






 

 

  


  

 


        

      























 




    



 


 

















   
   


      
   

       






  

    


     




   
 

    





 

      

  
    




    

  








        
        
      
    
    





     


     

    



   
     



    



     
     







 




      
    


 



        


     

      


      

    


     

    
      
    
     
 



   


     
     







      
      





    



      


                
             


Показники

Умови дослiду

Iнтактнi щурi
АА без лiкування

(14 доба)
АА без лiкування

(28 доба)
АА+

диклофенак
АА+ вiнборон+

диклофенак

МДА, мкмоль/л 3,98±0,13 6,05±0,16* 5,61±0,24* 5,03±0,34* 4,36± 0,24°

СОД,% гальм/окисл/кверцетину 72,07±3,17 26,79±3,5* 51,86±3,48*# 60,83±1,46* 70,8± 3,04°

Серомуко д, од.опт. щiльностi 0,175±0,009 0,336±0,068* 0,314±0,016* 0,28±0,034* 0,236± 0,024*

АлАТ, мкмоль/мл/год 1,51±0,09 1,77±0,1* 1,63±0,13 1,99±0,05°* 1,54 ±0,09**

АсАТ, мкмоль/мл/год 2,52±0,08 2,94±0,1 2,69±0,12 2,97±0,06* 2,65± 0,1**

ГГТП,  нмоль/мл/хв. 19,75±1,12 26,73±1,03* 25,34±1,04* 23,46±1,16* 21,05± 0,85

Лужна фосфатаза
мкмоль/мл/хв.

0,32±0,034 0,303±0,027 0,367±0,026 0,486±0,023°* 0,316± 0,035**

Сечовина, ммоль/л 5,98±0,38 6,73±0,58 5,27±0,34 6,93±0,3°* 6,17± 0,75

Загальний бiлок, г/л 80,9±3,33 89,1±1,75* 80,3±0,83# 76,8±1,47* 83,0± 2,1**

Загальнi лiпiди, г/л 2,99±0,1 3,47±0,17 4,23±0,26*# 4,76±0,32* 3,56± 0,21**

Фосфолiпiди, г/л 2,27±0,07 2,22±0,06 2,32±0,07 2,47±0,1 2,19± 0,09

Фосфолiпiди, вiдносно
загальних лiпiдiв, %

75,9±5,4 64,0±5,7 54,8±3,1* 51,9±4,2* 61,5± 3,9*



    


       




    
   
      

      
 
  


   
     
     



 


      
     

      
     


   

     
       




   
     







      

    

    






      

    

    



      
   




       

     
   
 


   



      
     



     



     

 


     


    
 






     

      
   


























    


  
 





  





  





 


    













         
     
 

   
      
       
   
    

           
     
 



         












 



   












   



 





   







     










 












    







 











    


  
 





  





  





 


    













         
     
 

   
      
       
   
    

           
     
 



         












 



   












   



 





   







     










 












    







 











    












     



     
    
 
     
  
 









     




    
    







  


    
     

      




    














   
      





      



    


 






       
    

 
    
     
     

   
 



        







   
      

        



    




 

    
      


     




       

      

     

    



   
       




     




     






 
   
   
     

      
  





   


    

       









      
    
   
 
    
         

   
      

           
   

           

    

     
























    





 



 















      
    

  






     






    

     

      



 


 
     
      






    
 




    






  

      



    




 

   


    
 



      

 
    




 



    





 

      


      
     


 











   
   



    
  
     
      
     

 







    

 

 
     
     
   
    

   
  

    






 

  

  

      



    


      



     

     
 










           

      






        
     
          
     

Термiн
спостере-
ження, хв

Динамiка (%) ОШМK вiдносно початкового рiвня, прийнятого за 100%

0,9 % NaCl
(контроль)

2 мл/кг

адемол (ЮK-1)
2 мг/кг

адемол (ЮK-1)
(5 мг/кг)

адемол (ЮK-1)
(10 мг/кг)

Перлiнганiт
(10 мкг/кг/хв)

5' -5,21±0,70° +4,95±1,23*# +27,19±1,41°*# +12,09±0,80°*# +107,31±1,59°*

10' -8,69±0,88° +7,43±1,06°*# +46,49±1,54°*# +22,5±0,53°*# +117,07±1,23°*

15' -10,43±0,53° +14,87±1,27°*# +64,91±1,06°*# +42,74±1,06°*# +116,20±0,70°*

30' -13,91±0,35° +44,62±1,25°*# +89,47±1,41°*# +37,90±1,76°*# +108,94±1,81°*

40' -18,26±0,70° +27,27±1,41°*# +81,57±1,09°*# +29,03±1,94°*# +111,30±0,88°*

50' -20,86±0,53° +18,18±1,10°*# +74,14±1,54°*# +29,4±18,54°*# +108,13±2,34°*

60' -22,60±0,63° +10,74±1,06°*# 39,47±0,70°*# +11,29±0,71°*# +113,82±1,23°*

Речовини

Змiни вiдповiдних показникiв у (%) вiдносно
початкового рiвня, прийнятого за 100%

АТ ЦВТ тиск у ЛШ

0,9% NaCl
(контроль) 2 мл/кг

-4,23±0,35# +1,25±0,37# -2,20±0,31#

ЮK-1 (5 мг/кг) -3,38±0,53# +4,12±0,73# -2,40±0,56#

Перлiнганiт (10
мкг/кг/хв)

-13,55±0,65°* -23,52±0,81°* -11,45±1,76°*
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Показник

Група тварин

контроль
ССl

4

2 доби 7 дiб 14 дiб

ЕII,% 36,8±1,5 59,0±1,9*** 79,2±1,1*** 75,0±4,4***

МДА, мкмоль/л 2,54±0,08 7,67±0,25*** 10,27±0,31*** 5,58±0,19***

ДK, мкмоль/л 4,14±0,18 8,04±0,37*** 6,53±0,26*** 7,03±0,36***

ЦП, г/л 12,77±0,81 17,51±0,32*** 47,78±0,96*** 8,14±0,22***

Kаталаза, мкат/л 0,125±0,001 0,164±0,003*** 0,155±0,006*** 0,301±0,002***

KСМП 0,923±0,003 1,161±0,029*** 1,123±0,016*** 1,086±0,031***

Kреатинiн, мкмоль/л 60,4±1,9 72,31±1,82** 124,5±3,75*** 140,2±3,93***

Сечовина, ммоль/л 2,83±0,07 5,024±0,31*** 6,72±0,20*** 6,275±0,09***




       
           
  



    





     





    

 









  
     
       





     
     




     





    


     
   
    
     



  



    


  


      
    






 

      

    


    






     


   


    

     






       






    
    








    









   
























    





    













        
 
         
       

   

    
  
     
  
       


           
         
       
               

               
          
               
        
    












 
   



















     







 






        



   


 

   
      





     

     



    





    













        
 
         
       

   

    
  
     
  
       


           
         
       
               

               
          
               
        
    












 
   



















     







 






        



   


 

   
      





     

     



    



   

     

  







  

   



    
 

      




  


   
  
     
 
 




  
 








  
     

        











    


 



   



 



   

    



     
 












    







   


 




          
       


  
  

          
       
 


  

   




    


  






    
























  


     
    





 
















    






      



      
    



    







   


 




          
       


  
  

          
       
 


  

   




    


  






    
























  


     
    





 
















    






      



      
    



    

    
    
  
   
    

       

 
    


     
    




     
      
    
     
 

     
   


      
      

      



  
    









    




    






      

 



 





         
      
       



    


     


       

     







   
    




 
    






Термiни
спосте-
реження

Без опiку з
катетером

(фоновi
показники)

Опiк+iзотонi-
чний розчин

NaCl

Опiк+Лакто-
протен з

сорбiтолом

Опiк
HAES-LX-5%

1-й день 5,83±0,26 9,63±0,34* 8,41±0,23# 8,16±0,93&

3-й день 5,93±0,38 15,38±0,85* 10,24±0,40# 8,24±0,44&$

7-й день 5,85±0,20 12,22±0,74* 9,19±0,42# 7,98±0,18&$




      
       
       
     
      
   





    

     

    
     







 



     




      
     


     
 
     
     

 
          








   



      
     


     


 





    



Термiни
спосте-
реження

Без опiку з
катетером

(фоновi
показники)

Опiк+iзотонi-
чний розчин

NaCl

Опiк+Лакто-
протен з

сорбiтолом

Опiк
HAES-LX-5%

1-й день 4,097±0,089 6,412±0,355* 5,642±0,281# 5,466±0,240&

3-й день 4,151±0,166 7,143±0,505* 5,852±0,349# 5,091±0,291&

7-й день 4,185±0,108 6,635±0,260* 5,641±0,262# 4,892±0,194&

      


    
   
       
  





Термiни
спосте-
реження

Без опiку з
катетером

(фоновi
показники)

Опiк+iзотонi-
чний розчин

NaCl

Опiк+Лакто-
протен з

сорбiтолом

Опiк
HAES-LX-5%

1-й день 40,85±1,08 27,70±2,90* 30,25±2,07# 32,89±2,35

3-й день 39,27±1,02 25,43±1,41* 29,97±1,06# 34,11±1,48&$

7-й день 38,65±0,51 26,69±1,87* 33,61±1,53# 35,70±1,35&

      
       
     
     
      
   

Термiни
спосте-
реження

Без опiку з
катетером

(фоновi
показники)

Опiк+iзотонi-
чний розчин

NaCl

Опiк+Лакто-
протен з

сорбiтолом

Опiк
HAES-LX-5%

1-й день 53,51±2,34 44,91±1,05* 47,69±1,93 46,13±2,11

3-й день 52,36±1,36 35,04±1,03* 41,78±1,24# 43,47±1,69&

7-й день 53,85±1,47 38,00±1,71* 46,97±1,16# 48,66±1,32&





    
      
     
  












 











    



  














    









          
 
   
   
       

 
         


            
     
   
                

        
 
 













  





 














 

 
   
   
  
   
    
  
      
  







   
      





     


    







     



    









          
 
   
   
       

 
         


            
     
   
                

        
 
 













  





 














 

 
   
   
  
   
    
  
      
  







   
      





     


    







     



    



  


 








    

  






    



   











    



      


    

    


   
 




 
 
   
 

 


 


  


    
 
     
   
     
     

     
  



     

    


     
     
     
    






    
       
     
     




  

     

       

  

 

       

    
     
     







    




    





   
      
    



 


     


      

    
    








    







     
      
 
    


   
     
    







      
    

      
 

   


      
    


     




     
    

    
 
     
  
     
    





     


     
    



   



    




  
  

   








  





  










    










      
    
       
        
   
       

        
    
       

     
 






    



   






 




        








   

    
     
     

   




   



    
   


  




    
 

    





   
    


   

     



 
 


     



    










      
    
       
        
   
       

        
    
       

     
 






    



   






 




        








   

    
     
     

   




   



    
   


  




    
 

    





   
    


   

     



 
 


     



    







    
  
    









 
   

 
  
    


 




    

     



 


    
  
    



 
    

   
  

    


    






 











Фамилия Диагноз
Материал
для посева

на среду ВKГ

Микроскопия
колоний, окраска

по Циль-Нильсену

ПЦР с
изолятом со
среды ВKГ

С-ва
Мочекаменная

болезнь
моча синие кокки ПЦР+

Ш-ва Цистэктомия моча красные палочки ПЦР+

K-ва Хр. пиелонефрит моча синие палочки ПЦР+

Шт-ва Цистит моча красне палочки ПЦР+

М-ко Хр. пиелонефрит моча красне палочки ПЦР+

K-ва Хр. пиелонефрит моча красне палочки ПЦР+

Вин-ва Спондилит моча
красне палочки и

кокки
ПЦР+

В-ва Спондилит моча
красне палочки и

кокки
ПЦР+

Е-ва Спондилит моча красне палочки ПЦР+

Сил-ва Хр. пиелонефрит моча синие палочки ПЦР+

Д-нко Сальпингит
соскоб

э/метрия
красные палочки ПЦР+

М-жос Kиста яичника
соскоб

э/метрия
красные палочки ПЦР+

Дем-ко Сальпингит
соскоб

э/метрия
 синие палочки ПЦР+

Kуз-ва
Неспецифический

лимфаденит
биоптат

лимфоуз.
 синие палочки ПЦР+

Группы беременных
Kоличе-
ство лиц

Маркеры МБТ

внеклеточная
локализация

внутриклеточная
локализация

абс.ч % абс.ч %

Физиологическое течение
беременности

60 3 5,0 - -

Женщины с патологией
беременности

60 7 11,6 9 15,0





    











 
  



     


   


  
   
    

   
    

     

     











      





     

Группы беременных
Kоли-
чество

лиц

Получен рост
на среде
Влакон

Идентифицированы,
как комплекс

М.tuberculosis -bovis

абс.ч % Р А ПЦР

Физиологическое
течение
беременности

60 3 5 3 3

Женщины с
патологией
беременности

60 16 26,6 16 16

Показатели

Физиологическое
течение

беременности
(n=60)

Женщины с
патологией

беременности
(n=60)

Эритроциты (Т/л) 3,85±0,174 3,39±0,016*

Гемоглобин (г/л) 122,68±3,3 101,04±2,2*

Цветной показатель 0,91±0,0005 0,903±0,0004

Гематокрит 0,36±0,017 0,34±0,01*

Лейкоциты (Г/л) 7,64±0,139 8,54±0,241

Базофилы (%) 0,2±0,02 0,1±0,01*

Эозинофилы (%) 1,8±0,06 1,6±0,04*

Нейтрофилы:
палочкоядерные (%)
сегментоядерные (%)

5,1±0,05
62,3±0,43

8,3±0,07*
56,1±0,61*

Лимфоциты(%) 27,4 ±0,50 29,5±0,44*

Моноциты (%) 3,2±0,12 4,4±0,18*

СОЭ  (мм/час) 9,4±1,26 20,8±1,31*

Лейкоцитарный индекс
интоксикации

0,52±0,074 1,63±0,091*





    

      

   


  
   







   


   


     

    
     
 

   





    
  

   
    


         

             
 
   


      

            

               
            
  

  





 


 




















 













    

      

   


  
   







   


   


     

    
     
 

   





    
  

   
    


         

             
 
   


      

            

               
            
  

  





 


 




















 













    







    


    




       




    
    



   
   


    


   
    
    
     

      

   












   

   

     









     







 

         
    

       









     


  





    
    
   
    



 
 


   





   
    


   
  




    







    




     
     
     



     
   

  


  

     
 

  

  


    
  
  


 
     
    
   


 
  



 

    




   
  
   
 
 


      







 
      


    


    

   

Экспери-
ментальные

группы
животных

Морфометрически-
е показатели

Серии эксперимента

30 суток 60 суток 90 суток

Свинец

Вес семенника, г 0,0682±0,0028 0,0740±0,0041 0,0813±0,0047

Площадь извитого
семенного каналь-
ца,  х103мкм2

91,71±18,82 115,63±25,94 4,98±15,94*

Площадь сперма-
тогенного эпите-
лия,  х103мкм2

65,82±11,37 109,41±45,55 59,89±24,62

Площадь просвета
канальца,  х103мкм2 25,89±7,72 6,22±1,74 35,09±8,86

Индекс
сперматогенеза

2,91±0,23 2,86±0,51 2,76±0,45

Свинец +
альфа-

токоферол

Вес семенника, г 0,0652±0,0048 0,0716±0,003 0,0738±0,0033

Площадь извитого
семенного каналь-
ца,  х103мкм2

82,31±13,25* 91,41±5,89* 134,82±22,39*, **

Площадь сперма-
тогенного эпите-
лия,  х103мкм2

65,45±17,68 85,27±28,76 119,22±34,06

Площадь просвета
канальца,  х103мкм2 16,86±2,53 6,14±2,09 15,40±1,44

Индекс
сперматогенеза

2,94±0,43 3,14±0,34 3,26±0,33

контроль

Вес семенника, г 0,0529±0,0034 0,0636±0,0037 0,0675±0,0044

Площадь извитого
семенного каналь-
ца,  х103мкм2

92,06±13,67 118,69±16,36 122,32±20,49

Площадь сперма-
тогенного эпите-
лия,  х103мкм2

67,91±10,06 108,07±24,56 107,01±23,42

Площадь просвета
канальца,  х103мкм2 24,14±7,53 8,59±1,14 15,31±2,95

Индекс
сперматогенеза

3,12±036 3,47±0,24 3,58±0,17



        
   



    




     



 

 


    
   



       




   




       
      
     
     
     





   
     
    



     


   





     







   

      




    
    
     

 
     


   


    
      


















  








   




   







  







































   



    




 












     


     
   
  




   
    
   


 


    





    


   
     

    

     
     





       
      
 

  
        
   
        
  
 
    

         
       
 


  

         
   





  














    




 












     


     
   
  




   
    
   


 


    





    


   
     

    

     
     





       
      
 

  
        
   
        
  
 
    

         
       
 


  

         
   





  














    



     
 





    



    
     
 

   
 
    
     

     

  


     



 
    


    



      




     
      
    
  
    
      

        
     









 



     


    

      
      

     

     


      


   


   




       

  
     
    


      








    



       

 
   





    
    



     
    
    

     



   



     
  
    

     
    


      

     
       

  

      


  
 

   



  




     









        
 
   
           










  


























     

    
     
     




     




    



        
 
       

           
 
   


       
    


 






























   
   


     

       






     


 
     

    
     
   

   

       



 

        

    




      

    






    



        
 
       

           
 
   


       
    


 






























   
   


     

       






     


 
     

    
     
   

   

       



 

        

    




      

    






    





       
   
    



  
  

    







 



   



 
  
  





     



    

    










 


    

     
 


   

       



    
 
    
   
    





     

     
















    

   


    
     

       
   
     

       














    






     

   

     



     


  

      



     
   
     


   



 


     





    



  

  



      
    
 







 

   

















    


    




































     


      
      
 
     
       

         
 
        

         
    
 


             
        






 




 

















    




    






    


    




































     


      
      
 
     
       

         
 
        

         
    
 


             
        






 




 

















    




    






    



      




   
  
       
      

     

   

    


   
   
  





       
    



     


      

      
  


     
 



   
  
     
   

  
   

       

  




      
    




   

    
   

    
     
   
   

  

    
 

   


 
    

 

      
    
    
    
     

     

 



     



   









    



     

     





 


      

 

     
     








      



       

    
      

      



 


   

      
   

    

     






     
      



    
  



    
   











     





    



   

     
      


     




 
   





 








   

    
    

  

     




     
    

     




 


   




   


    


    






    
 

      









     

 






    
















  

























      
   
          
       
   
      



    

     
          
    

      
  
        

  
         

         

           

          
     



        


 





 













    




    
    
 



    



 
  


  

  
       



    






   
 
    



    

     
          
    

      
  
        

  
         

         

           

          
     



        


 





 













    




    
    
 



    



 
  


  

  
       



    






   
 
    



    



     
 
   
    

 





     






    

     

     





   

  
      








  


   

     
      


 



    
   
    
  


   


     
  
    






 
  
  



      
   


   
 


 
















    






 






    
    
     

     

     
    
 
 



 
      

   


   
     



   







    
 
    
  









   





    





    

Группы
сравне-

ния

Относитель-
ный объем

стромы

Относитель-
ный объем

фолликуляр-
ного

эпителия

Относитель-
ный объем
интерфолл-
икулярного
эпителия

Относитель-
ный объем

коллоидного
компонента

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

Д 40,51±1,45* 26,09±1,81* 22,69±2,12* 10,71±1,69*

Группы
сравнения

Высота
фолликулярных
тиреоцитов, мкм

Диаметр ядер
фолликулярных
тиреоцитов, мкм

Ядерно-цитоп-
лазматическое
соотношение

М 13,41±0,33 6,28±0,49 0,47±0,03

Д 10,82±0,23* 6,57±0,61 0,61±0,05*

Группы
сравнения

Внутренний диаметр
фолликулов, мкм

Индекс накопления
коллоида

М 31,62±2,72 1,18±0,03

Д 23,51±3,62* 1,08±0,04*


















  





  

















    









  


 





















   




    



            
 
   

         
   
    

             
   
   
 
  
  



 



        













   
   
    
    




    
    
      
   
    
     





  



   
     


















     
    








    



    



            
 
   

         
   
    

             
   
   
 
  
  



 



        













   
   
    
    




    
    
      
   
    
     





  



   
     


















     
    








    



    


   








 



  


   
    

   

 
 


  
  




   
   
   

  
  

 
    

  


  

   

   
   

   



  
    




   
   
    





           
         
        
        
   

Показник Стать

Тривалiсть
стацiонарного
лiкування до 6

мiсяцiв

Тривалiсть
стацiонарного

лiкування
бiльше 1 року

Практично
здоровi

р
1-3

р
2-3

р
1-2

Периметр ши
(см)

Ч 37,22±2,08 37,65±1,86 37,70±1,81 >0,05 >0,05 >0,05

Ж 31,57±1,20 31,76±1,67 32,24±1,55 <0,05 >0,05 >0,05

Периметр
грудно клiтки
в споко (см)

Ч 90,78±6,73 93,74±6,91 94,07±6,33 <0,05 >0,05 <0,05

Ж 86,42±4,63 87,86±7,16 83,75±7,18 <0,05 <0,05 >0,05

Периметр
грудно клiтки
на вдосi (см)

Ч 95,37±6,65 96,75±6,69 98,97±5,94 <0,05 <0,05 >0,05

Ж 90,73±4,49 92,48±6,64 88,63±6,88 <0,05 <0,05 >0,05

Периметр
грудно клiтки
на видосi (см)

Ч 88,03±6,51 92,37±7,13 91,32±6,24 <0,05 >0,05 <0,05

Ж 85,48±4,64 86,94±7,24 81,18±6,76 <0,05 <0,05 >0,05

Периметр
плеча в
ненапружено-
му станi (см)

Ч 28,04±2,79 27,97±2,80 29,75±2,78 <0,05 <0,05 >0,05

Ж 25,67±2,52 27,44±3,43 26,87±2,86 <0,05 >0,05 <0,05

Периметр
плеча в
напруженому
станi (см)

Ч 31,16±3,10 30,41±2,98 32,81±2,77 <0,05 <0,05 >0,05

Ж 27,67±2,56 29,42±3,38 28,42±2,91 >0,05 >0,05 <0,05

Периметр
передплiччя у
в/третинi (см)

Ч 26,40±1,96 26,60±1,90 27,15±1,94 <0,05 >0,05 >0,05

Ж 22,89±1,39 23,70±1,99 24,02±1,95 <0,05 >0,05 <0,05

Периметр
передплiччя у
н/третинi (см)

Ч 17,15±1,14 17,87±1,22 17,61±1,27 <0,05 >0,05 <0,05

Ж 15,39±0,89 15,75±1,11 15,88±1,83 <0,05 >0,05 >0,05

Периметр
стегна (см)

Ч 53,05±7,63 52,74±6,52 53,12±3,61 >0,05 >0,05 >0,05

Ж 54,56±4,51 57,35±6,56 53,25±4,43 >0,05 <0,05 <0,05

Периметр
гомiлки у
в/третинi (см)

Ч 35,45±2,59 35,26±2,87 36,46±2,47 <0,05 <0,05 >0,05

Ж 34,46±2,08 35,54±3,56 35,50±2,61 <0,05 >0,05 <0,05

Периметр
гомiлки у
н/третинi (см)

Ч 23,30±1,80 24,21±2,27 23,51±1,68 >0,05 <0,05 <0,05

Ж 21,91±1,33 22,71±2,02 22,52±1,69 <0,05 >0,05 <0,05

Периметр
живота (см)

Ч 77,19±7,95 87,57±9,65 78,07±6,59 >0,05 <0,05 <0,05

Ж 70,63±6,15 72,73±8,78 69,15±6,26 >0,05 <0,05 >0,05

Периметр
стегон (см)

Ч 92,47±5,33 95,64±7,04 94,52±5,39 <0,05 >0,05 <0,05

Ж 95,74±6,05 99,00±8,86 95,48±7,00 >0,05 <0,05 <0,05

Периметр
кистi (см)

Ч 21,25±1,27 20,91±1,28 21,64±1,11 <0,05 <0,05 >0,05

Ж 18,39±0,96 18,47±1,13 18,89±1,24 <0,05 <0,05 >0,05

Периметр
стопи (см)

Ч 24,81±1,55 24,47±1,55 25,33±1,92 >0,05 <0,05 >0,05

Ж 23,20±1,16 23,64±1,53 22,83±1,56 >0,05 <0,05 >0,05





    

 
  




      


    
  



  


   

       



   
        


     

      

 


   










     













      


     

    
     
      



   



     
     

     


     

 

 
   
     



    

  









 
    


  




  




























       

      





    

    
   
             
       
      

        
       
      








 



















  
 









  

     
 

    
   




   

   





  
 

 

    


    




     
     



   






    

    
   
             
       
      

        
       
      








 



















  
 









  

     
 

    
   




   

   





  
 

 

    


    




     
     



   






    






    
     



    
   
     
  

 



  


     




    




   






    


     
 
     


    
    






 






   






      


    


 










    
      


 
     

    










 



    




    

       
     













       

        







    




 

   

  

 




  






      





   

    

      


     










       






     



    


 










   
         




    



 













        
        



   
  


      
 




     
    


      
















      



  



      
    

      
   









    



      


       
   


    


      

    
     






    









  




     



      





















       

      

  





   








      
        



   
  



      
  






    


      







    







      








    
       
     
 

 







 











    

       
      






      
    











       






      
 
      

     


 

    












    


   

   









     

      






   



     

 


    


 







      
 


   
  
 

      
 




     
   

 

       



     


      
     

    



    


 
     


 






    


  
    
       
 
      
    
    



   


      
    
   



   

    
    
     







    





     








     

      

 


















  


  

   
    





 












   



  




 

     


 

      
        
       
      
       
       
  
          

     
  
     

         
          
       
     







    



    
  




 














    


 
     


     




    




     


 
      










      

      
       


     







   





        


      





     



      

 
   




     




    



    
  




 














    


 
     


     




    




     


 
      










      

      
       


     







   





        


      





     



      

 
   




     




    




    


  

      





      


 


   
    

  

    
















      
    




     

  




     
    






    
   
 


     


 





         


       


 
       
          







   
    

      

    
        





    








        
       




         

1 група (IМТ =
18,5-24,9 кг/м2)

2 група (IМТ =
25,0-29,9 кг/м2)

3 група (IМТ =
30-34,9 кг/м2)

4 група (IМТ >
34,9 кг/м2)

чол.
(n=9)

жiнки
(n=11)

чол.
(n=23)

жiнки
(n=22)

чол.
(n=17)

жiнки
(n=19)

чол.
(n=12)

жiнки
(n=12)

ММЛШ/ППТ 11,1 9,1 13,0 9,1 35,3 21,1 16,7 41,7

ММЛШ/зрiст2,7 22,2 18,2 34,8 18,2 58,8 52,6 58,3 58,3

ММЛШ/ТММ 44,4 45,5 43,5 54,6 64,7 63,2 50,0 58,3



    



Хвора Ш. (60 рокiв) Хвора Х. (57 рокiв)

Зрiст (см.) 166 170

Маса тiла (кг.) 60 89

IМТ (кг/м2) 21,77 30,80

ППТ (м2) 1,666 2,004

ТММ (кг) 25,17 28,37

ММЛШ (г) 184,6 182,8

ММЛШ/ППТ (г/м2) 110,8 91,23

ММЛШ/зрiст2,7 (г/м2,7) 46,97 43,63

ММЛШ/ТММ (г/кг) 7,33 6,44

    









 









      
    

  


   







 















   










  




















  



  

 











 








  







   












 






    






   

    
     








  







    



 

        
       
  
  
        

     
  
    
  

         
       
   
    



    


   
   








 



















     
    
   
  

      
       
     
 

      






     
     



       

      



    

    







    



 

        
       
  
  
        

     
  
    
  

         
       
   
    



    


   
   








 



















     
    
   
  

      
       
     
 

      






     
     



       

      



    

    







    

          
    

    


     


        

    

  


    
  

      





 
 




   
 
 
    

   
   

      



   
 




     

  
  


       


       
       





 
  

    
 

  
   

   



 

 
 



 

 










    


    


      


    








     

    
 
      





         
         

     
     

     

      




 
  
  
  
  

   

  





 

  

      
       


      
    




   


         




      

      
    
  

    
      




 
      
      





    


 
























    



 


















      









     

        

     
          
     
     

    

  

  
        

            
     


      
            
      
            
       
       





    













       






      













    



 


















      









     

        

     
          
     
     

    

  

  
        

            
     


      
            
      
            
       
       





    













       






      













    


  


 


     
  

     








 


     
     
 




     






     





  

 

   
 


  
  
  

 
 


 



 




     







        

     




 


     



 
    




Роки 1999 2000 2009 2010

 Рiд
Частка вiд
п.з. дерев
за рiк,%

Рiд
Частка вiд
п.з. дерев
за рiк,%

Рiд
Частка вiд
п.з. дерев
за рiк,%

Рiд
Частка вiд
п.з. дерев
за рiк,%

1 Береза 20 Береза 54 Сосна 43 Береза 44

2
Граб

звичайний
14

Граб
звичайний

6 Береза 11 Вiльха 22

3 Дуб 5 Дуб 5 Тополя 10 Тополя 5

4 Ясен 3 Вiльха 3
Горiх

волоський
6 Ясен 5

5 Вiльха 3
Горiх

волоський
3 Верба 5 Граб 5

6 Верба 2 Сосна 3 Граб 4 Сосна 4

7 Kлен 2 Kлен 2 Дуб 4
Горiх

волоський
3

8 Розоцвiтi 2 Розоцвiтi 1 Kлен 4 Kлен 3

9 В'яз 1 Ясен 1 Вяз 3 Дуб 2

10 Тополя 1 Липа 1 Ясен 3 Вяз 2

11 Kалина В'яз 1 Вiльха 3 Верба 2

12 Сосна Верба 1 Липа 2 Лiщина 1
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БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ

п.з./см2

Декади місяців
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 п/п Найменування серi дослiдiв
Kiлькiсть
тварин

I
(конт-
роль)

А - ГЕП без лiкування
2

Б - ГЕП + внутрiшньоартерiальне введення
в якостi лiкування 0,9% розчину натрiю

хлориду через 3 години вiд початку
експерименту та потiм щоденно

2

II
ГЕП + внутрiшньоартерiальне введення в
якостi лiкування  тiвортiну через 3 години

вiд початку експерименту та потiм щоденно

6





    








  
  


   













    







 



    
   
  
 



 



     


    


 
       


     


 







    



       
  
  







       




   



     
        
  


           


      


    


      
    


      



       
 

    



     
 
     







    



      
      
  




   

    
    





      
   
      

   
   
  

      
     



  




   
 


     




      


    




    
      
    









     
      


      



   


 
   
    
   











 
  
     
 




























 





    









    

     
    
 
    
       
  
   
 
      


         
 
 
              
     
         
   
  



 



















 


      
       


     

       
    
   

 

      



 

   




    
     







      









    

     
    
 
    
       
  
   
 
      


         
 
 
              
     
         
   
  



 



















 


      
       


     

       
    
   

 

      



 

   




    
     







      









    



    
  

      
      


     

      


  

      






     


        

 





    
    
       

     


 

    

 


      



     
    

    


 


 




      



Показники
Моексиприл,

n=31
Моексиприл +

ФK, n=33

Середнiй
добовий САТ

До лiкування 154±2,02 155±2,91

Через 6 мiсяцiв 139±1,46* 136±1,58*

Середнiй
добовий ДАТ

До лiкування 90,5±1,08 90,2±1,31

Через 6 мiсяцiв 81,1±0,96* 81,7±0,99*

Добовий
iндекс САТ

До лiкування 70,6±2,47 68,8±2,93

Через 6 мiсяцiв 61,4±2,04* 54,3±2,38*

Добовий
iндекс ДАТ

До лiкування 54,5±2,67 51,3±3,14

Через 6 мiсяцiв 43,4±2,61* 39,7±2,18*



 

   

Показники
Моексиприл,

n=31
Моексиприл +

ФK, n=33

IKСО, мл/м2
До лiкування 2,23±0,13 2,06±0,10

Через 6 мiсяцiв 2,22±0,12 2,00±0,08

IKДО, мл/м2
До лiкування 59,7±2,38 58,9±2,02

Через 6 мiсяцiв 57,4±1,79 56,5±1,39

ТЗСЛШд, мм
До лiкування 1,25±0,02 1,18±0,02

Через 6 мiсяцiв 1,19±0,02* 1,13±0,01*

ТМШПд, мм
До лiкування 1,26±0,02 1,22±0,01

Через 6 мiсяцiв 1,22±0,01* 1,18±0,02*

IММЛШ, г/м2
До лiкування 149±4,83 140±4,04

Через 6 мiсяцiв 135±3,38* 128±3,15*

ФВ, %
До лiкування 63,0±1,24 61,7±1,04

Через 6 мiсяцiв 63,7±1,05 62,1±0,85

Е/А
До лiкування 0,86±0,04 0,86±0,04

Через 6 мiсяцiв 0,93±0,03 0,92±0,05

KIМ ПА
До лiкування 0,396±0,026 0,392±0,024

Через 6 мiсяцiв 0,360±0,017 0,333±0,010*

KIМ ЗСА
До лiкування 0,861±0,030 0,888±0,037

Через 6 мiсяцiв 0,810±0,026 0,786±0,021*

ЕЗВД ПА на 30
сек., %

До лiкування 9,71±0,79 9,57±0,70

Через 6 мiсяцiв 11,6±0,95 12,7±0,63**

ЕЗВД ПА на 90
сек., %

До лiкування 7,54±0,80 7,88±0,81

Через 6 мiсяцiв 9,22±0,82 11,5±0,58**



 

     





    













      
     



    


       

 


    
   











       



  




 



      
     


   


 
     




        
        













          
    
       




    
       


    
     

Показники
Моексиприл,

n=31
Моексиприл +

ФK, n=33

Загальний
холестерин,
ммоль/л

До лiкування 5,63±0,14 5,54±0,15

Через 6 мiсяцiв 4,88±0,09** 4,70±0,10**

Холестерин  в
ЛПНЩ, ммоль/л

До лiкування 3,73±0,15 3,58±0,17

Через 6 мiсяцiв 3,00±0,09** 2,77±0,12**

Холестерин  в
ЛПВЩ, ммоль/л

До лiкування 1,23±0,07 1,25±0,06

Через 6 мiсяцiв 1,35±0,04 1,37±0,04

Триглiцериди,
ммоль/л

До лiкування 1,49±0,12 1,57±0,12

Через 6 мiсяцiв 1,18±0,07* 1,25±0,09*




      

Показники
Моексиприл,

n=31
Моексиприл +

ФK, n=33

Гiдроген сульфiд,
мкмоль/л

До лiкування 47,7±1,71 48,1±1,45

Через 6 мiсяцiв 52,1±1,29* 63,4±1,40**

Нiтрати i нiтрити,
мкмоль/л

До лiкування 4,87±0,25 4,53±0,16

Через 6 мiсяцiв 5,59±0,22* 6,51±0,21**

IЛ-6, нг/л
До лiкування 9,92±0,584 10,9±0,62

Через 6 мiсяцiв 8,41±0,54 7,50±0,54**





     





    


      
  
        




     

 


    
    
   




     






 
         


    


      





      

    


      

 


     
    

       




     



    

 



       


     
     


    
    
   



   

     
   




  




 

14,9±0,7014,5±0,75 10,5±0,5614,6±0,67

6

8

10

12

14

16

18

Моексиприл, n=31 Моексиприл + ФК, n=33

мкмоль/л До лікування
Через 6 місців

*



 

19,4 12,9

35,5
35,5 42,4

51,5
45,1 48,4 51,5

42,4*

9,2

6,1*

0%

20%

40%

60%

80%

100%

До лікування Через 6 місяців До лікування Через 6 місяців

Моексиприл, n=31 Моексиприл + ФК, n=33

<10 мкмоль/л 10-15 мкмоль/л >15 мкмоль/лВміст ГЦ:








    


 
     


     





   


  

  
   





    
    



    

       



     
  


        
      
 
   
       
     
      
      
     
   
      





     
   







     
  

   


   





  
 




   







    




   


      




    





    




   







    
   
   







 
  

     






    










    


   
   







    

            
  
 
  

         
            
          
   
  




 













     

      






   








 

     

    
    



 


    
       
      


     

      





    







      


 

      







   
 




    



    

            
  
 
  

         
            
          
   
  




 













     

      






   








 

     

    
    



 


    
       
      


     

      





    







      


 

      







   
 




    



    






       
     
  


 
    
     
    


    


    

    
 



    
     

     



   

    

 








     
 



    

     




       


    


    



 
  


   

     
      


    

     


    




     
   

 

   





       









    























     







    

      

     
 
      
    

            
     
  
       






    


  
















 


 












       







      
     
    


 



        
   

   






  



     
   

     




   







   
      
  





 







    





     
    
 
   


      

    


   
    


 







     
 



       





 
 


    
  
   
  




   
   
   
    

   
   
  






 
   


   

    
    











 


     

     



     


     
 








    






     
     



    







     






  
 






    
    


  

     
 


   


    
      
    

   
      
     
              
              
      

      
 
     
           






         


Рефлюкси рiдини у стравохiд
Рефлюкси

повiтряУсi
рефлюкси

Kислотнi
Слабо-
кислi

Лужнi Некислотнi

Початкове
дослiдж.

20;
(14,5-23)

5;
(2-6)

4;
(3-9)

10;
(7-13)

13;
(12-14)

5;
(5-6)

Повторне
дослiдж.

18;
(15-21)

3;
(1-3,5)

5;
(3,5-10)

10;
(3,5-12)

14;
(11-15)

6;
(6-8)

r 0,96 0,67 0,64 0,89 0,76 0,89

(95% CI) (0,88-0,99) (0,24-0,88) (0,20-0,87) (0,70-0,96) (0,40-0,92) (0,71-0,96)

р<0,0001 р<0,0061 р<0,0094 р<0,0001 р<0,001 р<0,0001


     

   










   




   
  

     















 


    















    

          
    
                  
    



 

















 






      
     



     
    
 







      



     
     


     



   

     

            
      
     





     
   



     

        




       
 


    





   
  
    


 
      





    

          
    
                  
    



 

















 






      
     



     
    
 







      



     
     


     



   

     

            
      
     





     
   



     

        




       
 


    





   
  
    


 
      





    





        



     
      



          




   














     
       

      

 

   
 






  
  
   





  

     
       
  
       
      



      



     
     
     




   








      



  





                  
           

Група

Топографiчнi зони шлунку

Антральний вiддiл Тiло шлунку (велика кривина) Тiло шлунку (мала кривина)

Kiл-сть
випадкiв
атрофiй

(%)

Kiл-сть
випадкiв
"депо"

(%)

Kiл-сть
збiгiв %

Kiл-сть
випадкiв
атрофiй

(%)

Kiл-сть
випадкiв
"депо"

(%)

Kiл-сть
збiгiв %

Kiл-сть
випадкiв
атрофiй

(%)

Kiл-сть
випадкiв
"депо"

(%)

Kiл-сть
збiгiв %

1
 7

/ 35 %
 -  -

 4
/20 %

 -  -
 4

/ 20 %
 -  -

2
 13*

/ 65 %
 7°

/ 35%
 5*

/25%
 5

/ 25 %
 19 °

/ 95%
 5*

/25%
 4

/ 20 %
 7 °

/ 35%
 1

/ 5%

3
 14*

/ 70%
 3

/ 15%
 3

/15%
 9

/ 45%
 3&

/ 15%
 2

/10%
 12† °

/ 60%
 14† °

/ 70%
10&°

/50%








 





















    


  




 







   









      
     
     
      
      

    
     

           
        
     

 
    
    















  

































 




















   
   









    


  




 







   









      
     
     
      
      

    
     

           
        
     

 
    
    















  

































 




















   
   









    





      
  







     


      




 



   






     

     


    







  


    

   






    
     
     





      

     
 







      

 
     





     



 



     


       
  




       
   




       
   





       
   

Показник
Основна група

(n=43)
Група порiвняння

(n=35)
Kонтрольна група

(n=37)

ММП 1,
нг/мл

0,96±0,11* 1,27±0,09а 2,44±0,21

Показник
Основна група

(n=43)
Група порiвняння

(n=35)
Kонтрольна група

(n=37)

ТIММП 1,
нг/мл

437,21±15,12* 398,15±12,1а 273,18±19,4

Показник
Основна група

(n=43)
Група порiвняння

(n=35)
Kонтрольна група

(n=37)

ММП-1/
ТIММП-1

2,1* 3,2а 8,9





    











    








    
      
  

     







     
   

  



  

        




     
      
 


   
    
    
     

 

   





   




 
     
     



   
  


   


    
    
   
 

   




      

       
      

    


  



    





    
    




    
    

Показник
Основна група

(n=43)
Група порiвняння

(n=35)
Kонтрольна група

(n=37)

Ig А,
мг/мл

1,261±0,14а 2,361±0,22* 1,130±0,1

Показники,
пг/мл

Основна група
(n=43)

Група порiвняння
(n=35)

Kонтрольна група
(n=37)

IL 1 285,13±12,34а 333,9±11,621* 280,611±7,533

IL 2 1,803±0,256а 1,857±0,156* 1,897±0,101

IL 6 6,231±2,317а 10,753±1,211* 6,520±0,285







    



 

   




   


 



     
       
 
        
     
       
 

      
          
          
 
    


        
     
 




         
     

         



     







    


     

   

















     


  
























    



 
















 






  

     



     

  




     


 

     
     
     
      






      






    



     
     


       
      





      
     



     





      


   

   
      
     


    


    







    


        
       
   



    
     


   

      

   





      






     

 
  

        


   
      
    
   





   
    





   


     





 







     


 







      





   

      


       


    
      









       
      



   
      
    





      





   


     





    


   


   
   
        



     



       
 
   
 




 

     
 


       

     
  

       
       
   



 
  


        
      






    


     
       





     
      




     



      
     


     
     
  

      


     






 



   
    






 
   

  
    

   



    



       



    








    

   



      
     





      
       
    







     
        
 













  
















































  



 





 


     





      








   










   
   




    
   
  
     
   


















 










  





    
   
  
    

   








     






   

     
   
     
     












    

    
   
    
 
     
   


          
    
 
              

         
   

  



 






 













      

     



      






    








      





    
   


  




   






    

    
   
    
 
     
   


          
    
 
              

         
   

  



 






 













      

     



      






    








      





    
   


  




   






    




  






   

  
 
    






     




 

       

  
      
       
       




  
 


  
  
 




  
  

  
  
 

   
  

 






 


   
    
    


     


     
      







          
          
  






          
    

Показники Здоровi

1 група 2 група

До
лiкування

Пiсля
лiкування

До
лiкування

Пiсля
лiкування

ЗХС (ммоль/л) 4,90±0,03 5,47±0,05* 5,06±0,04** 6,09±0,10* 5,54±0,07**

ХС ЛНЩ (ммоль/л) 2,59±0,02 3,98±0,04* 2,61±0,06** 5,12±0,08* 3,86±0,05**

ХС ЛВЩ (ммоль/л) 1,15±0,01 0,97±0,02* 1,12±0,04** 0,85±0,02* 1,04±0,01**

ТГ (ммоль/л) 2,02±0,03 2,32±0,02* 2,03±0,04** 2,70±0,03* 2,12±0,02**

Показники Здоровi

1 група 2 група

До лiкування Пiсля лiкування До лiкування
Пiсля

лiкування

ЧСС (за 1 хв.) 72,3±1,0 75,9±1,2* 71,1±0,9** 78,2±1,2* 73,8±1,1**

АТ с. (мм рт.ст.) 119,5±3,1 124,1±2,4 128,3±2,0 131,5±2,2 130,4±3,6

АТ д. (мм рт.ст.) 77,4±2,2 81,8±1,6 81,5±1,9 83,2±1,8 81,9±2,1

iKДО (см3) 59,6±1,2 62,3±1,5* 59,9±1,0** 66,1±1,3* 62,2±1,1**

УI (см3) 38,3±0,8 36,3±0,8* 38,2±0,5** 35,1±0,8* 37,6±0,8**

СI (л/хв) 2,8±0,1 2,8±0,1* 2,7±0,1** 2,7±0,1 2,8±0,1

ФВ (%) 64,3±1,3 58,3±1,1 67,5±1,0 53,1±0,9* 60,5±1,8**

ЗПСО (д.с.см-5) 1354,8±109,8 1372,8±96,9* 1397,5±119,3** 1451,4±104,2* 1385,2±97,3**

Vcf -1 1,23±0,01 1,18±0,01 1,22±0,01 1,16±0,01* 1,21±0,01**

KСМС  103 д/см2 55,3±1,4 68,9±1,1* 58,0±1,1** 72,9±2,0* 62,5±2,6**

KДНС 103 д/см2 25,0±0,9 46,5±1,0* 28,3±1,0** 56,9±1,2* 36,4±1,0**





    

     




 






      
    


  
  



   





     


    



 
     



   



 
    
        









    
     






















 

 












     


  
  
















 
 











    





  





  

  




    




     
        
      
 
   







    


   
  
 
      


         
           
   
 

         








 






 








  



      
    

    















       



   

  



    
    
        
    

 



 
     




     
 





    


   
  
 
      


         
           
   
 

         








 






 








  



      
    

    















       



   

  



    
    
        
    

 



 
     




     
 





    


   


      


 



  









   
   



   
      



   
     
      



      
  


    


 
 



     






    

       
       
  



    


     

         




 







   

   
     
         

     
         


     



      


       
     
        




          
         
   

Показники Здоровi

 СН II ФK (1 група) СН III ФK (2 група)

До лiкування
Пiсля

лiкування
До лiкування

Пiсля
лiкування

SDNN (мс) 140,6±1,1 102,7±4,9* 130,8±3,7** 87,2±3,0* 116,9±4,1**

SDANN (мс) 127,0±1,0 84,5±2,6* 110,3±3,1** 72,5±2,6* 92,4±3,5**

RMSSD (мс) 27,8±0,6 22,5±1,2* 26,9±1,0** 16,1±1,3* 22,8±1,2**

pNN50 (%) 11,6±0,4 9,3±0,6* 11,2±0,5 8,1±0,6* 10,8±0,5**

TINN (мс) 34,6±0,7 24,5±1,0* 32,6±1,2** 17,0±0,5* 27,4±1,2**

VLF (мс2) 1645,4±16,2 1098±18,1 1489±21,3 772±10,3* 1282±24,28

LF (мс2) 1184,6±22,6 1367,7±14,5 1228,6±13,2 1530,9±18,4 1315,4±20,4

LF norm (%) 54,3±1,0 61,5±2,0 54,8±2,3 72,9±2,3* 60,5±2,9**

HF (мс2) 967,2±13,8 652,3±8,9* 825,6±10,2 608,4±5,9* 816,3±12,5

HF norm (%) 31,9±0,4 28,5±1,0 31,6±1,1 25,9±1,0* 28,5±1,2*

LF/ HF 1,2±0,1 2,1±0,1* 1,5±0,2* 2,5±0,2* 1,6±0,1*

ТР (мс2) 3809,0±21,9 2239,8±24,7* 2858,7±92,6 1523,8±28,0* 2182,6±28,2





    

     





    



     






     

    



   




   

    



 

 

            
             
            
       
     

      
 
     

           
    
              
          


 
  










 
































   



 































     





    
   

     

    






    



 



















  





     
      

      
 

   
   

    

      
      
     
    
 
       

     
       


   

      
    


  
 

      



      






   
   

      
    
    
   




   
      
      



    



 

   

       

     





    



   
    

     


 


   

        
 
  



    




 




 



    
     





   


 
 
         
    

      
       
  

 
 
   
   



  




    
  

 
       

 


        

     

 


  
      
     

     
        
 


     
           


     
     







 


     
       





Групи

Хворi на ГХ II ст. (n=50) Хворi на ГХ III ст. (n=50)

Вiк, рок в
Тривал сть
хвороби,

рокiв

Початок
захворю-

вання, рокiв
Вiк, рок в

Тривалiсть
хвороби,

рокiв

Початок
захворю-

вання, рокiв

1.Носi генотипу
АА (n=40)

56,21±0,75 5,76±0,29 50,40±0,57 60,94±0,40 12,49±0,51 48,58±0,69

2.Носi генотипу
АС (n=49)

57,16±0,64 8,58±0,45 48,38±0,59 56,50±0,63 10,21±0,19 46,29±0,64

3.Носi генотипу
СС (n=11)

50,50±0,50 4,50±0,50 46,00±1,00 52,89±0,35 8,78±0,32 41,11±0,55

р<0,05
р

1-3
<0,05

р2-3<0,05
 р

2-1
<0,01

р2-3<0,01
р

1-2
<0,01

р1-3<0,01

р
1-2

<0,01
р1-3<0,01
р2-3<0,05

р
2-1

<0,01
р1-3<0,01
р2-3<0,01

р
1-2

<0,01
р1-3<0,01
р2-3<0,01





    

          
     
       
 
 
             
         
 
          
    
        

            
           
     
 
            
                


   





   


    
  
     

    
 



    

     




     
      

    







 


 





   

    




   











    

   









   
     







    



 















    

 
    





   




  
       


   

     
       
     
 

   





   
     
  



 






    






      
   



     




  

      





     
    


       


 
    

    

     
 






    





    


 


  

    
     
 



 



   
     

     
    

   





  
   
    




   



    








     
     
       

     
     

  

     
     




     

      
     

    

   



 



    
      


   


     


      







Показник
Група 1 ФМ

(n=96)

Група 2
МФБС
(n=120)

Група 3
Kонтроль

(n=45)
р (2-3)

IgG (г/л) 9,67±2,34 16,25±2,98 9,21±1,04 <0,05

IgA (г/л) 1,35±0,67 2,23±0,87 1,21±0,22 >0,05

IgM (г/л) 1,16±0,65 4,58±0,62 0,98±0,08 <0,05

ЦИK (од.опт.щiл) 46,33±12,35 67,38±9,33 39,56±7,32 <0,05

Показник
I - ФМ
(n=96)

II - МФБС
(n=120)

III -
Kонтроль

(n=45)
р (I-III)

В-лiмфоцити
CD-19%

19,39±5,23 25,23±2,21 13,24±1,23 <0,05

Т-лiмфоцити
CD-3%

48,29±2,35 59,25±5,33 58,25±3,21 <0,05

Т-хелпери
CD-4%

25,36±3,21 35,35±2,21 33,45±3,44 <0,05

Т-супресори
CD-8%

33,23±2,22 26,78±5,21 25,44±3,19 >0,05

Натуральнi
кiлери CD-16%

18,39±1,98 19,45±3,78 18,96±2,06 >0,05

Тхел./Тсупр. 0,76±0,06 1,32±0,05 1,29±0,08 <0,05

Групи ФМ (n=68) МФБС (n=80)

Показники До лiк. Пiсля лiк. Р1-2 До лiк. Пiсля лiк. Р1-2

IgG (г/л) 9,67±2,34 8,38±3,22 >0,05 16,25±2,98 13,56±3,21 >0,05

IgA (г/л) 1,35±0,67 0,89±0,37 >0,05 2,23±0,87 1,89±0,42 >0,05

IgM (г/л) 1,16±0,65 0,78±0,22 >0,05 4,58±0,62 1,53±0,44 <0,05

ЦИK
(од.опт.щiл)

46,33±12,35 48,37±4,22 >0,05 67,38±9,33 59,32±5,29 >0,05
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ЗХС і ХЛ ЛПНЩ

ТГ

ЗХС, ХЛ ЛПНЩ і ТГ

n=45

 

Гіпертригліцеридемія 12,5% (Р>0,003)

контрольна група (n=40)
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Показник
Kонтроль
(здоровi)

ХСН II ФK (1 група) ХСН III ФK (2 група)

До лiк. Пiсля лiк. До лiк. Пiсля лiк.

Ренiн, мкг /л/год 5,5±0,1 6,0±0,2* 5,6±0,1 6,4±0,3* 5,7±0,1**

Альдостерон, нг/мл 3,3±0,1 3,5±0,1 3,0±0,1** 3,7±0,2* 3,4±0,1**

Норадреналiн,нмоль/д 91,5±3,2 109,6±2,7* 94,6±3,3** 114,2±3,0* 98,2±4,2**





    

 



 

         





       

     
      

        
     






   







 





     












  





  
   



















    






























   





 
   






     














    
         
     
 
 

      
  








    

          
            
 
 
           
            
        
   




 




















  
     

      

    
      
  
     
     

      







 
 
 
   






     
      







    


    









     

      
     
 
 






    

          
            
 
 
           
            
        
   




 




















  
     

      

    
      
  
     
     

      







 
 
 
   






     
      







    


    









     

      
     
 
 






    


         
     


    


       

      






     
   







 






  

 
 
   








   


   

 




 
    


      





    







 
 



     
  

     
       



 
    
 



         
  




 

56,7% 
43,3%

Чоловіки Жінки

контрольна група (n=25)

59,3%40,7%

основна клінічна група (n=48)

 

5% 12%

24,6%

43,8%

0

20

40

60

80

100

Контрольна група
(n=25): артропатії

Контрольна група
(n=25): алергія

Основна клінічна
група (n=48):

артропатії

Основна клінічна
група (n=48): алергія

Всі хворі

%

n=1
n=3

n=12

n=21
р>0,005





    




 
    
 
    



      




        




     

  
     


  


    
   


    
     
    


    



      


     


   

    









  


     
   



     

      
     
    
      
  
      









 

 

0%

20%

40%

60%

80%

70,6%

n=48

8,2% 8,9% 12,3%* * *
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Групи
спостережень

Kiлькiсть хворих з
свiжими пере-

ломи (з моменту
травми до 3 тиж-
нiв) в абс. та (%)

Kiлькiсть хворих з
застарiлими

переломами (вiд 3
тижнiв до 2 мiсяцiв
з моменту травми)

в абс. та (%)

Kiлькiсть хворих
з незрощеними
переломами (вiд
3 до 5,5 мiс.) в

абс. та (%)

Kiлькiсть хворих з
несправжнiми суг-
лобами та кicтко-
вими дефектами
(вiд 5 мiсяцiв до 3
рокiв) в абс. та (%)

Kiлькiсть хворих з
неправильно

зрощеними пере-
ломами (вiд 2,5
мiс. до 3 рокiв) в

абс. та (%)

Всього
хворих в

абс. та (%)

Накiстковий
металоостеосин-

тез ПДП
27(64,3%) 3(7,1%) 4(9,5%) 7(16,7%) 1(2,4%)

42
(100,0%)









    




      
   



   




     




        










     
    

     

    

     

      




Тип перелому

Локалiзацiя Всього

прокс.
третина

середня
третина

дист.
третина

абс %

поперечний 1 17 4 22 52,4

косий,
гвинтоподiбний

1 4 1 6 14,3

скалковий та
багатоскалковий

1 9 4 14 33,3

Всього 3 30 9 42 100,0
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Группа
обследованных

Половые гормоны, нг/мл

прогестерон тестостерон эстрадиол

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

2-я (n=13)
0,545±0,041

p1>0,05
6,98±0,68
р1<0,05

35,81±2,96
р1>0,05

3-я (n=12)
0,593±0,041

р1<0,05
р2>0,05

3,02±0,39
р1<0,05
р2<0,05

49,8±3,29
р1<0,05
р2<0,05

4-я (n=11)

0,629±0,049
р1<0,05
р2<0,05
р3>0,05

2,98±0,31
р1<0,05
р2<0,05
р3>0,05

51,4±4,01
р1<0,05
р2<0,05
р3>0,05















     
  






    




















        
   
   
 



      

        
   
       
          
     














   











      
    













 


 










  

  
   
    
   

      


    

      



       
   

   
    






    




















        
   
   
 



      

        
   
       
          
     














   











      
    













 


 










  

  
   
    
   

      


    

      



       
   

   
    






    

      


    
    

  


      
    

 


       







       
    

   








 




 

       




        

 
        


    
   

    
 
   




 






    

     



   





   
    
    
    
     

     
  
   


    
 

       
 




     
    





Вiк
Стать

Всього
чоловiки жiнки

10-20 рокiв 3 5 8

21-30 рокiв 2 10 12

31-40 рокiв 8 9 17

41-50 рокiв 11 22 33

51-60 рокiв 13 23 36

61-70 рокiв 19 8 27





    


 





 
   

         

      

   


   
     


 





  
     





  








      
     



    


     






         
       









      
 







   
  


 

   

      



   








     
  


 

 






     
   









    












    










     
 
         

      
     
   
      

       
 
              
           


   
   

















   



 












    




       


   

     
 












       









      


      






    










     
 
         

      
     
   
      

       
 
              
           


   
   

















   



 












    




       


   

     
 












       









      


      






    

    



    



   




      


   
 





      

     
    

     


      
      



     

        




      


  

    
     

     
      
     

       
       
     














    
      
 

    
 






  
 
    

 



     









  



     


     
       

      

    



   
  
     
       












    

















  







     
      
     



    







   












    
     



     
  

 
      
     


     






    



 
         

   
    
     
  


     
     

    
 



     
     
  

 


  
     



     
     






      


   


    
     

      
     
      
   
     
       
     
   





    



   


 

   







  

       

         

     
         
 
     

         

         


              








    



   
 



     







































  














 














    



   


 

   







  

       

         

     
         
 
     

         

         


              








    



   
 



     







































  














 














    

















      





     





 


   

 


   


       
    
   



    




    
 
  



 


    


     
     


 








      

    




     


       
 
      
    



    
  







    
      


     
  
      
    

     






  








     



    





    




 


      







      
     

Види збудникiв 1 група 2 група

Escherichia coli 14,7 11,8

Pseudomonas aerugenosis 11,0 9,6

Staphylococcus aureus 30,1 33,7

Proteus vulgaris 22.6 28,0

Streptococcus pyogenes 14.9 11.5

Haemophilus influenzae 2.2 2.1

Klebsiella pneumoniae 4,5 3.3





    


    
    
   


   


     

      




    





   





















    



      
   

 
     
        
  
   

       
   
           






 










    




 


      







      
     

Види збудникiв 1 група 2 група

Escherichia coli 14,7 11,8

Pseudomonas aerugenosis 11,0 9,6

Staphylococcus aureus 30,1 33,7

Proteus vulgaris 22.6 28,0

Streptococcus pyogenes 14.9 11.5

Haemophilus influenzae 2.2 2.1

Klebsiella pneumoniae 4,5 3.3





    


    
    
   


   


     

      




    





   





















    



      
   

 
     
        
  
   

       
   
           






 










    







   








  










    


    
    
    
    

    

         

 











  






      
      


















    

     



   

       



    











 


 



    

    

     
    




    
         

    
    





    


        
  

   


    






    


     

    



    


      
   




   

      


   


        




  


        
 

          
  
 
       
    
   
       




      
   
        
 

Показники

Основна група хворих на АД (n=49)
Група

контролю
(п=30)до лiкування

пiсля 4-5
тижнiв

лiкування

пiсля 11-12
тижнiв

лiкування

ЗХС, ммоль/л 5,35±0,10* 4,94±0,12** 4,22±0,09# 3,89±0,14

ТГ, ммоль/л 2,35±0,07* 2,02±0,08* 1,61±0,06## 0,94±0,05

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 3,21±0,14** 2,9±0,13* 2,03±0,07### 1,8±0,05

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 0,98±0,03** 1,16±0,02** 1,53±0,02### 1,51±0,04




   























   




    








  















 







   




     








    

             
    
 
         
   



 





















   
      




    
 


   


      


     


       


 

    

     





     

    
      
      
      


    




     
    



   


     
   









    

             
    
 
         
   



 





















   
      




    
 


   


      


     


       


 

    

     





     

    
      
      
      


    




     
    



   


     
   









    







      

    


       
    




   


     


  
   
   
 
  



  
  


   






       

   

        
 



 
 

  
       
   
        








    




 
   



     

 


      

      

Показники ХМ ЕKГ,
од. вимiр.

Група
порiвняння

Iзольоване
враження

АK

Поднане
враження
АK та KМK

Iзольоване
враження

KМK
р

1-2
р

1-3
р

1-4
р

2-3
р

2-4
р

3-4

(n=45) (n=157) (n=123) (n=59)

1 2 3 4

СВЕ, кiлькiсть
пацiнтiв (%)

2 (4,44) 20 (12,74) 23 (18,70) 7 (11,86) <0,045 <0,003 н/д н/д н/д н/д

СВЕ 1, абс.,
медiана

0,43
(0,25; 0,61)

1,75
(0,85; 2,52)

1,79
(1,04; 2,49)

0,79
(0,39; 1,15)

<0,045 <0,045 н/д н/д н/д н/д

ВЕ, кiлькiсть
пацiнтiв (%)

8 (17,78) 42 (26,75) 55 (44,72) 19 (32,20) н/д <0,001 н/д <0,003 н/д н/д

ВЕ 1, абс., медiана
0,29

(0,19; 0,39)
3,2

(1,79; 4,42)
2,58

(1,57; 3,61)
0,45

(0,23; 0,63)
<0,001 <0,001 н/д н/д <0,003 <0,003

ВЕ парна, кiлькiсть
пацiнтiв (%)

1 (2,22) 34 (21,66) 37 (30,08) 2 (3,39) <0,001 <0,001 н/д н/д <0,001 <0,001

короткi пароксизми
ВТ, кiлькiсть
пацiнтiв (%)

- 15 (9,55) 25 (20,32) - - - - <0,045 - -




Параметри ехокардiоскопi

Koефiцiнти кореляцi з
наявнiстю вентрикулярних

екстрасистол, r

чоловiки жiнки

Kiнцево-дiастолiчний розмiр лiвого
шлуночку

0,117
н/д (p<0.317)

0,226
(p<0.001)

Kiнцево-систолiчний розмiр лiвого
шлуночку

0,193
(p<0.045)

0,207
(p<0.003)

Фракцiя викиду
-0,227

(p<0.01)
-0,126

(p<0.05)

Наявнiсть враження АK
-0,037

н/д (p>0.317)
-0,010

н/д (p>0.317)

Наявнiсть враження МK
0,037

н/д (p>0.317)
0,056

н/д (p>0.317)

Наявнiсть мiтрально  регургiтацi
0,183

(p<0.045)
0,184

(p<0.003)

Наявнiсть ексцентрично  гiпертрофi
лiвого шлуночка (ВТМ<0,42)

0,122
н/д (p>0.317)

-0,009
н/д (p>0.317)









    

    




  
 





    








    




   

    



    

    
    

   


    
    

     
    
   
   
   



    

 
      
  






     





   
      
      














    

       










       
       
 

 
         
      
     
 
     
  


       

        
     





   





       



   



  
      


      




      
  


   
   
      







  


      




     
    


Форми ФП
чоловiки жiнки

r
ЛП

р r
ЛП

р

Рецидивуюча форма ФП 0,11 н/д 0,15 <0,045

Постiйна форма ФП 0,41 <0,001 0,28 <0,001












 








  


   
  











 



 






     

   






    

     











    

        
    
   
     

           
     

            
       

              
 
       

            
    
   

    
                

       




 






     
 









 

    
     
















 









   


 



  




      



      
    





    

        
    
   
     

           
     

            
       

              
 
       

            
    
   

    
                

       




 






     
 









 

    
     
















 









   


 



  




      



      
    





    

 


   
     









  








 




 
         













   
     


     

 

      

     

     
  

 
  









      


   


     




 

 
  

      

       




Роки 57-67 68-75 76-88 100

Kiлькiсть пацiнтiв 7 0 14 1








    





       







   
  



  



     




 




 

 

        








    

       
 
     

     
    

          
 
  

   
  


 

















     


    

  








    
      








     

     

            

      





     
      


   
 



     


 
    


      





    

       
 
     

     
    

          
 
  

   
  


 

















     


    

  








    
      








     

     

            

      





     
      


   
 



     


 
    


      





    


       
       

    


         


      



  
      
 

 


        

      


       
      




   
    
    

  






  
   
     
      

       




     


    
      
  
    
   


       


   

      
   

       




      
       
   






     



     

      


Показники
дослiдження

хворих

Kонтроль-
на група
(n=40)

Основна група обстежених хворих на
дисбактерiоз кишечника

I ступiнь
(n=80)

II ступiнь
(n=37)

III ступiнь
(n=10)

Iндекс Green-
Vermillion

0,5±0,03 0,98±0,04 1,7±0,04 2,3±0,05

р<0,001 р<0,01 р<0,001

Iндекс Loe-
Sillness

0,08±0,004 0,6±0,03 1,5±0,03 2,0±0,02

р>0,05 р<0,001 р<0,05

РМА, % 1,3±0,04 17,8±0,47 30,9±0,49 55,9±0,48

р<0,01 р<0,001 р<0,05

Рi 0,1±0,02 0,22±0,01 1,36±0,01 2,3±0,05

р>0,05 р<0,05 р<0,001

Iндекс
кровоточивостi

0,05±0,01 1,4±0,02 1,7±0,04 2,1±0,09

р<0,05 р<0,001 р<0,001

IПK 0,85±0,04 0,5±0,02 0,03±0,002 0,008±0,0006

р<0,001 р<0,001 р<0,01

Ступiнь дисбiозу 1,15±0,04 3,70±0,03 5,4±0,05 9,4±0,06

р<0,05 р<0,05 р<0,05

АРI, % 22,4±0,34 54,03±0,46 68,9±0,36 73,2±0,55

р<0,001 р<0,001 р<0,001





        
  





    

   

 






    




 



        
    
       


  






     
 

     


   
     


     

     






   



    

     
     





     


    
 
     
   













   







 
























    

















          
      
   

   
    
      





    

     
       
  
       


             
      
   
         

        
           
        

    



 




























   
 

     
     
     
   

     


      
     


     

  


   
      



         

  


     
   



       







    

     
       
  
       


             
      
   
         

        
           
        

    



 




























   
 

     
     
     
   

     


      
     


     

  


   
      



         

  


     
   



       







    

      




 

      
      
       






  
   



     

     
     

 

     
      


  
 


      





   
  
  



    


      



      
  


     
    

     



 

     
     
     
   

    
   
     

     
  
     
       


  









     







 
 




         





Рiвень грижi мiжхребцевого диску абс. %

L
IV
-L

V
29 33,3

L
V
-S

I
35 40,2

L
IV
-L

V
 и L

V
-S

I
21 24,1

L
III
-L

IV
, L

IV
-L

V
 и L

V
-S

I
2 2,3

Всього 87 100








    

    
       
     


      
      

    

     

   




       





  



   





  
    

   
   

     
   










     

       








    

      


    





 


       
    
    










ЕНМГ показник

Сторона ураження Iнтактна сторона
Рiвень

значущостi
вiдмiн-

ностей, р

Kiлькiсть
обстежених

хворих
Ме

(Q1- Q2)

Kiлькiсть
обстежених

хворих
Ме

(Q1-Q2)

Абс. % Абс. %

n. tibialis

Резидуальна
латентнiсть, мс

87 100
2,29

(1,65-2,72)
87 100

2,1
(1,83-2,46)

0,446

Амплiтуда М-
вiдповiдi, мВ

87 100
11,1

(8,14-14,1)
87 100

11,2
(9,77-15,5)

0,076

ШРЗм, м/с 87 100
46

(42,6-48,1)
87 100

45,6
(42,9-47,6)

0,446

n. peroneus

Резидуальна
латентнiсть, мс

87 100
2,54

(2,22-2,9)
87 100

2,17
(2,17-2,7)

0,088

Амплiтуда М-
вiдповiдi, мВ

87 100
4,25

(3,12-6,55)
87 100

5,15
(4,5-6,07)

0,071

ШРЗм, м/с 87 100
45,9

(43,2-48,5)
87 100

47,8
(44,9-49,3)

0,09

n. suralis

ШРЗс, м/с 87 83
48

(46,7-51,8)
87 100

48,5
(46,3-50)

0,720





    


     

       
    
     


    





  

  
     
     
    




       
   




  


 
 


   



   






    
   
    
    
  

    

 

   




     


 


   

     


    
     
      

 
    



 
  





ЕНМГ показник

Сторона ураження Iнтактна сторона
Рiвень

значущостi
вiдмiн-

ностей, р

Kiлькiсть
обстежених

хворих
Ме

(Q1- Q2)

Kiлькiсть
обстежених

хворих
Ме

(Q1-Q2)

Абс. % Абс. %

Мiнiмальна
латентнiсть, мс

87 100
49,9

(45,9-51,5)
75 86

48,2
(46-51)

0,586

Середня
латентнiсть, мс

87 100
52,2

(47,3-53,8)
75 86

51,6
(47,8-52,9)

0,251

Рiзниця
латентностей, мс

87 100
4,5

(3,35-5,35)
75 86

4,3
(3,65-5,15)

0,618

Середня
амплiтуда, мкВ

87 100
412

(30-462)
75 86

359
(294-501)

0,516

Мiнiмальна
швидкiсть, м/с

87 100
42,6

(40,7-44,2)
75 86

43,3
(41,9-45,1)

0,169

Середня
швидкiсть, м/с

87 100
44,6

(42,6-46,9)
75 86

45,7
(43,9-47,3)

0,142

Рiзниця
швидкостей, м/с

87 100
4,07

(3,17-5,78)
75 86

4,17
(3,47-5,56)

0,762






  








  




    





















    

     
      
   
     
      
  
  

  
         
   
         
     
     

           
 
   
        

   
           

 

      




 





     






   



   





    




    
   
 
  
   











  




     
    





 












  









    

     
      
   
     
      
  
  

  
         
   
         
     
     

           
 
   
        

   
           

 

      




 





     






   



   





    




    
   
 
  
   











  




     
    





 












  









    

    


   


    
     



     


   
     



   
   


 

       





  
       
 
  






     















 
     




  

   






     
 


 





   


    

     








      





      

Показники
Основна група

(n=93)
Kонтрольна група

(n=25)

ФСГ, мМО/мл 9,6±2,64* 5,25±2,16

ЛГ, мМО/мл 3,86±1,29* 3,89±1,04

Пролактин, нг/мл 12,7±2,8 13,0±3,2

ДГЕА-сульфат, 230,91±96,4 264,72±38,7

Kортизол, нмоль/л 16,38±2,68* 7,18±1,02

Тестостерон, нг/мл 0,46±0,02* 1,04±0,19

Естрадiол, пг/мл 40,12±3,41* 71,8±8,2

Прогестерон, нг/мл 1,51±0,21* 3,41±0,68

Показники
Основна група

(n=93)
Kонтрольна група

(n=25)

Естрадiол, пг/мл 106,4±0,82* 167,04±1,9

Прогестерон, нг/мл 12,44±0,72* 18,25±0,3




      

Показники
Основна група

(n=93)
Kонтрольна група

(n=25)

Естрадiол, пг/мл 241,47±21,3 * 142,18±24,8

Прогестерон, нг/мл 5,37±1,8 * 11,42±1,6




      





    


      



  




      


   





   



   
 
          



      



    
       









     
       


   

 
      

     
     











  
 

      



      
     
    


   






    
   
     










   

 






   











    



   






 




   













    






        
         
        

 
        

       
         
  

    
   


  







 

























   








      


 
    




 







    

 


      
    
 








    






        
         
        

 
        

       
         
  

    
   


  







 

























   








      


 
    




 







    

 


      
    
 








    



     

    




   

 





 






     
    
    



  

      

   











 
    
  
    


   
    
   

     
       




   

   


    

    

 
  







  
    
    




     
      
    
   


     
      


    
   






     



     
   










      







    


    

  


    





      




     
   
    




   
      
    


    














    


       





 






   

    


  


      
 







      


        




      



 
    


 



   
      
      








      






        
 

Хребцi Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12 LI L2 L3 L4 L5 Вcього

N 1 1 0 1 3 4 3 1 5 17 22 8 8 13 7 94

% 1,1 IД 0 IД 3,2 4,3 3,2 1,1 5,3 18,1 23,4 8,5 8,5 13,8 7,5 100

Перiоди
Доопера-

цiйний

Пiсляоперацiйний

першi 3
тижнi

3 тижнi - 6
мiсяцiв

пiсля 6
мiсяцiв

Середнiй бал 8,7±0,21 *5,8±0,25 *4,1±0,16 *3,2±0,14





    

    

    

     
     







 

     


      
 



  
      











   


    
   
      


    

      


















Рiвнi
функцiонально

активностi

Доопера-
цiйний
перiод

Пiсляоперацiйний перiод

першi 3
тижнi

3 тижнi - 6
мiсяцiв

пiсля 6
мiсяцiв

п % N % п % п %

1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 9 16,7 6 11,1 4 7,4 3 5,6

3 28 51,9 17 31,5 7 13,0 5 9,3

4 16 29,6 29 53,7 24 44,4 25 46,3

5 1 1,9 2 3,7 19 35,2 21 38,9

Всього 54 100 54 100 54 100 54 100





  















  



  























   


















  










    













    











   

   
    







      
     
     
     
    

   
      
      
    

      

 
     
      

        
    
     
             
 








  

     







   






  




















   

    








    

 



 





 







      













    





     
    

  

      

 


     
    



     

 














     
      

     



    




   






    


  
 

      
   




              
 


     















    

     
       


    

    
      
   

 

      
     




   
  


     



   






     


    



     






 
     


     



      

  












    









     







    


     





      







 
    



      



      
       

 
     


   


  



       





    


     
    


    








    




 









  


        

        
           

   
 

      

          
         
    









   
  





 
    



 













 




















   


    

     



    
     
    

     





    




 









  


        

        
           

   
 

      

          
         
    









   
  





 
    



 













 




















   


    

     



    
     
    

     





    





     

     





     




       

    

      


    
     
    
  


      










   










       

     
   





     




         



      

     






    



 
      
  
   

   
    
    
     

  



       

      


    
    
 
 


   






   





      





    

 





         
            
       

     
        
     
     
     
     

          
             
      
                

        

    

   







  




   
    
 



   




   







     






    
          




 
















   
   
 
    



    
    

      
    
        






    

 





         
            
       

     
        
     
     
     
     

          
             
      
                

        

    

   







  




   
    
 



   




   







     






    
          




 
















   
   
 
    



    
    

      
    
        






    

   
    
    


     
    



    
     

     



     


   

 















   


   



   


  






 



   


    

    


  
     









      

        


     
     
     



    

   







      





















































   













Освiта

Всьогосередня
закiнчена

середня
спецiальна

вища
незакiнчена

вища

стать

жiн.

Частота 4 2 2 0 8

% по
стать

50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 100,0%

% вiд N 13,3% 6,7% 6,7% 0,0% 26,7%

чол.

Частота 8 6 2 6 22

% по
стать

36,4% 27,3% 9,1% 27,3% 100,0%

% вiд N 26,7% 20,0% 6,7% 20,0% 73,3%

Всього
Частота 12 8 4 6 30

% вiд N 40,0% 26,7% 13,3% 20,0% 100,0%





    

   
     


       
      




      


    
       





     





















  





        

      
     
      
      







 










 

 

    


    

 


























     





 





 
























 




 








 

























      
      








    


 








      









    














         






     



     



   
     








   

    
    















 


   




    

      
   







Група тестiв n Q25%
Q50%
(Ме)

Q75%

загос-
трення

зорово-конструктивнi та
виконавчi

15 1 1 3

номiнування 15 3 3 3

увага 15 5 5 6

мова 15 0 0 0

абстрагування 15 1 1 3

вiдкладене повторення
(пам'ять)

15 1 2 3

орiнтацiя 15 4 5 5

ремiсiя

зорово-конструктивнi та
виконавчi

15 2 3 4

номiнування 15 3 3 3

увага 15 5 5 6

мова 15 0 1 1

абстрагування 15 1 2 2

вiдкладене повторення
(пам'ять)

15 0 2 3

орiнтацiя 15 5 6 6

конт-
роль

зорово-конструктивнi та
виконавчi

15 4 4 5

номiнування 15 3 3 3

увага 15 6 6 6

мова 15 1 2 2

абстрагування 15 2 2 2

вiдкладене повторення
(пам'ять)

15 4 4 5

орiнтацiя 15 6 6 6

Субтест
Загострення Ремiсiя Kонтроль

вiрно хибно вiрно хибно вiрно хибно

МоСА

Альтернуючий шлях 1 14 8 7 14 1

Kуб 2 13 6 9 6 9

Годинник контур 9 6 10 5 12 3

Годинник цифри 8 7 10 5 14 1

Годинник стрiлки 5 10 7 8 14 1

Номiнува-
ння

1 вiрно 1 - 1 - - -

2 вiрно 2 - 1 - - -

3 вiрно 12 - 13 - 15 -

Цифри по порядку 15 0 11 4 14 1

Цифри зворотнiй
порядок

12 3 15 - 14 1

Лiтери 9 6 11 4 15 0

Серiйне
вiднiмання

2-3 вiрно 2 - 2 - - -

4-5 вiрно 13 - 12 - 15 -

Мова складний 1 14 3 12 7 8

Мова спрощений 3 12 9 6 14 1

Абстрагу-
вання

0 вiрно 5 - 3 - - -

1 вiрно 9 - 6 - 3 -

2 вiрно 1 - 6 - 12 -

Дата 3 12 9 6 15 0

Мiсяць 13 2 13 2 15 0

День тижня 9 6 13 2 15 0

Лобна
бата-
рея

Динамiчн-
ий праксис

2 серi 4 - 4 - - -

3 серi 11 - 11 - 15 -

Проста
реакцiя
вибору

>2
помилок

0 - 1 - 0 -

< 2
помилок

6 - 0 - 0 -

0
помилок

9 - 14 - 15 -

Складна
реакцiя
вибору

>2
помилок

2 - 1 - - -

< 2
помилок

3 - 1 - - -

0
помилок

8 - 13 - 15 -

копiюва-
ння

2 - 0 - - -





    


   




      
      








  


 
























   






 


















   


 


































   




    

 
























































































     



  



 

    







Порiвнювана пара z p

Зорово-конструкти-
внi та виконавчi

навички

ремiсiя - загострення -3,066 0,002

контроль - загострення -3,286 0,001

контроль - ремiсiя -2,961 0,003

Номiнування

ремiсiя - загострення -1,000 0,317

контроль - загострення -1,633 0,102

контроль - ремiсiя -1,342 0,180

Увага

ремiсiя - загострення -0,432 0,666

контроль - загострення -2,111 0,035

контроль - ремiсiя -2,714 0,007

Мова

ремiсiя - загострення -2,309 0,021

контроль - загострення -3,256 0,001

контроль - ремiсiя -2,658 0,008

Абстрагування

ремiсiя - загострення -0,333 0,739

контроль - загострення -0,100 0,920

контроль - ремiсiя 0,000 1,000

Вiдкладене
повторення

ремiсiя - загострення -0,277 0,782

контроль - загострення -3,457 0,001

контроль - ремiсiя -3,097 0,002

Орiнтацiя

ремiсiя - загострення -2,887 0,004

контроль - загострення -3,115 0,002

контроль - ремiсiя -2,232 0,026











    

  

























    























 

  






     








    
      




    





      


  





   
       
    




   

   






    










   
  






















 






















   























   











































 







 

 


 











  












































   


























     






    


      








     







     
   




     

    
    
   



    

    

      
































   

























 









 


 


 










     










     

 


   


   

     

    


  

     








   






Результат:
загострення ремiсiя контроль

вiрно невiрно вiрно невiрно вiрно невiрно

Сума 1-2
чисел

132/150
(88%)

18/150
(12%)

136/150
(91%)

14/150
(9%)

149/150
(99%)

1/150
(1%)

Сума 2-3
чисел

40/150
(27%)

110/150
(73%)

101/150
(67%)

49/150
(33%)

130/150
(87%)

20/150
(13%)

Сума 3-4
чисел

9/150
(6%)

141/150
(94%)

75/150
(50%)

75/150
(50%)

129/150
(86%)

21/150
(14%)

Сума 4-5
чисел

7/150
(7%)

143/150
(93%)

66/150
(44%)

84/150
(56%)

121/150
(81%)

29/150
(19%)

По 1 тесту 31/60 29/60 52/60 8/60 59/60 1/60

По 2 тесту 23/60 37/60 45/60 15/60 55/60 5/60

По 3 тесту 22/60 38/60 41/60 19/60 53/0 7/60

По 4 тесту 17/60 43/60 30/60 30/60 56/60 4/60

По 5 тесту 18/60 42/60 35/60 25/60 47/60 13/60

По 6 тесту 18/60 42/60 35/60 25/60 53/60 7/60

По 7 тесту 16/60 44/60 31/60 29/60 47/60 13/60

По 8 тесту 14/60 46/60 42/60 28/60 55/60 5/60

По 9 тесту 14/60 46/60 37/60 23/60 47/60 13/60

По 10 тесту 15/60 45/60 40/60 20/60 57/60 3/60

Всього
188/600
(31%)

412/600
(69%)

378/600
(63%)

222/600
(47%)

529/600
(88%)

71/600
(12%)





    

 


  





 

   
 



  

     

    


 



       

     


     


 
    

  
 

   
  
   
    

   
   
  






      

  
  





     
     
   
     







      
  




     

    


       
 
     






          


результат
МОСА

результат
лобно
батаре

ЕР
робоча
пам'ять

ЕР
Шульте

ВПР
Шульте

ПС
Шульте

загост-
рення

вiк
-b -0,245 -0,099 -0,221 0,298 0,010 -0,144

р 0,212 0,618 0,254 0,124 0,960 0,457

освiта
-b -0,167 0,034 0,109 -0,022 0,502 -0,022

р 0,431 0,875 0,602 0,917 0,016 0,917

стать
-b -0,150 -0,151 0,118 0,118 0,353 -0,177

р 0,512 0,512 0,602 0,602 0,117 0,433

ремiсi

вiк
-b -0,212 -0,083 0,029 0,337 0,548 -0,087

р 0,290 0,684 0,882 0,083 0,005 0,655

освiта
-b 0,080 0,375 0,262 -0,131 0,327 -0,196

р 0,711 0,087 0,210 0,531 0,117 0,347

стать
-b -0,170 0,190 -0,059 -0,147 0,147 0,177

р 0,467 0,423 0,794 0,514 0,514 0,433

контролю

вiк
-b -0,031 0,230 0,348 0,165 -0,087 -0,010

р 0,879 0,300 0,074 0,398 0,655 0,960

освiта
-b -0,363 -0,065 -0,252 -0,198 -0,131 0,022

р 0,097 0,786 0,229 0,346 0,531 0,917

стать
-b 0,174 -0,044 -0,118 -0,357 -0,206 -0,324

р 0,463 0,866 0,601 0,117 0,361 0,151























    


   
    





  

  
   



    
      

    


   


       



    
     
 


     


   
     

    
  



      


   


  

     


 







    


































   
   
  





    
   


    



     

   




    



   


    



    




      




  

   






    






    
       



      







    










    





    




    
 
       

 
     
        
    
  
     

    
 
          

             

   
  
   





    

 



 















      

     
      
      

 
       





  
       
     
      

      


   
    

 
    

 
    
    


      

      

 



      


      


   






        

       
       








 


    






    
        





    



  
  
  




  
 
      

     
 
     












    

    

   
 





    
    

   


    
 



       

       







 
       

   
   


  
      




     



    

 
    
 



 



    



     
 




     






     
   
  

     

    
    

    
   






    



 
     

  
      
      
      




 

      
 

     
   
     
    




 














      
     

    
     


         

         


   




 
    

        

     
   
     


      


      




     

      








      


 



     


       



Стать

Медичнi вузи Iншi вузи Всього

Абсол.
число

%
Абсол.
Число

%
Абсол.
число

%

Чоловiки 46 23,1 59 39,3 105 30,1

Жiнки 153 76,9 91 60,7 244 68,9

ІМТ>19 кг/м2

81%

ІМТ<17,5 кг/м2

5%ІМТ 17,5-19 кг/м2

14%







    



     


  





  
       
       

    

        

      
       
      






       
      


    


     



        

 




 

 







 





     



      
   






     



  


     


31

18

12

4

0 5 10 15 20 25 30 35

ІМТ 17,5-19 кг/м2

ІМТ < 17,5 кг/м2

Незадоволені
Задоволені

















     


  


  






    





    


















    






        
  
     
       
            
        
           


    
      

              

     
   

        

    
  
     




   

   







 













   





     

 

   

 



   




  

     








 






    






        
  
     
       
            
        
           


    
      

              

     
   

        

    
  
     




   

   







 













   





     

 

   

 



   




  

     








 






    













 


       




   
      
   


  




 



      
 

  
 


        
    

   


 

  

   
   





   
 




   
      



       



      


     


     
      
















      

    




       




Профiль
закладу

Рiвень АРМ
Середня
оцiнка
(бали)

Низький
Нижче

середнього
Середнiй

Вище
середнього

Високий

% ±m % ±m % ±m % ±m % ±m

СШЗI 1 19,5 3,1 20,3 3,2 42,3 3,9 6,5 1,9 10,6 2,4 2,02±0,05

СШЗI 2 21,7 3,7 22,8 3,8 42,4 4,5 5,4 2,0 7,6 2,4 1,92±0,05

СШЗI 3 8,7 2,6 14,8 3,3 48,7 4,7 18,3 3,6 10,4 2,9 2,21±0,05

СШЗI 4 10,0 3,1 23,8 4,4 57,5 5,2 1,9 1,4 6,3 2,5 2,06±0,04

СШЗI 5 20,9 5,0 14,9 4,4 31,3 5,7 13,4 4,2 19,4 4,8 2,12±0,08

Всi групи 15,1 1,5 19,9 1,7 46,7 2,1 8,3 1,2 9,9 1,3 2,07±0,02

ЧСС 10КВ
СТ ДТ






ЖЕЛЖІ
P



РІР 3L


 ДТВІ 100 1
ЧСС

  

(700 3 ЧСС 2,5 (ДТ 0,33 (СТ ДТ)) 2,7 W 0,28 P)РФМ
(350 2,6 W 0,21L)

          
  





    

      





     
      

    






   

       

        
 
  

      
     







       
    

 


    



    





  
  
  




  
  
   
  




     


    

     
      
 



   






  


      
    
















      
    



    
    
    

     
 




Вiковi
групи

Життвий iндекс Iндекс Рорера

високий середнiй низький
недостатня
маса тiла

нормальна
маса тiла

надмiрна
маса тiла

молодша
школа

11,43±1,92 11,43±0,98 77,14±2,54 10,71±0,68 64,29±1,53 25,00±0,95

основна
школа

4,72±0,88 6,69±0,36 88,58±1,32 22,34±0,87 56,38±1,39 21,28±0,85

разом 7,11±0,88 8,38±0,39 84,52±1,24 17,68±0,58 59,55±1,04 22,77±0,64





    

      
      
     
     
   
         
  
      


             
              
         
     
           

     

     
 






 
   

   




    
    




  



   
    




  






















 

















    
 






      
     
    




    

      
      
     
     
   
         
  
      


             
              
         
     
           

     

     
 






 
   

   




    
    




  



   
    




  






















 

















    
 






      
     
    




    






    
 
   


 
    






    

  

 

      



 

     

   


     
     


    




       












   


 


    

         
    
      












      



      
       
 
    


   




   


       
 
       



      

  
     
 

  
      

 




    
  

      







    

      
     







 
         
  


   

      




 





     
 
  









   
     
     





     






      
    


       
        


           




 

0
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14

21

28
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Kатегорiя населення Середн ±
95% довiрчий

iнтервал

Загальне населення:
чоловiки (n=277)
жiнки (n=489)

34,04±10,04
33,49±9,88

32,86 - 35,23
32,61 - 34,37

Мiське населення:
чоловiки (n=136)
жiнки (n=291)

33,43±10,19
33,67±9,82

31,71 - 35,16
32,54 - 34,81

Сiльське населення:
чоловiки (n=141)
жiнки (n=198)

34,64±9,89
33,23±9,99

32,99 - 36,28
31,83 -34,63
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Ніколи не чули про цю хворобу 

Знають що таке епілепсія 

Бачили приступ епілепсії
Не бачили приступу епілепсії 

На 15 установах працюють люди з епілепсією 

На 45 немає людей з таким захворюванням 

Могли б працювати з
хворим на епілепсію

Не могли б працювати з
хворим на епілепсію

58,30%

41,70%
Вважають, що хворі на
епілепсію можуть виконувати
роботу 

Ввважають, що хворі на
епілепсію не можуть
виконувати роботу





 

34,60%

65,40%

5,90%

94,10%
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Групи
Час до надходження в

стацiонар
Тривалiсть перебування

в стацiонарi

I

А 9 годин - 2 доби 16 годин - 12 дiб

Б 20 хвилин - 2,5 мiсяцi 18 годин - 28 дiб

В 1 година - 4 доби 4 доби - 32 доби

II

А 1 година - 20 дiб 10 хвилин - 3 доби

Б 1 година - 2 доби 10 годин - 31 доба

В 1 доба 7 д б - 31 доба

Групи 1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 11 доба

А 86 - 14 - -

Б 78 16 4 - 3

В 78 - 11 11 -

Морфологiчнi прояви ЧМТ
I II

А Б В А Б В

Субдуральнi гематоми 100 100 89 100 100 100

Субарахноiдальнi крововиливи:
плямистi
обмежено-дифузнi

100
57
43

97
19
94

89
44
33

100
44
56

83
41
50

100
50
50

Kрововиливи в шлуночки мозку:
рожевий лiквор
кров'янистий лiквор
рiдка кров зi згортками

71
14
0
57

75
23
26
26

66
33
22
11

88
33
22
33

75
50
25
0

100
50
50
0

Внутрiшньомозковi крововиливи:
внутрiшньомозковi гематоми
вогнища геморагiчного просякнення
крововиливи в стовбур мозку
внутрiшньостовбуровi + паренхiматознi
крововиливи

43
0
42
14
14

29
16
10
6
32

33
11
0
22
33

67
 0
11
22
33

25
8
17
42
17

0
0
0
0
0

Ознаки стиснення головного мозку:
"блюдце виднi" втиснення на пiвкулях
змiщення серединних структур
асиметрiя пiвкуль

29
14
29
0

29
16
6
13

0
0
0
0

66
55
11
33

25
33
0
25

0
0
0
0

Ознаки набряку головного мозку:
сплощення звивин
вклинення
пролапс речовини мозку в трепанацiйний
дефект

86
86
42
85

97
71
42
45

100
88
44
2

100
55
44
0

100
100
66
0

100
100
0
0

Ознаки менiнгiту, вентрикулiту, енцефалiту 14 16 22 0 0 0

Групи Об'м, мл

I

А 80-200

Б вiд "слiдiв" до 350

В 10 - 185

II

А 70 - 140

Б вiд "слiдiв" до 200

В 7 - 30


     
   


     





    






      
 
 



 


   
 
   



     


  

  

     

    
     
 


     





Оперативне втручання А Б В

Видалення однобiчно  СДГ - 9 -

Видалення двобiчно  СДГ 14 19 33

Видалення ВМГ - 16 33

Однобiчна ДТЧ 43 19 11

Двобiчна ДТЧ - 35 22





    



        
           
      



     

     

  

     
    


      

      

   
   
     
   



  


         
    
     
    
      

   
 


Варiанти пневмонiй
Оперованi

хворi
Не оперованi

хворi

Раннi бронхопневмонi 23 38

Пiзнi бронхопневмонi 42 17

Раннi гнiйнi плевропневмонi 4 -

Пiзнi гнiйнi плевропневмонi  14 8

    

     

     



     
    
    


   

    



   


     
    







      






   




      
 




 



     

 











  


  










 





    

       
      
           
       
         
    
     


            
   
           


    















   






  




    


   



   


     






    
     





 



 









     


 



      
    







      
 














    

       
      
           
       
         
    
     


            
   
           


    















   






  




    


   



   


     






    
     





 



 









     


 



      
    







      
 














    



      
 


   
       


     


    









       
        


     

 

     


      



      






    
    





    
     
      











     








     

  
      


 


 





  


   


 
  

 
 







       
    




    
     


 
     

          
   






    


          


   

     





    






 
 

   







        
     

     









    

   




   



     

      


   
     




 






Тест

Середн значення та
стандартне

вiдхилення для
власно когорти

Середн значення
та стандартне

вiдхилення Task
Force Database

9 - Hole Test 0,0386±0,0099 0,0439±0,0101

25-Foot Walk 7,6320±6,4356 9,5353±11,4058

PASAT-3 33,8813±14,8242 43,0311±12,0771

 Z-Score (basic) 9-Hole Test
n   = 220

Var2 = 220*0,5*normal(x; -5,0355E-6; 1)

-4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Var2
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 Z-Score (basic) PASAT
n = 220

Var5 = 220*0,5*normal(x; -0,0103; 1,0098)
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 Гістограма розподілу Z-Score тесту 25-Foot Walk
n = 193

Z-Score = 196*0,9657*normal(x; -5,9844E-8; 1)

-9,0213
-8,0557

-7,0900
-6,1244

-5,1587
-4,1931

-3,2274
-2,2618

-1,2961
-0,3305

0,6352

Z-Score
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 Гістограма розподілу Z-Score Total 
n = 196

Z-Score = 196*0,4782*normal(x; 0,0146; 0,6585)

-3,5621 -3,0838 -2,6056 -2,1273 -1,6491 -1,1708 -0,6926 -0,2143 0,2639 0,7421 1,2204
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 Гістограма розподілу  показників тесту PASAT-3
Spreadsheet1 10v*249c

Var8 = 220*0,4049*normal(x; -0,0103; 1,0098)
Var9 = 220*0,4049*normal(x ; -0,936; 1,2392)

-2,2861
-1,8812

-1,4764
-1,0715

-0,6667
-0,2618

0,1430
0,5479

0,9528
1,3576
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 Гістограма розподілу Z-Score 9-Hole Test (за двома методами оцінки)

Spreadsheet1 10v *249c

Var6 = 220*0,6069*normal(x; -5,0355E-6; 1)
Var7 = 220*0,6069*normal(x; -0,5231; 0,9796)

 Var6
 Var7-3,7730

-3,1661
-2,5592

-1,9523
-1,3455

-0,7386
-0,1317

0,4752
1,0821

1,6889
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 Box plot of Z-score 25-Foot Walk by EDSS

 Median 
 25%-75% 
 Non-Outl ier Range 
 Outliers
 Extremes

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

EDSS

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Z-
sc

oo
re

EDSS

Z-score

9-Hole
Test

25-Foot
Walk

PASAT-
3

Z-score
Total

EDSS 1,000

9-Hole Test 0,43 1,000

25-Foot Walk 0,57 0,39 1,000

PASAT-3 0,26 0,34 0,29 1,000

Z-score Total 0,50 0,79 0,56 0,77 1,000



    


 


      
     

    


    

     
    
     



      
  


     




     






      



   





       
   
 

      
  
    



   

 

       
       
 
    
  


   

          
     
 
   
    
 












      






  



     
    



    

   






 



    










    



 



 



















     



      



     


      








    
   

 



    



 
    




    



















 

     
     



 


 




      
 


 





 


       
      
 



       

    



    







     
 
   
       

     
      

  

     





      
   






     




      


   
    
      


    
   
      


      





    

    
 




 





    


   


  





      

 
      


  


       


       


   
   
     




   
     

 



    
     



   









    
    


     



    








    

  



    

     

    


    


     
   

   
     
      
     




      
    
     


    




 
    
      
      
     





        









       




 
   



      
     





       
     


    
      




     
      
      




   
     









     
 
   

  









  
      

      



    

       






       
      
     
 




 
      




    











    






    
       
      




   



     
  


     









      



     
      
     
    

  


     

    




     
 
     
  


   








   


       


   

    
 
   



 
  

     
     





















    


   
























  























    

      





    



 
    





   

    
 
     










    
    














   
    




 


    







    
    

    





    
   






  












   


    




   


 

     


    





    




     









    
   




   


    



   


 
  


  
   





   



   


      
   
    
  
 







    



     











         
         

 
      

           

         
  
  
 























 

  







    


    



     
     
    





     
    


     

 

   







     

    






  






 
    
    


   
   
   


    
  



   
    
   
    
   

    


   
  





      




   
     

      
  


 

     
      










     












    








 

 
 
 

 

 

      

 
 
  


  

  
  
 

 

  
 

 
 
 


  
 
  

  

  

  
 
  

  





    







 

       

  
  
  

  
  



  


  

  

 


 

 

 

 

  

  
  

  
 
  

 

 
 

 

  

  

  



    




  


  
  




  

  
  
 




          
  


    


  

  

   

  








 


      












