















   














 



 


      


 

     











 

    
     
   
    





  
 

    

   



  
 

      
   

























   










      
 

 
  
 
  

 
  

  

  

 

 
 

   

 

 



 
  

     

  

  


  

  
 
 

 
 

 

 

  





   





  
 

 

  

  

   
 

   

  

    

   
  

 


    

 
 

   

  

  

  


   

  



 

  

 

   



        

   



   







  


  

  

  

  


     

  

    


  

  

     



  





   






 














    



   


   

     
      





   
  
     





     







        

       
    
      
 

    

   

        




 

 
     







 


     


       



    


      
     


    
     













     
     
     



   











     



     
   


  


 

 

     
      






    


      
  



      



   
     
    



    



    
    






   




    


      
     



     






   


    
    



     
    

     



     
 



      



 


   
   
  

  
 

  
   

   
       


    





   




   
  
  
     
   

  
  
  

  
  

     
        
   
     
 
    

     
             
  
                 
 
 



     
   

  
   
    
   
   
  
     
  

  

  
   
   
 
    
     



 
  
   


 









 







     
    




    
  
    
  
    






   
    








    






 








   




   
  
  
     
   

  
  
  

  
  

     
        
   
     
 
    

     
             
  
                 
 
 



     
   

  
   
    
   
   
  
     
  

  

  
   
   
 
    
     



 
  
   


 









 







     
    




    
  
    
  
    






   
    








    






 






   






     





 
    

     



    

      




      



 


     




     





    
     


 
    
     

  

   






 















   
       






















   






     

     





   













 
     



 



     











  






    


    





   




  
      






       










     
  



  







     
    


     
     










Група хворих
K-ть

хворих

K-ть раннiх
рецидивiв
до 1 року

K-ть пiзнiх
рецидивiв

K-ть
циспростат-

ектомiй

Леталь-
нiсть

Порiвняльна 78 17 (21,7 %) 11 (14,1 %) 3 7

Основна 53 3 (5,6 %) 4 (7,5 %) 1 3

Група хворих Хворi з Т1G3 Раннi рецидиви

порiвняльна 11 (14,1 %) 4 (36,4 %)

основна 10 (18,9 %) 1 (10,0 %)




Група хворих K-ть хворих Раннi рецидиви

порiвняльна 21 (26,9 %) 8 (38,1 %)

основна 7 (13,2 %) 1 (14,3 %)



   






 
 

 
   
  
   
 
  

   
    
  

    

     
   
  



  
   

   


 
      

    

 
  
     

 
          



   



    
     

  
   
  

  
  
   
   
 
 



    


       


   
   

   

     

  
      
       


    
 

      
    

 

 


 

     

  




 
















     

     








   






 
 

 
   
  
   
 
  

   
    
  

    

     
   
  



  
   

   


 
      

    

 
  
     

 
          



   



    
     

  
   
  

  
  
   
   
 
 



    


       


   
   

   

     

  
      
       


    
 

      
    

 

 


 

     

  




 
















     

     










   





    


    
    
 




    
      


    



    







     
     



  




    

     








      
       

     
    

  

   


        




     




 
    



      





 
   
     
     
     

      
      

     

      

    





    


     


     
    


      
     

  
   


    

   
   




   






 
    

 

   
      



 



   
      
   
   

    

 

 
 


    




     
    

   
     
     

      

      



    
    
     


      

     
      


    


     


    

     


     
     


  


      





  




          
  




        






   






    
      
     
     
     
 


  

     





     

   
     


    





     




    

     
    
     



   
   
    






    

  







   



  

 
    






     
   
    









 
  

   

   

   
    


 


  
     
  
    

  
   
    
   

  
  
   
  
  


 
  
 



   






       
       
   


        
       
 
    

       
           
   
 

     
  
  



 
  

   
    
 
   
      


 
  
   
 


  
   

  

   
   
 
   
  

   
  
    
   

 
  

   

  




     
  

     



 
 


















   




    



 
   
   






   

   
     



   






       
       
   


        
       
 
    

       
           
   
 

     
  
  



 
  

   
    
 
   
      


 
  
   
 


  
   

  

   
   
 
   
  

   
  
    
   

 
  

   

  




     
  

     



 
 


















   




    



 
   
   






   

   
     





   






    






  

      
   




     

    



 

  



   


 


    








     
   
     
   


 
  




   










     

 
     


    
    

    
 




    
      
 


  

 

 


 

   
  
   



     





     















    

    


   






      

    




 
  














   






     
   


 


  

        




   


    
 

    
    
       
   
   


  

      






  
 


 








  



   


 


   






  


    

  













      
  
    
     
     


 




     



Дослiдна
група

Kонтрольна
група 1

(n=12)

Експеримен-
тальна група

1 (n=12)

Kонтрольна
група 2

(n=12)

Експеримен-
тальна група

2 (n=12)

Сироватка кровi

NO
2
- + NO

3
-,

мкмоль/л
36,7±6,0

143,4±14,8
p

1
<0,001

33,4±4,4
104,2±9,3
p

1
<0,001

p
2
<0,05

БАЗ

NO
2
- + NO

3
-,

мкмоль/л
14,1±3,2

81,7±7,6
p

1
<0,001

12,0±3,2
54,7±6,9
p

1
<0,001

p
2
<0,05
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ХАГ без КМ
7,7%

Рак шлунка
20,7%

Норма 
16,0% ХНГ

20,7%

Поліпи
8,6%Аденоми

2,2%
ХВШ
8,8%

Кукса
0,2%

Ерозії
6,4%

ХАГз КМ
8,7%







   


 
           
    
       










 

















        
     
 





     
     

     
     

   






      
   
    





      
 




 
 








     
  
   



 

ХАГ без КМ
7,7%

Рак шлунка
20,7%

Норма 
16,0% ХНГ

20,7%

Поліпи
8,6%Аденоми

2,2%
ХВШ
8,8%

Кукса
0,2%

Ерозії
6,4%

ХАГз КМ
8,7%





   























       


      
       



       
   






      






    
    


  


  





 


   


   


     
     


Стан СОШ
Kiлькiсть
випадкiв

Морфологiчно незмiнена СОШ 768

Хронiчний неатрофiчний гастрит 998

Хронiчний атрофiчний гастрит без KМ 372

Хронiчний атрофiчний гастрит з KМ 419

Гiперпластичнi полiпи 414

Аденоми 106

Хронiчна виразка шлунка (ХВШ) 425

Kукса оперованого шлунка з приводу ХВШ 12

Ерозi 306

Рак шлунка 994

Всього 4814

 ПКМ
14,2%

НКМ
38,8%

без КМ 
47,0%




В к (роки)

Нозологiя

до 25
(n=14)

26-44
(n=69)

45-59
(n=109)

60 та <
(n=144)

Всього

n %

Нормальна СОШ 3 7 6 5 21 6

ХНГ 6 19 18 5 48 14

ХАГ без KМ 1 8 7 14 30 9

ХАГ з KМ - 7 30 31 68 20

Kукса СОШ при ВХ - 2 3 1 6 2

Хронiчна виразка 1 10 11 12 34 10

Ерозi шлунка 2 9 5 5 21 6

Полiпи 1 3 9 5 18 6

Аденоми - 2 13 21 36 11

Рак шлунка - 2 7 45 54 16

Всього 14 69 109 144 336 100



ХАГ
53%

Рак 
шлунка

34%

Поліпи
5%

Кукса
0%

Аденоми
2%

ХВШ
6%







   


         
       
     
   
          
      


     

         
          
  

  








      















    


 
  

   
     

 
 
 

 
   
   




 

















   



       






       



       










   


         
       
     
   
          
      


     

         
          
  

  








      















    


 
  

   
     

 
 
 

 
   
   




 

















   



       






       



       








   










      



     


    

 

      



     


     
     



     



      
 
   
     
  


      



      






    
    

     
  

     
    








 


      

     
 


         




       





     



    


       

       
      

    
      
        


    




      
  

125,5*

114,1

124,9*

79,9*

99,6

94,099,1 98,3

118,6*

134,2*
139,3*

131,8*

70

80

90

100

110

120

130

140

Контроль 6 год 12 год 24 год

РСІ

ЧСС
ЧД

УО
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Вiк,
рокiв

Чоловiча стать Жiноча стать

Kiлькiсть ос б % Kiлькiсть ос б %

10 10 4,6 18 8,2

11 24 11,0 26 11,5

12 34 15,6 34 15,5

13 46 21,1 45 20,5

14 60 27,5 48 21,9

15 26 11,9 30 13,7

16 18 8,3 18 8,2

Вiк, рокiв

"Як часто ви вiдчувате почуття
дратiвливостi?"

Нiколи, % Iнодi, % Постiйно, %

10 21,4 71,4 7,1

11 48,0 40,0 12,0

12 41,2 52,9 5,9

13 46,2 50,5 3,3

14 28,7 60,2 11,1

15 25,0 67,9 7,1

16 11,1 83,3 5,6

Всього серед
всiх вiкових груп

34,1 58,4 7,6

Вiк, рокiв

"Як часто ви вiдчувате почуття
швидко стомлюваностi?"

Нiколи, % Iнодi, % Постiйно, %

10 42,9 50,0 7,1

11 52,0 32,0 16,0

12 61,8 38,2 0

13 58,2 36,3 5,5

14 41,7 44,4 13,9

15 35,7 53,6 10,7

16 33,3 55,6 11,1

Всього серед
всiх вiкових груп

48,1 42,8 9,2





   


     



   







   




   

 
        
    
     
          
       
      

  
  
   
     
        
  

 
         
     
   

 

             
      
    




    
 



      

      
     



    
     
  
      


  

 
  

   
 
  
   
    

 
  

    
  

  
   
   
    
    
   


   
   
  
  

 
   


 
  
 

    
     
     

 





   








 
 

















  





      
    
     

      
       


     
     

   
    




    


         



          




   
      
      


      
  
     

        





    

   




 





      
    
    


  





 
 


    
     
     
     






   



      
 
    


  


  

  

   
    



  





  



   
    
     

     

    


    

      
  
  
     



     
 
   
   


    





    



     

    






          




        
      





   







      



   



       

     



    




      



   

    

     
     

  
    
     

      




      

      

   
   


   


 

      
   

       

     
      



      



     




   




  
    

    
    


    
      


    
     
     

     

  
    


 
   

  
   
  
   
 

  
 
    

  
     


   
   
  
      
  

 

    


   
    

   
    
      








   


  
   
   
    
 
     

  
    

    

   
  

   
   
 
 
      


   
      
   

   
  
      
    
   
     

   
        
      
     
          
      


 







 






















    










   






   



     






   


  
   
   
    
 
     

  
    

    

   
  

   
   
 
 
      


   
      
   

   
  
      
    
   
     

   
        
      
     
          
      


 







 






















    










   






   



     




   
















      
















 

      
    





 
    

     
   
   



     

      


        
      
      

 


        

    
      




     

     



        
     




 
     
      

    



    

   





      
 



     




   
    




      

    
      










   





  
   
   




     



 
     
    




      
      






 

     



     






      


    
 






       
 

     






 


        
 













        




 



















   


     










   







     
    


  



     
     
     

       
   
      




    

    
     



       
     
     
     
   
        
      

     
 
     
     
 
     

       
       
       
     


   




     



 
   

  


 
     


  
 
  
  

  

   





   
    


 
 

   
   


      

  
   

     
   
 
  



 
   
    

 







   




 
  














 

    
   



    
     
     



      
  




     


    
    
     

  



     
  

 

   






      
  





       

 
      
      


     
    
     
   




      


 


     


     
        
       
     
      


       

 





      





   




     





    






      
       

    

    
     
  

   
     
   
   









  
    
     







    
   
    
 



 
   

   

 



    


     
         




        


    





      




      

Термiн
спостереження

Мiжчастковi судини

ЗД, мкм ВД, мкм ТМ, мкм IВ

Kонтроль
права 162,33±1,20 102,83±1,19 29,75±0,84 149,79±7,19

лiва 159,17±1,14 100,50±1,43 29,33±0,90 151,62±7,78

1 день
права 163,17±1,30 102,17±1,35 30,50±0,22 155,30±3,18

лiва 161,50±1,15 104,00±0,89 28,75±0,70 141,45±5,19

3 днi
права 165,00±1,37 100,83±0,79 32,08±0,61* 167,95±4,43

лiва 164,17±1,89* 104,50±1,28 29,83±1,28 147,71±9,50

7 днiв
права 162,17±1,58 94,83±0,97** 33,67±0,76** 192,72±6,28**

лiва 160,83±1,01 103,33±0,56 28,75±0,50 142,36±3,34

15 днiв
права 157,33±1,28* 92,67±0,80** 32,33±0,61* 188,54±5,55**

лiва 160,83±1,08 100,33±1,05 30,25±0,68 157,37±5,73

30 днiв
права 159,67±1,17 96,50±1,28** 31,50±0,69 174,37±6,99*

лiва 160,33±1,17 99,67±0,92 30,33±0,60 159,06±4,92

Термiн
спостереження

Дуговi судини

ЗД, мкм ВД, мкм ТМ, мкм IВ

Kонтроль
права 56,67±1,15 32,50±0,76 12,08±0,30 204,58±6,41

лiва 57,00±1,39 32,50±0,76 12,25±0,34 207,63±3,47

1 день
права 55,00±1,53 31,00±1,13 12,00±0,32 216,34±9,52

лiва 51,17±0,79** 29,17±0,31** 11,00±0,34* 208,10±8,09

3 днi
права 53,33±0,84* 29,67±0,67* 11,83±0,21 224,10±7,97

лiва 55,67±1,36 31,17±0,70 12,25±0,36 219,05±4,73

7 днiв
права 54,83±1,14 29,83±0,87* 12,50±0,26 239,28±9,59*

лiва 50,33±1,15** 28,00±0,82** 11,17±0,25* 224,09±7,61

15 днiв
права 51,67±1,02** 27,83±0,75** 11,92±0,20 245,52±7,24**

лiва 53,83±1,19 30,17±0,48* 11,83±0,40 218,45±7,16

30 днiв
права 52,67±0,67* 27,83±0,60** 12,42±0,15 259,12±8,88**

лiва 51,67±1,45* 29,00±0,58** 11,33±0,46 217,17±6,77







   





   



  



  
    
  

  



      

   
    
   
    

     
      
   




    

       

     




      



      

    

      
      
      




   








      


 





    


      
 

 

  
    



Термiн
спостереження

Мiжчастковi судини

ЗД, мкм ВД, мкм ТМ, мкм IВ

Kонтроль
права 28,50±0,67 16,17±0,48 6,17±0,17 211,78±8,15

лiва 28,67±1,17 16,17±0,48 6,25±0,36 213,80±8,97

1 день
права 31,83±1,17* 17,67±0,49 7,08±0,35* 224,24±7,85

лiва 30,50±1,12 17,00±0,58 6,75±0,31 222,25±9,15

3 днi
права 32,50±1,23* 17,50±0,62 7,50±0,34** 245,19±9,05*

лiва 29,17±0,79 15,83±0,48 6,67±0,17 239,75±3,97*

7 днiв
права 34,33±0,42** 18,00±0,37* 8,17±0,11** 264,79±8,55**

лiва 33,17±0,31** 18,17±0,31** 7,50±0,00** 233,85±5,18

15 днiв
права 35,50±0,43** 18,50±0,22** 8,50±0,18** 268,74±8,71**

лiва 32,67±1,33* 17,83±0,79 7,42±0,33* 236,75±10,73

30 днiв
права 34,17±0,95** 18,00±0,63* 8,08±0,20** 261,72±9,30**

лiва 34,50±0,76** 18,83±0,31** 7,83±0,25** 235,50±6,39
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Палець
Тип

в зерунка
Здоров ,
(n

д
=167)

АД,
(n

д
=79)

АД-Е,
(n

д
=24)

АД-Л,
(n

д
=18)

р р1 р2 p3

R-I

W 19,16 10,13 8,333 5,566 =0,074 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 48,50 49,37 54,17 55,56 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lr 0,599 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

A 5,988 8,861 8,333 11,11 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ЦК 5,389 11,39 20,83 5,556 =0,093 <0,01 >0,05 >0,05

ЛKП 2,395 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 14,37 12,66 0 11,11 >0,05 <0,05 >0,05 =0,102

ВВ 3,593 7,595 8,333 11,11 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

R-II

W 18,56 10,13 8,333 5,556 =0,092 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 27,54 22,78 16,67 27,78 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lr 11,98 1,266 4,167 0 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05

A 19,76 40,51# 37,50 55,56 <0,001 =0,051 <0,001 >0,05

ЦК 11,38 17,72 20,83 5,556 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ЛKП 1,198 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 4,192 3,797 4,167 5,556 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ВВ 2,994 3,797 8,333 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

R-III

W 9,581 3,797 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 60,48 51,90 45,83 55,56 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lr 1,796 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

A 15,57 24,05 16,67 38,89 =0,109 >0,05 <0,05 >0,05

ЦК 5,988 10,13 20,83 0 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05

ЛKП 1,796 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 1,198 2,532 8,333 0 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05

ВВ 2,994 7,595 8,333 5,556 =0,104 >0,05 >0,05 >0,05

R-IV

W 22,16 17,72 20,83 11,11 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 44,31 34,18 20,83 38,89 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Lr 1,198 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

A 5,988 17,72* 12,50 38,89 <0,01 >0,05 <0,001 =0,054

ЦК 19,76 13,92 20,83 5,556 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ЛKП 0,599 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 0,599 1,266 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ВВ 3,593 15,19 25,00 5,556 <0,01 <0,001 >0,05 =0,102

R-V

W 1,796 2,532 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 73,05 62,03 66,67 44,44 =0,081 >0,05 <0,05 >0,05

Lr 0,599 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

A 5,389 17,72 12,50 38,89 <0,01 >0,05 <0,001 =0,054

ЦК 8,383 6,329 8,333 5,556 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ЛKП 2,395 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 1,198 1,266 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ВВ 5,988 10,13 12,50 11,11 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05


 

  

  
 
  
  
   

  
   
  
  
   
   

  

 

  
   

  

   
  

 
   

  

    




  
 
  
 
   



   
   


  
    
  
 









   


   















Палець
Тип

в зернка

Здоровi,
(n

х
=151)

(nд=167)

АД,
(n

х
=64)

(nд=79)

АД-Е,
(n

х
=11)

(nд=24)

АД-Л,
(n

х
=10)

(nд=18)
р р

1
р
2

p
3

L-I

W 9,581 2,532 4,167 0 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 53,29 55,70 54,17 38,89 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lr 0 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

A 7,186 10,13 4,167 22,22 >0,05 >0,05 <0,05 =0,081

ЦК 3,593 6,329 16,67 5,556 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05

ЛKП 5,988 0 0 0 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 17,96 18,99* 12,50 22,22 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ВВ 1,198 6,329 8,333 11,11 <0,05 <0,05 <0,01 >0,05

L-II

W 18,56 11,39 12,50 5,556 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 22,16 24,05 12,50 22,22 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lr 10,78 5,063 8,333 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

A 21,56 40,51 45,83 66,67 <0,01 <0,05 <0,001 >0,05

ЦК 10,18 5,063 8,333 5,556 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ЛKП 4,790 0 0 0 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 4,790 8,861 8,333 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ВВ 4,790 5,063 4,167 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

L-III

W 11,98 3,797 4,167 0 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 59,88 56,96 58,33 61,11 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lr 1,198 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

A 14,97 25,32 20,83 27,78 =0,051 >0,05 >0,05 >0,05

ЦК 4,192 6,329 12,50 5,566 >0,05 =0,089 >0,05 >0,05

ЛKП 1,198 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 2,395 1,266 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ВВ 2,994 6,329 4,167 5,566 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

L-IV

W 13,17 10,13 8,333 5,566 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 51,50 34,18 25,00 44,44 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Lr 0,599 1,266 4,167 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

A 8,383 21,52** 20,83 27,78 <0,01 =0,058 <0,05 >0,05

ЦК 19,16 13,92 20,83 5,566 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ЛKП 1,796 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 0,599 3,797 4,167 0 =0,065 >0,05 >0,05 >0,05

ВВ 2,395 15,19 16,67 16,67 <0,001 <0,01 <0,01 >0,05

L-V

W 2,994 3,797 4,167 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Lu 76,65 62,03 58,33 55,56 <0,05 =0,056 =0,052 >0,05

Lr 0,599 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

A 6,587* 20,25* 25,00# 33,33 <0,01 <0,01 <0,001 >0,05

ЦК 6,587 10,13 12,50 5,566 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ЛKП 1,796 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ПП 0,599 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ВВ 2,395 3,797 0 5,566 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05




 
  


   
    
  

 

   
 
  

    
  

  

  
   


     



    
  


  
  



  















  








   


















    

  


  

   







     






   




     

        


   


    
    









 



          
    











 
   

   
 
 
    
   
   


 
 
   
  

   
 

    
   
   

 
 
   
    
   

    





    
 

   
  
  
 
  


 

 
     
 
 


  
 
 


 
 


   

  
      
   
   

 
   
   
  
   
 


     
 

  
  
 
 

 

 
  
  
 
   


  

 
 



    

  
   




 
   

   

   

 
    
  

  

     
    

  

    

    
    
 
    
    



    
  
 


    
   
   

  
  
 
   
   

 



    

   
   
 

      
   

     
    
    







   


  
  

    
   
     

    
  

    
   
  

 
   
   




       
       
 
   
       
      
    
 
    
     

       
           



          
  









   






 





















    



     
    

   


     



    
    

      

  







      
 
     


      

   
     
    

      


      
  


      




 


  


   
   


 
      

       






     


     


 







   





 
    


     




     







 
 





   



 





   






    

      

  
    


   




       
     






  





 
 

  
   





    







Самооцiнка
здоров'я

Основна
група

(n=120)

Група
порiвняння

(n =30)

Група
контролю
(n=120) p p

1

абс. % абс. % абс. %

Iдеальна 0 0 0 0 0 0

Хороша 17 14,11 4 13,32 96 79,68 <0,01 >0,05

Задовiльна 29 24,07 6 19,98 21 17,43 >0,05 >0,05

Погана 71 58,93 18 59,94 3 2,49 <0,01 >0,05

Дуже погана 3 2,49 2 6,66 0 0 >0,05

         
        
   




Самооцiнка
здоров'я

Основна
група

(n=120)

Група
порiвняння

(n =30)

Група
контролю
(n=120)

Достовiрнiсть мiж
групами

абс. % абс. % абс. % p p
1

p
2

Iдеальна 0 0 0 0 0 0

Хороша 22 18,33 6 19,98 96 79,68 <0,05 <0,05 >0,05

Задовiльна 58 48,14* 15 49,95* 21 17,43 <0,05 <0,05 >0,05

Погана 40 33,20* 8 26,64* 3 2,49 <0,05 <0,05 >0,05

Дуже погана 0 0 1 3,33 0 0

       
          
         
        
 








   







    






 
   


     


   
    











   








     



     

    






Самооцiнка здоров'я Хороша Задов льна Погана Дуже погана

Спостереження

Початок
спосте-

реження,
абс. (%)

K нець
спосте-

реження,
абс. (%)

Початок
спосте-

реження,
абс. (%)

K нець
спосте-

реження,
абс. (%)

Початок
спосте-

реження,
абс. (%)

K нець
спосте-

реження,
абс. (%)

Початок
спосте-

реження,
абс. (%)

K нець
спосте-

реження,
абс. (%)

I-АПФ (n=35)
6

(4,99%)
7

(5,83%)
9

(7,49%)
13

(10,83%)
19

(15,83%)
15

(12,5%)
1

(0,83%)
0

БАБ (n=16)
2

(1,66%)
2

(1,66%)
6

(4,99%)
10

(8,33%)
7

(5,83%)
4

(3,33%)
1

(0,83%)
0

АK (n=14)
4

(3,33%)
5

(4,17%)
5

(4,17%)
5

(4,17%)
5

(4,17%)
4

(3,33%)
0 0

БРА (n=18)
3

(2,49%)
3

(2,49%)
5

(4,17%)
8

(6,67%)
10

(8,33%)
7

(5,83%)
0 0

Kомбiнована терапiя
(n=37)

2
(1,66%)

5
(4,17%)

4
(3,33%)

22
(18,33%)*

30
(24,99%)

10
(8,33%)*

1
(0,83%)

0

         



 
    

 
   
  
 
     


  


 
   
  
      
   

  

   
    
  
  
     



  
   
     


  
    
  


 
   

   
  
    

   
    

   

     

   
   
    
    

   
         
 
            







   



      
      
 
   
     
   
     
     

  
    

   
              
    

    

      
          

      
        
   
     





 



















     



      
   
     
     
   
      

   





    
     
    
     
  
   
      

    








   



      
      
 
   
     
   
     
     

  
    

   
              
    

    

      
          

      
        
   
     





 



















     



      
   
     
     
   
      

   





    
     
    
     
  
   
      

    






   





   
      
    








       


     




     

  

   

      


      




 



       

      
     


     
  
      


     



      

      
  








       
 


        
   















   













 





     
     
      

 









  




   




    





















    





     

 


       
    
     






    


     

    
    





   
      

    


   




  








   








   


    
      


    
   

     
     
     



 
 

   
      
 


   
    
  

 
 

   

    
   
      



  
  
  
    

     
   
    
  





    
   
 
  
 

     
 
     
  

    
   
   
     
  
   
      


  
    
  
    
 

     
    





  
      
  
  
     

    
   
      
     



  
   
     
     

  
   
  


    
    
      


    
   
  
   
    

 
       


          
     
        
 
      

 
        
   
 
              

      
 









   




 



















 


 

     
   
 
 

    
    


     




        
  



 
    
 
  



   
    
   

   
  



      

 
   
   



     





   


   
   


      


      
  

    

    
      
   
    

    

     
     


     







   





    
        
    
     




   


   
   





      
   
    



 
    
 
    

    
       

      






      






      

     

   
     
     


 



    

       




      


 

















   





     






 
 


   
    

    




     

 
        
  
   
       


       

 
           

           

               
 
      




     
    



   



     


    


    
     
     




 



  
 
  
 


   
  
   

 
 
   

   
    
  

   
   
     


     


     
   
 

  
    
 



 














   





     






 
 


   
    

    




     

 
        
  
   
       


       

 
           

           

               
 
      




     
    



   



     


    


    
     
     




 



  
 
  
 


   
  
   

 
 
   

   
    
  

   
   
     


     


     
   
 

  
    
 



 












   














  


 
     



  




  

     



    


     
    
     
    

     



    
     

     





     

 
 

   



  

     




   
   
     

 

    

    
    










     

    



      

     
 


      

   

   



  






    
















   


     



     

     





       
    


   
     
   
    
     
    

 

  



 
   

        



  



    

    


      
      





     

      
       
    



       
    


     

 


   



      

   
    


   


    














ПОKАЗНИKИ
Kонтрольна група

Ожирiння

I ст. II ст. III ст.

до пiсля до пiсля до пiсля до пiсля

ХОЛЕСТЕРИН (ММОЛЬ/Л) 4,65±0,15 4,72±0,02 6,87±1,18 5,95±0,11 7,98±0,12 6,35±0,02 8,35±0,25 7,34±1,12

    -ЛП (ОД.ОПТ. ЩIЛЬН.) 53,27±0,96 54,23±0,13 63,33±0,27 60,02±0,12 67,14±1,15 60,03±0,18 72,04±0,10 65,08±0,12

Групи жiнок

Вмiст загального бiлка
(г/л) M±m p

до пiсля

I група (n=30) 70,23±0,55 71,22±0,31 >0,05

II група (n=33) 69,56±0,68 74,87±0,42 <0,05

Дослiджуванi
групи

Гемоглобiн (г/л)

p

Еритроцити (1012л)

p
До лiкування

Пiсля
лiкування

До
лiкування

Пiсля
лiкування

I група 124,20±0,05 126,07±1,05 >0,05 3,76±0,11 3,82±0,06 >0,05

II група 120,33±1,10 129,08±0,71 <0,05 3,25±0,03 4,02±0,12 >0,05

Дослiджуванi
групи

Протромбiновий iндекс
(%) M±m

Фiбр ноген (г/л)
M±m

Тромбоцити (109л)
M±m

До
лiкування

Пiсля
лiкування

До
лiкування

Пiсля
лiкування

До
лiкування

Пiсля
лiкування

I група 93,61±0,46 90,07±1,18 4,93±0,05 4,55±0,88 189±1,35 198±0,45

II група 96,13±0,77 89,34±0,25 5,01±1,19 3,80±0,67 196±1,90 210±1,88





   





   


  

    
     
     
      
  



       




     
  

      


  

    
      




  
    











 
      

 






       





     


 
      



 

      



        





   


    
      
  


     
      









Данi фетометрi

Групи жiнок

I група (n=30) II група (n=33)

До
лiкування

Пiсля
лiкування

До
лiкування

Пiсля
лiкування

Бiпарiтальний розмiр (мм) 75,2±1,6 76,8±1,2 73,1±1,4 77,6±1,8

Дiаметр живота 79,2±1,6 80,5±2,1 78,9±1,5 83,5±2,1

Довжина стегново кiстки (мм) 59,4±1,7 60,8±1,2 56,6±1,9 61,0±1,3





Тривалiсть пологiв

Групи жiнок

I група (n=30) II група (n=33)

n % n %

До 6 годин 2 6,66% 1 3,03%

6-10 4 13,3% 12 36,36%

11-14 9 30% 11 33,33%

15-20 10 33,3% 8 24,24%

>20 годин 5 16,6% 1 3,03%




Kрововтрата

Групи жiнок

I група (n=30) II група (n=33)

n % n %

До 350 мл 17 56,66% 21 63,63%

350-400 8 26,66% 9 27,27%

Б льше 400 мл 5 16,66% 3 9,09%







   


 
  

    
  
   

   
     

    
   

    
    

   
       

   
      
       
      
     

      

   
           
     
    

     




 
 


















      



     


      

  
     
      

     
    







    

      
 
    



   



     
     
     
    









   


 
  

    
  
   

   
     

    
   

    
    

   
       

   
      
       
      
     

      

   
           
     
    

     




 
 


















      



     


      

  
     
      

     
    







    

      
 
    



   



     
     
     
    







   







    





     

 




 
 




    


    
     



       







 

    
       




    
     







     
 
    



     






     
     
   






  

      

 
      


       
          

    
 
  





   
      
      


      
        


 


      









       



     


      








   














 
       





     

       
       
     





 
 

  

      
       





 


            





   








 


       


  





  
         
    










       

        








      




  





   












     



       


   

 










   







      

        

         
 

   






          
       
   


         

    

   
   

  


   
















   
     




  

 
   

 
  
 
   


   
 
  
   
  
  
 

  
  
   
 
    
      
  

 
   
  
 
    

 

 
   
 
    

 
  
    
 
 
 


    


   
 
  
      
 

 
    
  
   
 

   
  
  
   


   
 
  
 
  
  
  
  

  
   
 
  

  
   

  
  
  
 

 
  

  


 
   
    


  
  
 

    
 

  

    
     
  
    

  
 
 
 
 
    

 
   


    


   
   
   
   







   


  
    

    


    
     




    
 

 

 
       
       
 
     
    

   
     

 
          
      

       
   






 





















    




   

      


     
    
     


   

   

    



 

       







   


  
    

    


    
     




    
 

 

 
       
       
 
     
    

   
     

 
          
      

       
   






 





















    




   

      


     
    
     


   

   

    



 

       





   




     



    


    






      


  




 

  

  
  
 
 
  



   

  
   
   
 




     

   


 







   




        
   

 






  
  








Показники

Kлiнiчнi групи (n=75)

р
1-2

р
1-3

р
2-3

Рамiприл +
Небiволол

(n=25)

Рамiприл+
Iндапамiд (n=25)

Рамiприл+
Амлодипiн (n=25)

 груп 1 2 3

Вiк, роки 67 (57; 72) 63 (57; 66) 64 (57; 69) 0,36 0,45 0,80

Чоловiки 12 (48,0%) 18 (72,0%) 15 (60,0%) 0,08 0,39 0,37

ХОЗЛ II ст. + ГХ II ст. 9 (36,0%) 8 (32,0%) 11 (44,0%) 0,76 0,56 0,38

ХОЗЛ II ст. + ГХ III ст. 9 (36,0%) 7 (28,0%) 3 (12,0%) 0,54 0,047 0,15

ХОЗЛ III ст. + ГХ II ст. 4 (16,0%) 9 (36,0%) 7 (28,0%) 0,10 0,30 0,54

ХОЗЛ III ст. + ГХ III ст. 3 (12,0%) 1 (4,0%) 4 (16,0%) 0,29 0,68 0,15

IМТ, кг/м2 31,8 (29,7; 33,3) 29,9 (27,4; 31,2) 33,7 (31,9; 35,6) 0,043 0,038 0,0007

Супутня терапiя

Вiдс. базового
лiкування ХОЗЛ

12 (48,0%) 8 (32,0%) 11 (44,0%) 0,24 0,77 0,38

KДБД 3 (12,0%) 4 (16,0%) 5 (20,0%) 0,68 0,44 0,71

Kомбiнацiя IГKС та
ТДБД

8 (32,0%) 9 (36,0%) 7 (28,0%) 0,76 0,75 0,54

М-холiнолiтики 2 (8,0%) 4 (16,0%) 2 (8,0%) 0,38 1,0 0,38

Антитромбоцитатар-
нi препарати

21(84%) 19(76%) 22 (88%) 0,37 0,29 0,15

Статини 18 (72%) 17 (68%) 20 (80%) 0,32 0,41 0,12

Iншi препарати 4 (16%) 7 (28%) 9 (36%) 0,24 0,31 0,23

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

І група 
хворих

ІІ група 
хворих

ІІІ група 
хворих

2,6

2,24
2,48

2,29 2,07 2,26

2,18 2,08 2,122,21 2,09 2,09
2,27 2,05

2,02

До лікування

Через 6 
місяців

Через 12 
місяців

Через 18 
місяців

Через 24 
місяці







   



     



    

      



   
   
   
   

     
      






    

     


   


   

 






     




 
     


     


       





   

    
  

       


        
    










      



     
         


     
     


         
      
    




  

   

 
       
        
      


       


     



      




       





   




    

  

  


 
 
 
 



  
  
          

  
 
  
  
 
   
           




   
  
    

  
 
         


  
 

  
  






      

   
 

     

    
    



 
     
      

   






Показники добового
тиску

Kлiнiчнi групи (n=75)

Рамiприл+Небiлет (n=25) Рамiприл+Iндапам д (n=25)
Рамiприл+Амлодипiн

(n=25)

 групи I група II група III група

Фракцiя викиду лiвого шлуночка, %

До лiкування 55 (49; 60) 53 (49; 64) 54 (52; 61)

Через 6 мiсяцiв 55 (50; 62) (0) 56 (46; 60) (+5,4%) 55 (52; 60) (+1,8%)

Через 12 мiсяцiв 58 (53; 63) (+5,2%) 57 (49; 65) (+7,0%)* 56 (50; 59) (+3,6%)

Через 18 мiсяцiв 59 (53; 62) (+6,8%)* 60 (52; 65) (+11,7%)* 56 (53; 58) (+3,6%)

Через 24 мiсяцi 61 (52; 62) (+9,8%)* 61 (50; 65) (+13,1%)* 58 (55; 62) (+6,9%)*

Iндекс маси мiокарда лiвого шлуночка г/м2

До лiкування 180 (143; 212) 163 (113; 211) 177 (159; 206)

Через 6 мiсяцiв 160 (145; 197) (-12,5%)* 159 (126; 199) (-2,5%) 175 (135; 195) (-1,1%)

Через 12 мiсяцiв 160 (129; 183) (-12,5%)* 156 (142; 196) (-4,5%) 168 (126; 189) (-5,4%)

Через 18 мiсяцiв 152 (126; 186) (-18,4%)* 155 (122; 189) (-5,2%) 158 (130; 188) (-12,0%)*

Через 24 мiсяцi 147 (117; 171) (-22,4%)* 138 (113; 181) (-18,1%)* 153 (121; 176) (-15,7%)*

Середнiй тиск в легеневiй артерi, мм рт. ст.

До лiкування 40 (30; 45) 36 (30; 43) 41 (36; 45)

Через 6 мiсяцiв 38 (30; 45) (-5,3%) 35 (30; 41) (-2,9%) 41 (36; 44) (0)

Через 12 мiсяцiв 35 (32; 40) (-14,3%)* 35 (29; 40) (-2,9%) 40 (36; 43) (-2,5%)

Через 18 мiсяцiв 35 (33; 41) (-14,3%)* 32 (28; 38) (-12,5%)* 39 (35; 42) (-5,1%)

Через 24 мiсяцi 35 (33; 39) (-14,3%)* 32 (27; 37) (-12,5%)* 37 (33; 40) (-10,8%)*

Е/А тристулковий клапан

До лiкування 0,71 (0,68; 0,82) 0,74 (0,67; 0,88) 0,80 (0,72; 0,94)

Через 6 мiсяцiв 0,85 (0,74; 0,96) (+16,5%)* 0,81 (0,75; 0,96) (+8,6%)* 0,92 (0,82; 1,08) (+13,0%)*

Через 12 мiсяцiв 0,92 (0,84; 1,10) (+22,8%)* 0,84 (0,76; 0,99) (+11,9%)* 0,99 (0,90; 1,16) (+19,2%)*

Через 18 мiсяцiв 0,98 (0,88; 1,14) (+27,6%)* 0,85 (0,80; 1,08) (+12,9%)* 1,07 (0,99; 1,22) (+25,2%)*

Через 24 мiсяцi 1,11 (0,94; 1,20) (+36,0%)* 0,97 (0,89; 1,10) (+23,7%)* 1,15 (1,08; 1,32) (+30,4%)*
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дів., %

хл., %

Термiн
гестацi

Основна група Група порiвняння

I пiдгрупа II пiдгрупа

Загальна
к-сть

дiтей у %

Ступiнь
фiзичного

розвитку дiтей
у %

Загальна
к-сть

дiтей у %

Ступiнь
фiзичного
розвитку
дiтей у %

Загальна
к-сть

дiтей у %

Ступiнь
фiзичного
розвитку
дiтей у %

30-33
тижнi

54,5

33,3
середнiй

40

50 середнiй

0 0
33,3 нижче
середнього 50 нижче

середнього33,3 вище
середнього

34-35
тижнiв

45,5

60 середнiй

40
100 нижче

середнього
33,4 100 середнiй

20 нижче
середнього

20 ЗВУР

36-37
тижнiв

0 0 20
100 нижче

середнього
66,6

50 середнiй

50 нижче
середнього







   


     

     







      

   



    


    











    


     
  

 





   
 

      
     





     
   
    


    
    




    
     

   




 


      
        




  

     
    
     

    




   


 

     
     
  


      


   

   







    


 10,2т/л

57%

12,2т/л

60,2%

лейкоцити

лімфоцити

контрольна

основна 





   




     


    





 
  



   

   
 
   
      

 
   
 
   

   
    


  

 
   

  
  
     
  

   
    

   


 
      
 
       

     
      

 
           
              
         

  



   
  
   

   
   
   
      
  

  
   
 
   
    
    


 


















     
     








    
 


   


      





   




     


    





 
  



   

   
 
   
      

 
   
 
   

   
    


  

 
   

  
  
     
  

   
    

   


 
      
 
       

     
      

 
           
              
         

  



   
  
   

   
   
   
      
  

  
   
 
   
    
    


 


















     
     








    
 


   


      







   


    


    






    


    

 

   



  
      
    

    


  

     
     


      


     




   



   

      



   





      




     




      





      



     
       











          



    




     




   







      
      
      







     






   




       






















 






      
     

    

      



      


     




  

       





 





   
   

   
 
     


  
  

  
  

   
  




       








       
       
        

Показники

Ступенi гепатотоксичностi

1 ступiнь 2 ступiнь 3 ступiнь 4 ступiнь

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

I група (n=36) 25 69,44* 7 19,45 4 11,11 0 0

II група (n=67) 30 44,78 22 32,84 14 20,88 1 1,5

III група (n=17) 8 47,06 6 35,29 3 17,65 0 0

Показники в сироватцi
кровi

Здоровi
особи
(n=31)

Хворi з ВIЛ-iнфекцiю (n=120)

до початку
лiкування

через 6 мiсяцiв
вiд початку
лiкування

Kаталаза, мМоль/хв/мл 4,8±1,54 2,08±0,62* 1,64±0,53**

Супероксиддисмутаза,
вiдн. од

2,00±0,56 1,00±0,49* 0,75±0,38**

Глутатiон-S-трансфера-
за, мкМоль/хв/мл

750±120,25 1428±285,21* 771,67±254,44**

Показники в
сироватц  кров

Хвор

Kаталаза,
мМоль/хв/мл

Супероксиддисм-
утаза, вiдн. од

Глутатiон-S-транс-
фераза,

мкМоль/хв/мл

Здоровi особи (n=31) 4,8±1,54 2,00±0,56 750±120,25

I група
(n=36)

До початку ВААРТ 2,41±0,65 1,33±0,50 1543,93±267,18

Через 6 мiсяцiв в д
початку ВААРТ

2,05±0,34** 0,98±0,30* 815,48±218,21*

II група
(n=67)

До початку ВААРТ 1,71±0,30 0,72±0,26 1327,19±267,55

Через 6 мiсяцiв в д
початку ВААРТ

1,19±0,28* 0,48±0,17* 745,26±169,44*

III група
(n=17)

До початку ВААРТ 1,95±0,28 0,91±0,22 1438,59±211,08

Через 6 мiсяцiв в д
початку ВААРТ

1,55±0,33* 0,59±0,12* 865,78±208,45*
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Показник
Госпiталiзацiя
(n=60) (M±m)

Виписка
(n=60) (M±m)

Група
порiвняння

(n=60) (M±m)

Час рекальцифiкацi, сек.
68,12±1,72
(р<0,001)

74,2±1,98
(p>0,05)

78,12±2,87

Активований парцiальний
тромбопластиновий час, сек.

23,76±0,47
(р<0,001)

28,69±0,62
(p<0,001)

35,42±0,89

Протромбiновий час, сек.
38,76±1,48
(р<0,001)

23,86±1,64
(p<0,001)

21,09±1,1

Iндекс спонтанно агрегацi
тромбоцитiв, од.

20,5±0,67
(р<0,001)

8,54±0,46
(p<0,001)

4,52±0,31

Kiлькiсть адгезивних
тромбоцитiв, %

55,2±1,71
(р<0,001)

46,54±1,42
(p<0,001)

38,14±1,39

Фiбриноген, г/л
8,59±0,10
(р<0,001)

2,14±0,09
(p<0,01)

3,72±0,18

Антитромбiн III, %
70,34±1,12
(р<0,001)

85,35±1,22
(p<0,001)

96,45±1,46

Активнiсть плазмiногену, хв.
28,26±0,87
(р<0,001)

20,51±0,74
(p<0,01)

17,11±0,81

Хагеман-залежний
фiбринолiз, хв.

23,02±0,86
(р<0,001)

19,1±0,74
(p>0,05)

17,32±0,63

Фiбринстабiлiзуючий
фактор, %

71,28±1,24
(р<0,001)

83,25±1,67
(p<0,001)

98,14±1,89







   







 
     





  


  
    
     

   
      
     


   






 
  

   
 


     
    




    
    
    

   
   
   
   

    

    
 

   
    



     




   
       







   
     
    



      



    



   


  

    
 



    
      
    



     


 
  


  
   


  
 

    
   
  




  
    
   





   





   

   
  
  
  

 
        
   
      
    
   
        
     

 
           
  


  
 



    
  

  
  
    
     

 
      

   
  
     
    


 



















     

      

  

 




     

     




 
   
 

     
      


 
    


    
 
    

    







   





   

   
  
  
  

 
        
   
      
    
   
        
     

 
           
  


  
 



    
  

  
  
    
     

 
      

   
  
     
    


 



















     

      

  

 




     

     




 
   
 

     
      


 
    


    
 
    

    









   



 

  
    



     




    



  
         

    
     





  
     








     



     



















    




 




    





  

















   



 



     






  
    
     

       

      

        
 
   

   

   

   
       

     

    
   

   


      
  





   







 
     





       
       

       


  


   




  
     

   
    
  
  


  
 


    




    
   
   




  
     

   
  

 
  


  
   



  





  



     

    
       












Гемодинамiчний показник
Група

контролю,
n=20

Дiти I групи

pНеконтрольо-
вана БА, n=15

RI a. cerebri med.dex. 0,708±0,046 0,626±0,088 p > 0,05

RI a. cerebri med. sin. 0,713±0,021 0,638±0,087 p < 0,05

RI a. carotis com. dex. 0,630±0,043 0,662±0,124 p < 0,05

RI a. carotis com.sin. 0,632±0,045 0,656±0,123 p < 0,05

RI a. carotis int.dex. 0,632±0,045 0,675±0,062 p < 0,05

RI a. carotis int.sin. 0,640±0,120 0,662±0,076 p > 0,05

Vm v.jugularis int. dex. 0,083±0,005 0,09±0,004 p > 0,05

    Pm мм рт.ст. v.jugularis int. dex. 0,028±0,004 0,034±0,002 p > 0,05

Vm v.jugularis int. sin. 0,083±0,005 0,090±0,009 p > 0,05

    Pm мм рт.ст. v.jugularis int. sin. 0,027±0,006 0,036±0,004 p > 0,05

Гемодинамiчний показник
Група

контролю,
n=20

Дiти I групи

pНеконтрольо-
вана БА, n=15

RI a. cerebri med.dex. 0,708±0,046 0,722±0,043 p > 0,05

RI a. cerebri med. sin. 0,713±0,021 0,723±0,025 p > 0,05

RI a. carotis com. dex. 0,630±0,043 0,623±0,03 p > 0,05

RI a. carotis com.sin. 0,632±0,045 0,628±0,038 p > 0,05

RI a. carotis int.dex. 0,632±0,045 0,625±0,153 p < 0,05

RI a. carotis int.sin. 0,640±0,120 0,627±0,113 p > 0,05

Vm v.jugularis int. dex. 0,083±0,005 0,095±0,002 p > 0,05

    Pm мм рт.ст. v.jugularis int. dex. 0,028±0,004 0,039±0,001 p < 0,05

Vm v.jugularis int. sin. 0,083±0,005 0,097±0,004 p > 0,05

    Pm мм рт.ст. v.jugularis int. sin. 0,027±0,006 0,039±0,002 p > 0,05















   




        
     
     
     

     

   



    

     
  





   


   



 
     
   
     
       
 









 
       

   



     



   










      



    






   

     
  
    

















з порушенням 
церебральног
о кровотоку 

79%

без порушень 
церебральног
о кровотоку 

21%

з порушенням 
церебрального 
кровотоку 73%

без порушень 
церебрального 
кровотоку 27%

без порушень 
церебрального 
кровотоку 13%

з порушенням
церебрального 
кровотоку 87%





   




   



  



 
       
 
     
         
       
      
     

     

 
          



                  
 

     




 


 
  
      
 

  
    
 
  

    
  
   
   
   

    
 
    

   
     
   

   
   

  
    


    
  
   
    
 
    


 
  
   
    

 

   
    

    
  
  


   


    
   



   
   

 

    
    
   
  


     
  
   
    

 
   
  
      



 















   




   



  



 
       
 
     
         
       
      
     

     

 
          



                  
 

     




 


 
  
      
 

  
    
 
  

    
  
   
   
   

    
 
    

   
     
   

   
   

  
    


    
  
   
    
 
    


 
  
   
    

 

   
    

    
  
  


   


    
   



   
   

 

    
    
   
  


     
  
   
    

 
   
  
      



 

















   


















     






   
   






      



 




    
      
     

   









  
     
     
     


   
    








    



     




 



    
 

  


    
      




       


    
   



      

      

    



    
   


        
      
       





   




        
      




    
    
    
     




  


    

  





   
    

     







    
    





  


   

   
     












    



   






     
      






     




 


 
    
    
  














   


      

 





 










  

  



       

 
 

    
   




  


     
    





 




     

    
     


    




 
    





  

 


     
     
       
    



     
 





 
       

 


     



 

    
 

Kольпоскопiчна ознака
До

лiкування
 (%)

Через 2
мiсяцi пiсля

лiкування (%)

Гiперемiя 71,9 12,5

Нiжний оцтевобiлий епiтелiй 25 9,4

Гострокiнцевi кондиломи 18,8 0

Нiжна мозака 15,6 0

Нiжна пунктуацiя 12,5 0

Поля дисплазi 9,4 0

Оцтевобiлий епiтелiй 6,3 0

Доброякiсна зона трансформацi  0 15,6

Ектопiя цилiндричного епiтелiю 0 12,5

Нормальна картина 0 50


 

   

Показник
Вiрусне навантаження

(Lg ПВЛ/105 клiтин)

До лiкування 5,9±0,35

Через 2 мiсяцi пiсля лiкування 2,3±0,33

Ефект лiкування -3,6*±0,45





   












      
    
     

 






       









      

     
        


    


    
      



  







    



 

    
    


        




     





   


     

      
    


     






      


    
      


 
 

     
 



    

  
   
    
   

   
    
   
   
   
 

      
  

  
   
   
 
    


 
  
    
 
   
    
  

    
 


  

  
  
 
  
     


 
   
  
   
 
       


   
 







   


   
       
   
      
       

      
   

    

   
           
  
             



 
   




  

      

    


   
      
   

    

    
   
  
        
  
























     
    
    

   
     







      

   


  
      
     
 
   



  
       







   


   
       
   
      
       

      
   

    

   
           
  
             



 
   




  

      

    


   
      
   

    

    
   
  
        
  
























     
    
    

   
     







      

   


  
      
     
 
   



  
       





   




    
     

    

     
   


    
 


     
      

     
   


  
  

  

  
  
   
  

  

  
   
   
   


    

  
  
 
   
  
  
  
  




  




    
  
   




    
   





 

24,18

59,55*

250,41*

2,38

4,04*

5,63*

0 50 100 150 200 250 300

Практично 
здорові

Хворі на ГХ ІІ

Хворі на ГХ ІІІ

СНП

ВНП

Показник

Хвор  на ГХ II ст. (n=50) Хвор  на ускладнену ГХ (n=50)

ВНП СНП ВНП СНП

R p R p R p R р

САТ, мм рт. ст. +0,49 <0,01 +0,48 <0,01 +0,54 <0,01 +0,60 <0,01

ДАТ, мм рт. ст. +0,51 <0,01 +0,44 <0,01 +0,42 <0,01 +0,50 <0,01

ЧСС, за 1 хв. -0,06 0,70 -0,15 0,31 +0,57 <0,01 +0,51 <0,01

СI, л/(хв.·м2) +0,40 0,04 +0,27 0,06 +0,53 <0,01 +0,51 <0,01

ХОК, мл/хв +0,34 0,02 +0,27 0,06 +0,46 <0,01 +0,35 <0,01

ЗПСО, дин·с·см-5 -0,17 0,23 -0,12 0,40 -0,26 0,07 -0,03 0,82

ППСО, дин·с·см-5*м2 -0,23 0,11 -0,09 0,53 -0,45 <0,01 +0,25 0,07

УО, мл +0,43 0,01 +0,43 <0,01 +0,01 0,93 -0,12 0,42

УI, мл/м2 +0,52 <0,01 +0,43 0,02 +0,09 0,5 +0,13 0,38

KДР, см +0,64 <0,01 +0,59 <0,01 +0,64 <0,01 +0,57 <0,01

KСР, см +0,60 <0,01 +0,49 <0,01 +0,69 <0,01 +0,70 <0,01

ТЗСЛШ см +0,45 <0,01 +0,56 <0,01 +0,42 <0,01 +0,28 0,046

ТМШП, см +0,49 <0,01 +0,63 <0,01 +0,39 0,02 +0,33 0,02

ВТС, ум. од. -0,16 0,26 -0,06 0,70 -0,56 <0,01 -0,53 <0,01

ММЛШ, г +0,62 <0,01 +0,65 <0,01 +0,60 <0,01 +0,51 <0,01

iММЛШ,г/м2 +0,69 <0,01 +0,63 <0,01 +0,80 <0,01 +0,71 <0,01

KДО, мл +0,64 <0,01 +0,59 <0,01 +0,64 <0,01 +0,57 <0,01

KСО, мл +0,60 <0,01 +0,49 <0,01 +0,69 <0,01 +0,70 <0,01

iKДО, мл/м2 +0,74 <0,01 +0,59 <0,01 +0,84 <0,01 +0,76 <0,01

iKСО, мл/м2 +0,67 <0,01 +0,47 <0,01 +0,83 <0,01 +0,84 <0,01

ФВ, % -0,08 0,59 +0,03 0,83 -0,61 <0,01 -0,70 <0,01

S, % -0,05 0,75 +0,05 0,75 -0,61 <0,01 -0,70 <0,01

ЛП, см +0,57 <0,01 +0,72 <0,01 +0,64 <0,01 +0,64 <0,01

Tд, мс +0,38 0,01 +0,51 <0,01 -0,28 0,05 -0,26 0,07

Е/А, ум.од. -0,05 0,73 -0,56 <0,01 +0,38 0,01 +0,44 <0,01

IVRT, мс +0,29 0,04 +0,50 <0,01 -0,01 0,97 -0,01 0,03







   



        





       
     
 







   
     







      
     


 







        



      



   




    
     

 






   
     





     
        


      



    
      
     












      





    



 

      
       


      

Групи ВНП/СНП

1.Практично здоровi жiнки (n=80) 10,29±0,47

2. Хворi на ГХ II стадi  (n=50) 14,65±0,60

3. Хворi на ускладнену ГХ (n=50) 43,91±1,59

р<0,01 р2-1,  р3-1, р3-2








Групи
ВНП/СНП

p<0,05
АГ 1ст. АГ 2ст. АГ 3ст.

1. Хворi на ГХ
II стадi
(n=50)

13,67±0,71
(n=32)

16,26±1,13
(n=15)

16,97±2,51
(n=3)

-

2. Хворi на
ускладнену
ГХ (n=50)

38,59±3,78
(n=13)

44,51±1,77
(n=29)

50,38±3,56
(n=8)

рАГ3-АГ1

р
АГ2-АГ1

 р<0,05 р
2-1

<0,01 р
2-1

<0,01 р
2-1

<0,01





   





      

  
 








     






      


   




 


      


      




    




    





       
  

   



   







 


     
    
   



       
     



 
    






Види серцево  дизфункцi ВНП/СНП

Дiастолiчна дисфункцiя

ГХ II ст. (n=50)

1. Особи без ДД (n=30) 13,03±0,76

2. I тип ДД (аномальна релаксацiя) (n=18) 16,69±0,72

3. II тип ДД (псевдонормальний) (n=2) 20,52±1,18

ГХ III ст. (n=50)

4. I тип ДД (аномальна релаксацiя) (n=9) 38,91±4,51

5. II тип ДД (псевдонормальний) (n=35) 43,54±1,73

6. III тип ДД (рестриктивний) (n=6) 53,56±3,59

Систолiчна дисфункцiя

7. Хворi на ГХ II стадi iз збереженою
(ФВ>45%) систолiчною функцiю ЛШ  (n=50)

14,65±0,60

8. Хворi на ГХ III стадiї  iз збереженою
(ФВ>45%) систолiчною функцiю ЛШ  (n=19)

37,08±2,91

9. Хворi на ГХ III стадi iз зниженою (ФВ<45%)
систолiчною функцiю ЛШ  (n=31)

48,10±1,42

р<0,05
p2-1, p3-1, p6-5,
p

6-4
, р

8-7
, р

9-7
,

р
9-8

 
   

   
   
   
  
     

   
   

  
  
   

 
   
    
    
     

  
    

 
  

  
    
  







   


     
       
      
        
         
         
    
  
       
  
        
 

     
           
    
 
         
 

          
      



    
  



   
  
    
   
  
  
     

 
    
  
   
    
 

  
    

  
  
  

  


   
  
    
  
  
 
     

 
   
   
  
    

    

   
     
    
     
 

      
    

   

 

  
     
   
      
 

    
   
   
  
  


  
 
  
   



     
   
     


 


 

















   


     
       
      
        
         
         
    
  
       
  
        
 

     
           
    
 
         
 

          
      



    
  



   
  
    
   
  
  
     

 
    
  
   
    
 

  
    

  
  
  

  


   
  
    
  
  
 
     

 
   
   
  
    

    

   
     
    
     
 

      
    

   

 

  
     
   
      
 

    
   
   
  
  


  
 
  
   



     
   
     


 


 















   











 


    

 
     

   
     




    


     
  
   



      





   
    


     



    
    
     

  
    


  
       





    

 












      

       











 
     















        
   



Генотипи

Групи вагiтних

А, n=33 Б-1, n=33 Б-2, n=33

Абс. % Абс. % Абс. %

eNOS 4b/b 13 39,4 4 12,1* 3 9,1*

eNOS 4a/a 3 9,1 18 54,5* 20 60,6*

eNOS 4b/a 14 42,4 8 24,2 7 21,2

MTHFR С677Т 4 12,1 17 51,5* 19 57,5*

     


 







   


   




       
      
         

    
      





  


  

 






     









   








      
     
  


     



    
     


Термiн
обстеження

Групи

А, n=33 Б-1, n=33 Б-2, n=33

Фолiва кислота (нг/мл)

12-21 тиж. 10,02±0,5 9,14±0,5* 6,11±0,2*

22-29 тиж. 9,31±0,4 8,12±0,48* 5,09±0,2*

30 -40 тиж. 8,77±0,3 5,14±0,3* 4,87±0,19*

Вiтамiн В12 (пг/мл)

12-21 тиж. 219,3±10,3 148,4±9,1* 133,1±6,2*

22-29 тиж. 195,1±8,5 78,7±8,3* 61,6±5,8*

30 -40 тиж. 184,3±8,2 51,2±7,5*  47,8±4,9*

   




 
       
    

 
   










 

    

   


 
  
  




   


  
  
 
  
    


    
  
   



    
   


    
 

     
    
  
   
    
 

 
  
 
    
  
  
    


  
  
 
 
 





   




             
                

            


    
      
 

 
          
 


               




           






 




















     


   

      
     




      




 





    








  







   




             
                

            


    
      
 

 
          
 


               




           






 




















     


   

      
     




      




 





    








  









   





     




 


      









 





       

    
    



    


 







   








   
   


 

    



   

   
 





 





     
      



        
        
   




Показник
Померлi
(n=36)

Хворi, що
вижили
(n=187)

р

Чоловiча стать, % 29 (80,6%) 133 (71,1%) 0,25

Вiк, роки 50,31±12,67 45,03±14,85 0,5

АРАСНЕ-II, бали 10,38±7,42 5,61±2,46 <0,001

BISAP, бали 2,56±0,99 1,4±0,98 <0,001

Органна дисфункцiя, % 36 (100%) 130 (69,5%) <0,001

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7

%
Ізольована органна
дисфункція
Поліорганна дисфункція

Органна дисфункцiя

Померлi
(n=36)

Хворi, що
вижили
(n=187)

Спiввiдношення
шансiв та довiрчий

iнтервал (95%)
Абс.(%) Абс.(%)

Полiорганна дисфункцiя 34 (94,4) 80e (42,8) 22,74 [5,31-97,43] 30,21

Iзольованна органна 2 (5,6) 49*(26,2) 0,17 [0,04- 0,71] 6,17

Дихальна 29 (80,6) 49e (26,2) 11,67 [4,8-28,34] 36,86

Kардiоваскулярна 31 (86,1) 76e (40,6) 9,06 [3,37-24,33] 23,22

Ниркова 13 (36,1) 39* (20,9) 2,15 [ 0,99-4,61] 3,12

Печiнкова 21 (58,3) 64**(34,2) 2,69 [1,29-5,57] 6,45

Неврологiчна 25 (69,4) 37e (19,8) 9,21 [4,16-20,41] 34,65

Гематологiчна 4 (11,1) 11 (5,9) 2,0  [0,59-6,67] 0,61

Гастроiнтестинальна 11 (30,6) 21**(11,2) 3,48 [1,49-8,07] 7,67







   





       
   
   
    



     
    
      
     
     
     



 
     
   




    




    



   

  
  
   





 

  
    

  
   

     

   



   


  
   


     
    


    








       




    
     





        

Органна дисфункцiя

Ранговий
кореляцiйний аналiз

Однофакторний регресiйний
аналiз

коефiцiнт
кореляцi

р1 коефiцiнт
детермiнацi

коефiцiнт
регресi

р2

Дихальна 0,42 <0,001 0,176 0,419 <0,001

Kардiоваскулярна 0,33 <0,001 0,112 0,335 <0,001

Ниркова 0,13 0,048 0,018 0,133 0,048

Печiнкова 0,18 0,006 0,033 0,183 0,006

Неврологiчна 0,41 <0,001 0,166 0,408 <0,001

Гематологiчна 0,08 0,25 0,006 0,077 0,253

Гастро-iнтестинальна 0,2 0,002 0,041 0,203 0,002

Kiлькiсть органiв з
дисфункцiю

0,44 <0,001 0,208 0,456 <0,001
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Всі хворі (n=220) Хворі без анемії (n=83) Хворі з анемією
(n=111)

Чоловіки Жінки


      




    







    






    






 
   

    

  

 

       


     


 


     


      

   
        


           


     









    




       










 50,47±7,45 

39,34±0,94 

49,73±7,13 

39,01±0,61 

51,81±7,36 

40,04±0,84 

0
10
20
30
40
50

n=151 n=69

Підвищений рівень АЛТ Нормальний рівень АЛТ

 47,53±8,15 44,78±7,18 

0
10

20

30

40

50

n=135 n=85

Високе вірусне навантаження Низьке вірусне навантаження

 49,60±8,21 42,81±4,89 







   


    






   

    

          






   

       

        




     






      






   









     





    
  





      
    

Ступiнь
активностi

Хворi на ХГС без
анемi, n=33

Хворi на ХГС з
анемiю, n=51

А1 52,04±2,63 54,14±4,55

А2 48,46±4,05 50,41±4,80

А3 40,63±1,19 43,17±1,33*

      
  


      
      
     


Ступiнь
активностi

Хворi на ХГС
без анемi, n=33

Хворi на ХГС
 з анемiю, n=51

n абс. n абс.

F0 9 54,20±2,39 - -

F1 8 49,89±1,21 13 54,98±2,90*

F2 8 45,95±1,75 16 51,39±3,56*

F3 6 42,45±2,02 12 45,43±2,70**

F4 2 39,55±0,05 10 42,15±1,53**

 
    

  
 
   

   
 

   

     
         
   
     
    
 

     



    


   




  

    

  
      
  

    
    

      






   




       

     
         
                 
     



 






 


            












     



    
     


  




     
  



       


       





     
   
     



     

   






     
 
     
     




    



    




    
   


    

     





   




       

     
         
                 
     



 






 


            












     



    
     


  




     
  



       


       





     
   
     



     

   






     
 
     
     




    



    




    
   


    

     







   


 





 

   






    
 









   

 
     





     
     





  




      



 
     








 Результати
Гострий лейкоз Хронiчний лейкоз

абс. % абс. %

1 Без змiн 8 20,5 2 6,7

2 Покращення 30 76,9 28 93,3

3 Погiршення 1 2,6 0 0

Усього 39 100 30 100

 Етапи лiкування Методи та засоби
Мета

використання
Напрямки дi

засобiв

1 Вивчення iсторi хвороби Вибiр плану
лiкування2 Дослiдження стомат. cтатусу Iнструментальний метод

3

Нейтралiзацiя мiсцевого травматичного
фактору при хронiчному травмуваннi СОПР:
- Шлiфування гострих крав зубiв та протезiв
- Kорекцiя протезiв
- Санац я порожнини рота

Kарборундовi диски
Полiрувальнi резинки
Лiкування карiозних зубiв i патологi
пародонту

Профiлактика
подальших

травмувань С
ОПР

4 Знеболення Лiдокан, 2% р-н

Для
проведення

обробки,
перед

прийомом жi

Блокування
чутливих нервових
закiнчень на СОПР

5
Використання ферментативних препаратiв
(для виразок з некротичним нальотом)

Протеолiтичнi ферменти
Лiзис

некротичних
тканин

Розщеплення
некротичних

тканин

6
Антисептична обробка сопрполоскання

Таблетки для смоктання "Септифрiл"
0,06% р-н хлоргексидину бiглюконату
1:5000 р-н фурацилiну
настоянки календули, прополiсу
лiзоцим

Антисептика
та

профiлактика
iнфекцiйних
ускладнень

Бактерiостатична
дiя

Аерозольна обробка Ангiлекс/оросепт

7 Використання епiтелiзуючих препаратiв
Олiйнi розчини вiт. Е, А, каратолiн,
олiя облiпихи, метилурацилова мазь з
мiрамiстином, мазь "мефенат"

Сприяння
епiтелiзацi

Регенерацiя СОПР,
профiлактика

вторинних бак.
уражень,

кандидамiкозу





   




   


   


    



      
      



    







     

      
     


 
  

       





   


  

      
 
  

    
   
   



   

   
  
   
 


    
   
     


     
          
            

    
         
  
       

     
          
  


 
    




 


 









 
     





   
     






   




   


   


    



      
      



    







     

      
     


 
  

       





   


  

      
 
  

    
   
   



   

   
  
   
 


    
   
     


     
          
            

    
         
  
       

     
          
  


 
    




 


 









 
     





   
     








   









    
     
    
    
     
     
      
     







 

 




 

     

   
 

     




   


 
     

    



     
   


   

 
   





   
  
      



   
     

      
      


   

        
      
    



 


   


   
   
     


  








    
     



   







      


 





   




   
     
   




 
    


    


   



  



     

      






      







     
     


   

       
  


     
       



        




      

    

       



     




     





    
   


     

      




       



    

        
     




     





 


        
 
     




   
     




      
       







   



    
   


     



      
      
    




 

  



 



   
      



     
    


      

 
  

      
     
  



  
   
    
     





    






 



   

   

      

    



 
     
        
  








     


    

     
  
       


    


   










   

     



 
   







   









       


       
       
 
        
               
  
 
   
      
        


       
           
   


    

 



 


    
  

  
 
     
 


 
  
 
   
    


 
    
   
 
  
    
 

 
  
  
     


 
 
  
    
 
     



 
   
 
   


  
   
  
     



   
  
  
 
     

 
   
   


  
    

  
    
 

   
 
 
  
    
    


   

   
   
  
  
     


  

 
   
   


    

  

 
   



   
 


 

      
   
   
   

   
  
  









   




 
















     



    

    
    
     

  


   
    
      
    

    


  
    
     

     
      
     


   
    



   


       
    
    



 
   
 













     


  




      

      





   


 
       
     






   




      








 





    





     
       




     


   
      

    
   

 
      

 

    




      

 
 

  
       
     



     



     


     
     




    



     








 
 
 
    









     
    

   
    
  
  
 



        



     

   





     
   
      
      


  







   


     

  



   
 

    




   
      
   


Показники
дослiдження

Хворi на ГП I-II
ступеня у поднаннi

з синдромом
мальабсорбцi, n=28

Соматично
здоровi особи
контрольно
групи, n=29

рH 6,2±0,3 7±0,27

p <0,05

в'язкiсть 1,7±0,05 1,4±0,09

p <0,001

Буферна мнiсть 4,9±0,37 5,81±0,5

р <0,05

Швидкiсть слинови-
дiлення, мл/хв.

0,37±0,05 1,29±0,45

р <0,05

Iндекс Грина-
Вермiлiона

2,35±0,74 0,63±0,4

р <0,05

Iндекс РМА 1,45±0,55 0,24±0,23

р <0,05

Iндекс Pi (Russel) 2,16±0,8 0,32±0,25

p <0,05

Мiнералiзуючий
потенцiал слини

1,98±0,76 3,84±0,7

р <0,05

Активнiсть уреази,
мкмоль/л

10,1±2,05 3,8±1,98

р <0,05

Активнiсть лiзоциму,
мкг/мл

56,1±16,7 80,6±23,09

р >0,05

Вiдносна активнiсть
уреази

4,96±1,01 1,87±0,98

р <0,05

Вiдносна активнiсть
лiзоциму

0,6±0,13 0,83±0,24

р >0,05

Ступiнь дисбiозу 8,86±2,44 2,25±1,06

р <0,05







      
  







      
  

Показники
дослiдження

Хворi з карiсом та
некарiозними ура-

женнями зубiв, подн-
аними з синдромом
мальабсорбцi, n= 9

Соматично
здоровi особи
контрольно 
групи, n= 9

рH 6,15±0,34 6,9±0,16

p <0,05

в'язкiсть 1,92±0,18 1,55±0,05

p <0,05

Буферна мнiсть 4,74±0,33 6,1±0,31

р <0,05

Швидкiсть слинови-
дiлення, мл/хв.

0,3±0,025 0,56±0,1

р <0,05

Iндекс Грина-
Вермiлiона

2,08±0,6 0,57±0,4

р <0,05

Iндекс РМА 1,12±0,34 0,46±0,2

р >0,05

Iндекс Pi (Russel) 1±0,46 0,33±0,26

p >0,05

Мiнералiзуючий
потенцiал слини

1,37±0,35 3,77±0,73

р <0,001

Активнiсть уреази,
мкмоль/л

9,22±0,37 2,71±0,7

р <0,001

Активнiсть
лiзоциму, мкг/мл

56,75±9,3 64,7±12,5

р >0,05

Вiдносна активнiсть
уреази

4,53±0,18 1,3±0,35

р <0,001

Вiдносна активнiсть
лiзоциму

0,59±0,1 0,67±0,13

р >0,05

Ступiнь дисбiозу 7,87±1,1 1,98±0,25

р <0,001

KПВ 6,8±1,39 2,22±1,64

p <0,05





   







     

    

      
     



     
     
      



      





  




     
      


      
 
    
    



 

     





    
       

   
    

      

     

      
  







Показники
дослiдження

Хворi з карiсом та
некарiозними ура-

женнями зубiв, подн-
аними з синдромом
мальабсорбцi, n= 9

Соматично
здоровi особи
контрольно 
групи, n= 9

рH 6,17±0,11 6,8±0,2

p <0,05

в'язкiсть 1,92±0,28 1,53±0,04

p <0,001

Буферна мнiсть 4,82±0,02 6±0,38

р <0,001

Швидкiсть слинови-
дiлення, мл/хв.

0,3±0,03 0,52±0,1

р <0,05

Iндекс Грина-
Вермiлiона

2,17±0,72 0,59±0,32

р <0,05

Iндекс РМА 1±0,36 0,41±0,21

p >0,05

Iндекс KПI 1,67±0,8 0,62±0,35

p >0,05

Iндекс Russel 0,89±0,32 0,34±0,26

p >0,05

Мiнералiзуючий
потенцiал слини

1,3±0,31 2,48±0,5

р <0,05

Активнiсть уреази,
мкмоль/л

10,86±3,74 2,84±0,59

р <0,05

Активнiсть
лiзоциму, мкг/мл

48,83±0,85 68,8±8,79

р >0,05

Вiдносна активнiсть
уреази

5,36±0,04 1,39±0,29

р <0,001

Вiдносна активнiсть
лiзоциму

0,5±0,04 0,71±0,09

р >0,05

Ступiнь дисбiозу 10,61±1,52 1,98±0,5

р <0,001

KПВ+кп 5,88±1,03 1,67±1,22

p





     


      
  







   


     
    


     
  

     
  
 


       

      




      
    
      
 
    

     
       

 
 
    
      
 

   





     
     

    
   


  
     








      



     
    
       
   

   
    










      
  

Показники
дослiдження

Дiти
передшкiльного вiку
iз захворюваннями
СОПР, поднаними

з синдромом
мальабсорбцi, n=16

Соматично
здоровi особи
контрольно
групи, n=16

рH 6,22±0,24 6,65±0,1

p >0,05

в'язкiсть 2,03±0,13 1,34±0,08

p <0,001

Буферна мнiсть 4,88±0,29 5,7±0,24

р <0,05

Швидкiсть слинови-
дiлення, мл/хв.

0,3±0,02 0,48±0,06

р <0,001

Iндекс Грина-
Вермiлiона

0,91±0,43 0,42±0,35

р >0,05

Мiнералiзуючий
потенцiал слини

1,27±0,3 2,44±0,26

р <0,001

Активнiсть уреази,
мкмоль/л

7,54±1,09 2,7±0,9

р <0,001

Активнiсть лiзоциму,
мкг/мл

56,01±3,35 74,9±8,85

р <0,05

Вiдносна активнiсть
уреази

3,7±0,53 1,27±0,33

р <0,001

Вiдносна активнiсть
лiзоциму

0,6±0,03 0,84±0,23

р >0,05

Ступiнь дисбiозу 6,4±1,04 1,63±0,4

р <0,001

кп 2,6±1,75 0,93±0,85





   




    
    




  
       
     



   
    




      



  



   
  




      






     

      

   

       
    


   





      
    




    

     


   

      
     




 

     
     


    


     


 
    

 
   
 


    
  


     
    
   
  

   



   
 
      


  

   
 
   
   
   


   
   
    
    
  

    

 
  
   

   
    
  
  

  

     

   
   
  
      

   
  
  



   
    
  


  
  
  
  
  

  







   


     
 

 

  
    

   
      
        
   
       
 
       
   

    
 
      


   
            
           
 


         








   

  
  

  
  

   


   
  
   
  


 


















   



      
   



  




      
        







   


     
 

 

  
    

   
      
        
   
       
 
       
   

    
 
      


   
            
           
 


         








   

  
  

  
  

   


   
  
   
  


 


















   



      
   



  




      
        





   







    

    
  







      







     

       

     

 


   

   
    



     
 
    
 





  
   
 
   


  
  





  
   
   

 
  
   


   
   
 
 
 

 

   
    
 

  
  

Параметри
Хворi на ГХ I

ступеня (n=135)
Хворi на ГХ II

ступеня (n=120)
Хворi на ГХ III

ступеня (n=48)

Вiк, роки 61,2±0,91 59,4±0,84 58,3±1,28

ОТ, см 95,6±0,93 97,9±0,93* 100,7±1,48*

САТ, мм рт.ст 148,2±0,45 163,7±0,77***† 181,1±1,60***†

ДАТ, мм рт.ст. 89,10±0,52 97,2±0,63***† 109,9±0,86***†

ПАТ, мм рт.ст. 58,4±0,64 66,3±1,15***† 70,8±1,79***†

ЧСС, уд/хв 70,7±0,71 70,9±0,75 75,2±1,34

Тривалiсть ГХ, роки 10,2±0,64 11,4±0,64 12,6±0,86

Глюкоза, ммоль/л 5,39±0,98 5,45±0,98 5,56±0,15

HbA1c, мкмоль
фруктози/1г Hb

5,15±0,10 5,36±0,09* 5,13±0,15

Iнсулiн, мкОд/мл 11,90±0,64 12,71±0,71 12,40±1,10

НОМА 2,85±0,16 3,10±0,18 3,27±0,37

МАУ, мг/добу 38,71±2,68 40,26±2,96 47,21±4,03*

СРБ, мг/л 4,35±0,12 4,59±0,14 4,90±0,18**

Фiбриноген, мг/л 293,8±5,91 308,7±6,04 304,3±9,04

СK, мкмоль/л 331,1±6,77 358,7±8,87** 387,4±11,5***

Загальний ХС, ммоль/л 6,29±0,12 6,29±0,13 6,52±0,16

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 4,31±0,13 4,27±0,14 4,49±0,17

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 0,55±0,04 0,58±0,04 0,55±0,06

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,37±0,02 1,38±0,02 1,32±0,04

ТГ, ммоль/л 1,55±0,06 1,81±0,12 1,81±0,17

МДА, мкмоль/л 10,96±0,33 11,01±0,37 11,40±0,53

Акт-ть СОД, Од/мл 1938,9±84,2 1856,6±107,8 1584,7±112,3**


 

              
           
  







   





     
    



    
  

     


   
    





 



 
          








 

       
        


    

 
  
  
  





   

    


 
    
 



   





      
     




      
      

     





       




   


       
  



       
    


 








   




     

     
  
 


    

 




     
        


    
     
    
  
     
     
 
    













 
 

  
  
 


  
   
 
 
  
  


  
 

   


   

  
 


   
     



   
  











     











    

МАУ СРБ СK

1 2 1 2 1 2

СРБ 0,50*** n=287 0,39***

СК 0,28*** n=281 0,17** 0,50*** n=302 0,38***

Фiбриноген 0,34*** n=164 0,24** 0,30*** n=175 0,19* 0,31*** n=173 0,24**

HbA
1
c 0,31*** n=172 0,20** 0,26*** n=184 _ _ _

Iнсулiн 0,31*** n=248 0,19** 0,31*** n=253 0,29** 0,18** n=255 0,19*

НОМА 0,34*** n=245 0,16* 0,34*** n=250 0,27** 0,21*** n=252 _

ХС ЛПДНЩ 0,34*** n=267 0,31*** 0,27*** n=272 0,21*** 0,18** n=271 0,15***

ХС ЛПВЩ _ _ _ _ -0,19** n=266 -0,17**

ТГ _ _ _ _ 0,18** n=286 0,22***

ТГ/ ХС ЛПВЩ _ _ _ _ 0,19** n=266 0,24***




             
          
               
   







   









    

      
      

     

     





     
   

        


      
 
    









     



     
     
   
   
   


    





     




 



      
 

  

     
    


  


   










      


 





 


      

 



     

    

  

   












   





 
       






  

  
 



    



    
     

     



 
  

 
 




    
   
   
     


   
 
   
   
  

   
   
 
    
   
  
 

     
    
 
    
    

   

     
    








 



   
   
  


  

   

   
   
  
    
   

    
   

    
  

   


    

   
    


     


    


   
  
    
    



 


     
   
   



    
  
    
    

   

  
    
    
     

 
   
  


  


   
    


 

     
   
 

   

    
  

   
     
  

   
  
   
  
 
    
    

    

    
  


   
    

  
 
    

    
 
   
 
     
 



     
 
 


     
        
 







   


    
      
    

      

       
 
  
     

     
         
 
              
            

          

 
  
  




 















 
  


     

   
    
     
      
 






    


   


    


  


 





 




    

    
  







   


    
      
    

      

       
 
  
     

     
         
 
              
            

          

 
  
  




 















 
  


     

   
    
     
      
 






    


   


    


  


 





 




    

    
  





   




 


    







    




      
    
    










    
     
    
  


 
     



       
      
     






   



 


     



   





    





      
   
      
 
     







   

   


   
  

  



      




    



     










       
  

Kатегорi
обстежуваних
жiнок, M±m

Показники

Обвiд талi,
см M±m

Обвiд стегон,
см M±m

Iндекс Т/С

ЛМ (n=350) 82,71±2,0 105,24± 1,2 0,78±0,05

ЛМ +О (n=454) 108,45±3,3* 120,68±1,2* 0,89±0,05*

ЛМ+МС (n=207) 104,29±0,9* 116,37±0,9 0,89±0,03*

Kонтроль (n=350) 77,9±1,1 102,12±1,1 0,76±0,06







   


      
    


     

    
     



    





     




   


 
  



   
   


   

   
  




   

   
  




 
  
  


  


  


 




     
 
        



   
   


      




      






Назва симптому
Лм на тлi ожирiння Лм поднана з МС

p
N (916) M ±m,% N (207) M ±m,%

Альгоменорея 234 25,5±2,8 58 28,0±5,9 >0,05

Гiперполiменорея 245 26,7±2,8 41 19,8±6,2 <0,01

Болi внизу живота 186 20,3±2,6 78 37,7±5,5 <0,01

Хронiчнi запальнi захворювання
матки та додаткiв

479 52,3±2,3 84 40,6±5,3 <0,01

Ендометрiоз тiла матки 163 17,8±2,9 43 20,7±6,2 >0,05

Kольпiт 354 38,6±2,6 147 71,0±3,7 <0,01

Хронiчний цервицит 296 32,3±2,7 75 36,2±5,5 >0,05

Дисплазiя шийки матки 76 8,3±3,2 20 9,6±6,6 >0,05

Ерозiя ш/м 84 9,2±3,1 43 20,7±6,2 <0,05

Свербiж 69 7,5±3,2 154 74,4±3,5 <0,01

Головнi болi 132 14,4±3,0 96 46,4±5,1 <0,01

Болi в суглобах 87 9,5±3,1 35 16,9± 6,3 <0,01

Дизурiя 107 11,7±3,0 110 53,1±4,7 <0,01

Закрепи 69 7,5±3,2 12 5,8±6,7 >0,05

Проноси 108 11,7±3,0 22 10,6±6,6 >0,05

Пiдвищення температури 160 17,5±3,0 38 18,3±6,3 >0,05

Болючiсть у правому пiдребер' 197 21,5±2,9 17 8,2±6,6 <0,01

Болючiсть у лiвому пiдребер' 185 20,2±2,9 27 13,0±6,5 <0,05

Здуття живота 154 16,8±3,0 26 12,6±6,5 <0,05

Гiркота в ротi 197 21,5±2,9 15 7,2±6,7 <0,01

Спрага 84 9,2±3,1 67 32,4±5,7 <0,01

Сухiсть у ротi 82 8,9±3,1 73 35,3±5,6 <0,01

Бiль у дiлянцi серця 189 20,6±2,9 32 15,4±6,4 <0,05

Печiя 111 12,1±3,0 10 4,8±6,8 <0,05





   




    
     


     
   
   

       
      









      
        
   

     
  


   



    
   


      

      




    



     



      
 

   





      
     





     
    
    


  
      
      

      



Назва симптому R1 R2 d d2

Хронiчнi запальнi захворювання
матки та додаткiв

1 6 -5 25

Kольпiт 2 2 0 0

Хронiчний цервицит 3 9 -6 36

Гiперполiменорея 4 13 -9 81

Альгоменорея 5 11 -6 36

Болючiсть в правому пiдребер' 6 21 -15 225

Гiркота в ротi 7 22 -15 225

Бiль у дiлянцi серця 8 16 -8 64

Болi внизу живота 9 7 2 4

Болючiсть у лiвому пiд ребер' 10 17 -7 47

Ендометрiоз тiла матки матки 11 12 -1 1

Пiдвищення температури 12 14 -2 4

Вздуття живота 13 18 -5 25

Головнi болi 14 5 9 81

Проноси 15 19 -4 16

Дизурiя 16 3 13 169

Печiя 17 24 -7 49

Болi в суглобах 18 15 3 9

Ерозiя ш/м 19 4 15 225

Спрага 20 10 10 100

Сухiсть у ротi 21 8 13 169

Дисплазiя шийки матки 22 20 2 4

Свербiж 23 1 22 484

Закрепи 24 23 1 1

 
 

 
  
    



 

  
    
  

   
  
    
   

     
   

   
      
    
      








   


 
         
 
  
        

    

 
            
 
                 


  





 






  





 


   



      
       
       














    

    

     

    

    
      


    
    




      
     

    





     
    



      










   


 
         
 
  
        

    

 
            
 
                 


  





 






  





 


   



      
       
       














    

    

     

    

    
      


    
    




      
     

    





     
    



      








   




    






    





      

 






      





     



    

       




     

 




      
     
      

   
    



     
     
    
     



     
 



     

     









   

      
 





 

    










     
    
     
     
    
     
  



      
     
    
  



 


      
     
 








   






    



 
 




       



      
    

         



      




 
      



       
     
  







     

 
          
    




       
      

    





      




    
    

   








Мiкроорганiзми
Здоровi n - 61

Початковий перiод n
- 36

Перiод пiсля вiдмiни
препарату n - 36

p

абс. % Ig KУО/г абс. % Ig KУО/г абс. % Ig KУО/г р1-2 р1-3 р2-3

Bifidobacterium spp. 61 18,7 8,5±1,2 20 8,6 6,8±0,5 32 16 7,4 ±0,3 >0,05 >0,05 >0,05

Lactobacillus 61 18,7 6,0±0,6 36 15,6 5,67±0,6 36 18 6,2±0,2 >0,05 >0,05 >0,05

E. coli 61 18,7 - 36 15,6 6,3±0,2 36 18 7,2±0,4 >0,05 >0,05 >0,05

E. coli Lac (±) 2 0,6 3,5±0,3 6 2,5 6,2±0,2 1 0,5 6,0±0,2 - - -

E. coli Lac (-) 4 1,2 2,3±1,2 7 3,0 4,1±0,3 2 1,0 4,0±0,2 >0,05 >0,05 >0,05

E. coli Hly (+) - - - 14 6,0 6,1±0,2 1 0,5 5,2±0,3 >0,05 >0,05 >0,05

Kоковi форми 61 18,7 3,9±0,2 30 12,9 4,6±0,3 24 12 4,3±0,4 >0,05 >0,05 >0,05

S. aureus 6 1,8 2,0±0,3 15 6,4 3,6±0,3 12 6 3,2±0,2 >0,05 >0,05 >0,05

Enterococus 61 18,7 4,8±0,5 36 15,6 2,6±0,2 36 18 3,2±0,2 >0,05 >0,05 >0,05

УПЕ 8 2,4 2,9±0,3 24 10,3 4,2±0,4 15 7,5 3,8±0,3 <0,05 >0,05 >0,05

C. albicans 1 0,3 2,5±0,4 8 3,5 3,6±0,5 5 2,5 3,6±0,4 >0,05 >0,05 >0,05

Всього штамiв 326 100 - 232 100 - 200 100 -





   





 

    
 









     

     
    
  

  
     
  

     
    


 

 
    

        





     



 


     
      
       
   



     

   


        
     

       


   


    
    



   
 
 





    



  




   
     







 


   
  
  

    


    
   
   

   

    
    
  
  
    







   


             
    
     
     
    
       
   
           

     

             
      
           
              

      
 
 



    
    
       
    


    
   

   
      

  
  
  
   
 

  
     
 

  
    
  
     


 


























     
   


 




    


   
     






     
    







   


             
    
     
     
    
       
   
           

     

             
      
           
              

      
 
 



    
    
       
    


    
   

   
      

  
  
  
   
 

  
     
 

  
    
  
     


 


























     
   


 




    


   
     






     
    





   





    


 

 



    

    


   

   


 
     










     

  



     
    
      








    


  





     
       
   



 








   
     



      

    




      





     


     
   
    
      
  






         



  






Вiтамiни

Групи

А, n = 31
Б1, n =31

(22-30тиж.)
Б2, n = 31

(31-38тиж.)

Фолiва кислота 10,02±0,5 8,12±0,48* 5,09±0,2*#

Цiанокобаламiн 485,7±9,3 133,2±5,3* 120,0±5,2*




     

Генотипи MTHFR

Групи

А, n=31 Б-1, n=31 Б-2, n=31

абс. % абс. % абс. %

С677Т+ Т677Т 4 12,9 19 61,3* 23 74,2*

С677С 27 87,1 12 38,7 8 25,8

Всього 31 100 31 100 31 100







   



 








   



     


    



   

     




    
   


 
   

  
     

    
   

 
   
 

   
   


 
  


  
  
    


  
    

  
  
   
   
   


 
        
   
   
       



     

 
     
 

 
          
          
 




    

     




 
















   



 








   



     


    



   

     




    
   


 
   

  
     

    
   

 
   
 

   
   


 
  


  
  
    


  
    

  
  
   
   
   


 
        
   
   
       



     

 
     
 

 
          
          
 




    

     




 














   

















     



  

        
   
     

         



   


      
    
     

 






      







    




     






   

     

    




      

   




 


  
   

  

     

    
   
      




      
      

     

     
       
      
     
 













   




      
   
      




   

     


    

       



     
      



   

    




  


     





      
     
    




    
 
    
     


    

    


  
    

     












    













    
    
    
  


 
       
     

       

   
     



     


       






   


     

   







   






        
   





     


   


    





      




   




 
        
 
        
    

      
    
        
            
         
   
       
             
       
  
     

 
           
  
       

       
    
  
        
    
    


 
  

    
    
   
   
    

  
 
 
  
   

   

    
 
   
 



  

    
 
    

   
   

  
  

   
    
   

  
  
   
     


 
   


   
    
   
 
    
  


    

      
 
    
    
   







   


            
  

  




  















      

      
 






    


  


     

   



      






      




   

   





     
      
 
       

 

      


 

  

 





     





  














   


            
  

  




  















      

      
 






    


  


     

   



      






      




   

   





     
      
 
       

 

      


 

  

 





     





  












   











      

        





     

 

  
    


      

     














 


    

     






        
       

   





   









     



 
    









     


    











   
    
 

 


        







      









      







   


  








  




   


     


     

      

    




      
     
 

    

 

      
     
         
      

     
        
  

      













    









     



    




  

    






       


Групи
Рiвень ВНП,

пг/мл
Рiвень СНП,
пмоль/мл

1.Kонтрольна група (n=80) 24,18±1,24 2,38±0,06

2.Хворi на ГХ II стадi (n=50) 59,55±2,92 4,04±0,08

3.Хворi на ГХ III стадi (n=50) 250,41±12,44 5,61±0,14

4. Хворi на ГХ III стадi iз
збереженою (ФВ>45%)
систолiчною функцiю ЛШ
(n=19)

183,15±17,58 4,88±0,15

5. Хворi на ГХ III стадi iз
зниженою (ФВ<45%) систолiч-
ною функцiю ЛШ (n=31)

291,64±12,04 6,05±0,16

p<0,05
р

2-1
, р

3-1
,

р
3-2

, р
5-4

р
2-1

, р
3-1

,
р

3-2
, р

5-4
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Групи
Рiвень ВНП,

пг/мл
Рiвень СНП,
пмоль/мл

1. Хворi на ГХ II ст. з
концентричною ГЛШ (n=50)

59,55±2,92 4,04±0,08

2. Хворi на ГХ II ст. з
ексцентричною ГЛШ (n=0)

- -

p - -

3. Хворi на ГХ II ст. з помiрною
ГЛШ (n=40)

55,99±3,14 3,92±0,08

4. Хворi на ГХ II ст. з
вираженою ГЛШ (n=10)

73,78±5,82 4,52±0,13

p р4-3<0,05 р4-3<0,05

5. Хворi на ГХ з ХСН II A ст. та
концентричною ГЛШ (n=16)

165,83±12,35 4,80±0,19

6. Хворi на ГХ з ХСН II A ст. та
ексцентричною ГЛШ (n=34)

290,22±12,46 5,99±0,14

р р6-5<0,01 р6-5<0,05

7. Хворi на ГХ з ХСН II A ст. та
помiрною ГЛШ (n=14)

166,03±13,42 4,76±0,20

8. Хворi на ГХ з ХСН II A ст. та
вираженою ГЛШ (n=36)

283,23±12,85 5,93±0,14

р р
8-7

<0,01 р
8-7

<0,05





       


Групи
Рiвень ВНП,

пг/мл
Рiвень СНП,
пмоль/мл

Практично здоровi жiнки (n=80)

1. Без ДД (n=80) 24,08±1,24 2,38±0,06

Хворi на ГХ II стадi (n=50)

2. ГХ II стадi без ДД(n=30) 48,26±2,72 3,75±0,08

3. ГХ II стадi з ДД (n=20) 76,49±3,60 4,47±0,09

Хворi на ГХ iз ознаками ХСН II А стадi (n=50)

4. ГХ III стадiбез ДД(n=0) - -

5. ГХ III стадiз ДД (n=50) 250,41±12,44 5,61±0,14

р<0,01
р

2-1
, р

3-1
, р

3-2
,

р
5-1

, р
5-2

, р
5-3

р
2-1

, р
3-1

, р
3-2

,
р

5-1
, р

5-2
, р

5-3







   


 
  

  
 
   
   
   
 

   


   
 

  
   
  
  
 
    
 

   
   
   
 
  
    



   
   

  
 
 
    



   
    
   


    
   


     
      
         
 
      
        
      
    
  
   

      
          
           
      
   

    
   



  
 
  
   

  
    
  
  
 

 
 
     
 

   
 

    

  

   
   
  
  
  
    


   
    
  
 
   
   
    
  
   

  
   
   
 
     
  

 


 
 


 
 
 
    


  
     
 

      
  

 
 
   
  

  
      

    
   
      
  


    
    
   

  
 
    
  

  

    
 


    
   
      






   






 
 


















    
    
   

   

 


       
     
  


    
  



      




   
 



     
     
      
     








     





  




      

 
   






      



  





    


      
     

     


     
  







   


    
  
    
    
 
     




 

 


    


    
   
    
    






    

 




      
   
  
   


  
   


   


    






  

    

  




          
 




        
      

Фактори ризику

Фатальний
iнсульт

Нефатальний
iнсульт p

Вiдношення
шансiв

(95% ДI)абс. % абс. %

Артерiальна
гiпертензiя, n=1140

219 80,8±2,4 662 76,2±1,4 >0,05
1,31

(0,93-1,84)

Фiбриляцiя
передсердь, n=1132

88 33,8±2,9 154 17,7±1,3 <0,01
2,39

(1,75-3,25)

Цукровий дiабет
n=1117

61 24,0±2,7 147 17,0±1,3 <0,05
1,54

(1,10-2,16)

Транзиторна iшемiчна
атака, n=1049

13 6,7±1,8 38 4,4±0,7 >0,05
1,58

(0,83-3,00)

Kурiння, n=988 28 19,6±3,3 136 16,1±1,3 >0,05
1,28

(0,82-2,01)

Зловживання
алкоголем, n=991

25 16,8±3,1 82 9,7±1,0 <0,05
1,89

(1,17-3,06)

Надмiрна вага, n=1066 57 28,9±3,2 207 23,5±1,4 >0,05
1,33

(0,94-1,87)

Психоемоцiйне
напруження, n=887

20 19,4±3,9 115 14,6±1,3 >0,05
1,42

(0,84-2,40)

Гiподинамiя, n=932 80 64,0±4,3 483 59,9±1,7 >0,05
1,19

(0,80-1,75)

Обтяжена спадковiсть,
n=885

40 36,7±4,6 256 33,0±1,7 >0,05
1,18

(0,78-1,79)

Фактори ризику

Фатальний iнсульт
Нефатальний

iнсульт

р
1-3

р
2-4

Чолов к-
и %

(абс.)

Ж нки %
(абс.)

Чолов к-
и %

(абс.)

Ж нки %
(абс.)

1 2 3 4

Артерiальна
гiпертензiя, n=1140

78,2±3,7
 (97)

83,0±3,1
(122)

74,5±2,1
(309)

77,8±2,0
(353)

>0,05 >0,05

Фiбриляцiя
передсердь, n=1132

27,1±4,1
(32)

39,4±4,1
(56)

16,1±1,8
(67)

19,0±1,8
(87)

<0,05 <0,01

Цукровий дiабет
n=1117

18,4±3,6
(21)

28,6±3,8
(40)

14,6±1,7
(60)

19,5±1,9
(87)

>0,05 <0,05

Транзиторна iшемiчна
атака, n=1049

5,6±2,5
(5)

7,6±2,6
(8)

4,0±1,0
(16)

4,9±1,0
(22)

>0,05 >0,05

Kурiння, n=988
40,3±6,0

(27)
1,3±1,3

(1)
31,7±2,3

(126)
2,2±0,7

(10)
>0,05 >0,05

Зловживання
алкоголем, n=991

30,6±5,5
(22)

3,9±2,2
(3)

19,1±2,0
(76)

1,4±0,6
(6)

<0,05 >0,05

Надмiрна вага, n=1066
24,1±4,6

(21)
32,7±4,5

(36)
19,9±2,0

(84)
26,9±2,1

(123)
>0,05 >0,05

Психоемоцiйне
напруження, n=887

14,9±5,3
(7)

23,2±5,7
(13)

12,4±1,7
(46)

16,7±1,8
(69)

>0,05 >0,05

Гiподинамiя, n=932
56,7±6,5

(34)
70,8±5,7

(46)
53,8±2,5

(207)
65,4±2,3

(276)
>0,05 >0,05

Обтяжена спадковiсть,
n=885

32,6±6,6
(17)

40,4±6,6
(23)

30,0±2,4
(112)

35,7±2,4
(144)

>0,05 >0,05





   





  


  

      
      

  
     





      



     
        
      
  





    


       

          
   





          
      
       
       
    


     


      

    





   




    





    




Фактори ризику

Вiдношення шансiв (95% довiрчi
iнтервали)

Чоловiки Жiнки

Артерiальна гiпертензiя 1,22 (0,76-1,97) 1,38 (0,85-2,23)

Фiбриляцiя передсердь 1,94 (1,20-3,14) 2,77 (1,84-4,16)

Цукровий дiабет 1,34 (0,78-2,30) 1,68 (1,09-2,60)

Транзиторна iшемiчна
атака

1,54 (0,57-4,15) 1,66 (0,73-3,77)

Kурiння 1,46 (0,86-3,27) 0,83 (0,15-4,66)

Зловживання
алкоголем

1,88 (1,08-3,27)
3,17 (0,84-

11,89)

Надмiрна вага 1,29 (0,75-2,21) 1,33 (0,85-2,07)

Психоемоцiйне
напруження

1,30 (0,56-3,00) 1,53 (0,79-2,98)

Гiподинамiя 1,12 (0,65-1,93) 1,25 (0,71-2,21)

Обтяжена спадковiсть 1,15 (0,62-2,12) 1,22 (0,70-2,15)

 
   

 

  
 

  
  

   
   
    
 
  
   




    
   
   
 

  
   
 
   
  
  
 


  
   

    
  

   
   

 
   


   

 
  
  
 
   







   


   
   

   
  
   
 

   

   
 
     
  

    
  

     
   

      


     


 
     
   

    
  







  

  



   
   

  



       
       
    
       
 

      
          

  
     

   
          
      


              
           
   

 






 











   


    





















   


   
   

   
  
   
 

   

   
 
     
  

    
  

     
   

      


     


 
     
   

    
  







  

  



   
   

  



       
       
    
       
 

      
          

  
     

   
          
      


              
           
   

 






 











   


    



















   





 


   






    
   





  
    
    
      

      
  
 

    
   


   
   






     
  
     
     






    
 

    
     
 


 
   


   

      


     








    






     
        





     



    

     
      
       
     
      

    
      





       

Показник
Kонтрольна
група n=50

Пiсляопера-
цiйний гiпо-

тиреоз  n=30

Iдiопатичний
гiпотиреоз
(М+м) n=30

p

KСР, мм 35,3±0,7 34,02±0,5 36,3±0,71 >0,05

KДР, мм 49,8±0,7 48,7 ±0,5 50,5±0,81 >0,05

KДО, мм 104,8±6,2 110±3,4 122±4,6 <0,05

KСО, мм 32,6±2,4 46,7±1,7 55,3±2,6 <0,05

УО, мл 70,4±5,1 65,2±2,4 64,4±3,75 <0,05

ФВ% 63,2±2,2 55,8±1,1 50,5±1,6 <0,05

ЛП 33,6±1,18 38,3±0,5 41,4±0,37 <0,05

ТЗСЛЖ 9,3±0,47 10,7±0,4 11,6±0,22 >0,5

ТМЖП 9,6±0,46 10,7 ±0,2 11,9±0,21 >0,2







   


    








   


      

   

 
      
 
   
  
  
    

 
         
      
        






     



   
      







     


 
 

 
    
   

  

  
   


   
   
  
   
  

   
 
   
   

   
    







   



 


















     

     
   






   


    








   


      

   

 
      
 
   
  
  
    

 
         
      
        






     



   
      







     


 
 

 
    
   

  

  
   


   
   
  
   
  

   
 
   
   

   
    







   



 


















     

     
   




   










     




     
   

    


   

    



  



  

    

      


 
      



     
     
      











       


      
     
     


 
   




 
  



      
     




   





        




     




  

    

  





    



    
     


   



    


      
    
      







   









   




 

   
      







   
    




     
      




    


    

    





    
       
    

 






 







      
     


      


      





     

     
     

 
 


    


     

     








       


     




        




        










   











 

     

    

   
   
     


  
 

    
   





   
   




 

      






    







   
   
    
    


   




     


 








      

 



Показники, якi виявили достовiрно
значущу кореляцiю

Kофiцiент
кореляцi
Kендалла

Z P

Вiк пацiнтiв (роки) 0,17 2,73 0,006

Житель села 0,15 2,50 0,012

Наявнiсть середньо i вищо освiти -0,20 -3,35 0,0008

Наявнiсть професiйно  дiяльностi -0,37 -6,02 <0,0001

Стадiя ГХ 0,13 2,18 0,029

Ступiнь АГ 0,18 2,99 0,003

Тривал сть ГХ 0,16 2,14 0,023

Тяжкiсть гiпертонiчно  ангiопатi сiткiвки 0,27 4,44 <0,0001

Перенесене ГПМК в анамнезi 0,15 2,43 0,015

Перенесене ГПМК по iшемiчному типу в
анамнезi

0,18 2,99 0,024

Наявнiсть ТIА в анамнезi 0,21 3,40 0,0007

Наявнiсть в анамнезi ускладнених кризiв 0,15 2,42 0,016

Наявнiсть супутньо  IХС 0,16 2,54 0,011

Часте вживання алкоголю 0,13 2,14 0,032

Наявнiсть професiйних шкiдливостей
(перепади температури)

0,19 3,08 0,002

Робота на вулицi 0,19 3,22 0,001

Вiдсутнiсть постiйного i регулярного
антигiпертензивного лiкування

0,24 3,98 <0,0001

iЛП 0,15 2,42 0,015

iKСО 0,13 1,44 0,041

iKДО 0,15 3,22 0,024

ВТМ 0,13 2,15 0,032

Середньо-добовий рiвень САТ 0,12 2,04 0,041

Добова варiабельнiсть САТ 0,32 6,21 <0,0001

Рiвень Нв 0,14 2,28 0,023

Анкета Вейна 0,15 2,41 0,016

V, м/с 0,19 3,12 0,002

ТIM, мм 0,28 4,51 <0,0001

Сумарна кiлькiсть атеросклеротичних
бляшок

0,21 3,42 0,0008

Максимальний стеноз сонних артерiй в % 0,32 6,41 <0,0001







   


      




     
    

      
     


    

 



     





    


     



 
     



 



 

     



    
       






  
      

 
    
    


       
    


    
         




    



       







  
      

 
     
   
 

       
     









     


    

      



    
     



    
   






   













   

  
    
     


      


      


 


 


   





       
   


    
   


     
    
    
  
 

     


    


 



  

       





    
    



 





    


    


   




     

      

      



 
   

    
   
    
     
      





      



 







    


   

      











   


   




    



      


    
     
  



    
     

 
   


     


     
  












  


   




       


   



      

    


 



 

 
     




       

   

   




Вiк пацiнт в < 63 роки 2 бали

Наявнiсть професiйно дiяльностi 1 бал

Наявнiсть атеросклеротичних бляшок сонних i мозкових
артерiй в басейнi однi артерi

1 бал

Наявнiсть атеросклеротичних бляшок сонних i мозкових
артерiй в басейнi декiлькох артерiй

2 бали

Iндекс маси тiла > 30 кг/м2 1 бал

Добова варiабельн сть САТ > 16 мм рт. ст. 1 бал

Тяжкiсть когнiтивних порушень > 22 бали 3 бали

Тяжкiсть вегетативних порушень > 38 балiв 2 бали




 
   

  
  
  
 

 
  
  


     
  


    


  
   
  
 
  


  
   

  


    
   
    
  
 

    
   

   





   




     
         
  
         
    

    
       


      
           

          
    
  
   




 
 


  
   
  
   



   
  


   
   

  
  
 
 

   
    
   
   
    
      
  

  
  
   
   
 
   


   
   
  
   
   






 













     

     

    


     



 



    
 

   



    
     
 


   




   




     
         
  
         
    

    
       


      
           

          
    
  
   




 
 


  
   
  
   



   
  


   
   

  
  
 
 

   
    
   
   
    
      
  

  
  
   
   
 
   


   
   
  
   
   






 













     

     

    


     



 



    
 

   



    
     
 


   






   




    






    
  



      


      
          

 

      







     




  



   


    
      

       


     
      

  


 
     


 
  


    
     


    
     
     




     



    
     
     
 


   














   












    
   

      




     
      

    

 


    
    

      
     


  
    
 
     



       
    




       
        


     
       


    

   

      



























   



  


     






     




    

    

    







      
    



  


  

       
   




     
























   






 
        
      
 
     
 


    


      
   

   
    


        





  

    
    






     
    

 








   








     
    

   
     


   


      


     
 


     






 
   

 
     




     
    


    
  
   
     
   
  

 

   
    
    

  
 
   
   



   
  
   


     
  
 
  
  
   


   
  


 
 

  
 
  

    
   

       
    
   
 

      
    
     

  
 
  
    






   




       


 
           
      
          







 
















  





      
    

 



     
      



 

 

 

    










       

     







  

    

 
   


     









     
     






   




       


 
           
      
          







 
















  





      
    

 



     
      



 

 

 

    










       

     







  

    

 
   


     









     
     




   






    
    
  
     





 

 
 

    

     

     
   




      
     




    









    
      


   



  
     

      



      
    
       
















 






 




    
    
      







      






    
      







      

  
        
  



    


    






   







 
     



       




     

  



    


 
     



   
   


    

     
  

   







 

 
   





       
         


 
       
  
       



Kореляцiйний
зв'язок

Kiлькiсть
хворих

1-2 доба 6-7 доба

Kоефiцiнт
кореляцi, R

р1

Kоефiцiнт
кореляцi, R

р2

СК 57
0,63 <0,001 0,40 <0,05

ОМБ плазми кровi 57

 
    

    
     
  
   



    
 
  
  

 
  
    

 


  
   
 
     



   
  
  
     

   

  
   
 
 
    
      


   
     
  

   
  

  
  
     

  


   
 
   
  
   
     
  


  

   
      
   
   
    
  
     



 
  
    
    
 

     
  
  
   

     

    
       



     
 
 




   






   

    
        


 
           
  

         
    






 















    

 
        
  



 



     









    
    





       



     
   



    
     

    

 



   
 





 
     




    




   






   

    
        


 
           
  

         
    






 















    

 
        
  



 



     









    
    





       



     
   



    
     

    

 



   
 





 
     




    






   




     


 






    


    






 
       

    


   

       
   


  








        





      

    


    



     





   
 

     

     
 
   
    


  

     



     
 

    

    




    




   
   


   







 

      











   




  

 




 
  

   


  

  
   




 
  
   






 

 
    

 



   
 
   





    

    

    








      
     

   

       
     
  



     




 
    

 
  



     










         
        
 

Показник До лiкування Через 3 мiс. Динамiка (%) р

SDNN, мс 53 (44; 60) 48 (44; 54) -1,7% 0,045

RMSSD, мс 45 (39; 52) 42 (35; 50) -8,5% <0,0001

pNN50, % 40 (36; 50) 36 (30; 45) -8,8% <0,0001

LF, мс2 1263 (1200; 1312) 1190 (1145; 1250) -5,7% 0,0003

HF, мс2 550 (570; 612) 590 (530; 590) +7,2% <0,0001

LF/HF, ум. од. 2,24 (2,04; 2,28) 2,00 (1,95; 2,10) -5,7% 0,004

Середня ЧСС, уд./хв. 79 (73; 84) 61 (57; 65) -30,3% <0,0001

ЦI 1,36 (1,25; 1,40) 1,28 (1,20; 1,32) -6,1% <0,0001

Kiлькiсть хворих з ШЕ 30 (100%) 29 (96,7%) -3,3% 0,60

Загальна кiлькiсть ШЕ на добу 30 (100%) 29 (96,7%) -3,3% 0,60

Kлас ШЕ 1 (1; 2) 1 (1; 1) - 0,003

Kiлькiсть хворих з НШЕ 30 (100%) 30 (100%) - -

Загальна кiлькiсть НШЕ на добу 845 (450; 1200) 445 (301; 744) - 94,2% <0,0001

Kiлькiсть хворих iз кардiалгiю 10 (33,3%) 2 (6,7%) -26,7% 0,036

Kiлькiсть хворих з епiзодами
змiщення ST

12 (40,0%) 4 (13,3%) -26,7% 0,065

Сумарний час iшемi, с 7 (23,3%) 4 (13,3%) -10,0% 0,61







   


      
    





    
      

     



 


  

    



    


   

   
 
    
      
   
   
   
   
    
   


   




    

   
     
 

   


   





   

 



     





   
       
 


     

 


    




Показник До лiкування Через 3 мiс. Динамiка (%) р

CАТ/доб., мм рт. ст. 148 (141; 156) 128 (125; 139) -14,3% <0,0001

ДАТ/доб., мм рт. ст. 92 (89; 101) 80 (76; 86) -15,7% <0,0001

IЧ САТ, % 47 (22; 56) 24 (12; 33) -95,0% <0,0001

IЧ ДАТ, % 40 (24; 61) 19 (14; 28) -83,3% <0,0001

ВР САТ, мм рт. ст. 9 (7; 16) 7 (4; 10) -52,8% 0,0007

ВР ДАТ, мм рт. ст. 11 (8; 12) 6 (4; 8) -77,5% <0,0001

ДI САТ, % 14 (11; 17) 13 (10; 18) -6,3% 0,15

ДI ДАТ, % 12 (12; 18) 11 (9; 14) -9,6% 0,035

ШРП САТ, мм рт. ст. 11 (8; 12) 6 (4; 8) -53,5% <0,0001

ШРП ДАТ, мм рт. ст 9 (6; 14) 7 (3; 10) -28,6% 0,0001

      


Показник До лiкування Через 3 мiс. Динамiка (%) р

KСР, мм 33 (29; 38) 30 (27; 33) -9,8% 0,0005

KДР, мм 50 (47; 57) 47 (45; 54) -6,4% <0,0001

KСО, мм 79 (69; 99) 72 (67; 82) -8,5% <0,0001

KДО, мм 153 (125; 159) 136 (119; 153) -7,8% <0,0001

ФВ, % 55 (54; 71) 62 (58; 80) +7,7% <0,0001

УО, мл/м2 76 (62; 91) 78 (60; 91) +2,4% 0,91

ЛП, мм/м2 41 (33; 44) 37 (30; 43) -8,2% <0,0001

ТЗСЛШд, мм 12 (11; 12) 11 (10; 12) -9,1% <0,0001

ТМШПд, мм 11 (10; 12) 11 (10; 12) - -

ММЛШ, г 208 (175; 36) 194 (172; 218) -6,4% 0,0002

iММЛШ, г/м2 103 (83; 118) 99 (78; 120) -3,9% 0,002

ВТС, од. 0,44 (0,42; 0,49) 0,43 (0,42; 0,46) -2,4% 0,009

VЕ/VА 1,77 (0,80; 2,20) 1,64 (0,90; 1,90) -11,5% 0,36

Тdec, мс 144 (128; 160) 169 (154; 186) +9,7% <0,0001

IVRT, мс 60 (44; 85) 78 (64; 100) +7,7% <0,0001





   




    
    


    
    
      
  
     
    



      
    



   


  

     

    

   

    







   

   




     



 
   




     
    
      



     






 
   


 
   
     


  
   
    
   

  
  
 
   
   
     


    
   
  
     


 

  
    


  
   
  
   

   
  
  
     
   


  
     
   
   

   

   
   
   
  
     
   

   

      
    
    
   
     

    

      
  
    
    





   
    
     

 

    
   
   





    
  
   
    
  
         



   
  
    


      

 








   


     
         
 

    
   
           
 
      

     
           


           
           
        

    



 
     

  
     

 

   

       

    
   
      
 



 
 



















    

 

    
       


    
       
   
    
      



    
     

 

    
  



   







   


     
         
 

    
   
           
 
      

     
           


           
           
        

    



 
     

  
     

 

   

       

    
   
      
 



 
 



















    

 

    
       


    
       
   
    
      



    
     

 

    
  



   





   




   

  
     




    




      

   

   
  

     


     

    










        

     
    


     


     


     


  

    



     






     









      







  



    





    
     


   

     
      
 


 

     


 
     

  



 



 



      







   







  





   
    
       
 

    

      

   
       
    











     

   

   







     




    
     




   



 


      


   


      




     
 
     






     

      

        


    






 





    
     

    

     





    
     
     
     



   



   







 






     
     


   
      





      
  
     
   

    


   


 

    
    



    





     
    



 
   

    
   
   

 



  
 

  
   
   
 

    
  



   
 
     
    
   


 
 

   

 
    


   
  
  
    


    
     

      
  

       
    
 
 

    
   

  
   
     


     

    


  


    

        
      


    






     
     
   

    

      
   
   

   
         
       
 
   
  
      
   
        
        
  
     






   




 
        

   
            
        

               
           
      
 


          
        








 



















  





 
 


   

  

    








        
   




      

     




    

    

      
      








   




 
        

   
            
        

               
           
      
 


          
        








 



















  





 
 


   

  

    








        
   




      

     




    

    

      
      






   






    





   
     
     

     
     



     




 


        



     
      














 

    
  
  
  


  

   


   
  
   



   
      
   




      

      




     

    
      
   



 


  
     
 
     



    






 





   














      



   

 

  
 

 
  

  
 


 

 
  
     
 
   
  
 
    
    
 



     




    
      

   



  
      


  

      
     

      
     



      




     







 







   










      






    

      
    



        
   





  
    


    





    



  
      





     

    
      

         



  
   
 

       
     
    


  
    

    
     



   
    


    

     




    
      


    


      









     










   


     
       
 
    
       
 
         
     
      

     
          


  






 


   
  
 
     
  

    
     
   
    

  


  

     
  
    
    

     
    
   

   
     

    

    
      

        
     
    
      

     
 
   
     

   
    
      
      
  





   






 














 
     
   
  
     


 


      
    


     

       
     
  





     

    


    
   





   
     
    


    





     
     


 


     
    
   

    




    


   

   


 

   








   



     


     









   



     



      
     
 

     

 
    
     
     


 



   
    
    


     
     
    







    

  
 


     
 

        
     
     










   
    



  
       

  


    
     
   
   




    

  

   
    
       



    
        

     



    




















     

      
 





   





     
      

       
  

     
  
     



     
 

  




     

       



     
     



     


   


    
    
  
    


    
     

     






 


    
   

  


     
     
 

   
      
    
    
  
     
     


   
           
 
  
  

  



 
  

    
     
  


  
  
 
  

  
    

  
   
   


  
 
 

  
 
   

   
    
    
     
  








   




 

















     

   


   
      
       
    


  



      
     


   


    
     
    


       


     

    

      
      
  
      
  
     












      
     
   




     

       
          






  




     

        
         

       



 
     





   





       




     

      

     
    

    

   
    
    


     
     
      
     



    




     


   

         

    
      







     


 


    
  


     
       




 





   


     
      
     
       
     
      
   
      






      
     
     


      



    
 

  


    



   
 

   
   
   




Строки
проведення
тестувань

Групи обстежених вiдповiдно до тривалостi прийому ВААРТ

3 мiс. 6 мiс. 9 мiс. 1 рiк 2 роки 3 роки
Група

контролю

Первинне
тестування

2,1±0,3 2,4±0,5 2,7±0,4 6,7±0,9 9,0±0,4 12,3±1,1 14,0±1,2

Повторне
тестування

2,3±0,7 2,6±0,6 3,2±0,2 7,4±0,7 10,3±0,6 12,7±0,9 15,1±0,9







   



 
 




      


        



     
   
   



       
    
     





      







     

      

       
   
    
    


      



     
     

  
     
    

   






     
    


    

     






Трива-
лiсть

прийо-
му АРТ

Антигеннi комплекси умовно-патогенних грибiв

Aspergillus sp. Аlternariа sp. Botrytis cinerea Cladosporium sp.
Chrysonilia
sitophila

Penicillium sp. Monililia sitophila

Дiаметр
папули в

мм

Kоефi-
цiнт
Спiр-
мена

Дiаметр
папули в

мм

Kоефi-
цiнт
Спiр-
мена

Дiаметр
папули в

мм

Kоефi-
цiнт
Спiр-
мена

Дiаметр
папули в

мм

Kоефi-
цiнт
Спiр-
мена

Дiаметр
папули в

мм

Kоефi-
цiнт
Спiр-
мена

Дiаметр
папули в

мм

Kоефi-
цiнт
Спiр-
мена

Дiаметр
папули в

мм

Kоефi-
цiнт
Спiр-
мена

3 мiс. 2,3±0,4 0,64 2,6±0,5 0,64 3,1±0,3 0,68 2,1±0,7 0,68 3,4±0,2 0,54 2,9±0,8 0,42 2,7±0,6 0,58

6 мiс. 3,2±0,6 0,71 2,4±0,4 0,51 2,9±0,8 0,59 2,8±0,5 0,62 3,2±0,3 0,48 3,3±0,7 0,49 2,8±0,6 0,47

9 мiс. 3,4±0,5 0,74 2,9±0,6 0,68 3,3±0,1 0,64 3,5±0,7 0,68 3,6±0,2 0,61 2,9±0,6 0,52 2,6±0,8 0,57

1 р. 5,8±0,2 0,69 6,3±0,7 0,53 7,4±0,4 0,61 7,5±0,3 0,51 6,6±0,5 0,72 5,2±0,6 0,63 4,9±0,9 0,59

2 р. 8,7±0,3 0,85 10,6±0,6 0,69 9,4±0,5 0,67 10,4±0,8 0,61 9,2±0,7 0,69 9,3±0,2 0,67 8,3±0,4 0,64

3 р. 11,4±0,7 0,89 12,3±0,6 0,71 14,1±0,2 0,74 12,8±0,4 0,63 10,8±0,5 0,76 11,6±0,7 0,75 10,2±0,3 0,66

Всього
(n=87)

5,8±0,6 0,75 6,2±0,5 0,63 6,7±0,7 0,66 6,5±0,4 0,62 6,1±0,3 0,63 5,9±0,6 0,58 5,3±0,2 0,59
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

2004 
рік

2005 
рік
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2009 
рік
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21,5
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Фактори
Бек РТ ОТ

F p F p F p

Вiк 7,40 0,0076* 9,30 0,0029* 11,54 0,0010*

Стать 1,04 0,3091 1,92 0,1691 12,97 0,0005*

Проживання:
мiсто / село

6,09 0,0152* 0,28 0,6004 0,20 0,6553

Прожива:
самотньо / в сiм'

0,56 0,4544 2,71 0,1026 0,71 0,4023

Освiта 3,41 0,0368* 1,42 0,2459 1,30 0,2756

Професiя 2,99 0,0220* 1,84 0,1259 2,31 0,0623

Сiмейний стан 2,44 0,0381* 0,82 0,4867 0,21 0,8868



 


 


 
  
     
   
      
   

 
    
 
  


    
 
  
   

    
   
    

      



  




   




 
       
 
         
   
     
        
     
      
      
    

 
      


         
             
            

    





 















     




  
     
    



      






     








      

 




      










     
 

    

  
  


      


 

    
 



   




 
       
 
         
   
     
        
     
      
      
    

 
      


         
             
            

    





 















     




  
     
    



      






     








      

 




      










     
 

    

  
  


      


 

    
 





   


     


     

     
 


   
   







 
     




 



   


    
     




     

   



   

   




 





    



   

 




     
    

    
  




 


    
 
     
      
       
     



      
     
        
     




 

      

      







     
  
 



     
   

  

    


     









   




      


     
    







    
     
    
 
      









   

    


    


 
     
    

 


     


   
    
   






      


 


   
 

  

     
   
   







     
 
     





      




    




       














    
   




      
      

       



   

  


    











   


      
         
  


      



     


      
       
      
       




    
      


 


    





 
     

  


  






      


 
 

    
     
     
  

  



  

   



    








     


    


     
 
       







       
           
           
  

 
  

  
  
  
   
 

  
  
  
   
  
   

 
  

  
   
 

    
   
 
  
 


 
  
  
  
   

   
    
  
  
  
     






   




    

   
   

       
           
             

          
   
         





 



















 
     





   
   



       
    






  




    










     

     




     






     
     
     






   




    

   
   

       
           
             

          
   
         





 



















 
     





   
   



       
    






  




    










     

     




     






     
     
     








   


 
     





 


 






 

  
 




  
   



     
      
      


     

    

      
     





      

 

       
 



       
   


    

   
   





        


      
    

      
     
     





      
    

  
    

      





      



    









    
       
        


   
 
  

    





      





   












   




      



    





       
      
    
   
   
   
     

    







   



   


   




 




     
   





      
     



   


     
      
        
 

       
       

    

     
         
      


 
   

   
 
 


 
  
    
   
  
  
    
     

  
    
   

     
    

 
   
 
   
  
    
 

  
 
  
   
  
  


  
  
    
 
  
     







   


            


    





 




















      
     
       
     



     
    


     








    
    

     



 
     

    






      

     
     


      
     





     




   



     




   




     
 


      
    







   


            


    





 




















      
     
       
     



     
    


     








    
    

     



 
     

    






      

     
     


      
     





     




   



     




   




     
 


      
    





   




     
    

    



        

    







      














     

 

      






     







    




     
      


     


 
   


  


    
    

     


   
       
     
    

 



      


   



   
     
 


     








        







Показник
До

початку
лiкування

Пiсля
лiкування

р(t)
д-ю

Гострота зору правого ока з
максимальною корекцiю

0,41±0,41 0,46±0,42 <0,05

Гострота зору лiвого ока з
максимальною корекцiю

0,31±0,39 0,40±0,41 <0,05

Гострота зору

Праве око Лiве око

Частка
пацiнт в
в групi до
лiкування

Частка
пацiнтiв
в групi
пiсля

лiкування

Частка
пацiнт в
в групi до
лiкування

Частка
пацiнтiв
в групi
пiсля

лiкування

до 0,05 ум.од 22,22% 21,21% 30,03% 26,26%

0,06-0,09 ум.од 10,1% 4,01% 12,12% 7,07%

0,1-0,3 ум.од 16,16% 20,02% 17,17% 11,11%







   





       

 
          
    
       

      
 
     

 
            
   
            



     







 
   

 
    

    
   
 
  
  
 


  
   
  
  
 
   
   

    
   

  
   
  


  
    
  
    
   
  
   
     


  
 
 
 
     
   


  
   
   
  

 

   
  
  
      



  

    
    
 
     
  


 















   




     

    








   





       

 
          
    
       

      
 
     

 
            
   
            



     







 
   

 
    

    
   
 
  
  
 


  
   
  
  
 
   
   

    
   

  
   
  


  
    
  
    
   
  
   
     


  
 
 
 
     
   


  
   
   
  

 

   
  
  
      



  

    
    
 
     
  


 















   




     

    






   






      

        

   

    


  

      






 








     
   

     
   


    


 

      
     

     




     





     



    


      
 


  
    



    
      



 
  
       

       
   




   


      
      
 
        
       

     


      

  
     







     

      
 
  




     

       







   





  







    

    
  







    
   
    
     




      
   



 
      

        
        


     





     






    



    







      


  

  
      




 
     
    

      

     


   

      

      
      
       



    
       
    






     
    
     



      



      

 
 







   





 






      

   



         


     
       




     


    





   



 
 
   








     
        
     

      









      



       


      

 




 
    
       

         
 





     

 


  
   

     

 
       








    

    
      
     


















   






       
       






   


    


     



    





    



  




     
    



    
    
       
       
 



    
          
      

  



     











    



 





      
      



      

 


    

  



    
          
       

      





     

      
     
     






     


    





   






      



    
  

        

    


   


     










     
   
 









    

    



     

   



   


    
 


    

     





   



   
 

 



  
      


    
      


 
 

  
  


  
   

    
   
     


   
    
   
     


    
   


    
     

     


  


   
    


  
  


   
 

    
   
 

    
   
 


 
   
 
    


   
  


 

  
  
    


 
  
  

    
  

   


    
    
   


   
  

 

 
 
   
  

  







   


 
        
 
 
     
       


 
           







  

  

 

  

     


    

   


     
  
      
 

   

    
  
  


  
     


   



  




   
  
     
 


     

 
  
 

 
   


    
  
  

    
  
     
 

   
    




 

















   

    

    
   
    
     
    


      

  











   


 
        
 
 
     
       


 
           







  

  

 

  

     


    

   


     
  
      
 

   

    
  
  


  
     


   



  




   
  
     
 


     

 
  
 

 
   


    
  
  

    
  
     
 

   
    




 

















   

    

    
   
    
     
    


      

  









   





  
     
      






     
  
  



     

    

  

   
  

    



 
   






  
    










      
      
       

 
  
       


   
    


        


    
      


     

      

  

    

  
        


   





       

      






   
    

    
    







    
  




  
     


  


  

        








   






  
   



  
     
    
   
  





     
     




  

     
      


  



    
  




    

   

    




    
 


 



      
      
    

   








    



  

 




    
    
    




     








Шкала
ДОБР
(n=10)

ЧЧХСо
(n=12)

ЗДХо
(n=14)

ЛХСо
(n=20)

ЧЧХСк
(n=14)

ЗДХк
(n=30)

ЛХСк
(n=20)

1.PF 98,5±1,0 80,9±2,2 42,4±2,0 37,1±2,9 84,3.±1,2 42,4±2,0 37,1±2,9

2.RP 86,3±3,1 79,1±3,2 24,3±2,3 19,6±2,4 73,1±3,2 24,3±2,3 19,6±2,4

3.BP 88,4±1,4 87,4±2,1 45,3±2,8 37,1±2,8 73,3±2,1 45,3±2,8 37,1±2,8

4.GH 75,4±4,0 69,1±2,6 30,1±3,0 23,1±1,8 69,1±2,6 30,1±3,0 23,1±1,8

5.VT 69,3±2,3 60,2±1,4 27,4±2,5 22,8±2,9 69,2±1,4 27,4±2,5 22,8±2,9

6.SF 80,0±3,6 72,3±1,6 33,6±2,4 30,6±2,6 72,3±1,6 33,6±2,4 30,6±2,6

7.RE 81,7±3,7 73,4±2,3 29,3±2,8 26,3±2,9 63,4±2,3 29,3±2,8 26,3±2,9

8.MH 70,2±2,3 68,6±3,7 43,9±1,0 36,3±1,6 68,6±3,7 43,9±1,0 36,3±1,6

10
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PF RP BP GH VT SF RE MH

ДОБР
ЧЧХСo
ЧЧХСк
ЛСXCo
ЛСXCк
ЗДХо
ЗДХк





   







  








      

    
     

 






     
 

 
 

 

    


 

 


  

  


   







        
   
 



 
   

     












 
    
      
    
    
 


    




ДОБР
(n=10)

СТЕНТо
(n=12)

ЕПСТо
(n=19)

ХДАо
(n=6)

ХАо
(n=12)

СТЕНТк
(n=6)

ЕПСТк
(n=12)

ХДАк
(n=14)

ХАк
(n=8)

1.PF 98,5±1,0 63,9±3,4 77,1±2,8 39,5±4,0 40,4±3,0 59,9±3,6 76,9±3,2 38,2±3,0 38,4±2,9

2.RP 86,3±3,1 51,2±4,6 64,1±3,6 19,9±3,7 20,9±2,2 56,7±3,0 60,1±2,7 28,4±2,6 18,9±2,2

3.BP 88,4±1,4 53,1±4,8 68,7±2,9 38,4±1,9 34,8±2,5 49,4±2,4 59,9±2,3 30±1,6 29,8±1,4

4.GH 75,4±4,0 53,6±3,0 57,8±3,9 23,5±2,8 20,3±2,8 48,7±2,2 60,3±3,4 19,8±2,3 21,4±2,5

5.VT 69,3±2,3 60,5±4,2 47,9±2,6 23,8±4,3 21,7±3,2 55,8±3,0 55±2,7 24,1±2,5 25,6±1,7

6.SF 80,0±4,6 64,3±2,8 75,3±3,1 40,4±3,4 38,9±3,8 53,2±3,2 68,6±2,8 33±3,4 36,9±3,2

7.RE 81,7±3,7 59,2±2,6 72,1±3,2 43,3±2,0 40,9±1,7 57,3±2,4 64,2±2,8 39,1±1,5 34,4±1,4

8.MH 70,2±2,3 54,3±3,9 67,3±2,6 46,1±1,2 37,2±1,8 54,2±1,8 60,7±2,3 40,2±1,4 40,2±1,5
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Шкала
ДОБР
(n=10)

ЧЧХСо
(n=20)

ЗДХо
(n=20)

ЛХСо
(n=20)

ЧЧХСк
(n=15)

ЗДХк
(n=20)

ЛХСк
(n=20)

1.PF 98,5±1,0 93,1±3,2 77,1±3,5 84,3±2,6 90,2±1,4 69,4±0,7 71,4±3,4

2.RP 86,3±3,1 83,9±1,2 44,3±2,9 59,1±2,5 80,0±2,0 50,0±2,4 54,6±1,8

3.BP 88,4±1,4 88,3±3,5 74,6±1,4 83,7±3,2 80,2±0,9 59,7±1,8 63,1±2,1

4.GH 75,4±4,0 72,2±1,8 43,2±1,8 58,9±3,3 70,0±3,0 40,1±2,0 62,9±07

5.VT 69,3±2,3 66,1±3,8 39,4±2,9 54,4±2,6 67,5±0,9 45,0±3,2 50,7±1,6

6.SF 80,0±4,6 77,5±2,5 59,1±2,8 68,5±1,9 74,1±2,7 50,0±1,4 63,8±0,2

7.RE 81,7±3,7 81,3±1,6 59,5±1,0 76,1±4,8 72,5±2,2 56,1±0,7 68,2±3,0

8.MH 70,2±2,3 70,9±2,7 69,6±5,4 68,4±2,8 69,3±1,0 52,4±0,6 60,0±2,5
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ДОБР
ЧЧХСo
ЧЧХСк
ЛСXCo
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ЗДХо
ЗДХк





   




ДОБР
(n=10)

СТЕНТо
(n=10)

ЕПСТо
(n=20)

ХДАо
(n=15)

ХАо
(n=15)

СТЕНТк
(n=5)

ЕПСТк
(n=10)

ХДАк
(n=14)

ХАк
(n=8)

1.PF 98,5±1,0 91,7±4,1 79,3±3,3 50,1±4,2 85,2±2,2 89,5±0,8 77,1±3,1 46,9±0,8 80,1±0,1

2.RP 86,3±3,1 78,4±2,0 51,5±2,4 39,1±2,6 61,2±3,2 76,2±1,4 46,4±2,4 37,0±1,7 62,3±0,6

3.BP 88,4±1,4 81,9±3,6 71,3±2,6 56,1±4,9 71,1±3,9 78,5±3,0 60,2±1,1 50,0±0,9 68,4±1,8

4.GH 75,4±4,0 75,2±4,1 59,2±3,6 35,4±3,2 64,9±2,1 70,5±2,4 60,5±0,9 41,3±1,5 60,4±0,9

5.VT 69,3±2,3 63,5±2,4 47,2±1,5 42,1±1,3 52,2±2,4 66,8±1,0 55,0±0,4 38,4±2,0 58,4±0,5

6.SF 80,0±4,6 73,6±1,2 69,1±3,1 50,2±2,6 69,2±2,8 70,9±1,5 60,4±2,3 44,6±1,6 64,2±1,7

7.RE 81,7±3,7 81,2±0,9 69,2±2,0 59,3±2,4 72,3±1,9 78,0±0,6 64,6±1,7 50,0±1,1 68,3±1,9

8.MH 70,2±2,3 68,2±2,0 67,4±1,9 52,1±4,0 68,4±2,3 70,1±2,2 67,3±3,1 53,6±2,7 65,2±0,6
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2008 р. 2009 р. 2010 р.

Назва класу Kiл. % Назва класу Kiл. % Назва класу Kiл. %

УСЬОГО: з них 830 УСЬОГО: з них 739 УСЬОГО: з них 732

I
Kлас X.

Хвороби органiв
дихання

352 41
Kлас X.

Хвороби органiв
дихання

405 53,9
Kлас X.

Хвороби органiв
дихання

368 50

II
Kлас VI.

Хвороби нервово
системи

168 19,5
Kлас VI.

Хвороби нервово
системи

123 16,3
Kлас VI.

Хвороби нервово
системи

136 18,4

III
Kлас XIV.

Хвороби сечостатево
системи

143 16,6
Kлас XIV.

Хвороби сечостатево
системи

103 13,7
Kлас XIV.

Хвороби сечостатево
системи

88 11,9

IV
Kлас XI.

Хвороби органiв
травлення

110 12,8
Kлас XI.

Хвороби органiв
травлення

62 8,2
Kлас XI.

Хвороби органiв
травлення

87 11,8

V
Kлас XIII.

Хвороби кiстково-
м'язово системи

25 2,9
Kлас XIII.

Хвороби кiстково-
м'язово системи

18 2,4
Kлас XIII.

Хвороби кiстково-
м'язово системи

18 2,4







   





  
    







       
  

  
     

     



       






       
       
 


    
     

       
  





  
      




    



     


      

    

 


      

 

  

 

2008р. 2009р. 2010р.

Хлопчики Дiвчата Лiжко-днi Хлопчики Дiвчата Лiжко-днi Хлопчики Дiвчата Лiжко-днi

Дiти до 3-х рокiв 19 14 318 50 72 991 58 53 917

Дiти  4 - 6  рокiв 45 57 1006 58 97 1066 59 78 979

Дiти  7 - 11  рокiв 32 57 887 37 39 856 48 53 896

Дiти  12 - 17 рокiв 253 385 6113 120 278 4020 137 250 4505

Всього 349 513 8324 265 486 6933 302 434 7297

2008р. 2009р. 2010р.

абс. % абс. % абс. %

З видужанням 501 60,4 586 79,3 620 84,7

*З покращенням 326 39,3 151 20,4 109 14,9

**Без змiн 3 0,3 2 0,3 3 0,4

 
    

 

 

    
   
    
    
    


  
 
  
    

    
    


   
 
  

   




  
 
  

     
  

  
  
 
  
  
   
   

  
  
  
    
   





   




  
 
 


    
  

   
 
  

         
      
      
    


   
  
    

        
            
      



         
    




 














    




    
      

 


      

  

     






       
     
     

    


    


 
  
      
     
     
     








   




  
 
 


    
  

   
 
  

         
      
      
    


   
  
    

        
            
      



         
    




 














    




    
      

 


      

  

     






       
     
     

    


    


 
  
      
     
     
     










   



  


   
 




     

    

 
  


     
     

 


   

    
    
     







 
   




   
 





  

 
 

 
  
 
  
 


  
  
 


 


   



  


     
 



    




      
     







   
 

      


 





              





   




   


  
     
      
     



      


   



  
 
 
             




 

 
 
   

 

 
 


 

  
 
  

   

  

 

 


  



  
 





    
      


      
 
     




      




           



              







   


   
       
     
         

   
    
   
     

   
            
  
              



   



      


     





      



     




   







 



 

      

     


    


    

    
      

      
     



 
   

   
  
    
   
   

  
    
 


   
  
  
    
   
     

   
  

 
  



   
   
   
    
 

   
   
     


   

  
   

   

    
  
  
 
    
 


   
  
     
     

  
  
 
 
  

   





   






 














     


   
   

     







     
     
   
   

      
      
    







 

      
 





 



   
      



 

     
     
   

     


    


    


 
    




      
 


    




   









      







   


    




      
    
    
 
     
    

    

      
  








  
   






      


 
     
      








  
   







        

   



 






     

       
     
      




      





   

   

    

       



      
       





     

     



  





       




     
   

 
 








   





       



    
    




   












   



    
 




    


 

 
  

  


   
 
   
    
    
  
     
  

 
  
 

 
   
 
  
   
 

   
   

 
   

   
  


    
 

   
 
   
 

 
  
  
    
  
 

     


 
  
    
  
    
 
 
    
 

   
   
    


  

   
     
   

   
     
    
         
      
   
        


   
        
       
     


      









   




 









  





     



    







 

 

 
 


   
     

    
      



 








  




   

    

       





     



     


   
     









      
   



    
      







     





     
 





    

       




 









   





    






     
 







     





    


  
   

      
   




















   









     


    
   


  













 
    
         
     
     

Група Препарат Тривалiсть

Вiтамiни
Ретинолу ацетат

Аевiт
21 день

Л потропн  засоби
Лiпова кислота

Метiонiн
21 день

Ангiопротектори Kсантинолу нiкотинат 21 день

Kортикостеро дна
мазь

Преднiкарб - Дарниця
"Лорiнден А"

21 день
14 дн в

Iндиферентна мазь Мазь календули 21 день

 
   

  


    

    


   
    
    
 


  
     
  


  
  

   

   
   
  


    



  
    
    
    

   
  
  

   







   


 
    
    

   




 

















    


  











      
    


     


       


     



 
   
    


     



     





 




     
      








    
 

 

   
   

   


    
    







   


 
    
    

   




 

















    


  











      
    


     


       


     



 
   
    


     



     





 




     
      








    
 

 

   
   

   


    
    





   




    
       






     
      




    
     
     

    


   


 
  






      

        
     




      

      
      
      

     
     


     

      

      



   




 


       


        





       
   



Вид медикаменту Ефективнiсть

Блокатори кальцiвих
каналiв (нiфедипiн)

Рандомiзованi дослiдження, якi порiвнюють нiфедипiн з рiтодрiном, сульфатом магнiю
та тербуталiном. Мета-аналiз показу, що ефективнiсть - аналогiчна рiтодрiну, проте

зниження побiчних ефектiв з боку матерi

Бета-агонiсти
(сальбутамол)

Рандомiзованi плацебо-контрольованi дослiдження. Ефективнiсть продемонстрована
в рядi систематичних оглядiв

Донори оксиду азоту
(нiтроглiцерин)

Рандомiзованi плацебо-контрольованi дослiдження показали, що трансдермальний
нiтроглiцерин може зменшити неонатальну захворюванiсть та смертнiсть у пологах до

28 тижнiв. Однак рандомiзоване порiвняння трансдермального нiтроглiцерину i
      2 адреномiметик i показали, що нiтроглiцерiн  менш ефективним у порiвняннi з

2 адреномiметиками

Iнгiбiтори простагландин
синтетази (iндометацин)

Рандомiзованi плацебо-контрольованi дослiдження. Мета-аналiз продемонстрував
ефективнiсть i зниження материнських побiчних ефектiв

Магнiю сульфат Два систематичнi огляди демонструють магнiю сульфат неефективним як токолiтик

Селективнi
      2-адрено-мiметики

Рандомiзованi плацебо-контрольованi дослiдження. Мета-аналiз продемонстрував
меншу токолiтичну ефективнiсть за атосiбан, нiфедiпiн та iндометацин

Блокатори рецепторiв
оксiтоцину (атосiбан)

Рандомiзованi дослiдження показали, що ефективнiсть атосибану була порiвняна з
тербуталiном (Bricanyl) i рiтодрiномe (Yutopar), але набагато кращою переносимiсть












   







     
 
 
    



     

     



        
       



   
     
   
    
     








 
 




    
     

    
    
    
   

 







       



   



     
       


 

    
      
      
     
    
        





  

     
      
      



 
     
    


  


     
   

       


   
    
  

   

    
    


     




 

     







   




      



     
 
    

         











      
      



       


     


      


     




 







        
      


    
  

      


      
  


     


 




   
    
      



 

    
     
     

     
     
       

  
   
 




   
      



    

     









  


 


    
    


     


 
      
      


 
    







   




 

     
     

     





     
  
     


     



    



    
  


      


     

   



    


       


    


 

    
      
  
    





    
   






 
    

     

    





 
  




     
    





  



  






   
      


      
      
     

  



      






   

     





   




   


























     

 



   

    



    
    

    
  



   







 



     
    



    

      





      
    


 
    

 
    
    



    

  
   
     


    
  
   
      


     
  


      

    
  
    
    

   
   
 
  
    
 

     

  
    

   

  

     
        
   
     
  
     

   
   
    
    

    
  
    
    
   

   
     
      
    


    
  
   









   


     
          

            







 













 


 

    







    










     


     



    


    
    




     
    
   








    

      
   




 


 



     

 
     
       







   


     
          

            







 













 


 

    







    










     


     



    


    
    




     
    
   








    

      
   




 


 



     

 
     
       





   




    




     
   
  
      

    
   
  

    
     


      
     
      


   






 
  

   

        
 



     



      


   
    


       



  
     


   

      
       
      
    









    
    

    




      
   


 











       
    
     
 
     
     
 

 
     

       

 
     
   

     
      

    

      







   


     






    
     

      

 

  

    

       




   


     
 




   




  
   
    
 




    

   
     
     





    




 
     





      



     

  




    


     
   

     
    




  







 

    
     

     
     
       
   




      
  





    





   






      
     
     


   

     

      


  
  

     

     




       

 
    
 




     
       


   

    





       

    
   
    

    



   
    
     

 
     
      
       
   

  

   
      




   
   



 




  




      



  






   
  
     


      

    

 



       

    
     








   



     

       






     

      
     

     

    

     


 

   







      
    
 

   





        
      

     




     
 

    
   

 

 
 


   
  
     
  

   
    


     
 
   
   

  
  
    
 
  

  
   
  
  
   
    
  


  
   
  
     
  

    
    

  
   
   


  
   
    


   
  
  
     

    
  
   
  

   
   
   
  
    


  
   
 

    
     


  
  
  

     

 
   
   

  
  
  
  
 

 
   
  


   
  
    
  


   
  
   
     


   
    
  
    
 

   
  
   
  
  
 
      





   




     
        
 
        
         
        
       
 
         


     
          
 
            

           

   






 
  


     

   
  
    
 
     
  
   
    

  
  
   
    
 

     
  
   
    
    
     


    
    
 
    
  

     
   

  


    
   
  

    
  


      
 
     
     
  

   
      
   
  
 

   
    
 
       


 
    
  
      
   
   
  
     
    

 
   
  

  

    



   

  



   
    
   

      
  

   
   
  
      


   
     
       
  

 
     
  
   

      


   
  
    
      
   








   












 
 
 
  

   
  
 
  

  
  
  
  
 
   



     



 

 
 

    



   
    










    


      






     
      

    



    


  
  
  
       






     


  



  






      
     

  


       


    










   









  
    
      







    

   
 




 
       

    

     



     

       

 
  











 
 

    

    



     








  
 






     
      

    

   



     
 



   
       
    


   



   

   













   



     
 
 
       
   



   
     

      
  






  
     

       




   


       
       
 



 
 











  


 
      






       


   



      




   







     
       



 
    

     
  
       






     


 
     




     


     
     







  
    

    
    






   








    
     
      
  

     




       
   

  

    

      
       



  



     
    



      

  

     


   


    

 



 






   




   





   




     
     

   





   
   

 




   
      





       




       
     



 
      






  
  


   
   









   



     
       





     

       
      

     
       
 

  

 
      





    

      


    



      
     

    




      





    


     


 







  


    

       







 



  
     
      


  
     





 


     








   
       
       




     


      


 

     


  





   









 
 

       
     
      


      
         


      


    












  



    

     
     
       





     
  



   



       

       



     


   
    
       


    
 

   
    


 





        
       

  
       

    

    

       
       



      


      



    
 
 





    

 
      



 







   






   


 


 






      















    



    


     



      








    



     






     
    

      
     


    






 
    





   

   


       




    
   


     

     
 


    




 
    







    

       





   




      
     




       





      
 
      



       
      








  


      




    

       

      
  
   
     
     

    




 
 

    

   
 

   
    
  

    

  

   

  



   



 
   

    
    


 
    




   
   


      
    



   
   
 


   
     
 

 
  


   
  
 


 



  
 


 
  


  
 
  
    
    
 

    

     
  




  

   
     
  

   
     
  




