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Матерiал
дослiдження

370 нм 430 нм

K Д
1

Д
2

Д
3

K Д
1

Д
2

Д
3

Сироватка
кровi

0,60±
0,02

3,95±
0,17*

4,35±
0,13*

4,35±
0,13*

0,26±
0,01

1,803±
0,07*

1,86±
0,05*

1,88±
0,07*

Печiнка
0,83±
0,06

3,95±
0,14*

4,29±
0,14*

4,35±
0,13*

0,47±
0,03

1,75±
0,06*

1,95±
0,04*

2,05±
0,02*

Матерiал
дослiдження

Групи тварин

K Д
1

Д
2

Д
3

Сироватка
кровi

6,62±0,566 6,85±0,60 8,22±0,88 9,60±0,32*

      


Показники K Д
1

Д
2

Д
3

АлАТ 2,12±0,24 9,20±0,68* 7,72±0,34* 18,40±0,59*

АсАТ 1,13±0,09 5,41±0,08* 5,33±0,17* 5,09±0,22*
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здорові 
особи

Вихідні
дані

7 14 21 через 5
місяців

Стрептококи
Стафілококи
Дріжджеподібні гриби
Фузобактерії
Ентерококи
Лактобактерії
Мікрококи
Сапрофітні нейсерії
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Група тварин
Статистич-

ний
показник

Глюкоза
(ммоль/л)

Глiкоген
(мг/л)

МК
(ммоль/л)

ПВК
(мкмоль/л)

Iнтактнa М±m
11,60
0,21

872,73
17,29

0,96
0,02

153,64
6,37

Kонтроль 1
(стрес)

М±m

р
1

4,86
0,24

<0,001

431,17
9,48

<0,001

1,93
0,02

<0,001

261,86
11,91

<0,001

Kонтроль 2
(стрес+
етанол)

М±m

р
1

р
3

6,11
0,21

<0,001
<0,01

472,70
9,73

<0,001
<0,05

1,82
0,02

<0,001
<0,01

258,86
8,18

<0,001
>0,05

Дослiдна
(стрес +
авеол)

М±m

р
1

р
2

р
3

р4

9,89
0,17

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

761,04
15,58
<0,01
<0,001
<0,001
>0,05

0,95
0,02

>0,05
<0,001
<0,001
<0,05

169,50
8,04

>0,05
<0,001
<0,001
>0,05

Референтна
(стрес +

настоянка
женьшеню)

М±m

р
1

р
2

8,86
0,24

<0,001
<0,001

722,07
14,69
<0,001
<0,001

1,06
0,04

>0,05
<0,001

162,43
7,09

>0,05
<0,001
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Інтактна група Контроль 1 * Контроль 2 * Дослідна група **Референтна група**
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Фiбринолiтична
активнiсть,

Е440/ мл x год.
Kонтроль

ГНН
ГНН+

корвiтин
ГНН

ГНН+
корвiтин

48 год. експерименту 7 день експерименту

Сумарна 2,76±0,30
1,69±0,11
р

1
<0,01

2,79±0,16
р

2
<0,001

1,94±0,12
р

1
<0,05

3,00±0,27
р

2
<0,01

Нефермента-
тивна

1,44±0,15
0,85±0,07
р1<0,01

1,46±0,08
р2<0,001

1,03±0,05
р1<0,05

1,55±0,13
р2<0,01

Ферментативна 1,32±0,15
0,84±0,14
р1<0,05

1,03±0,08
0,91±0,06
р1<0,05

1,45±0,14
р2<0,01




       
         
     

Фiбринолiтична
активнiсть,

Е440/ мл x год.
Kонтроль

ГНН
ГНН+

корвiтин
ГНН

ГНН+
корвiтин

48 год. експерименту 7 день експерименту

Сумарна 30,1±3,07 25,2±0,8
42,5±3,0
р1<0,05
р2<0,001

30,6±1,4
39,9±2,1
р1<0,05
р2<0,01

Нефермента-
тивна

15,6±1,5 13,2±0,3
21,9±1,4
р1<0,01
р2<0,001

16,2±0,5 22,7±3,4

Ферментативна 14,5±1,5 12,0 0,5
20,6±1,5
р1<0,05
р2<0,001

0,93±0,04 17,1±1,7
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Фiбринолiтична
активнiсть,

Е440/ мл x год.
Kонтроль

ГНН
ГНН+

корвiтин
ГНН

ГНН+
корвiтин

48 год. експерименту 7 день експерименту

Сумарна 1,61±0,19 1,55±0,19
3,38±0,42
р1<0,01
р2<0,01

1,68±0,19
2,73±0,09
р1<0,001
р2<0,001

Нефермента-
тивна

0,87 0,09 0,83±0,09
1,75 0,21
р1<0,01
р2<0,01

0,89±0,10
1,42±0,05
р1<0,001
р2<0,001

Ферментативна 0,74±0,10 0,72 0,09
1,63±0,21
р1<0,01
р2<0,01

0,78±0,10
1,32±0,05
р1<0,001
р2<0,001
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Показники
Kонтроль
(М

1
±m

1
),

n=27

Група II
(М

1
±m

1
),

n=36

Група III
(М

1
±m

1
),

n=25
р

Час засинання, хв. 2,50±0,09 4,30±0,37 5,42±0,53 <0,01

Тривалiсть медика-
ментозного сну, хв.

80,40±2,59 60,10±7,3 27,20±6,99 <0,01
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Групи тварин
n = 10

Блефароптоз, бали Поза "горба", % Пiлорекцiя, %
Kiлькiсть пересiчених

квадратiв

3 години 24 години 3 години 24 години 3 години 24 години 3 години 24 години

1. Iнтактнi + розчинник 0 0 0 0 0 0 91,7±9,44 85,4±9,12

2. Резерпiн, 15 мг/кг
(контрольна група)

2,8±0,23* 2,3±0,21* 80* 90* 80* 90* 30,4±3,77* 27,5±3,36*

3.  Резерпiн, 15 мг/кг +
iмiпрамiн, 25 мг/кг

1,4±0,13# 1,0±0,14# 40# 40# 30# 40# 57,5±6,17# 40,1±4,32#

4. Резерпiн, 15 мг/кг +
сполука 18, 12 мг/кг

1,7±0,15# 1,2±0,2# 40# 50# 70 80 51,7±4,92# 37,8±4,15

5. Резерпiн, 15 мг/кг +
сполука 18-4, 12 мг/кг

2,1±0,23# 2,0±0,27 50# 80 40# 80 46,4±5,11# 31,2±4,97

6. Резерпiн, 15 мг/к г+
сполука 18-5, 12 мг/кг

1,9±0,21# 2,5±0,19 40# 80 50# 90 48,7±5,30# 39,8±4,12#
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Групи тварин RBC, 1012/л HCT Hb, г/л

Вихiдний рiвень (14) 7,2±0,5 0,38±0,03 141,4±4,3

Kрововтрата, 20 дiб (5) 7,0±0,3 0,39±0,01 114,7±1,9*

Kрововтрата +
мексидол, 20 дiб (6)

6,7±0,7 0,38±0,04 106,3±9,9*

Kрововтрата, 30 дiб (5) 7,4±0,4 0,45±0,02 139,5±1,5

Kрововтрата +
мексидол, 30 дiб (5)

5,8±0,5** 0,32±0,03** 92,7±8,0*,**

Групи тварин MCH, Пг MCHC, г/дл MCV, мкм3 RDW, %

Вихiдний
рiвень (14)

20,8±2,7 393±5,4 53,2±0,8 9,4±0,3

Kрововтрата,
20 дiб (5)

21,1±0,5 362±7,7* 59,9±0,9* 14,8±0,3*

Kрововтрата
+ мексидол,
20 дiб (6)

16,0±0,3** 283±6,6*,** 56,7±0,8*,** 12,3±0,7*,**

Kрововтрата,
30 дiб (5)

19,0±0,9 314±12* 60,6±1,7* 13,0±1,3*

Kрововтрата
+ мексидол,
30 дiб (5)

16,1±0,3** 292±4,9* 55,2±0,1** 14,2±0,1*

Групи тварин
Fe,

мкмоль/л
ЗЗЗЗ,

мкмоль/л
Насичення

трансферину, %

Вихiдний рiвень (14) 33,4±5,9 105,2 ±7,9 33,0 ±8,2

Kрововтрата, 20 дiб (5) 32,8±3,4 106,0±10,8 38,7±3,5

Kрововтрата +
мексидол, 20 дiб (6)

22,4±4,2 211,3±6,6*,** 10,7±2,2*,**

Kрововтрата, 30 дiб (5) 33,8±5,9 95,6±3,4 32,9±9,3

Kрововтрата +
мексидол, 30 дiб (5)

24,0±8,6 214,3±9,1*,** 7,3±1,8*,**
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Показник Позначення Визначення

Вiд'мний логарифм
"концентрацi" iонiв

водню
рН

Значення активно реакцi кровi або
плазми

Напруження
вуглекислого газу в
артерiальнiй кровi

Ра СО2

Дихальний показник кислотно-
основного стану

Актуальний
гiдрокарбонат кровi

АВ

Вiдображення концентрацi НСО3 в
плазмi кровi при дiйсних значеннях
рН, Ра СО

2
, температури, сатурацi
гемоглобiну

Стандартний
гiдрокарбонат кровi

SB

Вiдповiда концентрацi
гiдрокарбонату в плазмi кровi при
стандартних умовах (температура

38°С, Ра СО
2
=40 мм рт. ст.)

Буфернi основи ВВ
Сума концентрацiй всiх буферних
анiонiв (буферних систем) кровi

Надлишок буферних
основ

ВЕ
Вiдображення зсуву буферних

основ по вiдношенню до показника
ВВ
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Показ-
ники

Iнтактнi
тварини

(фоновий
рiвень)

Опiк + NаСl (контроль) Опiк + лактопроте н з сорбiтолом Опiк + НАЕS

1 доба 3 доба 7 доба 1 доба 3 доба 7 доба 1 доба 3 доба 7 доба

рН 7,221±0,01 6,984±0,02* 6,981±0,03* 6,979±0,03* 7,212±0,04# 7,215±0,05# 7,218±0,02# 7,217±0,03# 7,220±0,03# 7,213±0,05#

рСО
2

мм рт. ст.
68,8±3,4

86,3±4,5*
(+25,4%)

89,5±4,1*
(+30,0%)

88,6±3,8*
(+28,7%)

73,5±3,6#

(+6,8%)
72,9±5,8#

(+5,9%)
75,7±6,2#

(+10,0%)
70,6±5,1#

(+2,6%)
71,1±7,4#

(+3,3%)
75,9±6,7#

(+10,3%)

АВ
ммоль/л

25,32±2,0
13,01±2,4*
(-48,5%)

13,31±3,5*
(-47,3%)

13,21±2,9*
(-47,7%)

22,17±4,5#

(-12,3%)
21,19±5,2#

(-16,2%)
22,6±6,3#

(-10,6%)
23,6±7,9#

(-6,71%)
22,5±4,6#

(-11,0%)
23,01±5,5#

(-9,0%)

SВ
ммоль/л

25,41±2,8
14,4±2,9*
(-43,3%)

13,6±3,1*
(-46,14%)

13,2±2,6*
(-47,8%)

21,6±3,7#

(-15,0%)
23,8±4,1#

(-6,3%)
23,5±5,0#

(-7,4%)
22,8±4,3#

(-10,2%)
23,1±5,6#

(-9,0%)
23,6±3,2#

(-7,0%)

ВВ
ммоль/л

54,31±2,1
36,51±4,2*
(-32,7 %)

37,32±3,4*
(-31,2 %)

35,21±2,7*
(-35,1 %)

47,61±4,91#

(-12,3 %)
48,35±3,7#

(-10,9 %)
49,41±2,3#

(-9,0 %)
47,23±2,6#

(-13,0 %)
48,17±3,4#

(-11,3 %)
47,65±4,01#

(-12,2 %)

ВЕ
ммоль/л

1,78±0,08
-3,56±0,06*
(-200,0 %)

-3,65±0,04*
(-205,0 %)

-3,71±0,03*
(-208,4 %)

0,42±0,02*#

(-76,4 %)
0,63±0,04*#

(-64,6 %)
0,79±0,01*#

(-55,6 %)
0,81±0,04*#

(-54,4 %)
0,86±0,02*#

(-51,6 %)
1,02±0,05*#

(-42,6 %)
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п/п

Морфологiчна
ознака

Форми набутих вад серця, %
Всього
(n=839)А-РМ

(n=107)
НА-РМ
(n=269)

IЕ-I
(n=86)

IЕ-II
(n=94)

ДП
(n=153)

ДГЗ
(n=130)

1.
Kровоноснi

судини вiдсутнi
0 0 3,5 0 65,4 92,3 26,6

2.
Kровоноснi
судини 1+

6,5 100 96,5 34,0 34,6 7,7 54,1

3.
Kровоноснi
судини 2+

93,5 0 0 66,0 0 0 19,1




        
        
           
       


п/п

Морфологiчна
ознака

Форми набутих вад серця, %
Всього
(n=839)А-РМ

(n=107)
НА-РМ
(n=269)

IЕ-I
(n=86)

IЕ-II
(n=94)

ДП
(n=153)

ДГЗ
(n=130)

1.
Стiнка судин

тонка
100 0 100 31,9 34,6 7,7 34,1

2.
Стiнка судин

товста
96,3 100 0 68,1 0 0 52,0

3.
Фiбринодний

некроз
100 0 0 35,1 0 0 16,7

4.
Фiброз судин-

но стiнки
90,6 100 0 68,1 6,5 0 52,4

5.
Лейкоцитарна
iнфiльтрацiя

100 0 96,5 100 0 0 33,8

6. Гiперемiя 100 4,5 96,5 100 20,9 0 35,3
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Показники
Kонтрольна група

n=5

Дiти з CagA (+)
штамами H. pylori

n=38

Дiти з CagA (-)
штамами H. pylori

n=37

Загальна кiлькiсть
запальних клiтин

3,6±0,9 50,84±13,12* 25,03±4,31

Kiлькiсть плазмоцитiв 2,2±0,4 37,47±12,21* 18,81±3,05

Kiлькiсть лiмфоцитiв 1,4±0,5 10,61±2,93* 5,35±1,99

Плазмоцитарно-лiмфоци-
тарне спiввiдношення

1,7±0,4 3,72±1.35 4,02±1,63

Вiдносний об'м
епiтелiоцитiв, %

0,0951±0,0113 0,0978±0,0234 0,0962±0,0239

Вiдносний об'м
капiлярiв,%

0,00260±0,003 0,00270±0,003 0,00267±0,003

Kапiлярно-епiтелiоцитар-
нi вiдношення

0,02745 ±0,026 0,0287±0,024 0,0281±0,021

Висота епiтелiоцитiв, мкм 17,28±1,46 15,42±1,52 16,23±1,47

Дiаметр ядер
епiтелiоцитiв, мкм

Вiдносний об'м
уражених епiтелiоцитiв, %

1,94±0,22 38,03±2,90* 30,73±2,23

Kлiтинна щiльнiсть
iнфiльтрату

6995,71±602,88 15861,37±737,80* 11681,30±749,32**




        
      
        
 




  
  


 

     
  
   
  

   


 
  
    
    
     



  

    
 



    
    
    
   
   







15 (1) 2011

   
    
    

 
  

  

    

    
 

   
    

   
    


  

    
    
  
  



    

   

         
      
 
        
     
      
        
           
      
    
 

         
     
 
           
          
   
   







 



 











   


 












     

   










15 (1) 2011

   
    
    

 
  

  

    

    
 

   
    

   
    


  

    
    
  
  



    

   

         
      
 
        
     
      
        
           
      
    
 

         
     
 
           
          
   
   







 



 











   


 












     

   










15 (1) 2011




     



       

     
    








     

      
    
     
       

      


   
    
       
    

    


     
      


   


    
      


 
    

 

 


 
 







    
















   








  




    









     
 





 
 



     
 







15 (1) 2011



    



     

    
 
     

 

















   
 



  
  
   

 








       

      

  


    








     

      
 





   




    


















      
     
      
  

Показник
Група

контролю

Група
лiкування,
в цiлому

iАПФ iАПФ+АK
iАПФ+

-бл
iАПФ+дiур

Kiлькiсть 57 36 14 5 8 9

Kiлькiсть жiнок, (%) 26 27 21 20 37 33

Середнiй вiк, M±m 52,3±1,3 50,5±1,3 51,4±2,4 52,4±5,3 48,9±2,3 50,0±1,4

IМТ, кг/м2 M±m 29,2±0,6 38,3±1,9 36,1±3,2 33,5±4,6 48,9±2,3 37,9±3,3

САТ, мм рт.ст. M±m 154,6±2,4 152,4±3,3 153,6±7,0 160,0±11,0 143,1±4,1 154,4±3,3

ДАТ мм рт.ст. M±m 93,2±2,3 94,1±1,9 92,5±2,8 99,0±5,6 91,9±3,0 95,8±5,2

Трив. спост., мiс. M±m 15,7±1,1 15,9±1,3 17,6±2,0 13,8±5,7 14,3±2,5 15,8±2,9



Група iММЛШ1 iММЛШ2 p

Kонтроль 138,6±3,4 143,7±3,7 0,07

iАПФ 135,5±14,4 128,3±8,3 0,05

iАПФ+АK 142,1±13,7 127,3±9,4 0,04

iАПФ+   -бл 132,8±11,4 125,6±10,5 0,05

iАПФ+дiур 138,4±16,4 123,7±9,2 0,01

Група лiкування, в цiлому 137,3±8,7 128,1±4,5 0,01

 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

іАПФ іАПФ+АК іАПФ+b іАПФ+діур Контроль
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Термiн експерименту 2 тижнi 1 мiсяць 2 мiсяцi 3 мiсяцi

Kiлькiсть тварин 18 16 16 14

Загальна кiлькiсть
тварин

64
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Види тривожностi

Пiдлiтки з рiзними категорiями ФД
(n=120) Kонтрольна

група
(n=66)ПДС (n=33) ЕБС (n=37)

Поднання
(n=50)

Загальна
тривожнiсть

57,03±7,06 60,05±8,46 59,12±9,07 41,13±9,48

Шкiльна
тривожнiсть

19,42±3,51 21,16±3,85 19,92±3,50 12,60±3,99

Самооцiночна
тривожнiсть

20,52±3,95 21,05±3,83 20,42±3,69 14,30±3,87

Мiжособистiсна
тривожнiсть

17,33±3,35 17,84±3,67 18,76±3,69 14,45±3,96

Особистiсна
тривожнiсть

37,88±6,64 39,54±6,50 38,08±7,39 24,68±6,80

Реактивна
тривожнiсть

41,42±6,71 43,32±6,83* 41,94±7,21 23,40±6,48
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Термiн, год.

Умови дослiду
1 2 4 8 12 24 36 48 72 84 96

ГПМК + 0,9 %
NаСl (2 мл/кг в/о)

10 20 30 60 60 70 70 70 80 80 80

ГПМK+ ЮK-1 (1мг/кг) 0 0 10 20* 30* 30*# 50 50 60 60 60

ГПМK+ ЮK-1 (2мг/кг) 0 0 0*# 0*# 10*# 20*# 30*# 40*# 40*# 50* 50*

ГПМK+ ЮK-1 (5мг/кг) 0 10 20 20* 30* 40* 60 60 60 70 70

ГПМK+ ЮK-4 (1мг/кг) 0 10 10 20* 30* 50 60 70 70 70 70

ГПМK+ ЮK-4 (2мг/кг) 0 0 10 20* 30* 40* 60 70 70 80 80

ГПМK+ ЮK-4 (5мг/кг) 0 0 10 10* 30* 30*# 50 70 70 80 80

ГПМK+мексидол (100мг/кг) 0 0 10* 20* 30* 40* 50 50 50* 50* 60

ГПМK+пiрацетам (400мг/кг) 10 10 30 40 40 60 60 70 70 70 70
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Групи
порiвняння

Вiдносний
об'м

строми

Вiдносний
об'м фолiку-

лярного
епiтелiя

Вiдносний
об'м

iнтерфолiку-
лярного
епiтелiя

Вiдносний
об'м

колодного
компонента

K 15,79±1,25 30,81±2,11 28,59±2,24 24,81±1,18

М 27,02±1,13* 28,29±1,27* 26,11±1,78* 18,58±1,51*

Групи
порiвняння

Висота
фолiкулярних

тиреоцитiв, мкм

Дiаметр ядер
фолiкулярних

тиреоцитiв, мкм

Ядерно-цито-
плазматичне

спiввiдношення

K 12,71±0,25 6,34±0,45 0,50±0,02

М 13,41±0,33* 6,28±0,49 0,47±0,03*

Групи порiвняння
Внутрiшнiй дiаметр

фолiкулiв, мкм
Iндекс накоплення

колоду

K 36,81±3,32 1,44±0,09

М 31,62±2,72* 1,18±0,03*
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Групи
хворих

Цитоз,
(к-ть в мм3)

Бiлок, (г/л)
Реакцiя

Пандi, (+)
KСР, (+) РIФ, (+)

1
Перша,
n=27

20,28±14,06* 0,16±0,08* 1,44±0,99* 0,26±0,03* 2,78±0,65*

2
Друга,
n=20

4,2±0,31 0,09±0,02 0,8±0,05 0 0

 Групи хворих E, мН/м t, сек.
,

мН/м
,

мН·м-1·с1/2

1 Перша, n=27 25,41±1,09* 253,0±12,89* 48,43±0,46 162,5±6,58*

2 Друга, n=20 29,68±1,53 286,8±15,32 49,46±0,59 161,9±9,88
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48,30%

2,60%5,90%

38,40%

1,90%

2,60%

1В
1А
2
3
не 1-3
 1 + 2\3






Вiк (роки)
19-66 р.

М=37,8 р.
%

Kiлькiсть обстежених
Чол.
Жiн.

151
84
67

100
55,6
44,4

Генотипи:
=1В
=1А
=2
(переважно А)
=не 1-3 (ген. 1-3 не
встановленi)
=комбiнацiя двох генотипiв
одночасно 1+2 або 1+3

73
4
9
58
3

4

48,3 % } 1 А+В = 50,99
2,6
5,9
38,4
1,9

2,6

Жителi Kива та обл.
Iншi регiони

123
28

81,5
18,5

IФН:
ПЕГ
Лiнiйнi

87
64

57,6
42,4

Транзиторне пiдвищення
антитирео дних антитiл

18 11,9

Iнтерферон-iндукована
тиреопатiя (IIТ)

29 19,2
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25,25 27,24

10,86

20,83

14,18

21,21

0
5

10
15
20
25
30

До ПВТ Ч\з 1-3м.ПВТ Ч\з 6м.ПВТ

1 гр.-N(n-57)
2 гр.-ИИТ(n=16)
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Стаж дiабету

Усього
хворих на

ПЦД

Kiлькiсть
хворих без ДР

Загальна
кiлькiсть хворих

з ДР
ДР I стадi ДР II стадi ДР III стадi

абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

0-5 рокiв 17 8 47,06*,** 9 52,49*,** 5 29,44* 3 17,65 1 5,88

5-10 рокiв 10 2 20,00* 8 80,00*,** 4 40,00** 3 30,00*,** 1 10,00

10-15 рокiв 5 1 20,00 4 80,00* 2 40,00 1 20,00 1 20,00

15-20 рокiв 5 0 0 5 100 1 20,00 2 40,00*,** 2 40,00

20-25 рокiв 3 0 0 3 100 1 33,33 1 33,33*,** 1 33,33

25-30 рокiв 6 0 0 6 100 1 16,67 3 50,00*,** 2 33,33

Бiльше 30 рокiв 6 0 0 6 100 2 33,33 2 33,33*,** 2 33,33

Усього 52 11 21,15*,** 41 78,85*,** 16 30,77 15 28,85* 10 19,23

Стаж дiабету

Усього
хворих на
ЦД 1 типу

Kiлькiсть
хворих без ДР

Загальна
кiлькiсть хворих

з ДР
ДР I стадi ДР II стадi ДР III стадi

абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

0-5 рокiв 84 78 92,86* 6 7,14* 6 7,14* 0 0,00 0 0,00

5-10 рокiв 72 50 73,53* 22 30,55* 13 19,12 2 2,94* 3 4,41

10-15 рокiв 56 21 37,50 35 62,5 23 41,07 4 7,14 8 14,29

15-20 рокiв 25 5 20,00 20 89 11 44,00 3 12,00 6 24,00

20-25 рокiв 27 2 7,14 25 92,59 14 51,85 2 7,41* 9 33,33

25-30 рокiв 14 2 14,29 12 65,71 4 28,57 1 7,14* 7 50,00

Бiльше 30 рокiв 15 1 6,67 14 93,33 5 33,33 0 0,00 9 60,00

Усього 293 159 54,27* 134 45,73* 76 25,94 12 4,10* 42 14,33



         

Стаж дiабету

Усього
хворих на
ЦД 2 типу

Kiлькiсть
хворих без ДР

Загальна
кiлькiсть хворих

з ДР
ДР I стадi ДР II стадi ДР III стадi

абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

0-5 рокiв 122 92 75,41** 30 24,59** 12 9,84 8 6,66 10 8,20

5-10 рокiв 145 104 71,23 42 28,77** 24 16,44** 10 6,85** 8 6,48

10-15 рокiв 105 34 32,33 71 67,62 44 41,90 12 11,43 15 14,29

15-20 рокiв 69 18 26,09 51 73,91 25 36,23 7 10,14** 19 27,54

20-25 рокiв 42 7 16,67 35 83,33 21 50,00 3 7,14 11 26,19

25-30 рокiв 22 4 18,18 18 81,82 10 45,45 4 18,18** 4 18,18

Бiльше 30 рокiв 41 13 31,71 28 68,29 17 41,476 3 7,32** 8 19,51

Усього 547 272 49,73** 275 50,27** 153 27,97 47 8,59 75 13,71
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Вiк хворих**

Kiлькiсть хворих

Чоловiки Жiнки


ретинопатiя Нема


ретинопатiя Нема

абс. % абс. % абс. % абс. %

Молодi (до 18 рокiв) 0 0 1 100 0 0 0 0

Раннiй працездатний вiк
(19-34 роки)

4 4,44 5 55,60 4 36,40 7 63,60

Пiзнiй працездатний вiк
(35-59 рокiв)

9 64,30* 5 35,70* 3 37,50 5 62,50

Похилий вiк (бiльше 70
рокiв)

3 60,00 2 40,00 2 66,77 1 33,33

Старечий вiк (бiльше 70
рокiв)

1 100 0 0 0 0 0 0

Усього 17 56,60 13 43,40 9 40,90 13 59,10
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Показник
Kонтрольна група

(n=55)
Хворi на РА

(n=146)

KСР, мм 32,5±9,14 34,3±7,23

KДР, мм 46,8±9,13 49,9±6,99*

KСО, мл 43,2±14,3 49,2±19,1*

KДО, мл 129,6±25,6 130,3±26,1

РЛП, мм 35,5±7,07 36,4±6,44

ТЗСЛШ, мм 9,26±1,71 10,8±2,63*

ТМШП, мм 9,19±1,71 11,2±2,44*

ВТМ, од 0,40±0,07 0,44±0,11*

IММЛШ, г/м2 98,1±50,5 143,8±61,7*

УО, мл 82,5±15,1 72,9±23,5

ФВ ЛШ, % 69,1±17,2 57,2±15,7

Е, (см/с) 66,4±10,7 61,2±17,4*

А, (см/с) 57,6±10,8 60,6±13,9

Е/А 1,18±0,21 1,05±0,33*
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Показники

С-реактивний проте н, мг/л

<25
процентиля

вiд 25 до 75
процентиля

>75
процентиля

<9,8 >9,8<16,3 >16,3

n=36 n=72 n=38

ФВ ЛШ <50% 7 (19,4%) 17 (23,6%) 13 (34,2%)

Е/А <1,0 11 (30,6%) 28 (38,9%) 22 (57,9%)*#

Нормальна геометрiя ЛШ 15 (41,7%) 23 (32%) 9 (23,7%)*

Kонцентричне
ремоделювання ЛШ

3 (8,3%) 5 (6,9%) 3 (7,9%)

Kонцентрична ГЛШ 10 (27,8%) 18 (25%) 15 (39,5%)

Ексцентрична ГЛШ 8 (22,2%) 26 (36,1%) 11 (28,9%)

Показники

Шкала активностi хвороби

<25
процентиля

вiд 25 до 75
процентиля

>75
процентиля

<4,91 >4,91<5,96 >5,96

n=40 n=68 n=38

ФВ ЛШ <50% 9 (22,5%) 13 (19,1%) 16 (42,1%)*#

Е/А <1,0 11 (27,5%) 28 (41,2%) 22 (57,9%)*#

Нормальна геометрiя ЛШ 18 (45%) 23 (33,8%) 6 (15,8%)*#

Kонцентричне
ремоделювання ЛШ

3 (7,5%) 2 (2,9%) 6 (15,8%)#

Kонцентрична ГЛШ 8 (20%) 18 (26,5%) 17 (44,7%)*#

Ексцентрична ГЛШ 11 (27,5%) 25 (36,8%) 9 (23,7%)





      
    




       
       

Показники

HAQ

<25
процентиля

вiд 25 до 75
процентиля

>75
процентиля

<1,08 >1,08<2,00 >2,00

n=35 n=80 n=31

ФВ ЛШ <50% 7 (20%) 21 (26,3%) 9 (29%)

Е/А <1,0 12 (34,3%) 31 (38,8%) 18 (58,1%)*#

Нормальна геометрiя ЛШ 10 (28,6%) 33 (41,25%) 4 (12,9%)#

Kонцентричне
ремоделювання ЛШ

4 (11,4%) 4 (5%) 3 (9,7%)

Kонцентрична ГЛШ 9 (25,7%) 23 (28,75%) 11 (35,5%)

Ексцентрична ГЛШ 12 (34,3%) 20 (25%) 13 (41,9%)#
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Ознаки

Групи хворих

Основна
група (n=97)

Група порiвняння
(n=72)

Положення тiла матки, абс.ч/ %

- звичайне 92/61,3* 87/72,5

- латеропозицiя 58/38,7* 33/27,5

Форма тiла матки, абс.ч/ %

- звичайна 69/71,1* 61/84,7

- сiдловидна 12/12,3* 4/5,6

- дворога 17/17,5* 7/9,7

Розмiри тiла матки, (M ± m)

- довжина, мм 40±0,89* 49±0,93

- ширина, мм 38±0,86* 41±0,9

- V - см3 36,9±0,81* 46,7±0,91

- товщина передньо стiнки, мм 20±0,43* 22±0,45

- товщина задньо стiнки, мм 20±0,43* 22±0,45

Стан мiометрiю

Ехоструктура - не змiнена,
абс.ч/ %

94/96,9 70/97,2

- змiнена, абс.ч/ % 3/3,1 2/2,8

Товщина, мм 5±0,03* 10±0,02

Межi (чiткi, рiвнi), абс.ч/ % 96/98,9 70/97,2

Форма (лiнiйна), абс.ч/ % 95/98 71/98,3

Стан шийки матки

Форма (звичайна), абс.ч/ % 96/99 71/98,6

Довжина, мм 37±0,8* 32±0,74

Ширина, мм 16±0,32* 28±0,53
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Ознаки

Групи хворих

Основна група
(n=97)

Група порiвняння
(n=72)

Правий
ячник

Лiвий
ячник

Правий
ячник

Лiвий
ячник

Розташування, абс.ч/ %

- типове 45/46,4* 41/42,3* 44/61,1 49/68,1

- прилежить до
боково стiнки тазу

52/53,6* 56/57,7* 28/38,9 23/31,9

Форма, абс.ч/%

- звичайна 56/57,7* 54/55,7* 48/66,7 52/72,2

- неправильна 41/42,3* 43/44,3* 24/33,4 20/27,8

Розмiри, (M ± m)

- довжина, мм 38±0,8* 34±0,8* 32±0,78 32±0,78

- товщина, мм 25±0,5 36±0,8* 28±0,56* 27±0,54

- ширина, мм 36±0,8* 32±0,7* 28±0,56 29±0,57

- V - см3 17,45±0,4* 20,7±0,43* 13,1±0,2 12,89±0,27

Структура, абс.ч/ %

Анехогеннi включення:
- поодинокi 38/39,2* 42/43,3* 20/27,8 17/23,6

- чисельнi 17/17,5* 21/21,6* 8/11,1 7/9,7

- незмiнена 43/44,3* 34/35,1* 44/61,1 48/66,6

Розмiр домiнантного
фолiкула, мм (M ± m)

нема 5,4±0,1 8±0,19 нема
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Характеристика

Основна група
(n=97)

Група порiв-
няння (n=72)

абс.ч % абс.ч %

Овуляцiя з формуванням
жовтого тiла

59 60,8* 56 77,8

Персистенцiя
домiнантного фолiкула

15 15,5* 9 12,5

Вiдсутнiсть домiнантного
фолiкула

19 19,6* 3 4,2

Передчасна лютенiзацiя
домiнантного фолiкула

4 4,1 3 4,2
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Основна група (n=97) Група порівняння (n=72)




 

88%

5,30%

12%

94,70%

Основна група
(n= 97)

Група
порівняння

(n=72)

Секреторні зміни
Відсутність секркторних змін




Характеристика
Основна група

(n=59)
Група порiвняння

(n=56)

V жовтого тiла/
V ячника

0,22* 0,25

Товщина стiнки
жовтого тiла, мм

1,2±0,5* 2,3±0,3
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Показники
Базисна терапiя

(n=28)
Базисна терапiя +
Kораргiн (n=28)

Дистанцiя 6-хв. ходи (м) 360,7±6,6 421,4±5,6**

Оцiнка диспное в балах
(scale Borg )

4±0,5 2±0,3*

ФК за NYHA (кiлькiсть осiб)

I
II
III

3
20
5

16
11
1
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58% 64%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

СЧ
В-

ЛА
Г 

па
ці

єн
ти

 (%
)

10% приріст
дистанції 6-хв ходи

Покращення ФК по
NYHA

10% зниження тиску в
ЛА

Структура позитивної динаміки ЛАГ при 
лікуванні Кораргіном

Показники ехо KГ
Kонтроль

(n=20)

Базисна
терапiя СЧВ-
ЛАГ (n=28)

Базисна
терапiя +
Kораргiн
(n=28)

СТЛА, мм рт ст.
KДР ПП, мм
KДР ПШ, мм
ТПС ПШ, мм
KДР ЛШ, см
KСР ЛШ, см
KДО ЛШ, мл
KСО ЛШ, мл
ФВ ЛШ,%
ТМШП, см
ТЗСЛШ, см
Дiастолiчна дисфункцiя
ЛШ, % пацiнтiв
Гiперкiнез ПСПШ, %
пацiнтiв

13,00±1,02
3,10±0,08
2,30±0,06
0,39±0,02
4,93±0,06
3,28±0,12

110,18±2,93
39,82±3,41
65,02±1,51
0,83±0,02
0,81±0,02

0

0

51,21±1,95
3,21±0,09
2,55±0,04
0,74±0,03
5,1±0,08

3,26±0,09
123,29±4,5
47,39±2,95

61±1
1,13±0,03
1,13±0,03

50%

48%

45,57±1,9*
3.15±0.08
2.45±0.03*
0.62±0.02**
5.04±0.07
3.27±0.08

118.34±3.07
43.6±2.82

63±1*
1.06±0.02
1.06±0.04

48%

36%
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15 (1) 2011

Група
обстежених

Статевi гормони, нг/мол

прогестерон тестостерон естрадiол

1-a (n=12) 0,468±0,034 5,1±0,61 33,3±2,83

2-a (n=13)
0,545±0,041

p
1
>0,05

6,98±0,68
р

1
<0,05

35,81±2,96
р

1
>0,05

3-a (n=12)
0,593±0,041

р
1
<0,05

р
2
>0,05

3,02±0,39
р

1
<0,05

р
2
<0,05

49,8±3,29
р

1
<0,05

р
2
<0,05

4-a (n=11)

0,629±0,049
р

1
<0,05

р
2
<0,05

р
3
>0,05

2,98±0,31
р

1
<0,05

р
2
<0,05

р
3
>0,05

51,4±4,01
р

1
<0,05

р
2
<0,05

р
3
>0,05
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Показники

Нормативнi
показники
здорових

осiб

Kонтрольна група (n=50) Основна група (n=70)

до
лiкуван.

3-я доба
10-я
доба

до
лiкуван.

3-я
доба

10-я
доба

ЛII, у. о. 0,30±0,50
1,41±
0,07

1,57±
0,02

1,21±
0,07

1,46±
0,05

0,87±
0,05*

0,44±
0,02*

МСМ254, у. о. 0,240±0,010
0,463±
0,026

0,501±
0,032

0,341±
0,023

0,431±
0,023

0,284±
0,004*

0,201±
0,005*

СЗЕ, % 37,1±1,4
66,7±
1,5

72,7±
1,4

55,9±
1,6

66,8±
1,2

45,1±
1,1*

37,4±
0,3*
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Показник

Основна група (n = 40) Група порiвняння (n = 20)

до
лiкування

через
годину

через 24
години

до
лiкування

через
годину

через 24
години

ФЖЛ,% вiд
належного

70,1±1,0 82,5±1,1*# 81,7±1,1# 72,4±1,1 75,7±0,8# 74,5±0,8#

ОФВ1, % вiд
належного

64,7±0,4 84,3±1,2*# 94,4±1,2# 65,4±0,5 74,4±0,9# 90,3±1,3#

МОШ25,% вiд
належного

57,6±1,4 76,3±1,2*# 91,8±1,5# 59,7±1,7 62,4±1,1# 81,6±1,0#

МОШ
50

,% вiд
належного

55,6±0,8 75,8±0,8*# 88,3±0,8# 33,3±1,1 41,0±1,3# 64,3±1,5#

МОШ
75

,% вiд
належного

37,8±0,7 70,4±0,7*# 77,2±0,8# 28,2±0,8 42,5±1,3# 72,4±0,9#
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Захворювання

Батько
(n=113)

Мати
(n=113)

Сибси
(n=144)

Усього
(n=370)

абс. % абс. % абс. % абс. %

Наркологiчнi 100 88,5 22 19,5 80 55,5 202 54,6

Психiчнi 75 66,4 19 16,8 78 54,2 172 46,5

Усього 175 154,9 41 36,3 158 109,7 374 101,1
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Захворювання

Батько
(n=113)

Мати
(n=113)

Сибси
(n=144)

Усього
(n=370)

абс. % абс. % абс. % абс. %

Наркологiчнi 93 82,3 26 23,0 80 62,5 199 56,2

Психiчнi 87 77,0 69 61,0 95 74,2 251 70,1

Усього 180 159,3 95 84,0 175 136,7 450 127,1









Дослiдженi групи
Батько Мати Сибси Усього

абс. % абс. % абс. % абс. %

Пробанди
(чоловiки та жiнки)

100 88,5 22 19,5 80 55,5 202 54,6

Подружжя
пробандiв

93 82,3 26 23,0 86 62,5 199 56,2

р >0,1 >0,1 >0,1 >0,1

Дослiдженi групи
Батько Мати Сибси Усього

абс. % абс. % абс. % абс. %

Пробанди 75 66,4 19 16,8 78 54,2 172 46,5

Подружжя
пробандiв

87 77,0 69 61,0 95 74,2 251 70,1

р >0,05 <0,001 <0,001 <0,001
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Показник
Kонтрольна

группа
(n=26)

Хворi на IХС
(n=65)

Хворi на IХС
без ЦД
(n=32)

Хворi на IХС з
ЦД

 (n=33)

Чоловiки/жiнки 15/11 38/27 18/14 20/15

Вiк, роки 50,41±2,63 54,82±3,15 53,93 ±2,74 55,67±2,28

IМТ, кг/м2 24,32±1,24 30,13±1,65* 28,58±1.71 31,63±2,71*

ОТ у чоловiкiв, см 88,35±5,41 104,22±3,95* 101,25±2,6* 107,12±5,84*

ОТ у жiнок, см 78,82±3,53 98,19±4,16* 96,74±3,16* 99,51±2,74*

IАО, од 0,81±0,06 0,95±0,08* 0,94±0,05* 0,96±0,06*

САТ, мм рт. ст. 122,71±5,92 129,45±3,62 129,14±3,92 130,12±4,15*

ДАТ, мм рт.ст.  81,44±2,52 84,67±2,24 84,13±2,13  85,19±1,81*

ХС, ммоль/л 5,08±0,41 6,25±0,33* 6,15±0,51* 6,35±0,32*

ТГ, ммоль/л 1,65±0,14 2,34±0,18* 1,89±0,12 2,77±0,14*+

ХСЛПВЩ, ммоль/л 1,27±0,07 1,03±0,07* 1,12±0,04 0,94±0,04*+

ХСЛПНЩ, ммоль/л 3,06±0,31 4,16±0,23* 4,18±0,19 4,14±0,33*

ХСЛПДНЩ,ммоль/л 0,75±0,04 1,06±0,09* 0,86±0,07 1,26±0,06*+

IА, од 3,02±0,25 5,07±0,31* 4,54±0,25*  5,68±0,42*+

Лiпопротед (а), мг/дл 16,72±3,43 44,67±3,02* 34,82±2,31 54,51±3,31*+

Лп (а)/ХСЛПВП, од. 13,16±2,31 43,36±2,38* 31,37±3,28* 57,38±2,15*+
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Показники
Хворi на IХС (n=65)

Хворi на IХС без ЦД
(n=32)

Хворi на IХС+ЦД
(n=33)

M±SD % M±SD % M±SD %

ХС, ммоль/л
6,25±0,33
5,97±0,24

-4,48
6,15±0,51
5,87±0,34

-4,55
6,35±0,32
5,76±0,27

-9,29

ТГ, ммоль/л
2,34±0,18
1,88±0,21

-19,66
1,89±0,12
1,58±0,09

-16,40*
2,77±0,14
2,18±0,11*

-21,29

ХСЛПВЩ,
ммоль/л

1,03±0,07
1,11±0,05

7,77
1,12±0,04
1,14±0,05

1,78
0,94±0,04
1,08±0,03*

 14,90

ХСЛПНЩ,
ммоль/л

4,16±0,23
4,01±0,19

-3,61
4,18±0,19
4,02±0,23

-6,22
4,14±0,33
3,69±0,18

-10,87

ХСЛПДНЩ,
ммоль/л

1,06±0,09
0,85±0,07

-19,81
0,86±0,07
0,72±0,06

-16,28*
1,26±0,06
0,99±0,05*

-21,43

IА, од
5,07±0,31
4,38±0,27

-13,61
4,54±0,25
4.15±0,31

-8,59
5,68±0,42
4,33±0,32*

-23,77

Лiпопротед
(а), мг/дл

44,67±3,02
40,87±2,35

-8,51
34,82±2,31
32,55±2,56

-6,52
54,51±3,3

51,24±3,56
-5,60

Лп (а)/ХС
ЛПВП, од.

43,36±2,38
36,82±2,74

-15,08
31,37±3,28
28,55±2,84

-8,99
57,38±2,15
47,44±2,78*

-17,32
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Тип ураження
клапанiв

Цукровий дiабет Без цукрового дiабету

n

Частка чоловiкiв
серед пацiнтiв
з певним типом

ураження
клапанiв, %

Частота
ураження

клапанiв даного
типу у пацiнтiв
обох статей, %

n

Частка чоловiкiв
серед пацiнтiв
з певним типом

ураження
клапанiв, %

Частота
ураження

клапанiв даного
типу у пацiнтiв
обох статей, %

iзольоване
ураження АK

31 64,52 40,79 134 50,00 47,52

поднане ураження
АK та KМK

26 11,54 34,21 107 21,50 37,94

iзольоване
ураження KМK

19 21,05 25,00 41 17,07 14,54

ВСЬОГО 76 35,53 100,0 282 34,39 100,0

Тип ураження клапанiв

Поширенiсть ураження клапанiв даного типу, %

З наявнiстю цукрового дiабету Без цукрового дiабету

чоловiки жiнки чоловiки жiнки

iзольоване ураження АK 74,07 22,45** 69,07 36,22***

поднане ураження АK та KМK 11,11 46,94 23,71 45,41*

iзольоване ураження KМK 14,81 30,61 7,22 18,38




       
    

Тип ураження
клапанiв

Поширенiсть ураження клапанiв даного типу, %

З наявнiстю цукрового
дiабету

Без цукрового дiабету

чоловiки
(n=27)

жiнки
(n=48)

чоловiки
(n=74)

жiнки
(n=113)

чоловiки жiнки

середнiй
вiк (р.)

66,78±7,41

середнiй
вiк (р.)

69,92±8,58

середнiй
вiк (р.)

66,78±7,82

cереднiй
вiк (р.)

69,96±7,34

n=97,
середнiй

вiк (р.)
70,69±9,93

n=185,
середнiй

вiк (р.)
74,71±8,01

iзольоване
ураження АK

74,07 22,45 72,97 40,71 69,07 36,22

поднане ураження
АK та KМK

11,11 46,94 21,62 40,71 23,71 45,41

iзольоване
ураження KМK

14,81 30,61 5,41 18,58 7,22 18,38
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Самооцiнка стану
здоров'я

Дослiд Kонтроль Всього
p

абс. % абс. % абс. %

Добрий 18 7,6 36 17,0 54 12,0

36,809 <0,001

Мабуть, добрий 79 33,2 107 50,5 186 41,3

Мабуть, поганий 85 35,7 51 24,1 136 30,2

Поганий 56 23,5 18 8,4 74 16,5

Всього 238 100,0 212 100,0 450 100,0
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Групи
антигiпертензивних

препаратiв

Дослiд Kонтроль Всього
p

абс. % абс. % абс. %

Iнгiбiтори АПФ 35 22,0 39 43,3 74 29,7

24,144 <0,01

Дiуретики - - 2 2,2 2 0,8

Антагонiсти кальцiю 16 10,1 13 14,4 29 11,6

    -блокатори 16 10,1 8 8,9 24 9,6

    -блокатори 1 0,6 1 1,1 2 0,8

Iншi 34 21,4 6 6,7 40 16,1

Kомбiнацi 2 або
бiльше препаратiв

57 35,8 21 23,4 78 31,4

Всього 159 100,0 90 100,0 249 100,0






Артерiальний тиск
Дослiд Kонтроль Всього

p
абс. % абс. % абс. %

До 130/80 мм рт.ст. 27 11,3 88 41,5 115 25,6

92,962 <0,01

130/80 - 139/89
мм рт.ст.

36 15,1 54 25,5 90 20,0

140/90 - 159/94
мм рт.ст.

83 34,9 53 25,0 136 30,2

160/95
мм рт.ст. i вище

92 38,7 17 8,0 109 24,2

Усього 238 100,0 212 100,0 450 100,0
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Kонтингент

Заг.
кiлькiсть

Роки

2007 2008 2009

абс. % абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

%

Визнанi 58 71,2 15 0,15 60,0 32 0,33 84,2 11 0,11 57,8

Не визнанi 16 17,8 7 0,07 28,0 2 0,02 5,2 7,0 0,07 36,8

Встановлено, % 5 6,8 2 0,02 8,0 2 0,02 5,2 1,0 0,01 5,2

Продовжено, л/л 3 4,1 1 0,01 4,0 2 0,02 5,2 - - -

Всього 82 100 25 0,26 100 38 0,39 100 19 0,19 100










Kонтингент

Заг.
кiлькiсть

Роки

2007 2008 2009

абс. % абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

%

Визнанi 17 45,9 6,0 0,06 54,5 4 0,04 33,3 7,0 0,07 50

Не визнанi 7 18,9 2 0,02 18,1 3 0,03 25,0 2,0 0,02 14,2

Встановлено, % 12 32,4 2 0,02 18,1 5 0,05 41,6 5,0 0,05 35,7

Продовжено, л/л 1 2,7 1 0,01 9,0 - - - - - -

Всього 37 100 11 0,11 100 12 0,12 100 14 0,14 100

Kонтингент

Заг.
кiлькiсть

Роки

2007 2008 2009

абс. % абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

%

Первинна
iнвалiднiсть

82 13,6 25 0,26 12,1 38 0,39 15,6 19 0,19 12,3

Набута
iнвалiднiсть

520 86,3 180 1,88 87,8 205 2,14 84,3 135 1,41 87,6

Усього 602 100 205 2,14 100 243 2,53 100 154 1,60 100

Kонтингент

Заг.
кiлькiсть

Роки

2007 2008 2009

абс. % абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

%

Первинна
iнвалiднiсть

37 14,3 11 0,11 14,8 12 0,12 13,3 14 0,14 15

Набута
iнвалiднiсть

220 85,6 63 0,65 85,1 78 0,8 86,6 79 0,82 84,9

Усього 257 100 74 0,77 100 90 0,94 100 93 0,97 100
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Група Kiлькiсть
2007 2008 2009

абс. % абс. % абс. %

I 1 - - - - 1 0,74

II 36 17,0 8,4 17 6,6 5,0 3,7

III 510 185 91,5 185 89,8 129 95,5

Всього 547 202 100 202 100 135 100

Група Kiлькiсть
2007 2008 2009

абс. % абс. % абс. %

I 1 - - - - 1,0 1,2

II 28 11 15,7 7,0 10,1 10 12,3

III 191 59 84,2 62 89,8 70 86,4

Всього 220 70 100 69 100 81 100

Група Kiлькiсть

Роки

2007 2008 2009

абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

%

Без змiн 192 76 0,79 93,8 51 0,53 89,4 65 0,68 79,2

Збiльшення
важкостi

11 2,0 0,02 2,4 2,0 0,02 3,5 7 0,07 8,5

Часткова
реабiлiтацiя

4 1 0,01 1,2 1 0,01 1,7 3 0,03 3,6

Реабiлiтацiя 12 2,0 0,02 2,4 3 0,03 5,2 7 0,07 8,5

Усього 219 81 0,84 100 57 0,59 100 82 0,86 100

Група Kiлькiсть

Роки

2007 2008 2009

абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

% абс.
Iнт.
пок.

%

Без змiн 476 180 1,88 96,2 180 1,88 94,7 116 0,99 81,8

Збiльшення
важкостi

17 2 0,02 1,06 2 0,02 1,05 13 0,13 9,1

Часткова
реабiлiтацiя

10 2 0,02 1,06 4 0,04 2,10 3 0,03 2,11

Реабiлiтацiя 17 3 0,03 1,6 4 0,04 2,10 10 0,10 7,04

Усього 520 187 1,9 100 190 1,9 100 142 1,49 100
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Показники якостi
життя

Дослiдна
група
(n=46)

Перша
контрольна

група
(n=53)

Друга
контрольна
група (n=59)

Достовiрнiсть
рiзницi

середнiх
показникiв (р)

ФIЗИЧНИЙ СТАТУС

Фiзичне
здоров'я

81,3 ± 4,7 63,9 ± 4,6 52,1 ± 4,9
р

1
 < 0,01

р2 < 0,001

Фiзичне
функцiонування

69,7± 5,1 55,9±3,3 49,2±4,6
р

1
 < 0,05

р2 < 0,01

Фiзичний бiль 73,6±5,4 56,2±4,9 54,2±4,1
р1 < 0,05
р

2
 < 0,01

ПСИХIЧНИЙ СТАТУС

Соцiальне
функцiонування

60,2±5,3 47,3±3,6 39,3±4,3
р1 < 0,05
р

2
 < 0,01

Емоцiйне
функцiонування

55,1±4,9 42,6±3,4 40,3±3,1
р

1
 < 0,05

р2 < 0,05

Психологiчне
здоров'я

79,6±7,3 62,1±4,9 57,9±4,3
р1 < 0,05
р

2
 < 0,05

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗДОРОВ'Я

Життздатнiсть 69,4±5,5 54,9±4,7 51,3±4,9
р1 < 0,05
р

2
 < 0,05

Загальне
здоров'я

82,4±7,4 64,8±4,8 62,2±3,5
р

1
 < 0,05

р2 < 0,05
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Мiсце лiкування
Kiлькiсть

пролiкова-
них осiб

Частка
пролiкованих
вiд  загально 
кiлькостi, %

Витрачено
коштiв,  тис.

грн

Частка витрат
вiд загальних

витрат, %

Середнi
витрати  на 1
хворого, грн

Середня
тривалiсть

лiкування, днiв

Витрати на 1
день лiкування,

грн.

Цiлодобовий
стацiонар

56768 51 7978,8 74 140,55±7,25 7,84±0,15 17,92±1,35

Стацiонар вдома 3417 3 165,6 2 48,46±2,95 7,81±0,22 6,2±0,36

Денний
стацiонар

26811 24 1884,3 18 70,28±2,93 8,63±0,11 8,14±0,22

Амбулаторне
лiкування

24162 22 683,0 6 28,27±1,47 - -

Разом 111158 100 1071,1 100 96,36±3,81 - -
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п/п

Бiотехнiчна система

Площа перерiзу
(см2)

Осьовий момент iнерцi (см4)
Положення

центру ваги (см)

кiстка фiксатор кiстка фiксатор кiстка фiксатор xc yc

1
Цiла неушкоджена
ключична кiстка

0,8949 - 0,1513 - 0,0708 - 0,5 0,25

2
Kiстка, синтезована
пласкою накiстковою
пластиною

0,8949 0,909 0,1513 0,00607 0,0708 0,00045 0,6638 0,75

3
Kiстка, синтезована
iнтрамедулярним
гвинтом

0,8949 0,0804 0,1513 0,0005149 0,0708 0,0005144 0,5 0,75

4
Kiстка, синтезована
подвiйною деротацiйною
пластиною

0,8949 0,34475 0,163077 0,057973 0,1012623 0,14134 0,6845 1,00527

5
Kiстка, синтезована
подвiйною деротацiйною
пластиною з вушками

0,8949 0,38 0,235144 0,089256 0,140263 0,1426 0,7786 1,05609

k
max

k

M ,
W

 

 
2

max 2 2
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M
,

W
 

згmaxM

верт
зг y[M ] [ ]W 

гор
зг x[M ] [ ]W 

верт
зг

верт
y

[M ] l
EI


 






15 (1) 2011



 

  


     


     





 
    
     


 



    




     








      


        


     
   




      






 



     


     
     






   



  
     




     
    
    





 


     


гор
зг

гор
x

[M ] l
EI


 














15 (1) 2011











 
 
   
  
 

  
 
   

  
  
    

     

   
   
   
  


    
 
    
  

  
 



    

     
 
         
 

  
   
      

       
         

         
            
 
    




 























   


     

      



   







     









15 (1) 2011











 
 
   
  
 

  
 
   

  
  
    

     

   
   
   
  


    
 
    
  

  
 



    

     
 
         
 

  
   
      

       
         

         
            
 
    




 























   


     

      



   







     









15 (1) 2011



   
      

    
     

     
   


    

  
     





     



       



   





   
 
      

  





 


      




      

      







   



  


 
   


  




  
     






  


   




 
 



    





 


 




     
      

      





      

  









15 (1) 2011



   
     






    


 

    



    

   
  


     

     
    


     
 

 




    
   
      
 
        


   



     


      

   


     
   


   
       




    

 
   
   
  
  
  
  



   
  
  

 
  
    
   
 
   

   
  
  

  
   
  
   

  

  
   

 
    

     
  
   
   
     

    
   
 

    
  
  


 
  
  
   
  
     

   
    
 
     


  
   

  
 

    
     
  
    


     
   
    
  

   
  
  


      
   
 
   
    

     
  
     
    
  
      


     
      
    
   

     






15 (1) 2011

 
   
  


    

        

 
     

   
   

            
 
        

    
 


  
    



    
    
  
   
    




 




















     

     
     


       

   




   




    
      




    


    


 


    








15 (1) 2011

 
   
  


    

        

 
     

   
   

            
 
        

    
 


  
    



    
    
  
   
    




 




















     

     
     


       

   




   




    
      




    


    


 


    








15 (1) 2011




 

     
        
   
 


    


   











     





      
 



    
    
   



     

      
      

 
     

     


     
    


    


  
    


     

      
  

      
      
     
    


     



    




     
      



     
  
 


  
   
   
     









15 (1) 2011




      



     




      




     









    
   
      


   


   








 

  


 
     





    
   

    

     
  
   



      
  






       
       

      
 

    

    

    




      



   


   
    


















15 (1) 2011









 

      
  
       
    
             
      
    
 
    
    
  
      
      
           

       
    

         

       
 

          
            





 
  
   




    

    





    


   
  

  
   
   
    


   
  
  
     

   
   
   
  

  
  
   
  
     

 
   
   
 

    
  
    


  
   
   
  

 
      




     
   
      
  

   
    

    
  

    
  










15 (1) 2011






 


 
  

  

      
     
  

  

  
 
  

  

 

    

 

 

 
 

    

    

  




  
   
 

  
 
  

  

  

 








15 (1) 2011


 
 

    

  

   

 

   

  

  

      
  
  




 
  

  

  
 

 

 

     




  

   
  

  




  

 

 








15 (1) 2011


    
    
   
 

 








15 (1) 2011








    


      












