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Термiн (доба)

Умови дослiду
1 3 7

Iнтактнi тварини
(початковий рiвень)

2,10±0,09#

(100 %)
2,10±0,09#

(100 %)
2,10±0,09#

(100 %)

Iнтактнi тварини+катетер 2,11±0,03# 2,00±0,06# 2,05±0,06#

Опiк + 0,9% NaCl (контроль)
1,42±0,04*
(- 33,3 %)

1,18±0,06*
(- 43,8 %)

1,34±0,06*
(- 36,2 %)

Опiк + HAES-LX-5 %
2,01±0,06*#&

(- 4,3 %)
2,04±0,03*#&

(- 2,9 %)
2,18±0,07#&

(+ 3,80 %)

Опiк + лактопроте н з
сорбiтолом

1,94±0,04*#&

(- 7,6 %)
-1,91±0,05*#&

(- 9,0 %)
1,95±0,04*#&

(- 7,1 %)

Термiн (доба)

Умови дослiду
1 3 7

Iнтактнi тварини
(початковий рiвень)

98,00±0,30#

(100 %)
98,0±0,30#

(100 %)
98,0±0,30#

(100 %)

Iнтактнi тварини+катетер 98,14±0,41# 97,71±0,31# 98,28±0,51#

Опiк + 0,9% NaCl (контроль)
80,28±2,41*
(- 19,7 %)

73,42±1,05*
(- 25,1 %)

78,85±0,90*
(- 19,5 %)

Опiк + HAES-LX-5 %
94,0±0,90*#&

(- 4,1 %)
95,71±0,93*#&

(- 2,3 %)
94,85±0,90*#&

(- 3,21 %)

Опiк + лактопроте н з
сорбiтолом

90,42±0,91*#&

(- 7,7 %)
92,71±0,90*#&

(- 5,4 %)
91,71±1,05*#&

(- 6,4 %)








        
         
       
       







   



     

       
       
     

       





   



        

     
      











    
 

    
  


   
  


 
 

   
     

 
  
   
  
   
   

   
  
  
    
   
   

    

   
   
   
    

   
   
   
  
    

   
     


 
 
     
  

    
  

       
   
  


    
   

     
    
   
 
   
  
    


  
    


  
  

  
 


  
 




























   











 

   













     

      




       
       
     
     
  







   



     


    


    

    
    

     
   
     



    

      




 








    




     


      
     
   
    
   
    
       
     

 



     






   











 

   













     

      




       
       
     
     
  







   



     


    


    

    
    

     
   
     



    

      




 








    




     


      
     
   
    
   
    
       
     

 



     








   





    

      

    


    


      


     


    
     
      
    


  










     






  
 
    
  
    
    
  








    




  
  
   


 




 




 


     
     
    
    


      

   
 

   
      
    
  



    
    



    
     
  


    
   

     

     

   
  






   




    
 
  

   





     


     
    

 
    


   
   
      


  
    
     
 



   


     

     


    

 

   

      

     
     

      


    
      
   




   


    
   

     

      




    






 
   

        

     
     




     


    


     

   
    
     


      
     
     

   

     
   

   



     
     







   



    
   
       
  



   







    

 


    
     
  



  


 
    

     
   
    


  
      
    
  


  


 
  
  
 
   

   
  
    

   
  

   
 
    
 


   



   
   
    


  
   

  
   
     
 

    
  
     
   

  
    
    
 
    
    
   

   




  


   
  
   
   
     
   

 
     
   
     

  
   

  
  
   
   
   
  

  
   
    
   

    
  
    
   

 
  

  
    
  

 
 
  
    


 
   
  
  
    
   


  
    
     

      
       
 
        
       
    
 
   

       
      
     
           





   




           

        





 


















     

     
    




  
     
     






 




    




    
      
  
     
  

    
   


      

    





      
    








     


 
    
    
    

 





   



 
   












   




           

        





 


















     

     
    




  
     
     






 




    




    
      
  
     
  

    
   


      

    





      
    








     


 
    
    
    

 





   



 
   














   



      



     
     


    





    

      
   
 




     












    
     
     





     







    

Групи
порiвняння

Примордiальнi фолiкули Фолiкули, що ростуть

K-сть у зрiзi Дiаметр (мкм) K-сть у зрiзi Дiаметр (мкм)

K 141,10±11,31 45,51±1,72 6,01±1,67 102,11±6,18

М 102,42±12,41* 39,61±2,13* 5,21±1,29 91,52±3,47*




       

Групи
порiвняння

Фолiкули, що дозрiвають Kiстозно-атретичнi фолiкули

K-сть у зрiзi Дiаметр (мкм) K-сть у зрiзi Дiаметр (мкм)

K 3,13±0,67 294,21±39,61 2,32±0,31 3,79±0,88

М 2,72±0,21 260,61±28,53 1,41±0,23* 2,61±0,71




       

Групи
порiвняння

Площа кори/мозково 
речовини

Площа фолiкулiв/строми

K 62,29±1,22/37,71±0,58 42,31±1,41/57,69±2,12

М 57,09±1,79*/42,91±1,68* 37,51±1,78*/62,49±1,44*




       




Групи
порiв-
няння

Iнтерстицiальнi клiтини Площа судин у корi/
мозковiй речовинi %

Дiаметр
судин (мкм)

K-сть у зрiзi Дiаметр (мкм)

K 1190,11±56,21 8,31±0,32 19,69±2,14/34,31±2,54 104,11±7,82

М 1440,23±50,33* 8,21±0,28 20,32±1,81/33,53±2,72 90,52±5,71*

       












   




     
       
    


     
 




   
    
   

  
     

     



    




   


   

 




      



    



    


      
 


     


   


     
    


   
  
    









 

   
     

   

 
   

   
 
  
   
     


   
    
  
  
    
   
   

   
 
   

    

  
  

   
   
  
     
  

  

   
 
   
    


   
  
   


  
   
  
   


   
    
  

    
    

   
  

   
   


    
      
 
  
    
     
  
   
 







   


        

   
         
 
   

   
        
       

           
   

 




 























     




    

    
    



 

   

    
 

     






      

   









     









   


        

   
         
 
   

   
        
       

           
   

 




 























     




    

    
    



 

   

    
 

     






      

   









     







   




    




 
      

     
   






 

    
      


     



 


     

      





  



     


 





      



     



      

       



     


    

 


    



  
    

    

     





   






   
   


    
    
  






Kонцентрацiя AGB-31 в кровi в нг/мл сироватки

Час пiсля перорального введення сполуки

 0,5 1 2. 4 5 6 8 10 12 24

1 61,6 79,6 58,2 42,2 114,9 110,0 19,7 12,7 15,9 13,7

2 62,4 80,4 60,1 37,2 108,6 99,6 20,4 11,3 16,5 15,7

3 62,6 80,2 59,8 37,7 115,3 107,0 21,4 12,4 17,3 16,4

4 48,0 86,4 105,7 39,8 28,9 87,8 29,9 14,0 21,8 16,6

5 48,0 88,8 106,1 43,8 29,1 88,3 27,8 12,9 20,7 19,3

6 48,3 86,3 109,4 39,6 26,4 85,8 23,2 13,3 21,7 18,9

7 65,4 60,6 86,0 62,9 16,8 84,8 23,0 18,3 - -

8 62,6 64,1 80,5 64,3 17,6 82,6 21,4 14,7 - -

9 63,5 61,1 88,6 59,3 18,1 84,0 - 15,6 - -

М 53,0 76,4 83,8 47,4 52,9 92,2 23,4 13,9 19,0 16,8

±m 7,5 11,3 20,8 11,3 5,3 10,5 3,6 2,1 2,7 2,1







   


     
      
      
    
      





     
  


 


  
     








       







     








    


    
     
  





 
       
      
    


    


     







     









    

  

      
 


  




     



  

   






     
    

      
  


    











п/п Параметри Розмiрнiсть

Показники при
2-частиннiй

моделi

1
Час досягнення максимально
концентрацi

T
max

, хв 36,0

2
Максимальна концентрацiя
речовини

C
max

, нг/мл 135,1

3 Перiод напiввсмоктування Т
1/2 abs

, хв. 11,6

4 Kонстанта всмоктування K
abs

, хв.-1 0,00142

5
Об'м розподiлу в центральнiй
камерi

V
d
, мл/кг 516,2

6 Об'м розподiлу стацiонарний V
s
, мл 4653,8

7 Об'м кiнетичного розподiлу V
k
, мл 4052,1

8
Площа пiд фармакокiнетичною
кривою

AUC, нг*хв/мл 140377,6

9 Перiод напiввиведення Т
1/2 el

, хв
4052,6хв.
(67,5год.)

10 Середнiй час перебування в кровi MRT, год. 81,4

11
Середнiй час перебування в кровi
(0-бескiнечнiсть)

MRT (0 -     ) год.
4883,6 хв.
(81,4 год.)

12
Середнiй час перебування в кровi
(1440-бескiнечнiсть)

MRT
(1440 -       )

год.

4741,7 хв.
(79,0 год.)

13 Загальний клiренс CL
t
, нг/хв-1*кг-1 784,0

14 Kонстанта елiмiнацi  K
el
, хв.-1 0,00138









   





  
  
 


     

       










      
 



   
 
  






 







 




 


  



 

 
      







     
  






     




     


   
   






 



   

  

      





  
    

 
      





   


    






     
    
     
     

Бромiди (6-18дн) >
 Фенобарбiтал (до 400 год) >
    AGB-31 (67,5 - 81,4год.) >
       Зонiзамiд (60год) >
           Етосуксимiд (40-60год) >
              Kлобазам (50год) >
                 Зипразидон (33год) >
                   Kлоназепам (20-80год) >
                     Ламотриджин (24-41год) >
                       Топiрамат (21-23год) >
                          Месуксимiд(20-25год) >
                             Вальпроати (16год) >
                               Фелбамат (13-30год) >
                                  Дiaкарб (10-12год) >
                                     Окскарбазепiн (8-10 год) >
                                         AGB-31 (8 - 10 год.) >
                                           Фенiтон-Дифенiн (7-42год) >
                                              Леветирацетам (6-8год) >
                                                 Kарбамазепiн (5-26год) >
                                                    Примiдон (5-18год) >
                                                        Габапентин (5-9год) >
                                                          Тiагабiн (4-8год) >
                                                             Вiгабатрин (4-7год) >
                                                                Фосфенiтон (15хв)
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I 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37 40 45

Р 0,17 0,17 0,24 0,33 0,46 0,60 0,70 0,73 0,74 0,75 0,75 0,75




I*
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Групи обстежених М, с  Х, с Мо, с АМо, % IН, ум, од, ВПР, ум, од,

Антициклон

дiти n=7 т 0,86±0,02* 0,16±0,01 0,86±0,02* 27,09±0,14* 97,83±3,10* 7,25±0,05

дiти n=7 к 0,68±0,01 0,19±0,01 0,67±0,03 34,04±0,01 130,43±6,97 7,67±0,41

юнаки n=8 т 0,96±0,08 0,36±0,04* 0,95±0,09 26,13±0,73* 38,70±7,10* 2,97±0,60*

юнаки n=8 к 0,93±0,01 0,17±0,01 0,93±0,02 16,96±0,02 53,88±2,65 6,35±0,34

дорослi n=7 т 1,03±0,01* 0,23±0,01 1,04±0,01* 34,91±2,37 72,31±6,03* 4,14±1,46

дорослi 7 n=7 к 0,78±0,02 0,22±0,02 0,79±0,03 32,54±0,27 95,39±4,98 5,87±0,36

Циклон

дiти n=7 т 0,77±0,01* 0,18±0,03 0,77±0,01* 28,14±0,66 104,57±11,97* 7,44±1,00*

дiти n=7 к 0,57±0,03** 0,12±0,03** 0,57±0,02 18,77±0,62 130,71±26,76** 13,90±2,52

юнаки n=8 т 0,99±0,01 0,33±0,01 0,99±0,01** 24,74±0,33 37,48±0,60** 3,03±0,09

юнаки n=8 к 0,97±0,01** 0,14±0,02** 0,97±0,01 22,89±0,72 85,30±8,84** 7,52±0,60

дорослi n=7 т 0,94±0,04* 0,22±0,04 0,94±0,03* 34,52±0,51* 85,01±15,68* 4,92±0,97

дорослi n=7 к 0,73±0,01 0,19±0,01 0,74±0,01 38,46±0,64 131,68±3,14** 6,85±0,05









   





    
   

    

       





    
 



    

   
     


     

  


     
    
        
     


      
   

 
 
     
    
   







       
    




    





   

     

      



    


    
     
      


    

   





    



   
     



    





    
    


   




        
    
    
 

Вiкова група к т

дiти 1,18 1,03

юнаки 1,27 1,05*

дорослi 1,55 1,07*
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Епон 812 5

Аралдiт М 3 мл

DDSA 11 мл

Дибутилфтолат 0,4 мл

ДМП-30 15 крапель







   


                 
   

       
    



 















        
      






   




    



  

   
      






     
  


    


  
     
      





    


    

       

      

   
      
    
     
     

 






     


    








    
     
    




      
       
      










   


     


  



 
 
     
  

     
    



     


    

    


  






     










    









   



   




  



  






 
 


     




   
     





   



 
   

  
    
    
  
  


  
   
    


 
    

 
   
     


    
  
   
    
     

   
   
  


    
    


 

   
   
    

    
  

 


   
    
       
  





   




    
          
  
   
       

  
         
            
  
             
 
                
 






 















    

   
 

 
    

     

     



     



      


     

 






 



    






 

    








     







   




    
          
  
   
       

  
         
            
  
             
 
                
 






 















    

   
 

 
    

     

     



     



      


     

 






 



    






 

    








     









   





     




      
     
    
   

    


 


  

    
      
   








Regression Summary for Dependent Variable: MO

R= ,81417346 RI= ,66287843 Adjusted RI= ,58150425

F(7,29)=8,1461 p<,00002 Std.Error of estimate: ,56913

St. Err. St. Err.

BETA of BETA B of B t(43) p-level

Intercpt 7,015 2,707 2,59 0,0148

SGK 0,278 0,149 0,140 0,075 1,87 0,0718

OBBB -1,333 0,233 -0,202 0,035 -5,71 0,0000

W 0,629 0,235 0,050 0,019 2,67 0,0122

SAGDUGА 0,287 0,141 0,161 0,079 2,04 0,0510

OBB 0,797 0,274 0,168 0,058 2,91 0,0069

NSHGL -0,366 0,139 -0,351 0,133 -2,64 0,0133

GGL 0,271 0,129 0,112 0,053 2,11 0,0437

Analysis of Variance; DV: МO

Sums of
Squares

df
Mean

Squares
F p-level

Regress. 18,47 7 2,639 8,146 0,0000

Residual 9,393 29 0,324

Total 27,86

Regression Summary for Dependent Variable: UI

R= ,79605330 RI= ,63370085 Adjusted RI= ,54528381

F(7,29)=7,1672 p<,00005 Std.Error of estimate: 6,5930

St. Err. St. Err.

BETA of BETA B of B t(44) p-level

Intercpt -34,15 25,65 -1,33 0,1933

PRK -0,431 0,120 -0,437 0,122 -3,59 0,0012

GG -0,368 0,132 -1,183 0,426 -2,78 0,0094

SAGDUG 0,671 0,148 4,187 0,925 4,52 0,0001

GPPL -0,544 0,228 -2,228 0,935 -2,38 0,0239

GGP 0,650 0,219 3,189 1,075 2,97 0,0060

SHLICA -0,702 0,213 -4,486 1,358 -3,30 0,0025

SHNCH 0,408 0,162 2,911 1,155 2,52 0,0175

Analysis of Variance; DV: UI

Sums of
Squares

df
Mean

Squares
F p-level

Regress. 2181 7 311,5 7,167 0,0001

Residual 1261 29 43,47

Total 3441

Regression Summary for Dependent Variable: CI

R= ,82860049 RI= ,68657877 Adjusted RI= ,61092537

F(7,29)=9,0753 p<,00001 Std.Error of estimate: ,31367

St. Err. St. Err.

BETA of BETA B of B t(40) p-level

Intercpt 7,323 1,007 7,27 0,0000

OBBB -0,808 0,173 -0,070 0,015 -4,68 0,0001

SGK 0,523 0,131 0,151 0,038 3,99 0,0004

GGL 0,405 0,117 0,096 0,028 3,46 0,0017

OBT 0,721 0,182 0,056 0,014 3,97 0,0004

NSHGL -0,446 0,145 -0,244 0,079 -3,07 0,0046

GZPL -0,501 0,145 -0,077 0,022 -3,45 0,0017

ATV -0,326 0,133 -0,024 0,010 -2,45 0,0206

Analysis of Variance; DV: CI

Sums of
Squares

df
Mean

Squares
F p-level

Regress. 6,250 7 0,893 9,075 0,0000

Residual 2,853 29 0,098

Total 9,103







Regression Summary for Dependent Variable: UPS

R= ,76233809 RI= ,58115936 Adjusted RI= ,49739124

F(6,30)=6,9377 p<,00011 Std.Error of estimate: 4,7557

St. Err. St. Err.

BETA of BETA B of B t(40) p-level

Intercpt -11,74 22,30 -0,53 0,6024

NSHGL 0,517 0,154 3,780 1,129 3,35 0,0022

BSHGL -0,366 0,140 -1,878 0,720 -2,61 0,0141

OBBB 0,608 0,209 0,702 0,241 2,91 0,0067

MM -0,928 0,217 -0,945 0,221 -4,27 0,0002

SAGDUG -0,362 0,140 -1,547 0,601 -2,57 0,0152

OBSH 0,418 0,202 1,190 0,575 2,07 0,0472

Analysis of Variance; DV: UPS

Sums of
Squares

Df
Mean

Squares
F p-level

Regress. 941,4 6 156,9 6,938 0,0001

Residual 678,5 30 22,62

Total 1620





   










   
    














         














 



        



  


     
      
    



    



 



        
  








    




  





Regression Summary for Dependent Variable: OSD

R= ,77442852 RI= ,59973953 Adjusted RI= ,51968744

F(6,30)=7,4919 p<,00006 Std.Error of estimate: 42,158

St. Err. St. Err.

BETA of BETA B of B t(41) p-level

Intercpt -359,8 214,2 -1,68 0,1035

SAGDUG 0,480 0,127 18,63 4,910 3,79 0,0007

OBBB -1,034 0,240 -10,82 2,508 -4,32 0,0002

OBGK3 0,546 0,173 5,171 1,634 3,17 0,0035

NSHGL -0,397 0,150 -26,32 9,939 -2,65 0,0128

OBB 0,797 0,266 11,60 3,870 3,00 0,0054

EPPL 0,314 0,129 46,74 19,18 2,44 0,0210

Analysis of Variance; DV: OSD

Sums of
Squares

df
Mean

Squares
F p-level

Regress. 79892 6 13315 7,492 0,0001

Residual 53319 30 1777

Total 133212




Regression Summary for Dependent Variable: MLG

R= ,76641103 RI= ,58738586 Adjusted RI= ,50486303

F(6,30)=7,1179 p<,00009 Std.Error of estimate: ,62606

St. Err. St. Err.

BETA of BETA B of B t(41) p-level

Intercpt -5,252 2,920 -1,80 0,0821

OBG2 0,450 0,148 0,275 0,091 3,03 0,0050

SAGDUG 0,447 0,131 0,254 0,074 3,41 0,0019

OBBB -1,120 0,264 -0,172 0,040 -4,24 0,0002

OBB 0,915 0,281 0,195 0,060 3,25 0,0028

ACR 0,436 0,154 0,112 0,040 2,84 0,0080

ATV -0,347 0,148 -0,045 0,019 -2,35 0,0258

Analysis of Variance; DV: MLG

Sums of
Squares

df
Mean

Squares
F p-level

Regress. 16,74 6 2,790 7,118 0,0001

Residual 11,76 30 0,392

Total 28,50







   



   













       


       







 



 
    


       
    

       








    



      
    

    



    
 



   


  











  
 


 
    

    
   
   
 
   

    
   
  

 
  
  
   
    
    




 

 
  


   
 
   
   
   
 
   

 

  
  

   

   
    
  

   
   
   

   
  
  
  

   
  
    


     
      
  
         
    
       





   




     
            
  






 
  
 












 







     
    






   




  



 



     




   

     






   
    




 
    

    
       
     


        

 





 
     

 











   




     
            
  






 
  
 












 







     
    






   




  



 



     




   

     






   
    




 
    

    
       
     


        

 





 
     

 













   



        





     
 
    



     


    

     

      
  




        



     




        

        




       

     





     


   









  
    
 





        
      



     

    

  
 
     


     
     
      



     

      

   
     


     



 


       


      











    





   




        















     





   



 
      


       




      


    


  
 

       













       


  










 

       






      





    




     


   





    



       



    



     



  


       
     






  













   


   

  


     



     





  
  








 
  


    


    

 
 
 
   
  

     
     
   


 

   
    
  
    


    
  
  
 
   
      

 

 
  

   

    
   
   

  

    
  
    
     
  

 
      
    
      
  
      
   
          
 

 
             

     

     
     




 




















   


   

  


     



     





  
  








 
  


    


    

 
 
 
   
  

     
     
   


 

   
    
  
    


    
  
  
 
   
      

 

 
  

   

    
   
   

  

    
  
    
     
  

 
      
    
      
  
      
   
          
 

 
             

     

     
     




 


















   





      


      




     
      
      


      


     

     

      

       
     
      


    

       



   

     
 





    




    

  
  
     
    
       
   


 




     


     




     


    





 
     


      



      





Амiнокислота Норма
Пiразинамiд

1000 мг/кг м.т.
Пiразинамiд

2000 мг/кг м.т.

Лiзин 6,30±0,31 15,80±0,91* 18,70±1,15*

Гiстидин 6,40±1,06 6,60±0,67 9,30±0,75

Аргiнiн 9,20±2,52 13,60±1,20 13,30±0,93

Орнiтин 1,80±0,43 3,80±0,75 5,80±0,26*

Аспараг. к-та 20,50±1,67 4,70±1,05* 12,40±1,01*

Треонiн 9,50±1,26 6,50±0,41 9,70±0,37

Серин 9,90±1,55 9,00±0,04 12,50±1,05

Глутам. к-та 58,00±10,85 37,40±2,57 39,20±3,72

Пролiн 8,80±3,66 12,90±1,15 12,00±2,04

Глiцин 24,30±3,06 9,40±0,74* 13,20±1,11*

Аланiн 14,50±2,26 15,90±1,43 16,00±0,91

Цистен 20.90±3.75 7.30±0,41* 7.60±0.54*

Валiн 6,00±0,68 13,60±1,36* 16,70±1,64*

Метiонiн 1,90±0,25 6,10±0,53* 9,40±0,76*

Iзолейцин 2,30±0,28 8,80±0,74* 13,60±1,62*

Лейцин 8,60±1,21 15,80±0,86* 23,80±1,27*

Тирозин 6,40±1,65 6,50±0.34 10,30±0.90

Фенiлаланiн 2,80±0,30 8,20±0,65* 11,50±1,24*

Глутамiн 15,80±3,53 2,20±0,06* 3,80±0,47*

Сума
амiнокислот

234,00±21,33 202,90±8,56 258,00±4,84







   




       
     




     



      


      
   

      


    
  

        


      


    




      



    



    


     
     



      




     
    

     

   
    






   




     




     
    

    




    
      




 
  

    
 
  
    
  

   
   
  
 
  
     


     

    

   
    

     

     



     
    

    
    

      
    
     
 

     
   
    
     
  
     
    

     
  






   




    
    
   
     

     



    

   


   

     
       
  
     

        

 

  
     

     
          
   
               
   

            
      
    






 













      





   





      





      



     

   


  
     

     
     









   




    
    
   
     

     



    

   


   

     
       
  
     

        

 

  
     

     
          
   
               
   

            
      
    






 













      





   





      





      



     

   


  
     

     
     











   








    




     
    
     

    
    
   


    




  


  



     


      

 
     









 



     


     
    





      


       
       


         




    

  



    
 
       




        
 




 
     
      

 



          
     
  



      


    

   

      




     





   






       



       
     
       





     
      


   
   

 
 
     
  



     
    
 
 


    
   
   




   
   


    
     
   


   

     
   
 

    




       


       
      



       








         
          
        
          
          
       
         
             
         
        
          
           
         
          
         
       
      
          
  
  

Показники
Д вчатка Хлопчики

12 13 14 15 13 14 15 16

G_Z (Ом)

G_H1 (Ом)

G_H2 (Ом)

G_H3 (Ом)

G_H4 (Ом)

G_C (с)

G_A (с)

G_B (с)

G_A1 (с)

G_A2 (с)

G_H2H1 (%)

G_H3H1 (%)

G_H4A1 (Ом/с)

G_H1H4A2 (Ом/с)

G_AC (%)

G_A1C (%)

G_A2C (%)

G_A1A2 (%)
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Показники
Iнтактнi

щурi
(контроль)

Iммобiлiзацiйно-
емоцiйний

стрес (дослiд)
р

ФСГ мМЕ/мл 1,36±0,11 0,93±0,09 < 0,05

ЛГ мМЕ/мл 1,075±0,09 0,80±0,08 > 0,5

Прогестерон нмоль/л 27,5±3,4 2,88±0,81 < 0,001

Пролактин мМЕ/мл <10 <10 -

Kортизол нмоль/л 54,0±3,1 3,70±0,51 <0,001

Тестостерон нмоль/л 11,3±0,7 6,14±0,70 <0,01

Естрадiол пг/мол 8,35±0,48 4,58±0,91 <0,01

ТТГ мкмс/мл 2,65±0,33 1,60±0,50 >0,5

Т4 (тироксин) нмоль/л 55,4±3,3 69,4±7,0 >0,5

А-ТГ (антитiла до
тироглобулiнiв) Ед/мл

16,0±1,57 13,52±2,3 >0,5

Т3 (трийодтиронiн)
нмоль/л

3,15±0,60 1,33±0,03 >0,05





   




    


     
      
      

   















 
     




















     



     
 

 


   



    


     

    



       
    
 

  

   


 
    

   
 
  
  
    
  


   
 

 

   
  

  
    
  

  

  

  
  



  
   
    
 


   







   


     
      
    
     
       
 
         
       
  
    

    

     
         
 


 




           
         







 












    






  

     










  



  


     
 


    

     
    




     








   


     
      
    
     
       
 
         
       
  
    

    

     
         
 


 




           
         







 












    






  

     










  



  


     
 


    

     
    




     






   




     
    

     

 
  





 
   


     
      















  

   


      



    



     


 

 










    



   



   

  

  




    










    



  
      




   

    
    

     









 
    

        

    







      
  







   






 
       
    



    



     






 




   
  

   
     
  



      




   







   
 



    
  


   
        
  
 

   
   

   
      

     

  



 
 

  
  
 
     


    
  

 
  
     


   
     
  




    

  


    
     
    
  


 
 












   






 
       
    



    



     






 




   
  

   
     
  



      




   







   
 



    
  


   
        
  
 

   
   

   
      

     

  



 
 

  
  
 
     


    
  

 
  
     


   
     
  




    

  


    
     
    
  


 
 










   

















  
   

   

 





    
     
     




      




   
      
    

   

 


    








    

       
      


     





    






      
 
 




 
    

     
  




   
    


   

       






   
   
        

     


 
    








   


     


       
     







       

     
     


      





    





        
   

     

      
  
     
 




    




   



     






 

  











      





 


     






  






        




 




       

 










   






 
   








   

  
    







      





   


     

       
     
    


     
    













    



 


 
   

 
 

  
    


    
  
   
   

   
    
     

   
   
  
  
  




 
    

  
     


   
   
  
   
  
  
     
  

     
  
   

   
  

 

  
   


      
  

    
 


 

      
    
  
    
   

 
      
       
   
      
   
        
      
     
        
      
      
 







   


     

 
        
          
   
            
      
          

     
 
      
     





 






















     

       


 
    


    
    
     




      


  





   




  





  
     

      



     






   





      
  


     



    
 







    




     

      
 
   
 

   

    
      

    








  




    
 
    





     












   
   


 




      


     

    

   
     





Показники
Псевдооперованi
тварини без ЦД,

n=7

ЦД+ГПМК
(контрольна патологiя,

1-ша доба), n=5

ЦД+ГПМK+ДГ
(4-та доба), n=7

ЦД+ГПМK+
мексидол

(4-та доба), n=7

Щiльнiсть нейронiв (на мм2) 1231,3±50,4 747,7±45,3* 1031,3±35,3*#& 890,5±19,24*#

Щiльнiсть нейроглi  (на мм2) 140,3±0,18 437,0±20,4* 357,3±15,5*#& 295,5±10,17*#

Вмiст нукленових кислот (од.
оптично щiльностi)

14,12±20,3 9,27±0,12* 13,06±0,18#& 12,11±0,13*#

Щiльнiсть деструктивно
змiнених нейронiв (на 1 мм2)

95,4±16,4 451,8±19,6* 263,2±15,4*# 282,4±13,3*#

           
     







   





   



    
        
   




     




    

    
        

    









         

    





     
  
  


















   




 



  
       

    




   


 


 
   



      
    


     
 



      
  
  

 
 

  
  
   
     

  

  

  
  
     
  
  
    
  
     
  
 

   
  

  
     
  
   

 

  
  
  
  
   
  

  
 
  



 
  
  

  

 


  
   
  
   
  
    

   
   

 
  

     
 
 
   
 

  
 
  
  

  
   

  
  
   
   
  
  
     
 

   
   
 
   
 

   
 
  
   
  
  
   
 
   


   
  
 
     
 
  
   
  
      


  
 
     
 
  
  

 

   



  
    
    
  

    

   
    
  

        
      
           
   
    
        







   


       
       
   

      

         
           
          














   






 




















      

   

 


       
      
     




     
     
     




       
     



     




 


 


     
    


      


    
       





       










    






   
    
      



    



     






   






 




















      

   

 


       
      
     




     
     
     




       
     



     




 


 


     
    


      


    
       





       










    






   
    
      



    



     








   


     






    



     


       

       







 
     

     

  
      
  
 

     
 
      
  

    


  
 
 

  



  


  
  




  

 


  


      
 






     
    
    


     

      

 
   
  



    


    


    

      

      

Показник
Залiзо,

мкмоль/л
ЗЗЗС,

мкмоль/л
Феритин,

нг/мл
Еритропоетин,

мМО/мл
Трансферин,

мг/дл
KНТ, %

Усi обстеженi, хворi на
ХГН, n=64

18,49±0,62 61,7±0,87 40,9±3,13 7,54±0,31* 277,1±4,18* 34,13±1,24

Дiти з гематуричною
формою ХГН, n=44

18,29±0,71 63,2±1,08 37,7±3,23* 7,6±0,46* 283,7±4,42* 32,2±1,37

Дiти з нефротичною
формою ХГН, n=20

18,91±1,37 58,3±1,64 47,8±7,63 7,3±0,39* 262,5±9,79* 38,28±2,79

Здоровi дiти, n=40 15,3±0,63 53,5±0,9 41,5±3,84 11,9±0,98 256,1±4,57 28,6±1,33




         

Показник
Залiзо,

мкмоль/л
ЗЗЗС,

мкмоль/л
Феритин,

нг/мл
Еритропоетин,

мМО/мл
Трансферин,

мг/дл
KНТ, %

Усi обстеженi дiти, n=64 18,49±0,62 61,7±0,87 40,9±3,13 7,54±0,31* 277,1±4,18* 34,13±1,24

Дiти, хворi на ХГН, з
анемiю, n=24

19,9±2,04 65,3±1,81 28,6±4,69* 9,74±0,98 294,9±9,46* 30,9±3,16

Дiти, хворi на ХГН, без
анемi, n=40

21,6±1,85 59,5±1,8 48,3±7,05 6,2±0,4* 266,4±8,37 36,03±2,41

Здоровi дiти, n=40 15,3±0,63 53,5±0,9 41,5±3,84 11,9±0,98 256,1±4,57 28,6±1,33




         





   





       



    



    

      
    


 

   
 




    



  
  




    
 


  
   
  
 


  


    
       




  

   










    
 







Показник
Залiзо,

мкмоль/л
ЗЗЗС,

мкмоль/л
Феритин,

нг/мл
Еритропоетин,

мМО/мл
Трансферин,

мг/дл
KНТ, %

Усi обстеженi дiти, n=64 18,49±0,62 61,7±0,87 40,9±3,13 7,54±0,31* 277,1±4,18* 34,13±1,24

Дiти, хворi на ХГН, з
анемiю, n=24

19,9±2,04 65,3±1,81 28,6±4,69* 9,74±0,98 294,9±9,46* 30,9±3,16

- без дефiциту залiза,
n=16

24,9±2,14 62,7±1,48* 32,9±6,94 10,1±0,94 288,7±12,23* 39,5±2,95

- з дефiцитом залiза,
n=8

9,9±1,16* 70,4±4,54* 19,69±2,83* 8,9±2,57 307,2±16,88* 13,85±1,02

Дiти, хворi на ХГН, без
анемi, n=40

21,6±1,85 59,5±1,8 48,3±7,05 6,2±0,4* 266,4±8,37 36,03±2,41

- без дефiциту залiза,
n=26

27,7±1,89 63,8±1,72 46,8±10,1 5,5±0,43* 278±9,6* 43±2,6

- з дефiцитом залiза,
n=14

10,4±1,2* 51,5±3,1 51,2±7,9 7,4±0,77* 245±15,29 23±2,59

Здоровi дiти, n=40 15,3±0,63 53,5±0,9 41,5±3,84 11,9±0,98 256,1±4,57 28,6±1,33




          

   
       


 
    

    
  
  
     


  
  
  

  
    

   
 
     

      
  
   

    


   


    
  
    
 
 
 
   

      
   
   
   







   


          
      
  
    
    
              
   


 
       

   
        
        



          
           









 

















     

  
   
      
     
      
      
 








  


    
     







     


 
  







   


          
      
  
    
    
              
   


 
       

   
        
        



          
           









 

















     

  
   
      
     
      
      
 








  


    
     







     


 
  





   










   



 


  








       

   





 
 





    



   
  


   



     
 



     

    
      


         





 






          
     


     
     
    


   

    
   


     
    


  








        
  

     



        
  

Прогресування
iдеопатичного
коксартрозу

Проживання, (%) Стать, (%) Усього
(%)село мiсто чоловiки жiнки

Повiльне 3(30,0) 7(70,0) 1(10,0) 9(90,0) 10(19,2)

Помiрне 3(18,7) 13(81,3) 4(25,0) 12(75,0) 16(30,8)

Швидке 6(23,0) 20(77,0) 10(38,5) 16(61,5) 26(50,0)

Усього 12(23,1) 40(76,9) 15(28,0) 37(72,0) 52(100)

Швидкiсть
прогресування
коксартрозу

Середнiй вiк,
роки

Iндекс маси
тiла

Усього (n, %)

Повiльне 61,5±3,2 26,6±0,4* 10(19,2)

Помiрне 64,3±2,1 26,8±0,5* 16(30,8)

Швидке 59,9±9,2 35,4±0,5 26(50,0)

Форма
прогресування

коксартрозу

Kiлькiсть балiв за Харрiс, n

Однобiчне
ураження

Двобiчне ураження, (найбiльш
уражений/протилежний суглоб)

Швидко 21±0,8 18 / 61±0,7

Помiрно 36±0,7* 35 / 62±0,8*

Повiльно 40±0,6* 40 / 60±0,9*







   






   


   

       

 



       


  


    







     
    
   


Форма
прогресування
коксартрозу

Наявнiсть професiйно  шкiдливостi, що
пов'язана iз великим статичним

навантаженням, n, (%) Усього (%)

 навантаження Нема навантаження

Швидко 10±0,2(38,5%) 16±0,3(61,5%) 26(50%)

Помiрно 3±0,1*(18,8%) 13±0,2(81,2%) 16(30,8%)

Повiльно 3±0,1(30%) 7±0,2(70%) 10(19,2%)

Всього 16(30,8%) 36(69,2%) 52(100%)

        
  





   
    
   
    
     
 
           
       
      
   
     
 
     

   
     


               




 
 

      
    

  
   
   


  
 
     

  
     

   
  
  

  
    

  
    
  
    




    

  

    

     
     

    
  


   
 


 

    
  
      
 

     

    
 





   










  

















      


    
      

 
   


 





 
  
    
    



     
    


     



   














       

    



 

 





     
  

 




     
     
    


  







   










  

















      


    
      

 
   


 





 
  
    
    



     
    


     



   














       

    



 

 





     
  

 




     
     
    


  









   


      




      
  








 






 



     


      
      


  


   


  
    
  
     
   
      



      

     
      
    
 

    
    






Показники
дослiдження

хворих

Kонтрольна
група
(n=40)

Основна група обстежених хворих на
дисбактерiоз кишечнику

I ступiнь
(n=80)

II ступiнь
(n=37)

III ступiнь
(n=10)

Al, мкМ/л 230,5±0,95
253,9±0,67 317,2±1,32 344,4±1,32

р>0,05 р<0,001 р<0,001

Zn, мкМ/л 2,07±0,008
1,88±0,004 1,39±0,005 1,06±0,01

р>0,05 р<0,001 р<0,001

Al/ Zn 110,4±0,72
142,1±0,51 205,1±0,55 311,8±1,31

р>0,05 р<0,001 р<0,001

   
       
        


        
   
     

   
            
  

 
   

    
   

  
 
   
    

    
   
  
 
    


    
  
      


    
   




   
  

   
   

      


 
  
     

 

    
  
 
  
   
    





   




          
   
          
    
   




 



















       
     
     




     

    
    





 




        
 
     


  
      
  


       


    

     


      


    
      
   









      

      

       
         

 




     






   




          
   
          
    
   




 



















       
     
     




     

    
    





 




        
 
     


  
      
  


       


    

     


      


    
      
   









      

      

       
         

 




     








   


  
      






  
      




    
    

     



    

      
 


     




   


 



  
 
     
 




     


    
 
    
    
 


      

     

      
        




      


 

       
      










       




   
      









     


Антигеннi
комплекси умовно-
патогенних грибiв

Первинне
тестування

Повторне
тестування Kонтрольна

групаKiлькiсть
позитивних проб

Kiлькiсть
позитивних проб

абс % абс % абс %

Aspergillus sp. 9 13,8 12 18,5 58 89,2

Аlternariа sp. 11 16,9 16 24,6 61 93,8

Botrytis cinerea 13 20,0 18 27,7 64 98,4

Cladosporium sp. 14 21,5 17 26,2 62 95,4

Chrysonilia sitophila 8 12,3 14 21,5 53 81,5

Penicillium sp. 7 10,8 11 16,9 56 86,1

Monililia sitophila 5 7,7 9 13,8 49 75,3

Мiтогени
умовно-патогенних

грибiв

Первинне тестування Повторне тестування

Дiаметр
папули в

(мм)

Kоефiцiнт
Спiрмена

Дiаметр
папули в

(мм)

Kоефiцiнт
Спiрмена

Aspergillus sp. 4,21 0,61 5,03 0,83

Alternaria sp. 5,03 0,69 6,29 0,91

Botrytis cinerea 5,84 0,71 7,31 0,85

Cladosporium sp. 6,24 0,78 8,74 0,94

Chrysonilia sitophila 4,11 0,57 5,26 0,81

Penicillin sp. 3,16 0,52 5,14 0,76

Monililia sitophila 2,48 0,47 3,12 0,68





   






       

   

      
       
     
    

    

    







      


 
     

     


    




   


     
     


   


   







     



       
     


    



     
     
 

 
      
      

 
  

     
   
    
  
   
  

  
   
   
  

    
  
     

   

   
     
  

  
   


 
 

  
   
  
    
 


 
   
    
   

  
   
  

   

      

 
   
   
   
  
    
   

   
     
    
  
    
   

    
   

  





  
     

    
 

  
    

      
 







   


    

   
         

        
      

     

 
              
 
  
   

         

               
 





 
















    



     


  

   
  



   

 
    






   
  








 

 
      

    









   


    

   
         

        
      

     

 
              
 
  
   

         

               
 





 
















    



     


  

   
  



   

 
    






   
  








 

 
      

    







   





   


   

    


     






     











   


     
    


    


     



  

   
 




    




  

       


   











 

        

  



       

     





      




    
   
   

      









     

    

    



     




    

 
 

    










   




     


 





   

        










       














  
    



  
   

  

  
  
  



 

  
    
  




          
   
     




Показник

Етапи рестрацi показникiв

в момент
госпiталiзацi

(1)

пiсля
премедикацi

(2)

пiд час
розрiзу

шкiри (3)

розтину
вогнища та

манiпуляцiй в
ранi (4)

кiнець
операцi (5)

через 1
годину пiсля
операцi (6)

АТсист.
(мм рт.ст.)

I-О1 121,19±1,88 122,76±2,06 122,62±1,94 123,5±1,69* 123,5±1,76 123,1±1,84*

I-О2 120,45±2,98 119,5±1,67 117,05±1,88 124,1± 1,79* 121,36±1,55 117,731,6*

I-K 122,63±2,79 125,53±1,83 126,05±1,65 140,0±2,39 126,3±2,12 131,3±2,09

АТдiас
(мм рт.ст.)

I-О1 76,9±1,84 78,86±1,53 79,52±1,5 79,76±1,48* 79,28±1,42 78,33±1,35*

I-О2 76,59±2,12 75,68±1,87 75,23±1,6 78,86±1,74* 75,45±1,67 74,55±1,61*

I-K 73,68±2,41 71,84±1,76 73,95±1,56 85,26±2,11 79,47±2,19 84,74±2,15

ЧСС
(уд./хв.)

I-О1 76,76±1,18 76,19±1,15 76,1±1,1 77,62±1,02* 77,52±1,04 76,0±0,98*

I-О2 73,55±1,56 72,45±1,21 72,27±1,08 73,55±1,05* 72,18±1,07 71,73±1,06*

I-K 78,11±1,66 77,16±1,52 78,32±1,66 83,37±1,69 78,79±1,48 82,84±1,69

ЧД
(рух./хв.)

I-О1 14,57±0,29 14,33±0,31 14,57±0,3 14,95±0,25 14,95±0,25 14,71±0,22

I-О2 14,86±0,24 14,59±0,22 14,45±0,19 15,18±0,20 14,91±0,17 14,50±0,18

I-K 14,13±0,17 14,37±0,22 14,05±0,21 15,26±0,20 14,21±0,16 14,05±0,75

SpO
2
 (%)

I-О1 98,95±0,05 98,95±0,08 98,80±0,08 98,90±0,07 98,86±0,1 98,95±0,05

I-О2 98,95±0,08 99,04±0,08 99,0±0,65 98,91±0,63 99,05±0,08 99,09±0,09

I-K
(n=19)

98,95±0,05 99,05±0,05 99,11±0,07 98,89±0,07 99,0±0,11 98,79±0,10




         

Показник

Етапи дослiдження

До операцi
(1)

Розтин вогнища
запалення та
манiпуляцi в

ранi (2)

Через 1
годину пiсля
операцi (3)

Kонцентрацiя
кортизолу

кровi, нмоль/л

I-О1
(n=7)

411,14±4,22 429,0±4,26** 421,57±4,44**

I-О2
(n=7)

407,29±6,94 425,57±6,65** 414,14±6,3**

I-K
(n=7)

413,14±5,99 455,0±5,45 460,14±7,44




      




     

Показник

Етапи дослiдження

До операцi
(1)

Розтин вогнища
запалення та
манiпуляцi в

ранi (2)

Через 1
годину пiсля
операцi (3)

Kонцентрацiя
глюкози кровi,

ммоль/л

I-О1
(n=7)

4,49±0,06 4,77±0,05 4,66±0,04**

I-О2
(n=7)

4,26±0,12  4,57±0,10** 4,41±0,12**

I-K
(n=7)

4,37±0,12 4,89±0,07 5,03±0,05





   




   


      
    

 



     




 


 
    
 
 
   

   
   
   


    
    

   
    
  
   
   
    
  

   
  




   

  
    
  
  
     

  
 
 
  
  
   
  

  

 
  
  
    

  
   
  


    

    
   

   
    
   
   
    
   
     

 
       
     
   
 
        
 

 
        
        
            
  
          





 



















    


    






   




   


      
    

 



     




 


 
    
 
 
   

   
   
   


    
    

   
    
  
   
   
    
  

   
  




   

  
    
  
  
     

  
 
 
  
  
   
  

  

 
  
  
    

  
   
  


    

    
   

   
    
   
   
    
   
     

 
       
     
   
 
        
 

 
        
        
            
  
          





 



















    


    








   


      



    




    



     


 
   
   



  



        
      





     
     






    


    





       



   

    
 

   

 

   



      

    

















 




    




 




   





    






      







    
       

     





 




Показники
1 група

n(t1.2)=22
2 група

n(t2.3)=18
3 група

n(t3.1)=33
Норма

ТТГ, мМО/л 6,3±1,7 13,7±4,3* 2,0±1,1* 1,0-3,5

вТ
4
, нмоль/л 15,3±2,3* 8,0±1,0* 15,5±3,0 10,0-23,5

Показники
1 група

n(t
1.2

)=22
2 група

n(t
2.3

)=18
3 група

n(t
3.1

)=33

Менархе (рокiв) 13,6±1,0 13,8±1,3 13,2±0,8

Встановлення циклу (рокiв) 1,4±1,0 1,2±1,1 0,7±0,4

Iнтенсивнiсть кровотеч 32,6±12,2 35,5±12,1 69,8±32,5

Альгодисменорея 1,1±0,7 1,4±0,9 1,0±0,9





   





     




      







       





     



     


     


 


       

         

      







     


   







   




 
 
 

     
        
          
        
      
           
     





   

Показники
1 група

n(t
1.2

)=22
2 група

n(t
2.3

)=18
3 група

n(t
3.1

)=33

Тривалiсть кровотеч 3,8±0,7 4,5±0,7 4,9±0,7

Тривалiсть циклу 33,6±2,9** 32,0±3,4 27,0±1,6

 
  

   
   
    
   

 
 
 
  


  
 

  
  
  
  

   
   
 

   
 

   
  
    
 

 
  

 
  
 
     

 
 

  

   
 

     
   
     
    
   
   

     
  
  
 
    
   


  
     
    
   


   
    







   


   

    
       
         
 








 





















   

    




  
 
    

    
    
     


       
     







     
     

     



    
     
    



    



    


       

      





   





  


 

  



 



       
      



 
       



     

      


   


   
   
      
     


     

        

   

 
    



 




      


     
  

     





      
       
     
    


     
    






     
  

  












       

      




   




     




     


   
     
    









   





      

 
       
      

  

      
      


   
 
 

    

 
            
     
           





 


 
 







 
    

  
    
   
   
   

    
 


   
  
 
    


 

    
  
      
  

 
   
 
  
    
  

   
    
   
 
  

  
     

  
 
  
    
    
   
    
    

      
 
    
     
  





   






 
 




















     
     

   

       
    


 


     


  

  



      
    
     

    













 






  

        



     
  
      
       





     





  



    


    








   


 



      



     


  






 









  
     




  
    



     



      
   
       






  

    




    

    
    


 


      

   



    


      


   

         


       











     





  


      



        


    




Групи В-натрiйуретичний пептид, пг/мл

1. Kонтрольна група (n=80) 24,18±1,24

2. Хворi на ГХ (n=107) 68,07±2,88

3. Хворi на ГХ II ст. (n=50) 59,55±2,92

4. Хворi, якi перенесли iнфаркт
мiокарда (n=32)

87,55±5,92

5. Хворi, якi перенесли мозковий
iнсульт (n=25)

60,19±5,88

р
р2-1<0,01; р3-1<0,01; р4-1<0,01; р5-1<0,01;
р3-2<0,01; р4-2>0,05; р5-2<0,05; р4-3<0,01;

р5-3<0,05; р5-4<0,05





   





     
   
        

 
     





     
      
     
 



    
    


       
   
    
 

     



      
    




      





    















      

  


  
   
   


    



  
    
     

      





     



   




    



 


       






        
      
 

Групи Рiвень ВНП, пг/мл

Kонтрольна група (n=80) 24,18±1,24

ГЛШ без ДД (n=46) 42,52±2,68*

ГЛШ з наявнiстю ДД (n=61) 83,33±3,04*

р <0,05

Помiрна ГЛШ (n=70) 57,47±3,0*

Виражена ГЛШ (n=37) 88,15±4,54*

р <0,05

ГЛШ концентричного характеру (n=97) 66,55±2,98*

ГЛШ ексцентричного характеру (n=10) 82,9±9,84*

р >0,05







   


    




 
     


 
  

  
 
   
  
  
    

  
   
  
  
 
    
  

 
   
    
 
   
   
   

   
   
   
   

   
    

   
  
    
   
  
    

    
     


  
   
     

   
   
  
  
   


    
  
   


   
    
   

  

    
  
   


 

   
 
 
    
    
  

   
    
   
    
   
  
    


     
   
   
    

  

   
   
    
  
    


   
   
   
     


 
  
  
   


      
  
 
     


     
    
 
    

     
  
     

 

  
  

 
      


    
   
    
    
    
   
   
  
     
 

    
    
  
  
  



  
 
       
     
 

   

     
   
    
 
          


  
   
   
   
     


  



 

   
   
     

       



    
   
     

 
      
      
    
     





   




       

       
    

  
      

 
          
        

         
            
             


 




 
 
















    
    

       

    


     
     
     


     






    



     




     



 


    


     




    
    








   




       

       
    

  
      

 
          
        

         
            
             


 




 
 
















    
    

       

    


     
     
     


     






    



     




     



 


    


     




    
    










   


      





 







    








      
   
  

     


 


     
      
     
    


   
    






       
    

 



 

 
    

       
      





     

    

   

     








     

  



    
      

 

     















   








    










   




   

  


    
     


  


  

    

    

        

     

        

    












      
        



       



     

     
    
     
     



 
   



   




    
   

    








       

    
  

    






     




         

   



     
     

 












    

      
   
 
    







   


     





     

     

 




 


        

    

    

        




    


    


   






  


 




  






     
   


   
     
    


 
  


   


   
   
 
  
  
  

   
      


    


 
 
  
   


   
  
  



  
  
    

  

      
    
 

   

  
   
   
     


      
    
  
     


 
      
 
    
        
   
    

    

 
             
 







   




      






 

      

























   


 


  




 





  
      
    
 


      



    





 


       
     
  
      
     




      





      
 
     

      
     




       








   




      






 

      

























   


 


  




 





  
      
    
 


      



    





 


       
     
  
      
     




      





      
 
     

      
     




       










   


         


         












  



      


 





      
 









   







     







      










 





     

       
    
  

     






    


 

      



     





Вiк хворих

Групи хворих

ВсьогоЗ ревмато-
логiчним ПНС

Без ревмато-
логiчного ПНС

30-39 рокiв - 3 (2, 3%) 3 (1,7%)

40-49 рокiв 2 (3,8%) 20 (15,4%) 22 (12,1%)

50-59 рокiв 34 (65,3%) 33 (25,4%) 67 (36,8%)

60-69 рокiв 12 (23,2%) 47 (36,1%) 59 (32,4%)

70 рокiв i старше 4 (7,7%) 27 (20,8%) 31 (17%)

Усього 52 (100%) 130 (100%) 182 (100%)

Стадiя
захворювання

Групи хворих

ВсьогоЗ ревмато-
логiчним ПНС

Без ревмато-
логiчного ПНС

I стадiя 16 (30,8%) 29 (22,3%) 45 (24,7%)

II стадiя 23 (44,2%) 45 (34,6%) 68 (37,4%)

III стадiя 13 (25%) 56 (43,1%) 69 (37,9%)

Всього 52 (100%) 130 (100%) 182 (100%)



Гiстологiчнi
форми

Групи хворих

ВсьогоЗ ревмато-
логiчним ПНС

Без ревмато-
логiчного ПНС

Плоскоклiтинний 21 (40,4%) 82 (63,1%) 103 (56,6%)

Аденокарцинома 16 (30,8%) 26 (20,0%) 42 (23,1%)

Дрiбноклiтинний 15 (28,8%) 22 (16,9%) 37 (20,3%)

Усього 52 (100%) 130 (100%) 182 (100%)
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Форма
гострого

апендициту

Стать
Вiк Всього

Чоловiки % Жiнки %

Kатаральна 8 25,8 23 74,2 28,6±1,5 31

Флегмонозна 25 56 20 44 31,4±1,6 45

Гангренозна 12 60 8 40 40,0±3,9 20

2
100ІЛА факторФНГ 100  








   





    
   
   
    




  

    
    
  
    
   
  
    

    

  















     

 

    
   



        


       


 


 



     

       



      
  

Показник
лейкоци-
тозу у Г/л

Показник фактору форми нейтрофiльних гранулоцитiв

0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97

1 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

2 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

3 96,1 97,1 98,1 99,1 100,1 101,1 102,1 103,1 104,1 105,1 106,1 107,1 108,1

4 91,3 92,3 93,3 94,3 95,3 96,3 97,3 98,3 99,3 100,3 101,3 102,3 103,3

5 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0

6 87,8 88,8 89,8 90,8 91,8 92,8 93,8 94,8 95,8 96,8 97,8 98,8 99,8

7 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0

8 86,6 87,8 88,6 89,8 90,8 91,8 92,8 93,8 94,6 95,6 96,6 97,6 98,6

9 86,2 87,2 88,2 89,2 90,2 91,2 92,2 93,2 94,2 95,2 96,2 97,2 98,2

10 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0

11 85,8 86,8 87,8 88,8 89,8 90,8 91,8 92,8 93,8 94,8 95,8 96,8 97,8

12 85,7 86,7 87,7 88,7 89,7 90,7 91,7 92,7 93,7 94,7 95,7 96,7 97,7

13 85,6 86,6 87,6 88,6 89,6 90,6 91,6 92,6 93,6 94,6 95,6 96,6 97,6

14 85,5 86,5 87,5 88,5 89,5 90,5 91,5 92,5 93,5 94,5 95,5 96,5 97,5

15 85,4 86,4 87,4 88,4 89,4 90,4 91,4 92,4 93,4 94,4 95,4 96,4 97,4

16 85,4 86,4 87,4 88,4 89,4 90,4 91,4 92,4 93,4 94,4 95,4 96,4 97,4




    
      
     




Лабораторний показник

Форма гострого апендициту

Kатаральна
n = 31

Флегмонозна
n = 45

Гангренозна
n = 20

Лейкоцити (Г/л) 8,6 ± 0,3* 9,6 ± 0,4** 11,4 ± 0,8***

Паличкоядернi нейтро-
фiльнi гранулоцити (%)

7,6 ± 0,7* 7,7 ± 0,6** 9,9 ± 1,0***

Сегментоядернi нейтро-
фiльнi гранулоцити (%)

64,1 ± 1,4*** 67,6 ± 0,9* 68,5 ± 1,5**

Лiмфоцити (%) 23,3 ± 1,7* 19,8 ± 1,1 17,2 ± 1,7*

Моноцити (%) 3,5 ± 0,6 3,6 ± 0,4 4,2 ± 0,4

Лейкоцитарний iндекс
iнтоксикацi

Форма гострого апендициту

Kатаральна
n = 31

Флегмонозна
n = 45

Гангренозна
n = 20

За Я.Я.Kальф-Kалiфом 2,61 ± 0,28* 3,03 ± 0,28** 5,68±1,38***

За В.K.Островським 2,88 ± 0,25* 3,61 ± 0,26 5,12±1,09*

      
     
     





       
     
     

Показник

Форма гострого апендициту

Kатаральна
n = 31

Флегмонозна
n = 45

Гангренозна
n = 20

Фактор ФНГ 0,898±0,003* 0,885±0,004 0,879±0,005*

IЛА 91,30±0,36*** 89,72 ± 0,43* 88,80±0,60**





   




 


    
    
 












              
       
            
    
    
 
     
        
   
   

  

    

    

             
          
     

            

             

Лабораторний показник

Форма гострого апендициту

Kатаральний
Флегмонозн-

ий
Гангренозн-

ий
Всього

+/- % +/- % +/- % +/- %

Лейкоцитоз 16/15 51,6 30/15 66,7 16/4 80,0 62/34 64,6

ЛII за Я.Я.Kальф-Kалiфом 21/10 67,7 29/16 64,4 16/4 80,0 66/30 68,8

ЛII за В.K.Островським 20/11 64,5 40/5 88,9 19,1 95,0 79/17 82,3

IЛА 30/1 96,8 42/3 93,3 20/0 100,0 92/4 95,8

    

   
     

   
   

    


   



  








 
   




 
    

     

   
       








    
 
 
     

     


   
  
     
  








   


      
               
        
           

  
     
    




 


















    



   
 
      


    

    
     


     



    
     




     
       
  

     





    


      



 

     
     



  
      
 

      








    





   




     




       


 

     


   
      

     
    
     
      
     
      
    
    



   


    





     



 

    
    

     
   




   
     


 


       







      

   


      



 

     




    


     




     
       

    
  



   

      
     
     
     




     



       


       








    









   






    
   


  



 

  


 







    





     
       
   






   





     
  

     
      







    
       
      





   




        
   



   


    









Об'кт дослiдження ГПЛ (од/мл)

Хворi на атопiчний дерматит n = 64
2,85±0,09

р<0,05

Kонтрольна група n = 30 1,60±0,07

Ферменти (од. вим.)
Хворi на АД

n=64
Kонтрольна група

n=30

ГП нмольГВ/хв*гHb
125,91±1,88

р<0,05
156,30±2,01

СОД мкг/мл
8,55±0,49

р<0,01
26,24±0,75

KА мкат/л
15,12±0,10

р<0,001
16,22±0,20
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Показники

I група (n=25) II група (n=25)

до лiкування
пiсля

лiкування
до

лiкування
пiсля

лiкування

Малоновий альдегiд, мкмоль/л 20,6±3,9 19,3±6,1 24,5±2,1* 13,2±1,1

АKДНФГ НХ, 370 нм о.о.г/мл 2,8±0,2 2,6±0,4 3,3±0,1* 2,0±0,2

АKДНФГ ОХ, 430 нм о.о.г/мл 2,3±0,3 2,2±0,5 2,6±0,2* 1,4±0,3

Вiдновлений глутатiон,
мкмоль/мл

0,9±0,3 1,0±0,2 1,0±0,1 1,3±0,2

Kаталаза, мкмоль/хв. л 13,9±2,6 14,4±3,2 16,8±2,8* 23,9±1,2

Церулоплазмiн, мг/л 347,7±100,7 324,6±88,3 334,1±97,6 129,1±34,8





               






              


Показники

I група (n=25) II група (n=25)

до лiкування
через 1,5 мiс.

пiсля лiкування
до лiкування

через 1,5 мiс.
пiсля лiкування

Малоновий альдегiд,
мкмоль/л

0,5052±0,1814 0,4841±0,2001 0,4971±0,1821* 0,1033±0,0719

АKДНФГ НХ, 370 нм о.о.г/мл 0,0032±0,0011 0,0029±0,0022 0,0031±0,0011 0,0016±0,0009

АKДНФГ ОХ, 430 нм о.о.г/мл 0,0028±0,0008 0,0027±0,0011 0,0027±0,0008 0,0012±0,0007

Kаталаза, мкмоль/хв. л 4,4655±2,7253 4,6134±3,0142 4,4474±2,7363* 10,8224±1,3012

Церулоплазмiн, мг/л 60,3750±10,7046 59,8613±13,4218 60,7950±11,4229* 30,5473±8,0391

Kоефiцiнт R/B

I група (n=25) II група (n=25)

до
лiкування

через 1,5 мiс.
пiсля лiкування

до
лiкування

через 1,5 мiс.
пiсля лiкування

У покривному епiтелi СОШ 1,23±0,018 1,21±0,028 1,25±0,020* 1,16±0,012

У епiтелi пiлоричних залоз СОШ 1,29±0,019 1,28±0,024 1,27±0,021* 1,14±0,015

У ентероцитах СО ДПК 1,22±0,015 1,20±0,019 1,24±0,017* 1,14±0,013

У епiтелi брунеровських залоз СО ДПК 1,47±0,028 1,46±0,031 1,45±0,030* 1,33±0,022







   


     
      
   
           
   
        

    

     
            
   
            

     




  







   


   
  
    

  
    
     


  







 
 









      

 


   






      






 
     

   

 
      
 

   

  
     

  
   
   
   


   
     
   

  
   
    



  
    
   
  
  
     
 


 

  
  
    





  
  
  
 
  

 

 




     
  
      






   




  

      




 


    














       


  
     


    




     


      
   
















     
    


      

        
  





       





 



  





     



    



    
  
     









   











       




       
    







      


   
  
    

    
  

     




  
     

      


     

      

       
    

    
     








     

 
 
   
 
   
  
    
  
 

  
  
  
  








Kiлькiсть
ускладнень

Абсолютна
кiлькiсть

Вiдносна
кiлькiсть, %

Ранг

1 233 60,68 1

2 108 28,12 2

3 32 8,33 3

4 9 2,34 4

5 2 0,52 5

Kiлькiсть
ускладнень

Абсолютна
кiлькiсть

Вiдносна
кiлькiсть, %

Ранг

1 176 64,07 1

2 66 24,26 2

3 29 10,66 3

4 1 0,37 4

5 0 0 5

Kiлькiсть
ускладнень

Абсолютна
кiлькiсть

Вiдносна
кiлькiсть, %

Ранг

1 49 42,98 1

2 24 21,05 3

3 29 25,44 2

4 10 8,77 4

5 1 0,88 5

Масив дослiдження

Ускладнення

Заг.
масив,
абс.ч.

Заг.
масив,

%
Ранг

Перша
група,

абс.чис

Перша
група,

%
Ранг

Друга
група,
абс. ч.

Друга
група,

%
Ранг

Дихальна сисстема 205 53,38 1 140 51,47 1 65 58,03 1

Шлунково-кишковий
тракт

58 15,1 2 34 12,5 2 24 21,42 3

Черепно-мозкова
система

46 11,98 3 16 5,58 4 30 26,78 2

Опорно-руховий
апарат

39 10,15 4 33 12,13 3 6 5,35 5

Сечостатева
система

20 5,21 5 13 4,77 6 7 6,25 4

Судинна система 16 4,16 6 14 5,15 5 2 1,78 6





   









     
       
      


 
       
      


     
       
      
 

       

          

      






     
    

    
  
   
  

      
      
 

           
 
  




      


   


    

       




      
     




 
     







     
     



 
   


    
  

  

 
   
  
 
 
 


   

  
 

   
  
   
   



 


   

 
     

      


 
    
 
   








   




 
















   


     

     


     

    





     
    

 



 

    
     






     
     





      

 
    







 
    
   
     




    


   






    

      
     




     








       





   




      
   
   




      






 
     



       

     



      
       






    


 



   
 



     



      



    

     
  
   




    
 
     







 
     
       
     






    
     

 



    

     
   
    

   


     




   




     



    




     
      
    










   


 
 


 
 



 



   

 
  


 

    










 


   
   



  


 



   



   
       
      
         

  
    

   
           
     
           
   

    





 
 

















    



 





     



    


   
   







   


 
 


 
 



 



   

 
  


 

    










 


   
   



  


 



   



   
       
      
         

  
    

   
           
     
           
   

    





 
 

















    



 





     



    


   
   





   





 




   
    

  


     
   
    





   


 

 






        
 






      


 
   

   
   





    


    


   
   


    



     

     



     


 
     

       


    








     


   







      





        
     

Бiохiмiчнi показники MTHFR СС MTHFR СТ MTHFR ТТ

Гомоцисте н,
мкмоль/л

До лiкування 11,1±0,28 12,1±0,36 14,8±0,34

ХПТ 12,1±0,35* 13,5±0,63* 16,2±0,43*

ХПТ+протектори 11,2±0,44# 12,3±0,39# 14,9±0,53#

ТФР-   1, пг/мл

До лiкування 130±1,89 137±2,33 173±3,68

ХПТ 143±2,43* 162±5,66* 257±7,87*

ХПТ+протектори 140±5,80*# 147±3,30*# 187±4,19*#

Оксипролiн,
мкмоль/л

До лiкування 13,3±0,34 14,0±0,35 16,2±0,24

ХПТ 14,3±0,54* 16,0±1,10* 23,0±1,22*

ХПТ+протектори 13,9±0,29# 14,5±0,27# 17,3±0,36#









   





  

 
 
   

    


   
     



      

      
      

       


      


         
  
       





    
 


   





   








   



   

  

     




 
    




   


      
    



       





   



  




    
     

     
  




         
      

Бiохiмiчнi показники MTHFR СС MTHFR СТ MTHFR ТТ

IЛ-6, пг/мл

До лiкування 7,17±0,23 10,1±0,28 12,8±0,56

ХПТ 8,54±0,59* 13,8±0,88* 19,5±1,06*

ХПТ+протектори 8,03±0,42# 11,1±0,40# 13,7±0,96#

СРП, мг/л

До лiкування 4,78±0,23 5,53±0,23 5,91±0,29

ХПТ 5,92±0,41* 6,82±0,50* 8,43±0,58*

ХПТ+протектори 4,73±0,27# 6,16±0,31# 6,66±0,43#

МДА,
мкмоль/л

До лiкування 6,91±0,15 7,69±0,20 10,3±0,26

ХПТ 7,93±0,24* 9,63±0,57* 13,7±0,50*

ХПТ+протектори 7,22±0,28# 7,94±0,24# 11,2±0,46#

Kарбонiльнi
групи, моль/мг

бiлку

До лiкування 0,81±0,02 0,92±0,02 1,12±0,03

ХПТ 0,98±0,03* 1,28±0,10* 1,58±0,06*

ХПТ+протектори 0,89±0,06# 0,96±0,03# 1,18±0,04#





   








    

 
   



 
  

   
    
 
  
  
   

    
   
     

  
 
  
   
    

   
   
  

  
  
     

  
    
   
   
   
  
   
     

   
   
  
    


   
    

     
   



      
 
 

  


   
   
    
   
    
  
   
   

 
       
    
          
        
          

         
      
      
     
     


 
        
     
      


 
        
     
       
       





 














   








    

 
   



 
  

   
    
 
  
  
   

    
   
     

  
 
  
   
    

   
   
  

  
  
     

  
    
   
   
   
  
   
     

   
   
  
    


   
    

     
   



      
 
 

  


   
   
    
   
    
  
   
   

 
       
    
          
        
          

         
      
      
     
     


 
        
     
      


 
        
     
       
       





 
















   











 





      


       



   

      




   
     
     



     


     







    


     
      


  


















 




     
     

    

     
      


     
 

   
  
      
     


  
     
     

     
     

    


   

    
 



     





    

     



  

     





   




 
   


    
    

    

   
      



       



    


   



   
 
     





 


      


   

     

       
  

     

    

       


      


      
      

 



 

   




       
     
   
    

Показники

Стандартна терапiя
(1 група), n=68

Стандартна терапiя +
ФК + вiтамiни (2 група), n=61

до пiсля до пiсля

ГЦ,
мкмоль/л

16,8±1,02
16,4±0,87
р1>0,05

19,0±0,79
13,4±0,45
р2<0,001
р

3
<0,01

Цистен,
мкмоль/л

333±7,10
334±5,28
р1>0,05

331±6,97
279±5,64
р2<0,001
р3<0,001

Аргiнiн,
мкмоль/л

52,9±1,31
53,1±0,94
р

1
>0,05

50,3±0,92
56,5±1,10
р2<0,001
р3<0,05

ПОН,
ммоль/хв./л

111±2,00
109±1,77
р1>0,05

111±2,59
118±2,01
р

2
<0,05

р3<0,01

Гiдроген
сульфiд,
ммоль/л

36,5±1,18
38,9±0,92
р1>0,05

33,2±2,21
46,2±1,44
р2<0,001
р

3
<0,001

Показники

Стандартна терапiя
(1 група), n=68

Стандартна терапiя + ФК +
вiтамiни (2 група), n=61

до пiсля до пiсля

ЗХС,
ммоль/л

6,40±0,18
5,74±0,11
р1<0,01

6,76±0,09
5,84±0,09
р2<0,001
р3>0,05

ХС ЛПВЩ,
ммоль/л

1,22±0,55
1,15±0,03
р1>0,05

1,11±0,03
1,19±0,02
р

2
<0,05

р3>0,05

ХС ЛПНЩ,
ммоль/л

4,12±0,14
3,78±0,09
р1<0,05

4,47±0,12
3,88±0,11
р2<0,001
р3>0,05

ХС ЛПДНЩ,
ммоль/л

1,07±0,09
0,83±0,05
р1<0,05

1,22±0,04
0,77±0,03
р2<0,001
р3>0,05

ТГ, ммоль/л 2,36±0,19
1,82±0,11
р

1
<0,05

2,69±0,08
1,70±0,06
р2<0,001
р3>0,05

KА 4,90±0,31
4,34±0,21
р1>0,05

5,34±0,20
3,99±0,13
р2<0,001
р3>0,05

ТГ/
ХСЛПВЩ

2,25±0,21
1,76±0,14
р1>0,05

2,52±0,10
1,44±0,06
р

2
<0,001

р3<0,05

ХСЛПНЩ/
ХСЛПВЩ

3,89±0,25
3,55±0,17
р1>0,05

4,21±0,17
3,34±0,13
р2<0,001
р

3
>0,05




       
    
   
   







   








 



 




     






     
    


      








   




    

    

    







 






    


       
      
   
   





       
     
 
 
 

Показники

Стандартна терапiя
(1 група), n=68

Стандартна терапiя + ФК +
вiтамiни (2 група), n=61

до пiсля до пiсля

ТЗСЛШд,
мм

11,6±0,18
12,1±0,16
р

1
<0,05

11,9±0,12
11,7±0,13
р

2
>0,05

р
3
<0,05

ТМШПд, мм 11,4±0,18
11,9±0,14
р

1
<0,05

11,8±0,11
11,6±0,12
р

2
>0,05

р
3
<0,05

IММЛШ 121±4,70
134±4,34
р

1
>0,05

132±3,36
127±3,48
р

2
>0,05

р
3
>0,05

ФВ, % 63,4±1,01
60,0±1,13
р

1
<0,05

61,7±1,05
63,3±1,04
р

2
>0,05

р
3
<0,05

IKСР, см/м2 1,82±0,03
1,86±0,04
р1>0,05

1,93±0,05
1,92±0,05
р2>0,05
р

3
>0,05

IKДР, см/м2 2,81±0,04
2,76±0,05
р

1
>0,05

2,90±0,05
2,95±0,05
р

2
>0,05

р
3
<0,05

KДI, мл/м2 75,4±2,57
72,3±2,79
р

1
>0,05

80,6±2,94
82,3±2,93
р

2
>0,05

р
3
<0,05

KI, мл/м2 27,6±1,27
28,9±1,43
р

1
>0,05

31,5±1,56
30,9±1,55
р

2
>0,05

р
3
>0,05

ММЛШ/
KДО

1,69±0,08
1,97±0,08
р

1
<0,05

1,77±0,08
1,65±0,07
р

2
>0,05

р
3
<0,05

Показники

Стандартна терапiя
(1 група), n=68

Стандартна терапiя + ФК +
вiтамiни (2 група), n=61

до пiсля до пiсля

drh, % 6,56±0,23
7,01±0,30
р

1
>0,05

6,56±0,30
8,20±0,29
р

2
<0,001

р
3
<0,01

dn, % 12,2±0,30
12,9±0,43
р

1
>0,05

13,0±0,34
14,3±0,39
р

2
<0,01

р
3
<0,05

ТIМ ПСА, см 1,11±0,03
1,18±0,02
р

1
<0,05

1,13±0,02
1,09±0,01
р

2
>0,05

р
3
<0,001

ТIМ ЛСА, см 1,14±0,02
1,18±0,02
р

1
>0,05

1,16±0,02
1,10±0,01
р

2
<0,05

р
3
<0,001

ТIМ ЗСА, см 1,12±0,02
1,18±0,02
р

1
<0,05

1,14±0,02
1,10±0,01
р

2
>0,05

р
3
<0,001









   




       
       

      




  












       
 


    
       
    


    

    


        


     


  
    

     
     




    



   







  


       








  

  

       
   



      



      
       
       


 


   
     

       
  

   




        


  
     

Kiнцевi точки
Стандартна

терапiя, n=170

Стандартна
терапiя + ФК +
вiтамiни, n=118

р

Не досягли KТ 112 (65,9%) 105 (89%) <0,001

Досягли KТ 37 (21,8%) 11 (9,3%) <0,01

Серцева смерть 6 (3,5%) 4 (3,4%) >0,05

Несерцева смерть 3 (1,8%) 0 >0,05

Нефатальний IМ 12 (7,1%) 3 (2,5%) >0,05

Нестабiльна
стенокардiя

16 (9,4%) 4 (3,4%) <0,05







   







     



      

   
    









 
   

  
     

    
   

   
 

    
  
    
 
   
   


   
  
  
     

  
    
     
    
  

    
 
   
  

 
  

    
   


     

   
   

 
  

    
    
   
    


   
 
    


     
    
  
      
  

    



   
     
  

   
   
     


     
     
   
      
    

   
    
   
   
      


   
    
      
    
  

    




   
       
     
   
       
   
       
      
    
   
      

   
          
          





   







   






 

      






















    


     





      





     
     
   
      

    
     



     










     



 

       



    

   
 
      
   






 
  

   
    



     
   
  
      








   



 







          

     




   
 
  
   
    
   


       
        


     

        
 


  
     











      






     
 





    



 
  
 
       


    
  



    
       



      



     
     











   







    


          






   









       




    
   
     





Показники
ДМАТ

Резистентна АГ (n=34) АГ, що лiкована 3 АГП (n=126)

pДо лiкування
Пiсля

лiкування ,% р1-2

До лiкування
Пiсля

лiкування ,% р3-4

1 2 3 4

САТ
24ч

,
мм рт. ст.

154,0*
(145,0; 163,0)

123,5
(118,0; 126,0)

-19,8 <0,0001
149,0*

(142,0; 158,0)
123,0

(118,0; 128,0)
-17,4 <0,0001 нд

САТд,
мм рт. ст.

160,0*
(146,0; 168,0)

126,0
(124,0; 132,0)

-21,3 <0,0001
155,0*

(145,0; 162,0)
129,0

(122,0; 134,0)
-16,8 <0,0001 нд

САТн,
мм рт. ст.

149,0*
(139,0; 156,0)

115,0
(112,0; 121,0)

-22,8 <0,0001
140,0*

(132,0; 150,0)
114,0

(108,0; 118,0)
-18,6 <0,0001 нд

ДАТ24ч,
мм рт. ст.

90,0* (83,0;
98,0)

71,5
(66,0; 75,0)

-20,6 <0,0001
89,0*

(83,0; 95,0)
73,0

(67,0; 80,0)
-18,0 <0,0001 нд

ДАТ
д
,

мм рт. ст.
96,0*

(88,0; 104,0)
76,5

(69,0; 80,0)
-20,3 <0,0001

94,0*
(86,0; 100,0)

77,0
(72,0; 83,0)

-18,1 <0,0001 нд

ДАТ
н
,

мм рт. ст.
86,0*

(76,0; 92,0)
61,0

(60,0; 68,0)
-29,1 <0,0001

79,0*
(72,0; 85,0)

63,0
(57,0; 73,0)

-20,3 <0,0001 нд

ПАТ
24ч

,
мм рт. ст.

62,0*
(58,0; 70,0)

52,0
(46,0; 59,0)

-16,1 0,005
61,0*

(56,0; 69,0)
49,0

(44,0; 53,0)
-19,7 <0,0001 нд

ПАТд,
мм рт. ст.

61,0*
(58,0; 66,0)

51,0
(45,0; 58,0)

-16,4 0,008
61,0*

(56,0; 68,0)
49,0

(44,0; 54,0)
-19,7 <0,0001 нд

ПАТн,
мм рт. ст.

63,0*
(57,0; 71,0)

52,0
(48,0; 58,0)

-17,5 0,005
62,0*

(56,0; 70,0)
49,0

(43,0; 54,0)
-21,0 <0,0001 нд

ВСАТ24ч,
мм рт. ст.

19,0*
(15,0; 20,0)

14,0
(13,0; 15,0)

-26,3 0,0002
16,0*

(15,0; 21,0)
14,0

(12,0; 15,0)
-12,5 <0,0001 0,025

ВСАТ
д
,

мм рт. ст.
16,5*

(14,5; 20,0)
13,0

(13,0; 15,0)
-21,1 0,0002

15,0*
(13,0; 20,0)

13,0
(11,0; 15,0)

-13,3 <0,0001 нд

ВСАТ
н
,

мм рт. ст.
15,0*

(13,0; 19,0)
12,0

(10,0; 14,0)
-20,0 0,005

13,0*
(10,0; 16,0)

11,0
(9,0; 14,0)

-15,4 <0,0001 нд

ВДАТ
24ч

,
мм рт. ст.

13,5*
(12,0; 16,0)

11,5
(10,0; 14,0)

-14,8 0,045
14,0*

(12,0; 16,0)
13,0

(11,0; 14,0)
-7,1 0,013 0,08

ВДАТ
д
,

мм рт. ст.
13,0*

(11,0; 14,5)
11,0

(10,0; 13,0)
-15,4 нд

12,0*
(10,0; 15,0)

11,0
(10,0; 14,0)

-8,3 0,035 нд

ВДАТн,
мм рт. ст.

10,5
(8,0; 13,0)

9,5
(8,0; 11,0)

-9,5% нд
9,5

(8,0; 13,0)
9,0

(7,0; 12,0)
-5,3 нд 0,0003

ДIСАТ,%
6,0*

(1,0; 12,0)
10,0

(6,0; 12,0)
+66,7 0,009

8,5*
(5,0; 12,0)

13,0
(8,0; 15,0)

+52,9 0,0008 0,08

ДIДАТ,%
15,0*

(7,0; 20,0)
16,0

(10,0; 20,0)
+6,7 нд

15,0*
(10,0; 20,0)

17,0
(14,0; 23,0)

+13,3 0,018 нд

 







   



   
 


   






      








  


    


  
     
















   

     
  



     



 



    

    





  








     

  
  

   



Показники
ДМАТ

Резистентна АГ (n=34) Не резистентна АГ (n=86)

pДо лiкування
Пiсля

лiкування ,% р
1-2

До лiкування
Пiсля

лiкування ,% р
3-4

1 2 3 4

Добовий профiль САТ

Non-dipper 20 (58,8%) 15 (44,1%) -14,7 нд 50 (39,7%) 40 (31,7%) -7,9 нд 0,018

Dipper 10 (29,4%) 19 (55,9%) +26,5 нд 48 (38,1%) 76 (60,3%) +22,2 p=0,002 нд

Night-peaker 3 (8,8%) 0 (0) -8,8 - 18 (14,3%) 7 (5,6%) -8,7 p=0,07 0,038

Over-dipper 1 (3,0%) 0 (0) -2,9 нд 10 (7,9%) 3 (2,4%) -5,6 нд нд

Добовий профiль ДАТ

Non-dipper 20 (58,8%) 14 (41,2%) -17,6 нд 47 (37,3%) 29 (23,0%) -14,3 p=0,047 нд

Dipper 7 (20,6%) 18 (52,9%) +32,3 p=0,038 37 (29,4%) 62 (49,2%) +19,8 p=0,006 нд

Night-peaker 2 (5,9%) 0 (0) -5,9 нд 19 (15,1%) 17 (13,5%) -1,6 нд нд

Over-dipper 5 (14,7%) 2 (5,9%) -8,8 нд 23 (18,2%) 18 (14,3%) -4,0 нд нд

 





   




          
     


 




      







       




          

     



   









       

     





    








  



    
  

    
       



 


    
   
   

   
   
  
  
 
    

   
   
    
 
  
  
  

   
  
  
  
  

   
    
  
   
    
      
  


   

    
  

   
   
    


 




 
 
    
   
    


  
   
   
  
  


       
    
    
  
     
 

  
   

    
    
    
  
     
   

   
   
  
   
       



 
  
  
  

  
   
    
  

  
  
     

    
    
     
   
    
   







   


     
      
      
 
           

     
        

       
     

       
      
     
     


     
          
        

    

              
            



      

    




 






















    







  



      








   


     
      
      
 
           

     
        

       
     

       
      
     
     


     
          
        

    

              
            



      

    




 






















    







  



      






   




       
     
    






   


     
      


     
       


  








  








     




  






 
   
   




  




     






   
  

 


  


   
 












    



     

   
   











     


    



Демографiчнi
показники

Вiнницька
область

Житомирська
область

Хмельницька
область

n = 70 53% n = 20 15,1% n = 42 32,9%

Стать
чоловiча 29 41,4% 9 45% 21 50%

жiноча 41 58,6% 11 55% 21 50%

Мiсце
прожи-
вання

мiсто, смт 35 50% 10 50% 25 59,5%

село, селище 35 50% 10 50% 17 40,5%







   


    
      
       
     
  






 
      
      
       


 


      
    



 



     
    


       
   


     
        
      





    
    


    
     




   
     

  
     

    





         
      
   
     








   


      




    













     
      
     
  
   

     
    
   





Пребiг
захворювання

Вiнницька
область

Житомирська
область

Хмельницька
область

n=70 53% n=20 15,1% n=42 32,9%

Швидко
прогресуючий

31 44,3% 8 40% 15 35,7%

Без ознак
помiтного

прогресування
23 32,8% 8 40% 13 31%

Повiльно
прогресуючий

16 22,9% 4 20% 14 33,3%
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Таксон мiкроорганiзмiв, KУО/мл

Основна група
(n=124)

Група порiвняння
(n=92)

абс. ч. % абс. ч. %

Lactobacterium 106 110 88,7 - -

Staphylococcus epidermidis 103 14 11,3 - -

Staphylococcus aureus 104 - - 8 9,2

Staphylococcus haemolyticus 105 - - 3 3,3

Staphylococcus saprophyticus 104 - - 2 2,5

E. coli 105 - - 7 8,3

Enterococcus faecalis 106 - - 5 5,8

Candida albicans 105 - - 10 10,8

Candida krusssei 103 - - 4 5,0

Gardnerella vaginalis 107 - - 13 15,0

Gardnerella vaginalis 104 та
Enterococcus faecalis 103 - - 3 3,3

Staphylococcus aureus 103 та
Candida albicans 106 - - 5 5,8

E. coli 105, Candida albicans 105,
Staphylococcus saprophynicus 104 - - 2 2,5

Gardnerella vaginalis 105

Candida albicans 104 - - 8 9,2

Gardnerella vaginalis 107

Staphylococcus haemolyticus 105 - - 4 5,0

Staphylococcus aureus 104

Candida krusssei 103 - - 2 2,5

Gardnerella vaginalis 104

Staphylococcus aureus 103

Candida albicans 104

- - 11 11,7

Mycoplasma hominis 2 1,6* 14 16,3

Ureaplasma species (parvum, urealyticus) - - 13 14,1

Chlamydia trachomatis - - 11 11,9



Показник
Основна група

(n=124)
Група порiвняння

(n=92)

Ig А, мг/мл 1,261±0,14* 2,361±0,22




Показники,
пг/мл

Основна група
(n=124)

Група порiвняння
(n=92)

IL 1 285,13±12,34* 333,9±11,621

IL 2 1,763±0,02* 1,857±0,03

IL 6 6,231±1,31* 10, 753±1,211










   








     

   




      
 



    
      



      
    
   



    
    


    
    
   
      
      

    





   
 




     
     
 
     










    
     


   



     






   
  





     





    


 
   

     
   
    

   
    
  


   
  
   
   


   

     

    
  

   
    
  
    
   



   
  
   
      


    
    
    
 
   
   
    

   
     
   
        







   


    
  
    

   
         
     


   




 























       



  
    
      
    
   
   
   


      
    
  



  




     



     



     
 


    

 







       
 

     

         







   


    
  
    

   
         
     


   




 























       



  
    
      
    
   
   
   


      
    
  



  




     



     



     
 


    

 







       
 

     

         





   







    

 




           
  












          


 

     
        





      

       



     
      






    





   









 
     
     

    
     
   

     



  




  



      
       

   

      














    


    
  



    

      
    
    


 
   
     








   




    
     


 
  





     



 

   


    
    

   







     
    
  


   
     

      
    
 
 





      
      
 




 

    
     



      





    

      
     
     

  
   





  


   






  

      


     





      

   



    

      

   




    









   





     










  
  
       
      
     
     

   


     
 

   
    








 




   
      
     




   
     
     
   











    
    

    

     








    

   
     
    
      
   
  
  
 
 
      


     
    



     

     


     
      



     


    
    
 



     


     


  








   


 
  


      
  
 

     
     



    
     

     
     
 
    
  
 

   




   



    
     

     
     






     
    
    





 



   

   
   

  
 
     
  
  
    


  
   
 
    
  

     
  

  
   
  
   
 
  
    

   
   
 
    
   
  
    
   

  

  
 
  
   
  

  
  
   
   
  
   
     

   
     
  
  
 


 
       
      

    
    
 
 

  
      


 
          
    
   
          





   





   






 











     


   



        
   
     




     
     

     

    



   

     


      

    
     

      
 
     



    


      







     






    




 

      

     
   










    


 



       





   





   






 











     


   



        
   
     




     
     

     

    



   

     


      

    
     

      
 
     



    


      







     






    




 

      

     
   










    


 



       







   




      


      

     



    





      
 



       



   


 

   


      

        


     




 
      

      
 







 
      
  



      
 
  
      
      
      


      

       










   
 
   
    













   











Kiлькiсть дiтей

Дiагноз

Основна
група

Kонтрольна
група

абс. % абс. %

Хронiчний середнiй карiс 19 70,37 18 85,71

Хронiчний глибокий карiс 8 29,63 3 14,3

Всього 27 100 21 100

Kiлькiсть дiтей

Локалiзацiя

Основна
група

Kонтрольна
група

абс. % абс. %

Апроксимальнi поверхнi 20 74,07 13 61,90

Жувальнi поверхнi 7 29,63 8 38,10

Всього 27 100 21 100





   








   




       

   
       
          
     
        

   
          
   











     
   
     


 
  

  
   
  
 

 
  

  
    
 

  
  



 
   


  
  
    



 







 















      

      





    

   
    
 


   







   








   




       

   
       
          
     
        

   
          
   











     
   
     


 
  

  
   
  
 

 
  

  
    
 

  
  



 
   


  
  
    



 







 















      

      





    

   
    
 


   









   



   
    

  




    




  





    

     



       

    
 

     



 
   
     



  
    
 
       
   
      
    




    
   
    

   
     



      


  
     
      
    





 
     
   
     


    






      




 


     




 


     
  
 

   
   
     





Асоцiацi генотипiв ВПЛ Вiдсоток малiгнiзацi

16 +18 + 45 73,3% карцинома шийки матки

16 + 18 + 45 + 31 76,9% карцинома ш/м

16 + 18 + 45 + 31 + 33 80,3% карцинома ш/м

16 + 18 + 45 89,7% аденокарцинома

16 + 18 + 45 + 59 92,7% аденокарцинома

16 + 18 + 45 + 59 + 33 94,1% аденокарцинома





   







   


    



      



     

     

     
 
    
    






 


    


     

     
   


      
     
   

    
     
       


 


       
 


       
        




    


 



   


    
     





 


       






     
     




     




    

       
  
     








Характер
патологi

Групи дослiдження

Основна група
(n = 16)

Kонтрольна група
(n = 8)

CIN-I 3 (18,75%) 1 (12,5%)

CIN-II 8 (50%) 5 (62,5%)

CIN-III 5 (31,25%) 2 (25%)







   






      

  
  


   
     


     

        


 

    



  



    

     

    



   


 




   


    


 

      



  



   




      
     
       
     






    




 


   
  
 

  
    
  


 
 
 

     
   


 
 
    
 

  

  
  




  
 
  


  
   
  
    
 

    
    
   
  


   
  
  
  


  
  

   
  
  
   


    
 



 
 
  
 


  
 
  
    
  

   

  
 





   





  

    
   
    


    
   



   
 


  
  


   
   

   



 
     
    
      


     
  
      
   
         
 
    
 

 
         
        
      



            
         





   
   
  
  
    
  
   

   
   
  
  




    
   
     
   

     
  
  
  

  

  

    
   
  
  
   
      
  

     
  

   
     
  

    
    
  
    
    
 



 














   





  

    
   
    


    
   



   
 


  
  


   
   

   



 
     
    
      


     
  
      
   
         
 
    
 

 
         
        
      



            
         





   
   
  
  
    
  
   

   
   
  
  




    
   
     
   

     
  
  
  

  

  

    
   
  
  
   
      
  

     
  

   
     
  

    
    
  
    
    
 



 
















   



     


       



     


     

       




    
      
  
    











     

      
  
     
 
     




 
 
  



     






 






     


   
  

    


 
      



        



    






     



     


 

  







     
    


    






Сту-
пiнь

Абс.
к-сть
(n)

%
Чоловiки Жiнки

абс.
к-сть (n)

%
абс.

к-сть (n)
%

I 39 65 11 28,2 28 71,7

II 20 33,3 7 35 13 65

III 1 1,6 - - 1 100

Анем я
Абс.
к-сть
(n)

%
Чоловiки Жiнки

абс.
к-сть (n)

%
абс.

к-сть (n)
%

Нормореге-
нераторна

60 100 25 41,6 35 58,3





   






    

       
     



     
      




   


       




       
    
      
 
  
     

       
    
         
     






   


     




       






     
    
  
 

     


 
 

     








   
   
  

    












   




 












   


      
      
       
 





     
 


      

 
    

      


     

     



  
















    

   



  




 
      

   
  

      
     
     


 

50,9%

23,63%

12,73%

1,82%
1,82% 9,1% похідні 

сульфонілсечовини
бігуаніди

тіазолідиндіони

глініди

інгібітори α-
глюкозидаз
комбіновані 
препарати



 

52,94%

22,06%

8,82%

1,47%
2,94% 1,47%

10,3 похідні 
сульфонілсечовини
бігуаніди

тіазолідиндіони

глініди

інгібітори α-
глюкозидаз
аналог ГПП1

комбіновані 
препарати









   





     
    



      





    




   


   


    



  


   




   

     
   

   
      





    


    


    
   

  

     



      


    
       
     

 

0 20 40 60 80 100

Похідні сульфонілсечовини

Бігуаніди

Глітазони

Глініди

Інгібітори α-глюкозидаз

Комбіновані препарати

67,9

84,6

85,7

100

100

100

32,1

15,4

14,3

Частка препаратів іноземного виробництва

Частка препаратів вітчизняного виробництва

%
ж

 

0 20 40 60 80 100

Похідні сульфонілсечовини

Бігуаніди

Глітазони

Глініди

Інгібітори α-глюкозидаз

аналоги ГПП1

Комбіновані препарати

69,4

86,7

83,3

100

100

100

100

30,6

13,3

16,7

Частка препаратів іноземного виробництва

Частка препаратів вітчизняного виробництва

%
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Тип дебюту
(домiнуюче
ураження

функцiонально 
системи)

Обидвi статi
(n=311)

Чоловiки
(n=106)

Жiнки
(n=205)

n % n % n %

Зорова система 37 11,9 13 12,26 24 11,71

Стовбуровi розлади 13 4,18 4 3,77 9 4,39

Пiрамiднi розлади 89 28,62 35 33,02 54 26,34

Мозочковi прояви 22 7,07 3 2,83 19 9,27

Сенсорнi розлади 24 7,72 5 4,72 19 9,27

Полiсимптомнi
прояви

126 40,51 46 43,4 80 39,02
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Iнвалiднiсть 1994-1996 1997-1999 2000-2002

Первинна 16,3 24,1 22,3

Загальна 115,8 142,0 178,4

Причина 1994-1996 1997-1999 2000-2002

Хвороби нервово 
системи

5,3 5,7 4,0

в тому числi дитячий
церебральний
паралiч (ДЦП)

2,3 2,4 2,0

Розлади психiки та
поведiнки

2,6 4,1 4,4

Вродженi аномалi 2,3 4,6 4,5





   







        





    
       
      
      

     


   
  









    
     
   
      



     

   











     
     
    

   
  
 

       




     



 

    
      
 


      





  


  







       
 

















Iнвалiднiсть 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Первинна 16,4 19,8 30,2 23,7 23,3 24,1 20,9 23,5

Загальна 188,7 186,4 232,7 211,3 217,6 221,5 204,9 219,4

Причина/роки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Хвороби нервово
системи 42,7 41,2 48,3 41,6 42,4 22,9 23,2 22,7

в т. ч. дитячий
церебральний
паралiч (ДЦП)

28,1 26,6 31,7 26,8 26,6 23,6 23,6 23,8

Розлади психiки та
поведiнки

39,2 35,6 45,2 38,7 37,8 35,0 35,8 33,1

Вродженi аномалi 39,2 42,5 53,3 52,5 56,9 22,6 21,6 20,6

Вiк дiтей Абсолютнi величини Показники

До 3-х рокiв 378 5,33д

3-6 рокiв 1159 16,96д

7-13 рокiв 3344 48,94д

14-18 рокiв 1952 28,57д







   


      


 
      

 
 

     

      


    

        


     

     
    
  
      


  

    
     
      



      

   
     
 




   


 


       


 


      



 






     


    


 
  

    
   
 
 
  
    
  

    
     
  
      
  

    
  
      

   
    

    
    
 
  
 
      

     
        
    
  

     
   

      
         

           
    
          








   






 


       








      

        

   


    
 

   


   





     

   


  

      

     














    
 




   

  


    







   


  






     





        







    




    

    









      







   





     


   

     
     
    
 
      

    
      
 









    
      






 





  

   
    

     
  
   





  



   


     




      
      

      


     
      


      




     




    



    



      







    

   



   

   




      

     












   








 
    





      
     



     

     
      


 


       
      














     





  




     


    










 
  




  






    
 




    


    




     
  





  






   


  
      
  




      


 
 

  
  
  


 

  
   

  
     
  

    







   


  
  
  
    
 

 
 
 


  
   


 
 
 
  

 





 
  
  
     

   
   
   
   
  



 




 

 

   

 
      
     
 

  
   
 
  
  
      
 

  
   
      


   
   
      
  



  
     
  



  




    
   
      

  


    

  
      


  
   
  
   
      
  

    
  
  
 

   
   
   
     
  

   


 

  
     
 



     
       

    
        
          
    
      

     
       
   
              
      






 

   















   


  
  
  
    
 

 
 
 


  
   


 
 
 
  

 





 
  
  
     

   
   
   
   
  



 




 

 

   

 
      
     
 

  
   
 
  
  
      
 

  
   
      


   
   
      
  



  
     
  



  




    
   
      

  


    

  
      


  
   
  
   
      
  

    
  
  
 

   
   
   
     
  

   


 

  
     
 



     
       

    
        
          
    
      

     
       
   
              
      






 

   













   




      

  


    



  




      


  





 
 

    

     
     
  


    
   






   

      



    
     
     


 

    



 




    




      



    

    
      

      

  

     


 



    
   




    
      
    
    



      
     


  
 

  

    

    



     











   






    
 






     


    


    
     

 


   
      
      


   
     
   

  
  
    
   


    



   




      
  
 



      
     
  

   





   
      
     


      

  
    






    
     

    
    
 
     

   



     
   

   
      
     
   

    
      
     


  

    







  
        








   





   
   
   

    





  


        
      

    
  
 
    
    
  


   

     


 








   




     

   




     









 




 
     

      

    





    




     
   

   

        
      


    




   



      



      
     





     

     
   
     









   




    
 






 







    

        

    




     
     
      
      




  
    

      
     
       





     

    
     




    
   





    



   

   
 
    
      
  

    
   

    

     



 


    

   

     
 


  




 
 
   




  
    

 

        




   
     
 
 





   




  

 



     
       

    
 
 

   



 



     
 

    



    
 


   
     
 
     

   

    


  




   




 
    
       


 


 
      


    

     


   
    

     

   







        
   
   
  


 
    



    
 

   



      


   
 
 
   


    

    
   





  







   



  
     

    
  





   

   
 


  

     

    








  

  


     
   


     
  

  
    
     
 

   



  

   


   
    

    

     

    



     




     
   

     
     

  

   

    

     
    
  
    
     
    

     


    

     
     



 


     
  
      
 
     



    


  






   






       
    
  




 




   
    
    
     
     
    


  
   
    


    
 
     



  

   

  





  

 


 
    
   

     
    
   
     
 




     
   

  


   

  
   

    


    



  
     

  


   



   
 
    
  





   



  
   
    

    
 

 
     
    
      



    
    







   





 





     







 
 

  

   

    
    

     

    
    
 
    
  



  



  
      
    

 

 




    

 
   




     





   
      

    
      
 

     
    


   


    


 


     





 




    

        

  

     




 


     
    

   


   






   







     

   



  
   
   



     
    


   
 





 
  



  


   





  













 
 

  
 
   
  

  
   
  

    
    
       
 

   
   
   

  

    
    


  
   
  
  

     
   


  
  
  
  
 
      


  

  
    
  
   
 

 
   
 
 
 
    
 

   

  
 
  
   
  
     


 
   
    
  
  
   

 
   
     

   
     
   
    



  
  
     
    
   
    
 

   
   
  
   
     
  
   
 
  


      
  
   
 
     
     



 



   
    
  
   
   
   

   
  
  







   


    
   

   
   
     

  
  
    
 

   
 
   

  
   

  

 
 
  

  

  
 


  
  
    
  
     

  
  
  
  
  


  
   

   
  
   

  
   
   
  
  

   

    
    
  
  
    

 
   
  
  
     

     

  
      
   
    

   
      
  
   

    
   
   
    
    

           
        
 
     
 
     

           
           
      







  






















        



   







   


    
   

   
   
     

  
  
    
 

   
 
   

  
   

  

 
 
  

  

  
 


  
  
    
  
     

  
  
  
  
  


  
   

   
  
   

  
   
   
  
  

   

    
    
  
  
    

 
   
  
  
     

     

  
      
   
    

   
      
  
   

    
   
   
    
    

           
        
 
     
 
     

           
           
      







  






















        



   





   




     









 

    
    




      
    


   

      
      



    
    



    





   


   
    
    

    


   





   
    
     

   
   

     

     


 

   
    

       

  



    
 


     
  

 










    


    









Ферменти Субстрати

СYР1А2
Kофен, клозапiн,теофiлiн, ацетанiлiд, фенацетин,
арiламiни та гетероциклiчнi амiни смаженого м'яса

СYР2В6 Циклофосфамiд, метадон

СYР2С9 та
СYР2С19

Диклофенак, iбупрофен, мелоксикам, напроксен,
толбутамiд, целекоксиб, варфарин, лосартан,

омепразол, фенобарбiтал, фенiто н, амiтриптилiн

СYР2D6
Амiтриптiлин, коден, карведiлол, галоперiдол,
метопролол, пароксетин, рiсперiдон, трамадол

СYР3А4 С
YР3А5

Kларитромiцин, еритромiцин, азитромiцин, хiнiдин,
амлодипiн, мiдазолам, циклоспорин, дiазепам,

естрадiол, цiзаприд, сiмвастатин, сiлденафiл, верапамiл,
нiфедiпiн, астемiзол, iндiнавiр, кокан, лiдокан

СYР2Е1
Ацетон, етанол, галотан, парацетамол, анiлiн, бензол,

етанол, нiтрозодiалкiламiни







   





     


      
     
   
     



     
      


       
      
     
        
      


    
   

 

      




       

  

     
 

    

        

      

  

 
     


  



       




      
       




   

    









    


      
   
 

   




   


    

      

      



   


   


     






   
     
 









   




   






 

 

 
 

 
  
    
    

  
    
  
    
    

   
 
   
   
     
 

   
   
   
    


   
  
   
 


  
 

 
  
    


 
    
   
  
  
    
  

 
 
     
 


   
  
    
  


    
     

     
    

    

   
   
  
    
    

  

     

  
    
    
 

  
   
    
 

   

    
   


      
   
    
    
   

     
   
   
 
     




   
  
    
 

  

  
    
   


     
     
  
    

     
    
   
     
   
  



   
   
  
    

   
    
  
    
 

   
    

     
 

  
  
    
    



 
      
        

        


       
      
  
       
    

 
         







   


          

           






   




 


















      
     


    




 
     


   


    



     
     




    


     
 
   
 



    

  


     
     
   

      
 






    



     
      








   


          

           






   




 


















      
     


    




 
     


   


    



     
     




    


     
 
   
 



    

  


     
     
   

      
 






    



     
      






   










      

     



   


     
   
    
    


    


     


   

     
     
 
      
    
     



     


  

 
   
 


   















 

    

     
  


       
   


  

     
  
  














    
      






   




    
    
 


      




   
     
      








   
      
 
   

 




Тривалiсть дi
впродовж

доби

Лiкарський
засiб

Доза рН

Омепразол
40 мг в/в 2

рази на добу
6,42±0,47

Фамотидiн
40 мг в/в 2

рази на добу
4,31±1,31

Ранiтидiн
50 мг в/в 3

рази на добу
3,74±2,48

Циметидiн
200 мг в/в 4
рази на добу

3,33±1,68












   







     




 




   



   


   

     
    


     
    



    
      
    
    
   






 

 
   

 
   

   
  

  
    
 
 


   
 



 
  

   
     

   
  
  
   
    
   

 
 
  
     

  
  
   
 

   
   

  
    
  
 
     
    


   
   
    
  
   
  
     

   
    
   
  
  
     

   
  
   
  
   

    
       
   
  

   
    

      
       


  
    
  
    
     
   

 

 
   


   
   
      
 
      
  

    
  
  
  
    


   
    
    

  
     
 
  


         
      
    
          
          
  
   
    





   




         
          
 
                 

    








 












      




    

    



     


    


 


      
   
      



 




     
     

  
     

     





          



        



      

     


    










     
    

   

   


     
     
    
 




   




         
          
 
                 

    








 












      




    

    



     


    


 


      
   
      



 




     
     

  
     

     





          



        



      

     


    










     
    

   

   


     
     
    
 






   


    









 

     







      


     

     
 

 


    







         
   







     
       


   



    




 

      







   



        
     
      







     
    

      

    
      

      



    
   

   
    


      
  











     
     


     







   













  
     

 


     






   
  
     

      


    




     
   
 


 
     
     












       


     
    






    
     


      

   



   
      







     


   









    

    








    
   






  













   



      






     



     


     





   





   


 
    

   
   
      
     

     
  
  
       
   


 
 
  
      
  

  

   

    
  
  
   
     
    


   
  

  
 
      
   

 

   
   
  
    
    

 

    
    
 
       



   

   





  
    



  
 
  
      
  


 
  
   
     


    
  




   
   
  

    
      



   
   

 
    

 

   
  
    
   
    

   
   
   
 
 

    
    

   
      
     

     
    


    
  
   
   
     
       


  
    
     


  

    
   
   

       



    
 
 



   
  
    
      
  

   
    
  
 
   

  

    
  
  
    






   




   
     
        


  
     

   
       


   
  










   




 














  



     




      
 

     





  


      





    








   
 

      
      

      
    
   


    

    
   
    

    
        
  
  












     


 
  

       






Групи Kлiнiчна форма iнвагiнацi 
Kiлькiсть
тварин

"А" Тонко-тонкокишкова 4

"Б" Тонко-товстокишкова 4

"В" Товсто-товстокишкова 4

Усього 12

Групи
Kлiнiчна форма

iнвагiнацi
Kiлькiсть
тварин

Kiлькiсть накладених
анастомозiв в рiзнi
строки проведення
повторно  операц

6
год.

12
год.

18
год.

24
год.

"А" Тонко-тонкокишкова 4 С 1 1 1

"Б" Тонко-товстокишкова 4 С С 1 1

"В" Товсто-товстокишкова 4 С С С 1
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Хвороба

Наявна Вiдсутня

Тест
Позитивний a b a+b

Негативний c d c+d

a+c b+d a+b+c+d

aSe a c

dSp b d


a cP a b c d


  

aPV a b 


cPV c d 


aSe a c
дійснопозитивнірезультати

дійснопозитивнірезультати хибнопозитивнірезультати

 





dSp b d
дійснонегативнірезульаьти

дійснонегативнірезультати хибнопозитивнірезультати

 









   





   


  
  
   
   
  
  
    
  
  













   
   

  



      



     
 


      
     






    
     



     






  
  
     
 
     

    
   
 
      




    
     



   
      
  
    




     



  



Хвороба

Наявна Вiдсутня

Тест

Позитивний

a
Iстинно позитивнi

результати
95 iз 100 можливих

b
Хибно позитивнi

результати
5 iз 100 можливих

a+b
95+5=100

Негативний

c
Хибно негативнi

результати
5 iз 100 можливих

d
Iстинно негативнi

результати
95 iз 100 можливих

c+d
5+95=100

a+c
95+5=100

b+d
5+95=100

a+b+c+d
95+5+5+95=200



Хвороба

Наявна Вiдсутня

Тест

Позитивний

a
Iстинно позитивнi

результати
99 iз 100 можливих

b
Хибно позитивнi

результати
1 iз 100 можливих

a+b
99+1=100

Негативний

c
Хибно негативнi

результати
1 iз 100 можливих

d
Iстинно негативнi

результати
99 iз 100 можливих

c+d
1+99=100

a+c
99+1=100

b+d
1+99=100

a+b+c+d
99+1+1+99=200

60Продуктивність
тривалістьдослідження,хв.









   



  

    




     
    
    
   



   

   

   
     
  

    


   







   


   
    
   
  



   
   
   

   


     
   
     
  

     


   



Назва показника
Тариф,

грн.

Продук-
тивн сть,
од./год.

Дискрим -
нантн сть,

од.

Доц ль-
н сть,

од./грн

Загальний аналiз сечi 7,54 2 2473 656,0

Загальний аналiз кровi 11,99 1 2473 206,0

Рентгенографiя органiв грудно 
клiтки

23,27 4 1100 189,0

ЕKГ 7,58 3 400 158,0

УЗД органiв черевно порожнини 19,78 6 140 43,0

Оглядова рентгенографiя органiв
черевно  порожнини

23,27 4 140 24,0

ЕФГДС 28,91 6 110 23,0

ЕФГДС + рН-метрiя 36,0 4 120 13,0

Kислотно-лужний баланс кровi 10,0 2 45 9,0

Протенограма кровi 11,05 1 90 8,1

Kомп'ютерна томографiя з в/в
пiдсиленням

163,37 4 180 4,4

МPT з в/в болюсним
контрастуванням (пiдсиленням)

300,0 4 280 3,7

Маркери вiрусного гепатиту 28,72 4 24 3,3

Kоагулограма 28,38 1 85 3,0

Онкомаркери 32,35 1 95 2,9

Лiпiдограма кровi 17,26 0,5 85 2,5

Kопрограма 12,0 2 10 1,7

KT з в/в болюсним контрастуванням
(пiдсиленням)

980,0 4 340 1,4

Глюкоза кровi 6,67 4 2 1,2

Kреатинiн кровi 6,67 3 2 0,9

С-реактивний протеї н кровi 6,67 2 2 0,6

Kальцiй кровi 6,67 2 2 0,6

Kалiй кровi 6,67 2 2 0,6

Натрiй кровi 6,67 2 2 0,6

Лужна фосфатаза 6,67 2 2 0,6

Бiлiрубiн кровi 6,67 2 2 0,6

    -глютамiлтранспептидаза 6,67 2 2 0,6

Сечовина кровi 6,67 2 2 0,6

Дуоденальне зондування 14,79 0,5 15 0,5

АЛТ 6,67 1 2 0,45

АСТ 6,67 1 2 0,45

Амiлаза сечi 6,67 2 1 0,45

Iмунограма кровi 134,51 0,25 120 0,2

    -амiлаза кровi 6,67 1 1 0,15

Фосфолiпаза А2 кровi 6,67 1 1 0,15

Лiпаза кровi 6,67 1 1 0,15

Еластаза калу 82,0 0,5 20 0,1

рН-монiторинг стравоходу, шлунку,
дванадцятипало кишки

80,0 0,25 20 0,1

13С-триглiцеридний. дихальний тест 120,0 0,25 70 0,1









   






    



 
     
     

     


   
     



    





     





    





 
      









  


      




     

 




    


    

     




  
      

      
      
     

      



         


     












      







    
     

     
  

   




      

1Доцільність собівартість,грн.
продуктивністьxдискримінантність

продуктивністьxдискримінантність
собівартість,грн.

 



П Д 1До Е грн год
 









   






  


      


   

     




     




     



 
   

   
 
  
 
 


  


  

 

   
    

    
 
 

   
   

  


     
   
  




 


    


    
   
   
   
   

  
   
   


   

 

     
     
   
   

    

      

     
           
  
            
 






 













   
      


       







   






  


      


   

     




     




     



 
   

   
 
  
 
 


  


  

 

   
    

    
 
 

   
   

  


     
   
  




 


    


    
   
   
   
   

  
   
   


   

 

     
     
   
   

    

      

     
           
  
            
 






 













   
      


       





   






  

     

    
    
   

      



     
      
 


   



    
  

 
     
 

     

















     

     


  

  
   


   

     



     
       









    








     
 






 



   


 



    

      





    
   
      




   
  



   


     
       











   




    


   
  

     


  




   
     
  





     











      

    
      

    

  








    
    


   
   
    














     



      


   



   

    
    
    
    
   

       

 



     




       

    

 
    
      
    



    


    

     





  






   




 
    

     
     

     
    

  
    
     


     
      
     
       
     
      

     
       

       

   



 
    

  
     
 

  



  
  

    


    
    
   
 


   
  
    


 
 













      

  


      









     







    

    







   







   




 
    

     
     

     
    

  
    
     


     
      
     
       
     
      

     
       

       

   



 
    

  
     
 

  



  
  

    


    
    
   
 


   
  
    


 
 













      

  


      









     







    

    







   









   













     





 




     
     






     


  
       



      



   


















    







    





  

  

   




      

    







     
  




      







Одноразова бiлизна Багаторазова бiлизна

1. Придбання 1. Придбання

2. Використання 2. Використання

3. Знезараження 3. Знезараження

4. Утилiзацiя 4. Прання

5. Висушування

6. Складання в бiкси

7. Стерилiзацiя

8. Утилiзацiя

 
 

  
  
 
  
    
   

  

  
   
   
 
 

 

    


   
 
  

  
     
    
 





   




 
         
     
    

    
  

       
  

 
          
     
         
   


 






 
















        




    


    

     
  
    
  



      

      




  



   
 
     

    

      

 





   




 
         
     
    

    
  

       
  

 
          
     
         
   


 






 
















        




    


    

     
  
    
  



      

      




  



   
 
     

    

      

 







   



  


      














    







      



   










    



     






      





    
      



     

      



     




  

    








 






    


       
     

    
     



    
       



    
      



      
       

    


      
     
    








   




     



   



     

   
        
        
  
      
       
     
     
         
       
      
    
  
        
 

   
            
      
            

    
              
       

   





     



 
      
    


 
   

   

    

  
   
    

  

  
   
   








   









   



    





 
     



     
 




   
     
  


      

    

    


      

 

  
    

      
    




      


    
   
  

     

    




      



      
     






      





     


     

    
    
     
    
     
  
    

     
    
      
  
     
     
    





        
 





   








  
 
  

  
 
 
  

 

  

  
  




    
        


      
 
      
   




  





    




    
     
    
    
     
     




    


   


     

     


   




  

    










      
     
    

     






   
    





   
      

    
 





    

     


      










   



     


    

  

    


   


    
    







     















