÅÄ Ä²ÒÅÉ ÒÀ Ï²ÄË²ÒÊ²Â Ó 
²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÇÀ 2018-2020 ÐÐ.

Мельник А.Л., Торянік С.Ю.
Науковий керівник ⎯ асист. Л.В. Чайгирева 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: andrianaskype@email.ua

Актуальність. Щорічно в багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, реєструється високий рівень показників 
захворювання на туберкульоз, що на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною медико-соціальною проблемою. Незважаючи 
на поступову стабілізацію епідемічного процесу в Україні стан епідемії залишається. Це є наслідком несвоєчасної діагностики 
та збільшення кількості хворих із резистентними до лікування формами, а також хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ. Інфікування 
великої кількості дорослого населення призводить до збільшення ризику інфікування значної кількості дітей та підлітків. 

Мета. Вивчити динаміку та поширення захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків у Івано-Франківській області 
на основі статистичних даних за 2018-2020рр. 

Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження та аналізу захворюваності дітей та підлітків на туберкульоз у Івано-
Франківській області слугували дані статистичних звітів Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру за 
останні три роки (2018-2020 рр.). 

 Результати. У 2018 р. захворюваність дітей на туберкульоз досягла 6,3 на 100 тис. населення, у 2019 р. - 6,8, а у 2020р. - 2,2. 
Проаналізувавши статистичні дані захворюваності на туберкульоз серед дітей і підлітків у Івано-Франківській області за 2018-
2020рр., прослідковується збільшення випадків з 2018 р. по 2019р. та зменшення з 2020р. Отримані нами дані свідчать про те, 
що за останні три роки було зареєстровано такі показники: серед дітей - Богородчани (2), Долина(2), Калуш(3), Коломия(5), 
Надвірна(7), Рожнятів(2), Снятин(1), Тисмениця(2), Івано-Франківськ(5), Галич(1), Косів(4), Рогатин(1), Тлумач(1), що в 
загальному по області становить 36 дітей. Серед підлітків захворюваність на туберкульоз у 2018р. становила 24,1 на 100 тис. 
населення, 2019р. -21,9, 2020р. - 7,1, а саме Богородчани(2), Долина(1), Калуш(2), Надвірна(2), Снятин(1), Тисмениця(1), Івано-
Франківськ(6), Косів(4), Рогатин(1), Тлумач(1), що в загальному по області становить 21 дитина.

Висновок. За останні роки рівень захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків має незначну тенденцію до 
зниження, проте в Івано-Франківській області епідеміологічна ситуація залишається складною та нестабільною. Згідно даних 
за 2020р. прослідковується зниження показників захворюваності порівняно з 2018-2019 роками. Дитячий організм на противагу 
дорослому слабо захищений від туберкульозної інфекції, тому не можна заперечувати прямий зв’язок між зростання кількості 
випадків захворювання на туберкульоз серед дітей та підлітків і захворюваності дорослого населення.

ÀÌÁÓËÀÒÎÐÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇÓ. ÇÀ ×È ÏÐÎÒÈ, Ç ÒÎ×ÊÈ ÇÎÐÓ ÏÀÖ²ªÍÒÀ
Островська К.М., Конюська С.І.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Я. Макойда
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kseniia.ostrovska@gmail.com

Актуальність. В Україні стартувала та набирає обертів реформа фтизіатричної галузі, що базується на соціальній цільовій 
програмі протидії туберкульозу (ТБ) на 2019-2023 рр. В її основі лежить впровадження ефективних амбулаторних, пацієнт-
орієнтованих моделей надання медичної допомоги, що сприятиме покращенню прихильності до лікування та його ефективності.

Мета. Метою нашої роботи було виявлення та аналіз основних перепон, що виникають на шляху впровадження амбулаторного 
лікування з точки зору пацієнта. 

Матеріали і методи. Нами було проведено опитування 54 пацієнтів з чутливим (ЧТБ) та хіміорезистентним туберкульозом 
(ХРТБ), що знаходились на стаціонарному та амбулаторному лікуванні в КНП «ІФОФПЦ».

Результати. Серед 32 хворих на ЧТБ, 21 (65,6%) зазначали, що надають перевагу амбулаторному відеоконтрольованому 
лікуванню (ВОТ), 11 (34,4%) пацієнтів виявили бажання лікуватись стаціонарно, причиною були відсутність належних умов 
вдома чи складність або не бажанням щодня відвідувати сімейного лікаря з метою прийому препаратів під наглядом. Впродовж 
першого місяця терапії, після налагодження супроводу хворих, представниками неурядової організації «100% життя», 6 з 11 
стаціонарних пацієнтів були переведені на амбулаторне лікування. 

Серед випадків ХРТБ 18 (81,8%) з 22 опитаних погоджувались на лікування тільки в умовах стаціонару. Основними 
причинами були: 13 (72,2%) хворих – терапія режимами, що впроваджуються в розрізі операційних досліджень по лікуванню 
рифампіцин резистентного ТБ та ТБ з множинною лікарською стійкістю, у 5 (27,8%) пацієнтів, схема лікування включала 
ін’єкційний препарат. Основні причини, що збільшували відсоток госпіталізації: острах вживання нових препаратів та можливі 
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побічні дії, складність логістики в умовах СOVID-19, коморбідні стани, що потребують інтенсивного медичного нагляду. 
Висновки. Амбулаторне ведення неускладнених випадків ЧТБ та ХРТБ, є перспективним методом лікування пацієнтів, 

оскільки допомагає соціалізації та знижує рівень стигматизації, щодо хвороби. Проте ряд перепон, що виникають на шляху 
реформи, потребують активного включення в супровід пацієнтів неурядових організацій, значної психологічної підтримки та 
мотиваційного консультування.

ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²×ÍÀ ÑÈÒÓÀÖ²ß ÏÎ ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇÓ Â ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²
Полюк І.І.

Науковий керівник – к.мед.н., асист. О.П. Мельник-Шеремета
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynap99@gmail.com

Актуальність. Туберкульоз (ТБ) – одна з найбільш актуальних проблем сучасної медицини, хоч і вважається давньою 
хворобою, яка вражає людство понад 4000 років. За даними ВООЗ, щорічно в світі виявляють понад 7-10 млн. хворих, з них 
4-4,5 млн. – із бактеріовиділенням. Помирають від ТБ близько 3-х млн. осіб, з них, 97% у країнах, що розвиваються. Загальна 
кількість хворих на ТБ у світі досягає 50-60 млн.

Особливістю епідемії ТБ Україні, є превалювання захворювання, що супроводжується стійкістю мікобактерії до 
антибіотикотерапії. За офіційними даними, в нашій країні, щороку реєструється близько 30 000 нових випадків захворювання 
на туберкульоз, з них ХРТБ близько 800.

Мета. Провести аналіз епідеміологічної ситуації щодо ТБ в Україні, зокрема у Івано-Франківській області (за 2017-2020 рр.)
Матеріали та методи. Аналіз доступної вітчизняної та світової літератури.
Результати. Після проведеного аналізу, нами була виявлена особливість динаміки епід -показників: впродовж 2017-2019 

рр. Спостерігалась тенденція до зниження рівня захворюваності. Так, у 2017 р. в Івано-Франківській області (за даними 
бактеріоскопії/культурального дослідження) підтверджено 1066 випадів ТБ, що становить 3,3% від загальної кількості в 
Україні (31584 хворих). У 118 (11% від загальної кількості підтверджених випадів ТБ в області) хворих діагностовано важкі 
клінічні форми. У 2018 р. в Івано-Франківській області було підтверджено 913 осіб, що становить 3,0% від загальної кількості 
в Україні (31584 хворих). У 125 (13%) хворих діагностовано важкі клінічні форми. У 2019 р. в Івано-Франківській області 
було підтверджено 784 особи, що становить вже 2,7% від загальної кількості в Україні (28539 хворих). У 100 (12%) хворих 
діагностовано важкі клінічні форми. Особливість показників 2020 р. в Івано-Франківській області, де підтверджено лише 
336 осіб, що становить 2,2% від загальної кількості в Україні (15449 хворих), пов’язано з епідемією COVID-19, та зниження 
верифікації ТБ загалом у світі на 30% і, зокрема, в Україні на 45-55%.

Висновки. За результатами даного дослідження встановлено, що протягом останніх років в Івано-Франківській області 
виявлення хворих на туберкульоз значно знизилось (з 3,3% у 2017 р. до 2,7% у 2020р). Але зросла кількість хворих важкими 
формами захворювання (з 11,0% у 2017 р. до 12,5% у 2020р.).
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ² Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÂÎÐÈÕ Ç ÊÐÎÂÎÒÅ×ÅÞ Ç 
ÂÀÐÈÊÎÇÍÎ-ÐÎÇØÈÐÅÍÈÕ ÂÅÍ ÑÒÐÀÂÎÕÎÄÓ

Алхімов С.Ю. 
Науковий керівник – к.мед.н., асист. В.В. Лєсний
Харківський національний медичний університет 

Кафедра хірургії №2
м. Харків, Україна, e-mail: syalkhimov.1m17@knmu.edu.ua

Актуальність. Кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу - одне з найважчих ускладнень цирозу печінки через 
високу летальність (40% при первинній кровотечі і 70% при рецидиві).

Мета дослідження. Проаналізувати сучасний алгоритм діагностики та лікування хворих з кровотечею з варикозно-
розширених вен стравоходу.

Матеріали і методи. Основним методом нашого дослідження став аналіз статистичних даних 32 історій хвороб хірургічного 
відділення. Предметом вибірки були пацієнти з ускладненими формами цирозу печінки. При об’єктивному дослідженні виявлені 
симптоми: біль у епігастральній ділянці, правому підребер’ї - 20 (62,5%) хворих; нудота / блювання (незміненою кров’ю) - 32 
(100%); артеріальна гіпотензія (АТ нижче 100 мм рт ст) - 30 (93,7%); набряки / асцит - 10 (31,2%), розширення вен передньої 
черевної стінки «голова медузи» - 5 (15,6%); іктеричність шкіри - 4 (12,5%). У клінічному аналізі крові діагностована: анемія 
нижче 100 г / л - 24 (75%); тромбоцитопенія - 9 (28,1%). Особливості біохімічного аналізу крові: підвищення АсАТ, АлАТ понад 
100 МО/л - 29 (90%) хворих, гіпербілірубінемія - 8 (25%); диспротеїнемія - 20 (62.5%). 

Результати дослідження. Для верифікації джерела кровотечі всім пацієнтам в ургентному порядку проведена фіброезофагог
астродуоденоскопія: варикозно-розширені вени ІІ ступеня - 5 (15%) пацієнтів; варикозно-розширені вени ІІІ ступеня - 12 (37,5%); 
варикозно-розширені вени ІІІ ступеня з «червоними маркерами» - 15 (47%). У 3 (9,3%) пацієнтів зі стабільною гемодинамікою 
була проведена склеротерапія, 29 (90%) хворим проведена балонна тампонада за допомогою зонда Блекмора. Консервативна 
терапія складалася з пропранололу (для зменшення тахікардії менше 100 ударів / хвилину), соматостатин, транексанова кислота, 
етамзілат натрію, інфузійна терапія для стабілізації артеріального тиску на рівні 100 мм рт. ст. Рецидив кровотечі до 24 годин 
від моменту госпіталізації діагностовано у 7 (21%) пацієнтів. Оперативне втручання в обсязі операція Паціори проведена 1 (3%) 
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пацієнту. Летальність в досліджуваній групі 7 (21%) пацієнтів. 
Висновки. Хворі з кровотечею з варикозно-розширених вен стравоходу складають групу пацієнтів високого ризику 

(летальність 21%), що вимагає не тільки проведення повноцінного мультидисциплінарного консервативного лікування, а й 
своєчасного виконання шунтуючих (TIPS), ендоваскулярних (емболізація селезінкової вени) операцій, що дозволяють знизити 
частоту рецидивів і смертей.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÎÍËÀÉÍ-ÍÀÂ×ÀÍÍß Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â-ÌÅÄÈÊ²Â
Бандура А.С., Бандура Ю.С.

Науковий керівник – к.мед.н., асист. М.Б. Федорків 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: banduraaa@ukr.net

Актуальність. Частина весняного (березень-червень) та майже весь осінній семестри студенти Івано-Франківського 
національного медичного університету (ІФНМУ) навчалися дистанційно в зв’язку з пандемією COVID-19.

Мета – дослідити доступність та якість дистанційного (онлайн) навчання у студентів ІФНМУ. Адже, основною проблемою 
є неможливість здобуття практичних навичок студентами-медиками.

Матеріали і методи. Дослідження проведено серед 1330 студентів ІІ-VI курсів медичного факультету ІФНМУ (дівчат – 945, 
хлопців – 380) в період з 21 по 24 вересня 2020 року: студентів ІІ курсу було 195 (14,7 %), ІІІ курсу – 316 (23,7 %), IV курсу 
– 345 (25,9 %), V курсу – 262 (19,8 %), VI – 212 (15,9 %). Опитування проведено за допомогою google-форми і включало 31 
запитання щодо ефективності впровадження дистанційного навчання та адаптацію до нього студентів-медиків. Опрацьовування 
отриманих результатів проводили в Microsoft Excel.

Результати. Дистанційне навчання в ІФНМУ проходило на платформі Microsoft Teams, про що зазначили 92,0% студентів 
(n=1224). Зручною дану платформу вказали 81,5% студентів (n=1084). Розклад онлайн-занять влаштовує 710 студентів (53,4 %). 
В основному (86,2%) студенти користуються браузером Google Chrome. Серед джерел, з яких студенти отримують завдання з 
дисциплін були: Microsoft Teams – 54,0% (n=718), сайт університету – 30,0% (n=395), месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram) 
– (n=151), соціальні мережі – 3,8% (n=50). Лише 71,1% респондентів вважали себе проінформованими стосовно змін в процесі 
навчання.

Студенти відзначають наступні переваги дистанційного навчання: збільшення корисного часу (відсутність переїздів) – 
57,2%, комфортна домашня атмосфера – 14,7%, можливість працювати – 11,1%, гнучкість навчального процесу – 9,0%. 28,2% 
респондентів зазначили, що якість їхнього навчання покращилася, проте 18,7 % вважають навпаки. Більшість студентів (78,5%) 
виявились адаптованими до умов дистанційного навчання. Зручно навчатися в онлайн форматі 59,2% респондентам, ще 22,9% 
– зручно, але складно. 

Серед труднощів дистанційного навчання студентів-медиків варто виділити важкість засвоєння практичних навичок майже 
половиною (49,2%) респондентів. Проте, слід виділити, що рівень мотивації в рамках дистанційного навчання збільшився у 
28,1% студентів, ще у 39,3% – не змінився, і лише у 24,3% – знизився.

Висновки. Студенти-медики в умовах пандемії COVID-19 виявилися досить (67,4%) вмотивованими в плані здобуття освіти. 
Також, до “плюсів”, варто віднести збільшення корисного часу у 57,2% студентів. Проте 49,2% студентів вказують на важкість 
засвоєння практичних навичок в онлайн-форматі.

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÐÀÄ²Î×ÀÑÒÎÒÍÎ¯ ÀÁËßÖ²¯ ÄËß Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÂÀÐÈÊÎÇÍÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ 
ÍÈÆÍ²Õ Ê²ÍÖ²ÂÎÊ 
Безрука В.В., Трач В.В.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Ю. Атаманюк 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії післядипломної освіти
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: v.bezruka@ukr.net

Актуальність. Актуальність проблеми варикозної хвороби (ВХ) зумовлена поширеністю захворювання, частота якої 
складає від 7-51% і має чітку тенденцію до зростання. У лікуванні ВХ нижніх кінцівок до сьогодні важливе місце посідають 
хірургічні втручання, які базується на принципах ліквідації патологічних венозних рефлюксів і варикозно змінених поверхневих 
вен. При цьому флебектомія нерідко супроводжується тривалим періодом непрацездатності та незадовільними косметичними 
результатами. У зв’язку з цим, постійно актуальною є проблема зменшення інвазивності втручання і скорочення термінів 
госпіталізації і реабілітації. Розвиток нових медичних технологій дав поштовх до розробки і впровадження в клінічну практику 
ендовенозних малотравматичних методів лікування ВХ, зокрема які базуються на використанні радіочастотної енергії.

Мета. Проаналізувати ефективність радіочастотної абляції (РЧА) для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок
Матеріали і методи. На клінічній базі кафедри хірургії післядипломної освіти впродовж 2019-2020 рр., проведено 85 РЧА з 

причини ВХ. У 49 пацієнтів проведено втручання на одній кінцівці а у 18 хворих - на обох кінцівках. З них 78 операцій проведено 
в басейні великої підшкірної вени а 18 - у басейні малої підшкірної вени. Середній вік пацієнтів склав 47,6 років. РЧА проводили 
під місцевою тумінісцентною анестезією за загальноприйнятою методикою з стандартними налаштуваннями радіочастотного 
генератора. Робочий катетер уводили через інтрадюсер 6F в проксимальному напрямку з дистальної точки рефлюкса. Всі етапи 
операції проводили під ультразвуковим контролем. Немагістральні гілки у 65 хворих ліквідовано мініфлебектомією за Вараді, а 
у 11 випадках операція поєднана з хімічною абляцією «foam-form» 1% розчином полідоканолу.

Результати. Ефективність проведеного лікування оцінювали через 1, 6 та 12 місяців використовуючи сонографічні критерії. 
У 100% пацієнтів після проведеного лікування спостерігалась повна оклюзія опрацьованої вени, при чому у 77% випадків до 12 
місяця спостерігалась повна резорбція вени. У жодного пацієнта не діагностовано тромбозу глибоких вен, клінічно значимих 
гематом та опіків шкіри. Гіперпігментація надфасціальних ділянок спостерігалась у 8 хворих яким проведена мініфлебектомія 
та у 4 - яким проведено одномоментну склеротерапію. Для оцінки результатів проведеного лікування проводили оцінку 
ефективності проведеної терапії за шкалою Venous Clinical Severity Score (VCSS). Так до операції показник VCSS складав 7,98+ 
3,2, а через 12 місяців після РЧА - 2,25+1,38 що є свідченням позивного ефекту від проведеного лікування.
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Висновки. Післяопераційні результати демонструють високу ефективність і безпечність процедури радіочастотної коагуляції 
для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, яка проводиться в амбулаторних умовах та сприяє швидкому поверненню 
до звичного способу життя.

ÄÅÐÌÀÒÎÃË²Ô²ÊÀ ² ÑÎÌÀÒÎÒÈÏ ßÊ ÏÐÎÃÍÎÑÒÈ×Í² ÌÀÐÊÅÐÈ ÇËÓÊÎÂÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ 
Î×ÅÐÅÂÈÍÈ 
Венгрин А.В.

Науковий керівник – асист. І.М. Дідух 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дитячої хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: anastasia.vengryn@ukr.net

Актуальність. Аналіз наукової літератури показав, що про злукову хворобу очеревини сформовано уявлення як про 
мультифакторіальне захворювання, на розвиток якого впливають спадкові фактори та фактори середовища. Проблема злукової 
хвороби очеревини та хірургічне лікування пов’язаної з нею гострої злукової непрохідності кишечника залишається однією 
з найбільш актуальних та складних у сучасній дитячій абдомінальній хірургії. Питанням прогнозування розвитку злукової 
хвороби очеревини присвячені поодинокі публікації у вітчизняній та закордонній літературі.

Мета. Провести літературний аналіз стосовно значення вивчення дерматогліфіки і соматотипу для прогнозування виникнення 
злукової хвороби очеревини у дітей.

В літературі представлені дані про спадковий характер захворювання, але не висвітлено питання про тип успадкування 
злукової хвороби очеревини. Паралельно з загальноклінічними не проводяться методи генетичного аналізу для виявлення 
ступеня ризику розвитку злукового процесу очеревини.

Виходячи з цього, практичний інтерес може представляти розгляд етіології та патогенезу злукової хвороби очеревини у 
рамках теорії “хвороб схильності”, в основі яких лежить сумарний ефект як спадкової схильності, так і факторів зовнішнього 
середовища. Питання зв’язку особливостей будови тіла і показників дерматогліфіки з розвитком злукової хвороби очеревини 
залишається невивченим в дитячій хірургії.

Основою клінічної антропології, яка створює таку необхідну єдність сучасної медицини, роз’єднаної на десятки окремих 
спеціальностей, в яких мимоволі “втрачається” цілісність людини, служить вчення про конституцію – сукупність біохронологічних 
та реактивностних особливостей організму, які включають фактори ризику та благополуччя. Новим в обговоренні проблеми є 
сприйняття конституції як сукупності генетичних маркерів. Структура конституції така, що окрема її ознака здатна відбивати 
загальні для даного типу конституції стани реактивності та ростових процесів.

Дерматогліфіка – розділ трасології, об’єктом дослідження якої є папілярні візерунки та сліди кистей рук і стоп. Ознаки 
пальцевої та долонної дерматогліфіки відносяться до прогностичних критеріїв, в основі застосування яких лежить висока 
спадкова обумовленість, незмінність з віком, значна індивідуальна та територіальна мінливість.

Соматотип (синоніми: конституційно-морфологічний тип, соматичний тип, тип будови тіла) являє собою зовнішній, 
найбільш доступний дослідженням та вимірам компонент конституції, генетично детермінований, який в цілому відображає 
основні особливості загальної реактивності організму. Тому визначення ознак соматотипу має виключну роль в обґрунтуванні 
спадкової природи схильності або резистентності до мультифакторіального захворювання.

На основі прогностичних та констатуючих критеріїв можливе створення диспансерних груп, схильних до злукоутворення, з 
метою проведення запобіжних заходів до розвитку злукової хвороби очеревини у дітей.

Висновки. Проведений літературний аналіз показав недостатнє висвітлення і перспективність вивчення дерматогліфіки і 
соматотипу дитини для прогнозування виникнення злукової хвороби очеревини у дітей, що перенесли хірургічні втручання на 
органах черевної порожнини.

Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÖÈÑÒÈÒÓ Ó Æ²ÍÎÊ Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ²ÍÒÐÀÂÅÇÈÊÀËÜÍÈÕ 
²ÍÑÒÀËßÖ²É Ã²ÀËÓÐÎÍÎÂÎ¯ ÊÈÑËÎÒÈ

Вінчук А.В., Макійчук М.В.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. М.В. Зеляк, асист. А.П. Мандзій,

 к.мед.н., доц. Т.З. Земан-Габур 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра урології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maruchkam0412@gmail.com

Актуальність. Розповсюдженість хронічного циститу 135 випадків на 100 тис. населення. Переважна більшість хворих — 
це жінки репродуктивного віку. При цьому в пацієнтів виникають часторецедивуючі цистити, які мають негативний вплив на 
якість життя.

Мета роботи: покращення результатів лікування рецидивуючого циститу. 
Матеріали та методи: для дослідження взято історії хвороби 6-ти пацієнток віком 26-42 роки в період з вересня по лютий 

2021р.
Усі пацієнтки пройшли комплексне клініко-лабораторне обстеження, яке включало: фізикальний огляд, результати загального 

аналізу крові, загального аналізу сечі, бактеріологічне дослідження сечі на флору, ультразвукової діагностики, при потребі 
консультації гінеколога. 

Результати: На сьогодні доведено, що пошкодження глюкозо-аміногліканового шару є основною ланкою в патогенезі 
інтерстиціального циститу ( синдрому болючого сечового міхура), рецидивуючих інфекцій нижніх сечовивідних шляхів, а 
також геморагічного циститу, який зумовлений впливом застосування хіміо- чи променевої терапії. В ході пошуку ефективних 
засобів лікування хронічного запалення сечового міхура більшість спеціалістів прийшли до думки, що в ході застовування 
інтравезикальних інстиляцій гіалуроновою кислотою спостерігається позитивна динаміка. Ми використали шкалу VAS для 
того, щоб оцінити інтенсивність болю при циститі. На початку лікування хворі вказували рівень болю в межах 10 балів, 
максимальні показники пацієнтів складали 5 балів, через місяць- 3 бали, через 6 місяців- 2 бали, що доводить ефективність 
інстиляцій гіалуроновою кислотою.
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Висновки: наше дослідження дозволяє зробити попередній висновок, що комплексне лікування рецидивуючого циститу 
з внутрішньоміхуровими інстиляціями гіалуронової кислоти, які направлені на відновлення внутрішнього шару слизової 
оболонки сечового міхура, можна розглядати проривом у лікуванні цього захворювання. Для підтвердження цього припущення 
потрібно більше незалежних досліджень. 

Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÀ ÒÀÊÒÈÊÀ ÏÐÈ ÃÎÑÒÐÎÌÓ ÊÀËÜÊÓËÜÎÇÍÎÌÓ ÕÎËÅÖÈÑÒÈÒ² Ó ËÞÄÅÉ 
ÑÒÀÐÅ×ÎÃÎ ÒÀ ÏÎÕÈËÎÃÎ Â²ÊÓ

Гафійчук Ю.С.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. М.Г. Гончар

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургії стоматологічного факультету

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yuragafi ychuk2013@gmail.com
 Актуальність. За останнє десятиріччя значно збільшилось число хворих на гострий холецистит і переважно за рахунок 

пацієнтів похилого і старечого віку. Стримане ставлення до активної хірургічної тактики з приводу гострого холециститу у 
хворих даної категорії, обумовлене зниженням у них реактивності організму і наявністю супровідної патології.

Мета – опрацювати методику виконання хірургічної тактики при гострому калькульозному холециститі (ГКХ) у людей 
старечого та похилого віку.

Матеріали і методи. Робота ґрунтується на результатах обстеження та лікування 65 хворих похилого і старечого віку 
на гострий холецистит, яким була виконана лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ). У більшості хворих (66,36 %) гострий 
холецистит перебігав на фоні тяжких супутніх захворювань: атеросклероз, хронічна ішемічна хвороба, пневмосклероз, емфізема 
легень, гіпертонічна хвороба ІІ-ІІІ стадії, захворювання сечовидільної системи.

Результати. Проведені нами дослідження свідчать про те, що у більшості хворих похилого і старечого віку при клінічному 
дослідженні була стерта клінічна картина гострого холециститу, яка проявлялася відсутністю вираженої болючості, нечітко 
вираженим напруженням м’язів передньої черевної стінки, пригніченням лейкоцитарної реакції. При сприятливому перебігу 
захворювання, застосовували консервативне лікування, а холецистектомію виконували в холодному періоді.

Висновки. Таким чином, індивідуальний підхід до кожного хворого на гострий холецистит, з врахуванням віку, клініко-
лабораторних показників, прогнозу перебігу захворювання дав можливість своєчасно обґрунтувати метод лікування, вибрати 
оптимальні терміни та вид оперативного втручання, попередити виникнення різних ускладнень (жовчного перитоніту, 
периміхурового абсцесу і ін.) й зменшити післяопераційну летальність з 4,5 % до 3,8 % .

ÀÍÀË²Ç ÏÐÈÑÒÐÎ¯Â ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÂÀÊÓÓÌ-ÒÅÐÀÏ²¯ ÐÀÍ Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ 
Ä²ÀÁÅÒÈ×ÍÎ¯ ÑÒÎÏÈ

Зорій Д.Я.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. А.В. Симчич

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра загальної хірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ZoriiDi@gmail.com
Актуальність. На сьогоднішній день найбільш ефективним є комплексний підхід до лікування пацієнтів з трофічними 

дефектами тканин кінцівок на фоні синдрому діабетичної стопи. Він включає:
- системне консервативне лікування основного і супутніх захворювань;
- хірургічне лікування з метою відновлення якісного артеріального кровопостачання та лімфо-венозного відтоку в ураженій 

кінцівці; 
- корекцію якісного складу крові та активне місцеве консервативне лікування дефектів тканин.
Мета. На основі аналізу науково - медичної літератури, використання Інтернет ресурсів вивчити та порівняти ефективність 

пристроїв для вакуум-терапії ран (ВТР), які сьогодні використовуються в світі.
Матеріали і методи. Проаналізовано технічні характеристики та лікувальний ефект таких пристроїв: Exsudex Type W1, 1000 

ml, Нідерланди, Exsudex XL-i, Нідерланди, Exsudex XS Home, 300ml, Нідерланди, NP32 P, Heaco, Великобританія, NP32 PRO, 
Heaco, Великобританія.

Результати. 1) Exsudex Type W1,1000ml, Нідерланди. Ступінь важкості хронічної ішемії за Фонтейном: 2. Розміри і кількість 
виразкових дефектів: 15 см в діаметрі і 2см глибини, 1. Тривалість лікування ВТР до появи грануляцій: 14 днів. 

2) Exsudex XL-i, Нідерланди. Ступінь важкості хронічної ішемії за Фонтейном: 2. Розміри і кількість виразкових дефектів: 
22.8, 21см, 2. Тривалість лікування ВТР до появи грануляцій: 7-10 днів. 

3) Exsudex XS Home,300ml, Нідерланди. Ступінь важкості хронічної ішемії за Фонтейном: 2. Розміри і кількість виразкових 
дефектів: 2, 3, 7, 5см; 4. Тривалість лікування ВТР до появи грануляцій: 14 днів.

4) NP32 P, Heaco, Великобританія. Ступінь важкості хронічної ішемії за Фонтейном: 2. Розміри і кількість виразкових 
дефектів: 6.8, 5, 2, 4.1, 3см; 5. 2. Тривалість лікування ВТР до появи грануляцій: 7днів. 

5) NP32 PRO, Heaco, Великобританія. Ступінь важкості хронічної ішемії за Фонтейном: 2. Розміри і кількість виразкових 
дефектів:10, 15, 6 см; 3. Тривалість лікування ВТР до появи грануляцій: 10днів.

Висновки. 1. Пристроями для ВТР, які широко використовуються в світі є пристрої фірм-виробників Exsudex, Нідерланди 
(Exsudex Type W1,1000 ml, Exsudex XL-i, Exsudex XS Home, 300 ml) та Heaco, Великобританія (NP32 P, NP32 PRO). 

2. Найефективнішим за своїми характеристиками пристроєм є Exsudex XL-i, Нідерланди.
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ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ ÌÅÒÎÄÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÂÀÐÈÊÎÇÓ- FOAM-FORM ÑÊËÅÐÎÒÅÐÀÏ²ß
Корійчук М.І., Олексюк Р.В.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. А.В. Симчич
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:@mikoriychuk2@gmail.com

Актуальність. На сьогодні, за даними Міжнародного союзу флебологів, різні форми венозної патології зустрічаються у 60-
75% населення. В Європі варикозне розширення вен нижніх кінцівок найбільш часта причина хронічної венозної недостатності 
(ХВН), спостерігається у 25-33% жінок і у 10-20% чоловіків, що ставить варикозну хворобу в ряд «хвороб цивілізації». 
Страждають переважно люди працездатного віку, але в останні роки ознаки венозної недостатності виявляють навіть у 10-15% 
школярів старших класів. 

Мета. Визначити найбільш ефективну та безпечну мініінвазивну методику лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.
Матеріали і методи. Медичне спостереження, аналіз та узагальнення науково- медичної літератури, використання Інтернет 

ресурсів. 
Результати. Foam-form склеротерапія – це модифікація склеротерапії, при якій склерозант вводиться у варикозну вену у 

вигляді збитої піни. Стан дрібнодисперсної піни значно збільшує її об’єм при зниженні стандартної дози і концентрації. Такий 
спосіб надходження склерозанту має переваги перед звичайним введенням препаратів у рідкому вигляді:

пункція вени та ін’єкція склерозанту у вигляді піни практично безболісні, що пов’язано із застосуванням дуже тонких голок; 
може виникати лише незначне печіння під час введення препарату, яке проходить через 2-3 хв;

foam-form склеротерапія дозволяє надійно усунути великі (до 1 см в діаметрі) варикозні вени;
для її проведення потрібні нижча доза та концентрація склерозанту, а також менша кількість сеансів терапії. Сліди після 

процедури практично непомітні.
Якщо дана процедура виконується під ультразвуковим контролем, то її називають ехо-склерооблітерація. Введення 

склерозанта в формі піни викликає виражений спазм вени, що дозволяє впливати на ендотелій судини мінімальною кількістю 
препарату.

Серед ускладнень мікросклеротерапії найчастіше виявлено післяін’єкційну гіперпігментацію шкіри (6,25%) та паравазальну 
інфільтрацію (6,25%), що пов’язано з порушенням методики склеротерапії та недостатньою компресією.

Згідно певних досліджень характеристика показників оклюзії вени свідчить про найбільш стійкий результат у хворих І, яким 
виконано склерооблітерації за методом „foam-form” терапії. Через 1 місяць повну облітерацію відзначено у 97,9% хворих, а 
через рік − у 86,8%.

Висновки. Найбільш ефективною, мініінвазійною та безпечною є методика стовбурової „foam-form” склерохірургії, яка 
призводить до надійної облітерації стовбурів варикозних вен.

ÊÎËÅÊÒÎÌ²ß ßÊ ÌÅÒÎÄ ÂÈÁÎÐÓ Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÂÀÆÊÈÕ 
ÏÎÂ²ËÜÍÎÒÐÀÍÇÈÒÍÈÕ ÇÀÊÐÅÏ²Â

Рокита Р.Т.
Науковий керівник ⎯ к.мед.н., асист. П.Л. Бик

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії
м. Київ, Україна, e-mail:romanrokytastudy@gmail.com

Актуальність: Хронічний повільнотранзитний закреп (ХПЗ) зустрічається у всіх групах населення, в тому числі у 1,9-10 
% дорослих, з яких 50-74% щоденно приймають послаблюючі. Лікувальна стратегія при ХПЗ дотепер не визначена. Як метод 
вибору важких ХПЗ обговорюється хірургічне лікування - субтотальна або тотальна колектомія з ілеоректоанастомозом.

Мета: оцінити ефективність хірургічного лікування важких повільнотранзитних закрепів.
Матеріали і методи: прооперовано 52 хворих віком від 25 років до 64 років: 49 (94,2%) жінок та 3 (5,8%) чоловіків.. 

Спадковість була обтяжена у 40 (76,9%) хворих. Тривалість анамнезу від початку захворювання до звернення в клініку становила 
від 8 років до 49 років. Проблеми з дефекацією в дитинстві були у 24 (46,2%) хворих. Самостійна дефекація у 28 (53,8%) 
хворих була неможливою взагалі без послаблюючих, клізм та ручної допомоги. Хворим було виконано усі необхідні обстеження 
для виключення інших причин кишкової обструкції: УЗД з дослідженням перистальтики, іригографія, пасаж контрасту та 
контрастних міток по кишечнику, колоноскопія, КТ та МРТ за показаннями. Показами до операції був повільнотранзитний 
закреп з відсутнім ефектом від консервативної терапії. 

Результати. Усім хворим було виконано оперативне лікування: субтотальну колектомію з ілеосигмоанастомозом - 40 (76,9%), 
тотальну колектомію - 12 (23,1%). Середня тривалість перебування в стаціонарі становила 10,4±2,4 доби (від 7 діб до 15 діб). 
Самостійна дефекація у хворих з’являлась на 2-4 добу. На час виписки частота дефекацій становила від 3-11 разів на добу 
(в середньому 7,0±2,8 разів на добу). Термін стабілізації частоти дефекації (2-3 рази на добу) становив від 2 міс. до 18 міс., в 
середньому 5,6±4,5 міс. 

Після стабілізації частоти дефекації кал типу 4 був у 12 (23,1%) хворих, типу 5 - у 28 (53,8%), типу 6 - у 12 (23,1%). Ускладнень 
в ранньому післяопераційному періоді не було в жодного хворого. Через рік після субтотальної колектомії 3 пацієнтки були 
прооперовані з приводу злукової кишкової непрохідності. В жодного з пацієнтів за період спостереження не розвинулося водно-
електролітних порушень та відхилень лабораторних показників крові від норми. Рецидивів закрепів не було. 

Висновок: субтотальна або тотальна колектомія у хворих з важкими повільнотранзитними закрепами є безпечними 
операціями, результатом яких є стійка нормалізація самостійної дефекації.
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ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÑÀÍÀÖ²¯ ×ÅÐÅÂÍÎ¯ ÏÎÐÎÆÍÈÍÈ ÐÎÇ×ÈÍÎÌ ÄÅÇÌ²ÑÒÈÍÓ 
Ó ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÏÅÐÈÒÎÍ²ÒÓ

Сідляр І.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.В. Міщук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургії стоматологічного факультету

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:irinasidlar@gmail.com
Актуальність: Перитоніт залишається найбільш актуальною проблемою невідкладної хірургії органів черевної порожнини, 

травм та поранень живота, та найнебезпечнішим для життя ускладненням гострих хірургічних захворювань. Незважаючи на 
численні дослідження патогенезу, удосконалення методів діагностики, оптимізації способів хірургічного лікування, розширення 
можливостей антибактеріальної терапії та детоксикації, летальність від гострого перитоніту залишається високою і коливається 
за даними різних авторів від 5% – 6% до 20% – 45%.

Мета роботи: підвищити ефективність лікування хворих на перитоніт з врахуванням його причин та патофізіологічних 
особливостей шляхом включення до комплексної терапії інтраопераційної та післяопераційних санацій черевної порожнини 
дезмістином на фоні антибактеріальної дезінтоксикаційної і регідратаційної терапії.

Матеріали і методи: клінічне обстеження хворих, оцінка тяжкості перитоніту за Мангеймським індексом перитоніту, 
визначення концентрації в крові маркерів системного запалення, оцінка функціонального стану печінки і нирок, бактеріологічне 
дослідження ексудату, визначення індексу Кальф-Каліфа.

Вивчення ефективності інтраопераційної санації черевної порожнини 0,1% проводилося у 78 хворих, поділених на дві 
підгрупи (першій санація проводилась 0,1% розчином дезмістину, другій – 0,02% розчином фурациліну в кількості 1000 мл). 
Також проводилося вивчення післяопераційної санації у 47 хворих на розлитий перитоніт, у яких індекс черевної порожнини та 
МІП перевищували, відповідно, 15 і 26 балів і яким окрім інтраопераційної санації повторно вводили дезмістин через дренажні 
трубки по 200 мл (4-5 сеансів),

Результати: Проведення інтра- та післяопераційної санації черевної порожнини 0,1% розчином дезмістину є ефективним, 
що зумовлено зниженням кількості мікроорганізмів в перитонеальному ексудаті, елімінацією з організму маркерів системного 
запалення, зростанням рівня протизапального цитокіну ЕМАП–ІІ, покращенням функціонального стану печінки і нирок, 
зменшенням термінів перебування хворих на стаціонарному лікуванні.

Висновки: Дезмістин є ефективним середником для санації черевної порожнини при дифузному і розлитому перитоніті, 
який доцільно застосовувати в практичній охороні здоров’я.

ÕÎËÅÖÈÑÒÅÊÒÎÌ²ß Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ÑÅÐÖÅÂÎ-ÑÓÄÈÍÍÎÞ ÏÀÒÎËÎÃ²ªÞ
Федук Ю.Р., Стеблик М.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. М.Г. Гончар
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yuliafeduk19@ukr.net

  Актуальність. Гострий калькульозний холецистит (ГКХ) часто поєднується з супровідною функціональною серцево-
судинною патологією та холецисто-кардіальним синдромом. Хронічний коронарний синдром (ХКС), як правило, пов’язаний з 
нападом гострого холециститу і характеризується кардіалгією, аритмією, змінами на електрокардіограмі (ЕКГ), пригніченням 
скоротливої здатності міокарда лівого шлуночка, артеріальною гіпертензією, при цьому у переважній кількості випадків ознаки 
ХКС зникають після хірургічної корекції патології жовчних шляхів, що вказує на їх функціональний генез.

Мета – опрацювати методику виконання холецистектомії у хворих з серцево-судинною патологією.
Матеріали і методи. Проаналізовано результати хірургічного лікування 36 хворих із ГКХ та супровідним ХКС. Серед 

оперованих 56 хворих із ГКХ та ХКС у 21 був деструктивний холецистит, а у 5 – катаральний. У всіх хворих лапароскопічні 
холецистектомії з тиском карбоксиперитонеуму 12,0-13,0 мм рт.ст. – 22 чол., а при лапароскопічній холецистектомії (ЛХЕ) з 
тиском карбоксиперитонеуму 8,0-11,0 мм рт.ст. – 14 хворих.

Результати. У всіх прооперованих пацієнтів в післяопераційному періоді серцево-судинних ускладнень не спостерігали 
(гострої серцево-судинної недостатності, ішемії міокарда, небезпечних аритмій). Додамо, що на 1-2 добу після операції 
незалежно від тиску карбоксиперитонеуму між 8-11 мм рт.ст. і 12-13 мм рт.ст. при лапароскопічній холецистектомії миготливої 
аритмії, згідно з добовим моніторингом ЕКГ, ні зниження ФВ<56,0 % на момент виписування із стаціонару не спостерігалось.

Висновки. У хворих з ГКХ лапароскопічне хірургічне втручання становить незначний операційно-анестезіологічний ризик, 
що дозволяє притримуватись активної хірургічної тактики, а вибір тиску карбоксиперитонеуму між 8,0-11,0 мм рт.ст. і 12,0-13,0 
мм рт.ст. пацієнти з ХКС переносять краще ніж 15,0 мм рт.ст. 

ÑÎÍÎÃÐÀÔ²×Í² ÊÐÈÒÅÐ²¯ ÏÎÊÐÀÙÅÍÍß ÂÅÍÎÇÍÎÃÎ Â²ÄÒÎÊÓ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ï²ÑËß 
ÐÅ²ÌÏËÀÍÒÀÖ²¯ Ë²ÂÎ¯ ÍÈÐÊÎÂÎ¯ ÂÅÍÈ

Чапрянська Н.В., Цуканов Я.В.
Науковий керівник ⎯ асист. І.Р. Нестеренко 
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Кафедра загальної хірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nadiya2017allo@gmail.com
Вступ: Аорто-мезентеріальна компресія (синдром «лускунчика») – виникає при гострому куті відходження верхньої брижової 

артерії від аорти (≤40-50°), що спричинює компресію лівої ниркової вени (ЛНВ) з порушенням венозного відтоку по ній. При 
даній аномалії розвивається флебогіпертензія в системі ЛНВ з розвитком структурних та функціональних змін в лівій нирці 
та органах малого тазу. Методом вибору для лікування синдрому «лускунчика» є реімплантація ЛНВ (РЛНВ), що забезпечує 
відновлення венозного відтоку по ній.

Мета дослідження: сонографічна оцінка діаметру та швидкісних показників ЛНВ у пацієнтів до та після РЛНВ.
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Тези доповідей 90-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2021

Abstract of the 90th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2021

Матеріал дослідження: в дослідження увійшли 8 пацієнтів, яким проводилась ультразвукова кольорова доплерографія 
до оперативного лікування та в терміні від 3 до 6 міс після РЛНВ. Визначалась наступні показники: діаметр дистального 
(престенотичного) та проксимального (аорто-мезентеріального ) сегментів ЛНВ; пікова систолічна швидкість (ПСШ) в обох 
сегментах. Дослідження проводилось в кліно- та ортостазі.

Результати дослідження: до операції у пацієнтів з синдромом «лускунчика» різниця діаметрів в стенозованій та дилятованій 
частині ЛНВ становила ≥ 4, а ПСШ в стенозованій частині зростала в понад 6 разів. Після РЛНВ відмічалась нормалізація 
венозного відтоку, ПШК зростала не більш ніж в 2 рази в різних сегментах ЛНВ.

Висновок: ультразвукова кольорова доплерографія ЛНВ засвідчила свою ефективність в діагностиці синдрому «лускунчика» 
та дозволяє чітко оцінити зміни венозного відтоку до і після РЛНВ.

EMERGENCY SURGERY WITH HEART INJURIES ACCOMPANIED BY SHOCK
Tkachova A.V., Bodnar E.I.

Scientifi c supervisor ─ prof. P.M. Zamyatin, PhD
Kharkiv National Medical University

Department of Surgery № 1
Kharkiv, Ukraine, e-mail: yibodnar.1m16@knmu.edu.ua

Revalence. The success of surgical treatment of victims with heart injuries accompanied by shock depends largely on the chosen 
tactics, which are still the subject of discussion, despite the fact that most surgeons follow active tactics that involve emergency surgery.

Aim of work. To evaluate the possibility of clinical use of the developed method in heart injuries and the benefi ts of the artifi cial 
circulatory system (AC) according to the clinic.

Materials and methods. Surgical interventions for heart injuries accompanied by shock were performed by femoral access with 
auxiliary SC using a portable extracorporeal circulation system for a period of time to stabilize hemodynamics, oxygen transport, oxygen-
alkaline state, to compensate for organ ischemia and multiorgan dysfunction (Patent of Ukraine No. 109592 of 25. 08.2016).

Results. Active surgical tactics allow to avoid diagnostic errors and choose the most correct type of surgery. The most important 
component of surgical care for heart injuries is blood reinfusion. The question of choosing a device for blood reinfusion is determined by 
a number of factors. The use of different options for auxiliary artifi cial circulation is contoversial because extracorporeal circulation has 
some disadvantages: lack of trained personnel and infrastructure for conducting AC; lack of surgeon`s skills; complete heparinization of 
the patient; too expensive equipment. The emergence of new technological solutions reduces the dependence on the special surgeon`s 
skills for vascular cannulation. Of particular note is the portable extracorporeal circulation system Cardiohelp (manufactured by Maquet), 
which was developed for conducting AC in emergency conditions. This system has a number of advantages: faster cannulation of the 
femoral arteries according to Seldinger, this involves the use of Cardiohelp by ambulance crews and in reception departments; use without 
special equipment; protection against air embolism; availability of regimes for various clinical situations; circulatory support up to 7 l / 
min and up to 2 weeks on one oxygenator.

Also in the arsenal of cardiac surgery include a large number of extracorporeal circulation systems that can be used to treat heart 
injuries. Due to the achieved results of AC in emergency surgery of heart injuries has great prospects. 

Conclusions. Based on these data, it should be noted that modern systems for extracorporeal circulation should become indispensable 
part of the arsenal of general surgeons engaged in unclassifi ed care.

The use of AC for cardiac injuries allows quick stabilization of hemodynamics, complete correction of damage and buying time for the 
arrival of a cardiac surgeon or transportation of the patient to the specialized center.
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