















   




 





 







  
   
   

 
  
  

 





 










 

   




 












     






   











         

 

  
 
   

  


  
  

    

 

  
 
 

  

 

 

  

  

  


  

    

  


  

 
 
 

 


  





   





 


 

  

   


   
 

  
 


 

  
 
    

 

   

    

  

  

      



  

 

 
  

  


   

   

 

    
 

   
   
  



   







 


  

 

      
   
  

  
 
   

  
   




    

  


  

  


 
  
  
     
  

  

    



  


  



  





   






 

















 
      








     

    
 
     

  
       



     
      

    
    



    

      



    

     

     




 
  



    



        
    





   


 


     


  

    


    




     
 






  

     




   






      

     

       
 


  
      


 


   


    

      

      




    


 
  


 


    
  


  
      

 
    




 


      
     


 


  

 

   


 


  


      
   


   
    



   
  












   









   
       
       
   
 
    

     

   
            
          
            
          
 
 
 





       


 
















    














   





    
   
 

   






  
   






 















   


   
     

    


    





   









   
       
       
   
 
    

     

   
            
          
            
          
 
 
 





       


 
















    














   





    
   
 

   






  
   






 















   


   
     

    


    



   












   



       

    



    

    
   
  



      
 



     

     


    








    
    



   



     

     



  

  




      



  






     

     

     


     
    







 
    


   

 




    
    

        

 
    



    
    

 

      


 










   





      
    

      

  

    

      

  



     

 





      



 

 
    


 



  
    


     
 


     


    




     
     

 




  

    


  




     


      


     
 



 

 
   



  

 

   
   
  
  
  
   
  


       
      




Назва
дослiдного
матерiалу

K-ть проб
на одне
середо-

вище

Результати росту культур на поживних середовищах

МПБ МПА
середовище

Левенштейна-
Йенсена

середовище Влакон
(дослiдне)

факт % факт % факт % факт %

М.tuberculosis
H37 Rv

10
нема
росту

-
нема
росту

-
42±0,4

10
100

3±0,58*
10

100

М.bovis 8 20
нема
росту

-
нема
росту

-
40±0,93

20
100

4±0,88*
20

100

М.avium 2282 10
нема
росту

-
нема
росту

-
41±0,49

10
100

2±0,58*
10

100

М.bovis BCG 12
нема
росту

нема
росту

100
35±0,9

12
100

2±0,56*
12

100

S.epidermidis
(1225)

10
1±0,49

10
100

1±0,53
10

100
нема
росту

-
нема
росту

-



   









  
       



     



   



     




   

     
    





  
 

    
   

      
 




   




   

  




     



     


     
     
      


 





  


































        
      
        
        
     

  
      

         
         
       
          
     
           

  







   




























     
   

     

      


    
  






     




     

   

     





      

     


      


      




     


    










 

  


      

    
     



   








  
     

   



   
   
    








 
  

  

    

   



   
 
    

  


   

 

   


  

      

   
   

    
     

   



   
    






     
    
    
      


     
     
  


















   




   

   
   

   
    

  
    


   


     

    


   

     




   


     

     



    


   



 
    


    
  
  



    
   

 






       



      


    






 














 







   







 




   









   
 











   




















   





       
      
 
        
    
      
   
      
           
     
   
        
 
    

       
          

              

 

          
           
          
 






 















   

   

    
    


    





   
   
   

  


   
     



   




















   





       
      
 
        
    
      
   
      
           
     
   
        
 
    

       
          

              

 

          
           
          
 






 















   

   

    
    


    





   
   
   

  


   
     





   




     








    
      
   


    


     






      

   











 

     


 
 
      
 
  


   
       
      










  



   




  
      
    



    
     

     




      

       


      
 

   







 

    
      



    





        






    



   






   

     

     
 


     
     
     
      
    

   

  
   
   
 



       











 
     

     
     
  



     


      







     

      
     

 



   


     
     
     





 



    
      






   
     







   

   


   


  
    

    






 

Група
дослiджуваних

IL-1    (-511) IL-10 (-1082)

Хворi дiти
CT CC GA GG AA

16(80%) 4(20%) 10(50%) 8(40%) 2(10%)



Показник Генотип СС Генотип СТ Здоровi дiти

IL-1    (пг/мл) 4,65±0,27 10,66±0,96* 3,16±0,25







   







   


   


     

    


       


    
 








    
      
    


 
        
  
          
       
        
           
          
   
       

 
           

              




 



 


 













    



  






     




















   







 





   
     









    


     


   











   








 



















      


    





     

     

    
     
      







    
  
 

     
 



   
 
    
    



     


     





       


       
 




  



   


    










     


     
     
    
       

  






   






       
      
    





   


   


 
      



   
     
     

     



 
     

     
    






     



     





 


     
     
 
       


     


          
    









  
      
   



        

 




      
    
     


      

      

 
     


       

 






   
      
    
      


 








   






    
   
     
 
  





    

      
 



   

 

    
 







    


     

   
   





    




     
     





 


    



    
   

 

  
     









   
     


   


  


     


 
   

    
      
    
      



    
     
    


 

    

      

 
 

    

      
  






   


 



  

















 
         

     
    
      
     
   
    
        
 

 
            
          

 


          





  








  


 











 




   











 













 








   


 



  

















 
         

     
    
      
     
   
    
        
 

 
            
          

 


          





  








  


 











 




   











 













 






   







    


  








 
   
 





   


 



 



 






    



   
  



  












  



 













   





 

    

  
      
   

















   



  


    




    

   




      













 

    


    

   






  

   
      







 
    







 

 













   





     

     

   
     
    
 

    




     
      
   
  
 



   




    

   

     

 

    



    






  
 





  



       
      
        
  
           
       
 
     

       
        
     



     



 











 









  

  


    
  



   














 








   






 

























   
 









    








 



     

   




    



   



    






     




 

 


    
    
   
  
     



 







    
       

Термiн
обстеження

Групи

А, n=21 Б-1, n=21 Б-2, n=21 Б-3, n=21

12-21 тиж. 8,4±0,3 10,0±0,5* 14,1±0,7* 18,2±0,3*

22-29 тиж. 7,2±0,28 13,3±0,61* 17,9±0,9* 22,5±0,24*

30 -40 тиж. 5,7±0,23 15,7±0,73* 22,4±0,82* 29,1±0,83*

Kров
пуповинна

6,9±0,21# 22,0±0,61# 34,3±0,9# 46,6±0,82#



   











   
 



      
          
     








  



    
        
         



     

      
     




     


        
      
      






      
 
   

   


    

    

    


      
   
       

    

    
     









        



    
     



        
    

      


   


       

     



       
  

  
        




 

34 ,9

12 ,7
14 ,3

26,9

31,7

6,3
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Препараты

Рост на
среде
ВKГ

KП/НР*

Мазки по Циль-Нильсену
РА** с

антисыво-
роткой M.bovis

ЦЦР*** "Биоком"
комплекс tubercu-

losisbovis

Автоклавированая культуральная
жидкость M.bovis 8

5/5
Рубиново-красные палочки,

опалесцирующие кокковидные формы
++++ +

ППД для млекопитающих, с. 19,
Kурская биофабрика

8/8
Голубые палочки, опалесцирующие

кокки
++++ +

PPD для млекопитающих AN5
batch 5, DILAB (Argentina)

6/6
Голубые палочки, опалесцирующие

кокки
++++ +

ППД для млекопитающих, с. 45,
Биолик,Украина

16/16
Голубые палочки, опалесцирующие

кокки
++++ +

Туберкулин HCSM (Miffa Merieux) 5/5
Синие и красно-черные
опалесцирующие кокки

++++ Не исслед.

Kонтроль: стимулятор роста ВKГ,
вода с 0,3% фенола (1:1)

Нет - - -



            
        





   






 

  





   
 
  










 








        


      







 

    





    



  

  


    
 

     



    

   
   
 



   
     
  


   





    





  


 
 

  
  
 




















   








  

 
 



    
 
      




   


   
    




 



      





  


    






 

   

    



  
     
   

 
     


 
  

    

      


Аутопсия через 2 месяца
Посев крови и

органов на среду
ВKГ/Влакон

Микроскопия по Циль-Нильсену
РА с А/С*
М.bovis

Эритемы на
туберкулин (мм)

через 2 мес.

В печени и легких узелки,
диаметром 1-2 мм (n=5)

15/15
Синие и красные кокки, палочки,

дипло- и тетракокки
++++ 13-14

В печени узелки, диаметром
1-2 мм (n=3)

9/9
Синие и красные кокки, палочки,

дипло- и тетракокки
++++ 10-12

В печени узелки, диаметром
1-2 мм (n=6)

17/18
1/0 ** (Т/Б)

Синие и красные кокки, палочки,
дипло- и тетракокки

++++ 7-9

В печени узелки, диаметром
1-2 мм (n=2)

6/5
 0/1 ** (Т/Б)

Синие и красные кокки, палочки,
дипло- и тетракокки

++++ 5-6



        














   


    



       
   
        
      


      
      
 



     




    

  

           
    
        
        

        
  
       

           
      
     

  
 




    

 

   



  
   


   
      



 







 


 























 





























  















   








 













    


   

    



     
     






   

  
    




   

 


     


   
     






    









          



    







     




       
     
    



   
     



    
     
        




    


 


   





   



     


    
     
     




     



    
     
     
 

   
      












     

    




     
      


    
    

     
 

    








       

    

















  


     






     




    

    

    




      
    



  


  

       
   








   





     

       



     
    

 







    

       





   



    
     


   



    





      
      




 
        
      

     

        


 
           
        
           

 




 











    






















   
















 






       










   






 













 

      
     
    
      


  

    
    
     
 


    
 




  
 



    
    






 




   







       



    
     
   



     




    

    
        





 
   

     
 



 



    
       

 
       
     











   






        

      



   





      





    

      

    

       
    
 



      
  
     
 



     
   


     



     


















   




   
     
 
     
     
    

   
       

    
     



    
     

     

      




     
     


     

 

      



 



   




     
     


      
     
  


 







  



 








    








    












   

   














   




   
     
 
     
     
    

   
       

    
     



    
     

     

      




     
     


     

 

      



 



   




     
     


      
     
  


 







  



 








    








    












   

   












   







 
    



   
    




      


   


  


    
      

    





    


     
    



   
 






     



    








   
     



      







 
    

    

Мiкроорганiзми
Kiлькiсть штамiв
абс. число, %

Видiлено в
асоцiацiях, %

E.coli 44 (36,7%) 23,6 %

S.aureus 26 (21,3%) 32,6 %

Е.faecalis 2 (1,6%) 12,4 %

P.vulgaris 14 (11,4%) 2,4 %

P.morganii 13 (8,24%) -

P.aeruginosa 18 (17%) 21 %

K.pneumoniae 3 (2,16%) -

C.albicans 2 (1,6%) 6 %

Всього 122 (100 %) 98 %

    


Антибактерiальнi
препарати

Ступiнь чутливостi

чутливi, % помiрно чутливi нечутливi, %

Амiкацин 24 14 62

Азлоцилiн 34 12 54

Гентамiцин 96 - 4

Kлiндомiцин 49 26 25

Лiнкомiцин 45 34 21

Ломефлоксацин 93 5 2

Оксацилiн 35 27 38

Олеандомiцин 35 51 14

Офлоксацин 93 5 2

Рифампiцин 61 9 30

Тобрамiцин 22 22 56

Пефлоксацин 94 3,5 2,5

Стрептомiцин 3 17 80

Цефазолiн 33 20 47

Цефаклор 26 24 50

Цефалотiн 24 40 36

Цефтрiаксон 65 20 15

Цефуроксим 60 20 20

Ципрофлоксацин 95 3,5 1,5








   


    




      
       
    
    

     


    


  
    


   


    


    

    
     

  


     
     







   




 

  


 


 
 
  






   








       





      
    



 



      


   

     

     
    
      


   


   
  



 



Мiкроорганiзми,
кiлькiсть штамiв

Декасан Мiрамiстин Хлоргекседину бiглюканат

МБсК МБцК МБсК МБцК МБсК МБцК

M±m

E.coli (44) 3,13±1,56 6,25±1,56 12,5±10,2 12,5±10,75 15,6±7,93 15,6±8,88

S.aureus (26) 1,56±0,39 3,13±1,56 6,25±5,29 6,25±4,72 15,6±8,29 31,5±4,29

E.faecalis (2) 12,5±4,42 25±8,84 12,5±0 12,5±8,84 15,6±8,27 15,6±5,52

P.vulgaris (14) 12,5±6,91 12,5±10,6 25±7,7 25±12,2 31,5±26,5 62,5±31,03

P.morganii (13) 12,5±8,48 25±14,52 12,5±8,45 12,5±10,5 31,5±3,33 31,5±4,16

K.pneumoniae (3) 1,56±0,91 3,13±2,39 6,25±5,49 6,25±3,15 31,5±13,68 31,5±24,2

P.aeroginosa (18) 50±8,94 50±9,82 25±14,41 50±16,04 125±50 250±50

C.albicans (2) 6,25±4,42 12,5±0 6,25±3,12 12,5±6,63 15,6±5,52 15,6±5,52






   







     
    
 



    




   
       

      
  
       
   
      

   
          


  




  
 

   

     

     
    
      


 











      













   


 



    










    
   






     
   



 















   







     
    
 



    




   
       

      
  
       
   
      

   
          


  




  
 

   

     

     
    
      


 











      













   


 



    










    
   






     
   



 

















   



   

   





    



    

 

    

      
     


  

      


 


 



   



    





      



     



    


 
    



   
     


     
 





 



     
 

      



    


    
      

   
    
   



    


 
    

      




        
  

Мiiкроорганiзми
Декасан Фурацилiн

МБсК МБцК МБсК МБцК

S.aureus** 0,78 3,12 6,25 12,5

S.epidermidis 0,78 6,25 25 50

S.pyogenes 0,78 3,1 50 *

E.faecalis 0,39 1,56 25 *

E.coli M-17** 1,56 6,25 12,5 12,5

E.coli ATCC25922** 1,56 6,25 3,6 6,25

P.rettgeri 50 50 50 100

P.morganii 50 50 50 100

P.aeruginosa 25 50 200 *

P.putida 25 50 100 *

P.fluorescens 1,56 3,1 100 100

A. baumannii 25 25 100 *
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Iмунологiчнi показники
Розчин

гексикону
Розчин

декасану

IРО до л кування 68,41±4,03 67,65±2,44

IРО пiсля лiкування 69,3±2,97 73,61±2,11

ФАЛ до лiкування 53,35±5,1 52,61±5,97

ФАЛ пiсля лiкуваня 55,48±5,17 57,04±4,7

ФЧ до лiкування 3,57±0,83 3,53±0,5

ФЧ пiсля лiкування 4,13±0,54 5,17±0,78

 















    
































   

   
















   










   








  




   
     
     
         
   
 
 
    

   
          
           







   





 















     



     
    


  



     
       
  
       
   


     


     
     



   


     
     
  


     
     

    

   

   










 



  




    







      
 








   





   










     
      
      

     

    


    
  


    


 

      
     
 
          


 


 
     


     


   


     




         


   

   

     
 




    
   


         

      

   



 
   

 








     

       








      





 







          

Назва ефiрно олi
(ЕО)

Kультури мiкроорганiзмiв

S.aureus
(7штамiв)

E.coli
(2 штами)

P.aeruginosa
(7 штамiв)

C.albicans
(7 штамiв)

Дiапазон зон затримки росту в мм/чутливiсть

ЕО чайного дерева 20-35 Ч 15-20 Ч 8-10 С Вiдсутнiй рiст

ЕО гвоздики 20-25 Ч 20-25 Ч 10-12 ПЧ Вiдсутнiй рiст

ЕО розмарину 15-20 Ч 10-12 ПЧ 5 С 10-15 ПЧ

ЕО лаванди 15-20 Ч 5 С 5 С 5 С

ЕО геранi 15-20 Ч 10-12 ПЧ 5 С Вiдсутнiй рiст

ЕО м'яти 5-10 С 10-15 ПЧ 5 С 5-10 С

ЕО кропу 10-15 ПЧ 5-10 С 5 С Вiдсутнiй рiст





   











    

  


     

  




   








 
   

     

   
       
      


     

     


      






 


   
     



   
 

     



    




      





      



      
  
  


     
  
 











   




 




    






































    





   
       
 
           
  
        

      
  
 
      

   
          
                

     











 













   




   
     




 
    








   




 




    






































    





   
       
 
           
  
        

      
  
 
      

   
          
                

     











 













   




   
     




 
    










   






       









  
       







    





     
    

    
 
   














   



  



  
   


 

      







   



  




   


  
 
    





    
  
    

 




    




        
    




Годы
наблю-
дения

Kоличество
исследо-
ванных

культур (n)

Виды грибов рода Candida (%)

albicans tropicalis
pseudo-
tropicalis

krusei
parap-
silosis

glabrata

1980 168 78 12 5 3 2 -

2000 102 65 14 7 8 4 2

2011 118 57 13 9 12 3 6

2011* 54* 55 9 2 9 4 21

Изучаемые
культуры грибов

Препараты (мкг/мл)

Дифлю-
кан

Флюкос-
тат

Форкан
Kетоко-
назол

(низорал)

Мико-
сист

Декасан

C.albicans (n=12) 31,2 62,4 62,4 250 31,2 7,8

C.tropicalis (n=8) 31,2 62,4 124,8 250 31,2 7,8

C.pseudotropicalis
(n=5)

31,2 124,8 124,5 250 31,2 7,8

C.krusei (n=5) 124,8 124,8 124,8 250 124,8 7,8



   










   



      
    








     






       
     
       
       

      

       
      
         

 
   








   


   


     













 































 



  




   






 











   










   



      
    








     






       
     
       
       

      

       
      
         

 
   








   


   


     













 































 



  




   






 













   






     


  



    

       



      
      















      

    








 


     

    
    


 
      
   




    









  
   
      






   
  











    


     




 

 


 
       


  


     
     







 


    



   






       









     
       



        
 




  
    




     

    
       

     






    

     
     


     
   






    
     



     


 
    
    






   



    
     

 


     


  

      
   











 























 
  































   
















          
        
 
         
    
  
    

          
           

          
        
    















      

  





    



 



       
















      
      
       
   


 









     
      
     
     


  



     









   
















          
        
 
         
    
  
    

          
           

          
        
    















      

  





    



 



       
















      
      
       
   


 









     
      
     
     


  



     







   













    
  



     



  




   
    




    
      
    





     
       



    






  








     



    
    








    









  
    


 


     




       


     

    


     

 








     

 Антибiотики
Kонтроль
без АKK

(мм)

5 %
АKK

10 %
АKK

15 %
АKK

1 Пенiцилiн, 6 мкг 22 26 24 30

2 Доксициклiн, 30 мкг 34 32 26 *

3 Хлорамфенiкол 30 мкг 26 26 26 *

4 Норфлоксацин, 10 мкг 23 23 24 *

5 Ципрофлоксацин, 5 мкг 15 20 17 *

6 Офлоксацин, 5 мкг 22 24 21 *

7 Фурагiн, 300 мкг 26 24 24 *

8 Тетрациклiн, 30 мкг 28 31 30 30

9 Еритромiцин, 15 мкг 24 28 23 28





   






    








     
    

  



    

      




     

      



   


      

     




   
 






Kонц. АБ
Kонц. ЕАKK Kонтроль

(пенiцилiну)7,5 % 5 % 2,5 %

0,6 мкг/мл 0,2 0,7 0,7 0,6

0,4 мкг/мл 0,4 0,8 0,9 0,9

0,2 мкг/мл 0,6 1,0 1,1 1,2

0,1 мкг/мл 0,8 1,0 1,2 1,2

Kонтроль АKK 0,8 1,0 1,2 1,3

Kонц. АБ
Kонц. ЕАKK Kонтроль

(стрептомiцину)7,5 % 5 % 2,5 %

0,5 мкг/мл 0,7 1,0 1,2 1,4

0,25 мкг/мл 0,8 1,0 1,1 1,3

0,125 мкг/мл 0,8 0,9 1,0 1,3

Kонтроль АKK 0,8 0,9 1,0 1,3

Kонц. АБ
Kонц. ЕАKK Kонтроль

(гентамiцину)7,5 % 5 % 2,5 %

2 мкг/мл 0,6 0,6 0,7 0,8

1 мкг/мл 0,6 0,7 0,7 1,1

0,5 мкг/мл 0,6 0,9 0,9 1,2

Kонтроль АKK 0,8 1,0 1,2 1,3

 
















    







 


   

     







      




    
















  














  




           
      
   



   






       

       
    


             
           
  


 





 



















      

   

   

     
 


     





    
      
       





















        



      






 


    

  


  







 


    



   






       

       
    


             
           
  


 





 



















      

   

   

     
 


     





    
      
       





















        



      






 


    

  


  







 


    





   





   


  





  





      

 
     


    













     
     


   

    

     




     


      

       






   
  

    


     








   

      

     



        
         
   



      
   
       
  



 1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 
5 



   






     
   


     







      
    
      
  

 1 

3 

4 

5 

2 


       
       
   
  






   

     
   





     
    




   











   


    

     

      
       


    
  





   


     

     

    
     
  
   







  








 

2 

3 

4 

1 

 




















  












   




     
         

         
   
         
    
       
 
       

     
             
 
                 

               

     
      




 















 

      





 

    
    
  

   
      
    

    
    
     

   



     



     







      

      
     
 



     
 





   




     
         

         
   
         
    
       
 
       

     
             
 
                 

               

     
      




 















 

      





 

    
    
  

   
      
    

    
    
     

   



     



     







      

      
     
 



     
 



   










          

  

     
 
  



     
  
  
     

   





 
     

     
   

 



  

   











       










    
       
   


   

      
      




    


 

          
    
  
        


    
 

     
        



 


     

 
  
   


      








         
     
  

Мiкро-
органiзми

Kонцен-
трацiя

препарату

Декаме-
токсин

Хлоргекси-
дину

бiглюконат
Фурацилiн

S.аureus
МБсК 0,56±0,07 1,39±0,11 2,37±0,23

МБцК 0,94±0,13 2,97±0,23 5,71±0,56

S.epdemidis
МБсК 0,41±0,17 1,07±0,18 2,55±0,51

МБцК 0,75±0,17 1,85±0,37 4,98±1,36

E.coli
МБсК 2,49±1,28 5,45±1,52 25,08±6,68

МБцК 3,85±1,4 8,8±2,38 58,78±16,66

P.aeruginosa
МБсК 11,44±3,79 24,8±4,97 Х

МБцК 23,93±9,4 41,55±9,54 Х





   





   
  
     

       

    

        


   







     
        
   

 




    


     

     
 



       



    





       
 



     
    
   

 
 
     
     


   


    




     






    



 



    

         

     
  


 

    
 






Групи
хворих

Kритерi оцiнки перебiгу ранового процесу
(доба, M±m)

некролiзис
поява

грануляцiй
початок

епiтелiзацi

Основна 2,77±0,37 4,45±0,42 6,8±0,77

Kонтрольна 4,96±0,7 6,87±0,93 10,07±1,04

 
























   






     
      
   
 
       

     

     
        
    

   
     











  



  







      















 























      




 
   



   


      
    
   
   
    
   
     
     




    



   






     
      
   
 
       

     

     
        
    

   
     











  



  







      















 























      




 
   



   


      
    
   
   
    
   
     
     




    





   




      


   



    


     
 


  






     
    

     

 

     


    




 

      
    


  


 
    

     
   


        
  

      





    
     

     
     





     





  



 





       

















     


      
      
     


 
       
    
       






   










      


     
       
     
      





  


      
     

    
 
 



 
      
   





      











     




       
    
 










      

         
 












      



 
   
     
    

        
       






 


      
















   




     








   



  
      


   



    


     














    






 


 
    














  

















   





 






  







       
      
     
 
     
   
        
      
      
 
     
  
     

     

       
       
        

    






   






             
             

  
     





 
        













        





     
      
    


 




  








    
    
 



   
 

 







  






     




 








  

    

 




   






             
             

  
     





 
        













        





     
      
    


 




  








    
    
 



   
 

 







  






     




 








  

    

 






   




       
    


   
  




  



 


 









      


     


     

   


   




      
   

      


    



Дослiджуванi
культури

K-сть
клонiв

Зони пригнiчення росту мiкроорганiзмiв симбiотними аерококами, мм, M±m

 8  5  45  34  13  63  93  167

S.aureus 10
21,3±2,3
р<0,05

- - - - - - 14,3±1,4

S.epidermitidis 10 -
19,4±1,9
р<0,05

- - - - - 12,4±1,1

S.saprophyticus 10 - -
20,4±3,8
р<0,05

- - - - 12,6±2,5

E.coli 10 - - -
21,5±1,8
р<0,05

- - - 2,3±0,2

P.vulgaris 10 - - - -
14,5±2,3
р<0,05

- - 5,6±0,5

P.aeruginosa 10 - - - - -
13,2±1,6
р>0,05

- 8,7±1,9

K.pneumoniae 10 - - - - - -
14,1±2,5
р>0,05

10,4±2,1





Дослiджуванi
культури

K-сть
клонiв

Зони пригнiчення росту мiкроорганiзмiв симбiотними аерококами, мм, M±m

111 95 47 123 240 132 298 167

N.meningitidis A 1 -
14,5±3,9
р<0,05

0

N.meningitidis B 17 -
12,5±1,4
р<0,05

0

N.meningitidis C 7 -
10,6±1,7
р<0,05

1,2±0,4

N.meningitidis Y 4 -
12,3±2,1
р<0,05

1,3±0,3

N.meningitidis Z 1 -
8,4±1,2
р<0,05

0

N.meningitidis 29E 5 -
9,0±0,8
р<0,05

0



   









   








   




     
     


    





 
     


    


 




















 

    

















 



 
  



    








   












   




     



           
   
       
   
      
    
       
     
         
      
      
 

           
   
       



          










   






 







   




    

    
    

      
  
     
     





    


     



    


     
    








 
     




  
 
 



  





    

    
     





 
      




     
     



 
   



    





   




     





     



     
    

 


 



   






   


    








     





   




п/п

Синтетичнi органiчнi сполуки

Дослiджуванi культури мiкроорганiзмiв

S.aureus
ATCC25923

(F/49)

E.coli
ATCC25922

Klebsiella
pneumoniae

 43

Proteus
vulgaris

 52

Pseudomonas
aeroginosa

27853(F/51)

Дiаметр затримки росту, мм

Амоксицилiн (контроль) 30±0,84 30±0,87 26±1,15 28±0,66 32±0,95

1. 5,7-диметил-3H-тiазоло [4,5-b]пiридин-2-он 10±0,24 0 0 0 0

2. 5,7-диметил-6-фенiлазо-3Н-тiазоло[4,5-b]пiридин-2-он 0 0 0 0 0

3. 5,7-диметил-6-(2-тол лазо)-3H-тiазоло[4,5-b]пiридин-2-он 0 0 0 0 0

4. 5,7-Диметил-6-(4-толiлазо)-3H-тiазоло[4,5-b]пiридин-2-он 0 0 0 0 0

5.
5,7-Диметил-6-(4-нiтрофенiлазо)-3H тiазоло [4,5-
b]пiридин-2-он

0 0 0 0 0

6.
4-(5,7-Диметил-2-оксо-2,3-дигiдротiазоло[4,5-b]пiридин-
6-iлазо) - бензойна кислота

10±0,30 0 0 0 0

7.
4-(5,7-Диметил-2-оксо-2,3-дигiдротiазоло[4,5-b] пiридин-
6-iлазо)-N-тiазол-2-iл-бензолсульфонамiд

0 0 0 0 0

8.
4-(5,7-Диметил-2-оксо-2,3-дигiдротiазоло[4,5-b]пiридин-
6-iлазо)-N-[1,3,4]тiадiазол-2-iл-бензолсульфонамiд

0 0 0 0 0

9.
3-(5,7-диметил-2-оксо-тiазоло[4,5-b]пiридин-3-iл)-
пропiонiтрил

0 0 0 0 0

10.
3-(5,7-диметил-2-оксо-тiазоло[4,5-b]пiридин-3-iл)-
пропiонова кислота

0 0 0 0 0

11. 6-Амiно-5,7-диметил-3H-тiазоло[4,5-b]пiридин-2-он 32±2,87 25±2,10 20±2,30 15±1,40 20±2,20

12.
5,7-Диметил-6-[(тiофен-2-iлметилен)-амiно]-3H
тiазоло[4,5-b]пiридин-2-он

0 0 0 0 0

13.
6-[(4-хлор-бензилiден)-амiно]-5,7-диметил-3H-
тiазоло[4,5-b] пiридин-2-он

0 0 0 0 0

14.
6-[(4-бром-бензилiден)-амiно]-5,7-диметил-3H-
тiазоло[4,5-b] пiридин-2-он

0 0 0 0 0

15.
5,7-Диметил-6-[(нiтро-бензилiден)-амiно]-3H-
тiазоло[4,5-b]пiридин-2-он

0 0 0 0 0

16.
6-[(2-гiдрокси-бензилiден)-амiно]-5,7-диметил-3H-
тiазоло[4,5-b] пiридин-2-он

0 0 0 0 0

17.
N-(5,7-диметил-2-оксо-2,3-дигiдро-тiазоло[4,5-b]
пiридин-6-iл)-ацетамiд

30±1,55 20±2,25 10±0,70 28±3,20 >10 0,95

18.
2-Хлор-N-(5,7-диметил-2-оксо-2,3-дигiдро-
тiазоло[4,5-b]пiридин-6-iл)-ацетамiд

0 0 0 0 0

19.
Kалiйна сiль 5,7-диметил-6-фенiлазо-3Н-
тiазоло[4,5-b]пiридин-2-ону

0 0 0 0 0

20.
3-Алiл-5,7-диметил-6-фенiлазо-3Н-
тiазоло[4,5-b]пiридин-2-он

20±1,55 0 14±1,20 0 0

21.
(5,7-диметил-2-оксо-6-фенiлазо-3Н-тiазоло[4,5-b]
пiридин-3-iл)-етиловий естерацетатно кислоти

17±1,55 0 10±0,35 0 15±0,90

22.
2-(5,7-диметил-2-оксо-6-фенiлазо-3Н-тiазоло [4,5-
b]пiридин-3-iл)-N-(4-нiтро-фенiл)-ацетамiд

0 0 0 0 0

23.
2-5,7-диметил-2-оксо-6-фенiлазо-3Н-тiазоло[4,5-b]
пiридин-3-iл)-N-м-толiлазо-ацетамiд

16±0,82 0 13±1,25 0 10±0,75







   





    

 






 





  
   
  
      



 

    


 




    

   

  








   




   
 

    
  

      
    



    

   



   
      


 
 
      
 

     


   




 
 

 



      



  


 


    


Kультури мiкроорганiзмiв

Наявнiсть росту культур у поживному середовищi за дi  рiзних
концентрац й сполук (мг/мл)

Амоксицилiн Сполука 11 Сполука 17

0,5 0,25 0,125 0,5 0,25 0,125 0,5 0,25 0,125

Staphylococcus aureus
ATCC25923(F/49)

+++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ +

E.coli ATCC25922 ++ ++ + +++ ++ + +++ ++ +

Klebsiella pneumonia  43 ++ ++ + + + + +++ +++ +

Proteus vulgaris 52 ++ + + ++ + + +++ ++ +

Pseudomonas aeruginosa
 27853(F/51)

++ ++ + +++ ++ + +++ ++ +




          
      

 











   






     
    
 
      
 
 
      

   
       

    
     
















 


  





























   
   





   
     




    
 
   















 





 















    



    
      



      
      
   



   






     
    
 
      
 
 
      

   
       

    
     
















 


  





























   
   





   
     




    
 
   















 





 















    



    
      



      
      
   





   




  



   

      













    
     





      












     


      


     
     


        
   

        
  

     
   
      
     








     
     









    
     


     

  
   

   



 








Назва препарату
Резистентнi,

%
Помiрно
стiйкi, %

Чутливi,
%

Ампiцилiн 88 12,4 9,6

Оксацилiн 100 0 0

Цефалексин 8,1 13,6 78,3

Цефтриаксон 4,62 11,28 84,0

Еритромiцин 52,4 43,3 4,3

Азитромiцин 49,41 46,5 4,09

Лiнкомiцин 64,2 31,65 4,15

Гентамiцин 11,2 20,4 68,4

Амiкацин 8,14 12,43 79,43

Нетромiцин 6,24 9,15 84,61

Ципрофлоксацин 4,12 14,43 81,45

Норфлоксацин 28,6 22,4 49,0

Гатiфлоксацин 6,5 9,1 84,4

Фурамаг 10,4 18,5 71,1

Сполука Fl4 10,4 26,6 63,0

Сполука Р6 14,2 18,1 67,7

Сполук Р7 15,8 13,42 70,0



   







    
     




    

 




   
     
     
 
      
     
   


     
    

 
        
     
      

 

   


      

    
    


 
  

      
  


 


   








      








    






















 




























   
 
    

















  


    

 
     








   




   
 
    




 


























   


  



   
      




    

  
     












  
   

     

  
   
 
 




    


     
     

     



       


     









   




   
 
    




 


























   


  



   
      




    

  
     












  
   

     

  
   
 
 




    


     
     

     



       


     







   






      


    


   





    





    
     

     

 
     




   

      

      
  


    
    


     


 


    




     



     
     


   

 






  
   
    


     





     
    







      









     
       












   




    
     



       

      

    

       






 


 



 
        
  



      





       
    
   

       
   





   





 

     
   
  

 



 
      

  






Назва екотопу n
кетоконазол флуконазол iтраконазол клотримазол нистатин амфотерицин В

R I S R I S R I S R I S R I S R I S

Слизовi оболонки
порожнини роту

29 100 0 0
96,6±
1,4

0
3,4±
1,4

89,7±
2,3

6,7±
1,9

3,4±
1,4

55,2±
3,7

0
44,8±

3,7
27,6±
3,4

0
72,4±
3,4

20,7±
3

0
79,3±

3

Вмiст товстого
кишечнику

38 100 0 0 100 0 0 100 0 0
34,2±

3,1
0

65,8±
3,1

13,2±
2,2

0
86,8±
2,2

10,5±
2

0
89,5±

2

Вагiнальний вмiст 19 100 0 0 100 0 0
94,7±

2,1
0

5,3±
2,1

89,4±
2,8

0
10,5±
2,9

21±
3,8

0
78,9±
3,8

5,3±
2,1

0
94,7±

2,1


 

        

Назва
екотопу

n
кетоконазол флуконазол iтраконазол клотримазол нистатин амфотерицин В

R I S R I S R I S R I S R I S R I S

Слизовi
оболонки

порожнини
роту

7
14,3±
5,4

42,8±
7,7

42,8±
7,7

14,3±
5,4

14,3±
5,4

71,4±
7

42,8±
7,7

0
57,1±
7,7

0 0 100 0 0 100
57±
7,7

0
42,8±

7,7

Вмiст
товстого

кишечнику
18

77,7±
 4

5,5±
2,1

16,7±
3,6

72,2±
4,3

11,1±
3

16,7±
3,6

83,3±
3,6

0
16,7±
3,6

11,1±
3

0
88,8±

3
33,3±
4,5

0
66,7±
4,5

44,4±
4,7

0
55,6±
4,8

Вагiналь-
ний вмiст

11 100 0 0
81,8±
4,7

0
18,2±
4,7

90,9±
3,5

9,1±
3,5

0
9,1±
3,5

0
90,9±
3,5

54,5±
6,1

0
45,5±

6,1
54,5±

6,1
0

45,5±
6,1
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Ауд. Вiз. Kiн. П_Л Бек С А Н MMSE Шульте ЕРс В ПС

4 6 1 п 26 2,8 4 3,7 28 62 87 69 54 77 70 0,89 0,77

6 1 4 п 10 6,4 7 8,3 19 45 34 51 51 54 47 0,96 1,09

2 4 4 п 6 3,2 4 4,2 23 52 41 54 44 47 48 1,09 0,92

2 2 7 п 18 4,8 5 4,9 26 33 46 38 32 32 36 0,91 0,88

2 3 6 п 16 6,2 7 7,7 28 58 62 67 39 36 52 1,11 0,74

4 4 3 п 7 5,8 5 6,8 28 40 39 32 35 30 35 1,14 0,99

7 2 2 п 13 5,7 6 8,1 26 91 80 80 85 78 83 1,1 1,03

1 1 0 п 16 6,4 5 8,1 27 62 75 74 64 90 73 0,85 0,88

2 3 6 п 7 6,6 6 7 26 70 80 77 52 65 69 1,02 0,76

4 5 2 п 9 5,6 6 4,8 26 60 80 88 55 65 70 0,86 0,79

1 4 1 п 10 6,3 6 7,6 25 69 86 78 71 56 72 0,96 0,99

4 2 3 п 16 3,7 5 3,9 25 58 73 55 71 64 64 0,9 1,11

3 4 4 п 23 4,4 5 5,6 26 70 73 84 59 77 73 0,96 0,81

7 0 4 п 8 4 4 2,3 27 60 90 77 61 70 72 0,84 0,85

6 1 4 п 21 6,1 4 7,3 22 85 162 144 142 119 130 0,65 1,09

2 1 8 п 5 3,9 4 5,1 28 64 87 68 90 64 75 0,86 1,21

3,6 3 4 п 13 5 5 6 25,6 61,2 74,7 71 63 64 67 0,9 0,9

4 3 4 л 30 4,8 4 5,8 27 104 142 136 138 145 133 0,78 1,04

6 0 5 л 7 4,2 6 3,8 25 71 74 72 73 57 69 1,02 1,05

3 5 3 л 9 6,2 6 6 28 85 70 75 79 65 75 1,14 1,06

6 4 1 л 16 6,7 5 7,5 27 67 90 78 94 73 80 0,83 1,17

4,8 3 3 л 16 5 5 5,8 26,8 81,8 94 90 96 85 89 0,9 1,1





   








       

       



 
   
      
      


    

   
     



 




     

      
     





  
 










   






    











 






     

























    
      
     
 
 




  
 
     

 



  









 
      
       







   


    
    

    








   













   


 
     

     



      



    

  


 
  






 
  
   

















     











   














   











    












     
    








   
      
         
     
   
    
     

   
          
           
     
                 
   
  







   








 






















    




   




 
      
      
     
 




  



  









  




     
    
    





     





    
     
   
   
     
     





 

   




   

         






    





   





     




      

  

     





       
     






     

    


    
      





 
     

    



   


 

  


       











 



     
   
       



    







      




      



    






 
   

 

   

       




 
 
   





   












   



    


      










     

    







   
    

   



   


        

    

 
      


    

   







    

      





Вид
лактобацил

Kiлькiсть
штам в,

видiлених з
вагiни

Вид лактобацил

Kiлькiсть
штам в,

видiлених з
вагiни

абс. % абс. %

L.acidophilus 35 16,5 L.rhamnosus 17 8

L.fermentum 28 13,2 L.casei 15 7,1

L.plantarum 25 11,8 L.gasseri 15 7,1

L.helveticus 21 9,9 Lactobacillus spp. 36 17

L.salivarius 20 9,4 Всього: 212 100
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п/п

Антибактерiальнi
препарати

Ступiнь чутливостi
стафiлококу (n 108)

Ч - % П - % Р - %

1. Амоксицилiн 40 37 23

2. Гентамiцин 70 20 10

3. Доксициклiн 50 36 14

4. Kанамiцин 47 22 31

5. Kарбенiцилiн 31 42 27

6. Левофлоксацин 85 3 12

7. Лiнкомiцин 67 5 28

8. Ломефлоксацин 87 9 4

9. Моксiфлоксацин 89 7 4

10. Норфлоксацин 73 15 12

11. Оксацилiн 64 18 18

12. Рiфампiцин 71 9 20

13. Пефлоксацин 90 3 7

14. Стрептомiцин 24 10 76

15. Тобрамiцин 58 18 24

16. Цефазолiн 75 12 12

17. Цефокситим 72 10 18

18. Цефтрiаксон 74 11 15

19. Цефуроксим 56 20 24

20. Ципрофлоксацин 84 11 5





   





      
     




 
     
     

   
     





     

    







    
 
    




     







    
   
   










   

   
  

  
   


 

   

       


    
 


  

      
     





      


    


      


   


    





  




    

     



п/п

Мiкроорга-
нiзми

Kiлькiсть
штам в

МБцK  (МФцK) препаратiв, мкг/мл

ДС ГР® МР ХГ

M±m

1. S.aureus 108 0,2±0,05 0,81±0,21 2,27±1,08 1,62±0,44

2. E.coli 11 10,4±3,4 13±2,6 26,03±6,95 20,8±6,95

3. C.albicans 15 6,5±1,7 5,2±1,7 18,2±5,2 10,4±3,4

4. P.aeruginosa 6 83,3±27,8 83,3±27,8 208,3±55,6 104,2±27,8

 
  














   



 
          





















    
    
     
    



 



     



    



    



   



  


 

  













       
       
  

    
 
      
      

       
       







 
  
      





    








   



 
          





















    
    
     
    



 



     



    



    



   



  


 

  













       
       
  

    
 
      
      

       
       







 
  
      





    






   










     
     


  



    

     




  


 

 








 

   
 


 


 





 


 
 

  

  
 

  


   



 


     
   





    



   

Характеристики
Штаммы S.aureus

55 71 84 105 123 127 210 275 339

Диаметр колоний (мм) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Пигментация колоний - - - - - - - - -

Рост в аэробных условиях + + + + + + + + +

Kаталаза - - - - - - - - С

Оксидаза - - - - - - - - -

Образование кислоты (аэробные условия) из:

Kсилозы - - - - - - - - -

Раффиноза - - - - - - - - +

D-мелибиозы - - - - - - - - -

Сахарозы - - - - + + + + -

Мальтозы + + + + + - - + +

D -манит + + + + + + + + +

D-маннозы + + + + + + + + +

D -трегалозы + - + - + - - - +

   -лактозы - + + - + + + + +

D -фруктозы + + - + + + + + +

D -глюкозы + + + + + + + + +

Kсилит - - - - - - - - -

Восстановление нитрата + + + - + + + - -

Фосфатаза - - - - + + + + +

Образование ацетоина - + - - - - - - +

Аргинин + + + + + + + + +

Уреаза - - - - - + + + +

Kоагулаза (кроличья плазма) - ± - - - - ± - -

Лецитиназа - - - - - - - + +

Гемолиз - - - - + + + - -











   


   

      
 





    

   



  
      




        






 
      

  









   
 
   

  

      







   


   




 

    





   





    
     
   
      
    



    



 




    

    




 
    









    


















    









 

     





   




             
         
 
 


     

            
         
 
           

  
    



    






    





    

   



    

  

    



     





    
   




 















   


      








     






       
     


 



  
   











   
   










   




             
         
 
 


     

            
         
 
           

  
    



    






    





    

   



    

  

    



     





    
   




 















   


      








     






       
     


 



  
   











   
   












   





 


     
      
   










    



   

    
   



  
   
 




  



  
 





  
     






    





 
 


    

   





  

    


       





        
         
 


      












       

   

 

Штами
Препарати

десептол фарматекс еротекс

Staphylococcus aureus
ATCC 25923

0,48±0 3,9±0 125±0

Escherichia coli ATCC
25922

3,9±0 125±0 125±0

Candida albicans CCM
885

3,9±0 62,5±0 250±0

Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853

62,5±0 125±0 250±0

Bacillus subtilis ATCC
6633

3,9±0 125±0 250±0





   










     


     





     

    
    




    







     

    

  
     



  

    
   
     


  

     


   
 



     


     



   


     



   
  




 














  
















 









   
   
    

   
        
    
      

   
   
           
      







   



  




  

    






      




     

   
  

   





      




   

     



 









 

    



     


    
      
    

      
 
    

        
     




  




   










     




  
         
    









   



  




  

    






      




     

   
  

   





      




   

     



 









 

    



     


    
      
    

      
 
    

        
     




  




   










     




  
         
    







   




       
      
     
     
    

    
 































   

 

    







        






   









       














      










 



  
  
  








    

   



    


    

     

      



     
  
     







   




 




  

  







      
  
    




   
  
     

 
     




    
   


   


    

     
   


     
   









   



    
   


             
   




п/п

Название
биохими-
ческой
реакции

Среда Влакон Среда Влакон

M.
bovis

M.tuber-
culosis
H37Rv

M.
avium
1603

M.for-
tuitum

M.kan-
sasii

ППД
Тубер-
кулин
с.19

Сухой
ППД
с.28

M.
bovis

M.tuber-
culosis
H37Rv

M.
avium
1603

M.for
tuitum

M.kan-
sasii

ППД
Тубер-
кулин
с.19

Сухой
ППД
с.28

1
Редукция
нитратов

10
0

10
90

6
0

10
90

5
100

5
40

5
60

10
90

10
90

6
83,3

10
100

5
100

5
80

5
80

2

Гидролиз
- 5-е сутки

10
50

10
0

6
0

10
30

5
100

5
60

5
60

10
50

10
0

6
0

10
30

5
100

5
60

5
60

- 10-е сутки
10
50

10
0

6
0

10
30

5
100

5
60

5
80

10
50

10
0

6
0

10
30

5
100

5
60

5
60

3

Дегидрогеназная активность с 1% глюкозой

- 3 часа
12
0

12
0

6
0

10
70

5
100

6
33,3

6
50

12
30

1
20

6
100

10
70

5
100

6
50

6
66,7

- 12 часов
12
100

12
91,7*

6
100

10
100

5
100

6
100

6
100

12
100

12
100*

6
100

10
100

5
100

6
100

6
100

4

Дегидрогеназная активность с глицерином

- 3 часа
8
0

8
0

6
0

10
80

5
100

6
50

6
100

8
100

8
50

6
83,3

10
80

5
100

6
100

6
100

- 24 часа
8

100
8

87,5
6

100
10
100

5
100

6
100

6
100

8
100

8
100

6
100

10
100

5
100

6
100

6
100

 





  




  















   




           
       
 
        
  
      

           
        

             
  
  




 
      
















    
     
  

   

      
     
   


    



      

















     
   
    
    
   
   
      
     


    
      
    




   

















     







   




           
       
 
        
  
      

           
        

             
  
  




 
      
















    
     
  

   

      
     
   


    



      

















     
   
    
    
   
   
      
     


    
      
    




   

















     









   


 Антибiотики

E.coli АТСС 25922 S.aureus АТСС 25923 P.aeruginosa АТСС 27853

Kонтроль
без АKK (мм)

AKK (%) Kонтроль без
АKK (мм)

AKK (%) Kонтроль без
АKK (мм)

AKK (%)

5 10 15 5 10 15 5 10

1 Бацитрацин, 4 од. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Гентамiцин, 10 мкг 20 25 22 30 23 22 21 22 24 25

3 Лiнкомiцин, 15 мкг 0 0 0 0 25 27 25 20 0 0 0

4 Нетилмiцин, 30 мкг 22 26 25 30 28 24 24 23 20 23 24

5 Пенiцилiн, 6 мкг 0 0 0 0 28 32 32 0 0 0

6 Рифампiцин, 5 мкг 14 10 10 12 35 28 26 0 11 15

7 Цефотаксим, 30 мкг 26 30 30 32 31 26 26 21 21 22

8 Амiкацин, 30 мкг 17 24 24 32 24 23 22 21 24 30

9 Доксициклiн, 30 мкг 19 19 19 21 30 30 23 0 12 13

10 Kанамiцин, 30 мкг 23 20 24 30 26 24 21 0 0 0

11 Kларитромiцин, 15 мкг 14 0 15 14 31 25 23 25 16 22 25

12 Левомiцитин, 30 мкг 25 24 24 24 26 26 25 8 8 10

13 Фурагин, 300 мкг 21 23 22 24 27 27 21 0 0 0

14 Норфлоксацин, 10 мкг 24 36 30 34 28 28 22 27 30 30

15 Тетрациклiн, 30 мкг 25 25 22 28 25 27 27 12 15 17

16 Цефазолiн, 30 мкг 21 21 20 21 36 28 28 32 0 0 0

17 Цефалексин,30 мкг 18 17 16 18 32 26 28 32 0 0 0

18 Цефоперазон, 75 мкг 24 21 24 24 26 18 18 25 18 17 20

19 Цефтазидим, 30 мкг 22 26 26 24 16 16 18 24 20 23 23

20 Ципрофлоксацин, 5 мкг 30 34 34 30 20 22 22 19 30 34 30

21 Оксацилiн, 10 мкг 0 0 0 0 20 31 26 29 0 0 0

22 Офлоксацин, 5 мкг 28 22 30 32 18 26 24 23 20 22 24

23 Цефтриаксон, 30 мкг 32 32 30 32 28 24 22 24 19 22 22

24 Цефуроксим, 30 мкг 21 18 23 22 23 24 26 23 0 0 0




      
      


    

      




     




 


    


     



  


  


      


     


      

      




  




   

     





   




     

    
      


  



     
      

      



   







     



     





 Антиб отики

E.coli АТСС 25922 S.aureus АТСС 25923 P.aeruginosa АТСС 27853

Kонтроль без
амбену (мм)

1 % амбен
(мм)

Kонтроль без
амбену (мм)

1 % амбен
(мм)

Kонтроль без
амбену (мм)

1 % амбен
(мм)

1 Бацитрацин, 4 од. 0 0 0 12 0 0

2 Гентамiцин, 10 мкг 24 24 24 26 20 22

3 Лiнкомiцин, 15 мкг 0 0 30 32 0 0

4 Нетилмiцин, 30 мкг 24 24 28 28 20 22

5 Пенiцилiн, 6 мкг 0 0 40 40 0 0

6 Рифампiцин, 5 мкг 15 19 36 35 0 0

7 Цефотаксим, 30 мкг 32 24 30 28 20 24

8 Амiкацин, 30 мкг 22 26 26 18 22 22

9 Доксициклiн, 30 мкг 18 22 29 28 0 0

10 Kанамiцин, 30 мкг 28 22 22 19 0 0

11 Kларитромiцин, 15 мкг 32 15 24 22 16 14

12 Левомiцитин, 30 мкг 30 25 30 30 16 10

13 Фурагин, 300 мкг 25 30 28 22 18 0

14 Норфлоксацин, 10 мкг 33 32 30 22 30 30

15 Тетрациклiн, 30 мкг 32 30 34 30 18 14

16 Цефазолiн, 30 мкг 20 17 36 31 0 0

17 Цефалексин,30 мкг 18 12 26 32 0 0

18 Цефоперазон, 75 мкг 24 24 25 28 17 22

19 Цефтазидим, 30 мкг 30 20 16 15 20 24

20 Ципрофлоксацин, 5 мкг 34 24 30 28 30 30

21 Оксацилiн, 10 мкг 0 0 35 32 0 0

22 Офлоксацин, 5 мкг 30 30 33 26 20 22

23 Цефтриаксон, 30 мкг 29 30 30 24 20 20

24 Цефуроксим, 30 мкг 22 18 32 32 0 0



 


   

  








   
 


   






          
   
       







   




 
















 

      

     
     
  





  








      
        



  



       

    

  

      


     


     
      









 





   
      
     
 
   

             
 
         













   




 
















 

      

     
     
  





  








      
        



  



       

    

  

      


     


     
      









 





   
      
     
 
   

             
 
         











   







      




      










      


 








        

        
      
   
      
    
    





    
     



    




 

      

 

      


    
     













     



  





      

    


    




     
     


     


      
       
      

  
    
     


      















   




     

 
    
 


        







    

  
 
    
   
  

    


   
   

   
  
  






      





   

 


      
    



     
     


 




     
     


  

     




      




      
  

Тест-мiкроби Kонтроль

Джерело фiтонцидiв

Туя
захiдна

Kипари-
совик

Лавсона

Kипарис
Аризонсь-

кий

Сосна
крим-
ська

Сосна
г рська

р

K.pneumoniae

 <0,05Л 130±8 60±3 40±2 50±6 60±7 40±3

Н 120±9 50±4 45±3 53±3 68±5 42±5

K.rhinoscleromatis

 <0,05Л 120±9 52±3 42±5 39±4 52±3 56±2

Н 110±7 59±4 36±8 43±5 55±5 49±4

K.ozaenae

 <0,05Л 120±9 76±3 54±5 48±3 70±7 60±3

Н 130±8 80±4 59±2 52±2 68±5 55±5

Escherichia coli 100±9 12±5 5±0,5 4±0,3 6±0,6 15±0,8

Shigella dysenteriae 110±8 0 0 0 0 0

Тест-мiкроби
Kiлькiсть
штам в

Джерело одержання
ефiрного масла

Сосна
г рська

Сосна
кримська

р

K.pneumoniae

>0,05
Л 15 42±0,3 38,0±0,1

Н 15 41±0,2 39,0±0,2

K.rhinoscleromatis

>0,05
Л 20 38±0,4 36,0±0,4

Н 20 39±0,3 38,0±0,2

K.ozaenae

>0,05
Л 15 41,0±0,2 40,0±0,1

Н 15 40,0±0,3 38,0±0,2

      
   









   




      
  



    
       
     
       


    



 



       

 


    
 
    





       
     
     
 


   


      
     







    
     



              
    

Показники iмунного статусу

Збудники клебсiльозу

Kонтроль
(+)

K.pneumoniae 1008 K.pneumoniae 16п

Л П Kонтроль (-) Л П Kонтроль (-)

Фагоцитарна активнiсть 46,5±0,2 72,6±0,3 64,2±0,3 54,3±0,1 75,8±0,5 60,5±0,4 78,5±0,3

Фагоцитарне число 2,85±0,03 4,35±0,02 3,21±0,01 2,99±0,01 4,61±0,02 3,55±0,02 4,15±0,01

Kiлькiсть бляшок гемолiзу 210±5 132±4 205±6 219±2 125±6 190±7 120±8
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норма 12 год 1 доба 3 доба

М ± M М ± m М ± m М ± m

Нестатево-
зрiлi

С 169,44± 10,17 253,42± 15,21* 429,64± 17,19* 368,31± 18,42*

М 184,17± 12,89 432,43± 25,95* 459,94± 13,80* 440,65± 30,22*

А 17,78± 1,24 19,20± 0,77 42,45± 2,55* 28,89± 2,02*

З 371,39± 14,85 705,05± 35,25* 932,03± 55,92* 837,85± 58,65*

Статево-
зрiлi

С 179,49± 7,18 249,37± 7,48* 392,34± 27,46* 343,33± 10,30*

М 187,99± 13,16 294,71± 8,11* 385,79± 23,15* 354,51± 21,27*

А 18,70± 1,31 18,84± 1,13 38,03± 1,52* 23,83± 1,43^

З 386,18± 23,17 562,92± 39,40* 816,16± 48,97* 721,67± 43,30*

Cтаречого
вiку

С 219,17± 10,96 330,27± 19,82* 481,29± 14,44* 507,38± 25,37*

М 293,90± 14,70 531,65± 31,90* 602,39± 24,10* 622,65± 43,59*

А 23,74± 1,19 24,10± 0,92 30,99± 1,86~ 47,01± 2,35*

З 536,81± 32,21 886,02± 10,84* 1114,67± 66,88* 1177,1± 58,85*




            
           





   


        
 








   
 
   
   

 

  

  












   
  



     








      

   

   



   



     




    

      


   



     




 
      
   


 
































    

  








   




 
      
     
     
        
     
            
    
    
    
     

 
         
     
   
              

            









 


















     

     

    
     
    
 





     

     

      

     

   
       
  
     
 
     
   


    















   




 
      
     
     
        
     
            
    
    
    
     

 
         
     
   
              

            









 


















     

     

    
     
    
 





     

     

      

     

   
       
  
     
 
     
   


    

















   




 




 





    






   

       






     
   

    


    
  






      









     


 

   
  


    












   
   




 


     

        

  


         

     

     

     





   
      




Обстеженi
групи

Довжина тiла (см)

Min - Max M±m

1 група 158,4 - 185,1 165,75±2,85 7,67

2 група 156,8 - 178,2 166,58±2,15 5,62

3 група 154,2 - 173,6 163,7±2,20 5,78





Обстеженi
групи

Маса тiла (кг)

Min - Max M±m

1 група 45,9 - 84,7 59,75±3,95 9,37

2 група 45,5 - 65,0 55,03±2,12 5,885

3 група 48,8 - 62,90 54,53±2,21 5,192









   






 

      
       

       



       
    

        



      





   




       

       






    















      





   
   
      
      









   




 







    

    


Показники
Обстеженi

групи

Статистичнi показники

Min - Max M±m

ПГK вдих
(см)

1 група 79,8 - 95,4 89,744±2,25 5,2209

2 група 77,0 - 89,8 89,05714±2,27 5,999413

3 група 77,0 - 96,5 85,325±2,54 6,153404

ПГK видих
(см)

1 група 75,4 - 95,2 83,73±2,27 5,911

2 група 73,0 - 90,4 83,05±2,26 5,331135

3 група 69,0 - 93,0 81,28125±2,30 6,564509

Екскурсiя

1 група 1,0 - 8,9 5,91875±1,25 3,034019

2 група 1,0 - 8,2 5,25625±1,33 3,239094

3 група 1,0 - 7,5 4,10625±1,30 2,382086

ЖЛ (мл)

1 група 2400 - 3700 3125±0,15 0,31

2 група 2200 - 3100 2580±0,15 0,31

3 група 1800 - 3200 2573±0,21 0,485





Показники
Обстеженi

групи

Статистичнi показники %
м'язово
сили до

масиMin - Max M±m

Динамо-
метрiя

право руки

1 група 16,0 - 34,0 23,68±2,21 5,021 39,63

2 група 12,0 - 30,0 20,12±2,0 4,44 36,56

3 група 16,0 - 34,0 21,65±2,0 4,37 39,70

Динамо-
метрiя лiво

руки

1 група 17,0 - 32,0 21,18±1,35 3,57 35,44

2 група 10,0 - 28,0 18,56±2,1 4,69 33,72

3 група 12,0 - 26,0 17,75±2,2 4,99 32,55











   


 
   

  

   



     





















 

  




 


























 

   

 


   







 

    








   
     
      
      
 
       
   
   
  
       
 

   
       
   
        




           







 















   


 
   

  

   



     





















 

  




 


























 

   

 


   







 

    








   
     
      
      
 
       
   
   
  
       
 

   
       
   
        




           







 













   







    
    


      
     
 



   

     
   





   

     
      

    





       
     
       




   
 








    
     
     

   
    
     


    
   



  

   
       

          
          
    
    



  

 
   




  
     


 
    

   
     

  

      

    


   
 

     

    
  
     




   












   







     



    



     

      
    
     


  



     


     

      
       





      



     
   
 




      
    




     
    




        
  
 



   






     


    
   


    
  
   
     

      
      





    


     
     
   



   

     


     

    



    
     
      


   







    
     






    











       
     
    
      

      



   
     
   



     




   


      


   


  




      
      





   








     





     


 






   


  

     





   


   


      






   


     
   
     

   





      



    
   







       
    




     
    

 









   







   




       
        
      
      
    
            
     
      

       
            
      
           
    
   

   


















   



    



 


















      

    
 
     
       



        




     

 

     





    

      

















   




       
        
      
      
    
            
     
      

       
            
      
           
    
   

   


















   



    



 


















      

    
 
     
       



        




     

 

     





    

      



















   








 

      
     




 


     

    




       



       





   



   






     

     
  
     




       


   



 







       
  







      
     
       
       
      
       
       
     
   

1 доба 3 доба

А1 А2 А1 А2

Група 1 3,20±0,53 3,03±0,61 3,47±0,13 3,49±0,11

Група 2
3,23±0,14
(100,9%)

3,17±0,15
(104,6%)

3,41±0,16
(98,3%)

3,27±0,24
(93,7%)

Група 3
3,30±0,15
(103,1%)

3,27±0,21
(108,9%)

3,53±0,10
(101,7%)

3,61±0,26
(103,4%)

Група 4
3,15±0,12
(98,4%)

3,24±0,27
(106,9%)

3,67±0,25
(105,8%)

3,80±0,24
(108,9%)

Група 5
3,57±0,21
(111,6%)

3,67±0,35
(121,1%)

3,36±0,15
(96,8%)

3,52±0,20
(100,9%)

Група 6
3,44±0,35
(107,5%)

3,36±0,23
(110,9%)

3,62±0,24
(104,3%)

3,81±0,26
(109,2%)

В1 В2 В1 В2

Група 1 2,73±0,37 2,33±0,17 2,56±0,11 2,56±0,13

Група 2
2,12±0,09
(77,7%)

2,08±0,16
(89,3%)

2,51±0,08
(98,0%)

2,32±0,09
(90,6%)

Група 3
2,20±0,08
(80,6%)

2,10±0,14
(90,1%)

2,29±0,13
(89,4%)

2,41±0,13
(94,1%)

Група 4
2,10±0,09
(77,0%)

2,18±0,13
(93,6%)

2,70±0,13
(105,5%)

2,30±0,10
(89,8%)

Група 5
2,54±0,12
(93,0%)

2,51±0,16
(107,7%)

2,32±0,11
(90,6%)

2,20±0,10
(85,9%)

Група 6
2,50±0,14
(91,6%)

2,52±0,15
(108,2%)

2,71±0,13
(105,8%)

2,66±0,19
(103,9%)

С1 С2 С1 С2

Група 1 1,60±0,21 1,40±0,31 1,78±0,07 1,65±0,08

Група 2
1,35±0,15
(84,3%)

1,37±0,09
(97,9%)

1,46±0,09
(82,0%)

1,49±0,06
(90,3%)

Група 3
1,48±0,13
(92,5%)

1,58±0,13
(112,9%)

1,58±0,08
(88,8%)

1,67±0,15
(101,2%)

Група 4
1,39±0,08
(86,9%)

1,47±0,10
(105%)

1,74±0,14
(97,6%)

1,82±0,12
(110,3%)

Група 5
1,47±0,09
(91,9%)

1,57±0,11
(112,1%)

1,55±0,09
(87,1%)

1,53±0,08
(92,7%)

Група 6
1,61±0,13
(100,6%)

1,54±0,13
(110%)

1,64±0,13
(92,1%)

1,76±0,14
(106,7%)



   






        







       


    
  
    




     

       

        






 

 
       



    


 





     

         
      
   
      
       
  









   
        
    


 
      

        



   




        
    
       
       

       
 






      



   



     





        



 
 
     





    

        
  






   




   
        
       
        
   
   
    
        
  

     
             
        
        






 




  





   

    


















   


    
  





   




 
















    


    

    
     
     
      


       

      




   
   





   




   
        
       
        
   
   
    
        
  

     
             
        
        






 




  





   

    


















   


    
  





   




 
















    


    

    
     
     
      


       

      




   
   



   







      


  
    
      






  





      

   
 
    





     
    




 

   



   


     
   



    
   



   



    
    



      




       

  

      


 


        

    
     



   



     


     
   



Характеристика хворих
Kiлькiсть хворих

ХВГ С ХВГ В ХВГ В +С

Загальна кiлькiсть
хворих

136 68 51

Вiрусологiчнi
характеристики

генотип 1б - 95
генотип 2 - 6

генотип 3, 3а - 24

HBe "+" - 52
НBe "-" - 16

репл кац я HCV - 37
репл кац я HBV - 14

Вiрусне наван-таження
(IU/мл)

>600*103 - 35
<600*103 - 42

>20*103 - 31
<20*103 - 21

-

Активнiсть трансамiназ:
нормальна
пiдвищена

32
104

17
51

14
37

Гiстологiчна активнiсть
гепатиту:
мiнiмальна
низька
помiрна
висока

17
58
44
17

16
26
24
2

12
7
18
14

Гiстологiчна стадiя
фiброзу:
0 бал в
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали

12
21
48
35
20

4
15
25
18
6

5
10
21
14
11





   



     
      





 




        



      
    
      




      
 




 

     
     




        
   
      



    
     
  






         

     
   
   
 


    






            
              
  



Показники
Стадiя фiброзу (Ф) Kоефiцiнт

кореляцi r0 балiв, n=15 1 бал, n=34 2 бали, n=47 3 бали, n=39 4 бали, n=29

АЛТ сироватки кровi, мкмоль/л*год 0,81±0,05 0,96±0,07 1,03±0,06* 1,04±0,03* 1,12±0,14*
0,11

р>0,05

АСТ сироватки кровi, мкмоль/л*год 0,57±0,06 0,73±0,07 0,80±0,05* 0,87±0,06* 1,10±0,13*#§ 0,22
р<0,05

АЛТ/АСТ 1,72±0,18 1,62±0,09 1,49±0,08 1,43±0,09 1,130,13*#§ -0,30
р<0,05

Альбумiни сироватки кровi, г/л 42,5±0,35 41,5±0,25* 41,1±0,50* 39,7±0,26*# 39,3±0,84*#§ -0,37
р<0,001

Протромбiновий iндекс, % 87,0±3,11 80,2±1,25 79,9±1,42* 75,4±1,67*# 66,8±1,75*#§ -0,36
р<0,001

Тромбоцити кровi, *109/л 261±11,2 245±6,27 212±6,38* 182±4,89*#§ 133±9,72*#§$ -0,41
р<0,001

IЛ-6 сироватки кровi, пг/мл 12,0±1,97 14,1±0,89 13,2±0,88 16,5±1,52 16,0±1,55
0,13

р>0,05

ФНП-     сироватки кровi, пг/мл 79,8±5,92 81,6±2,39 82,5±3,31 90,7±4,63 93,1±3,67*#§ 0,19
р>0,05

ТФР-   1 сироватки кровi, нг/мл 37,8±4,81 50,9±2,44* 88,6±3,38*# 128±4,20*#§ 160±9,01*#§$ 0,62
р<0,001

Гiалуронат сироватки кровi, нг/мл 50,4±11,3 55,3±4,82 123±9,12*# 253±16,5*#§ 313±23,6*#§$ 0,49
р<0,001







   





     

   

     
   
      








     



    


     
    
    
  

     

     
   

     



    
    
     

      




  
   

     
        


     

    




   


      

      

     
 

      












       
        
 
        
     


 

 






     
    
   











      
     



   
 

   


    
     

 


  




    
   


















   




     
      
       

              
    
        
           
      
        


     
          
    
    
    
 







    

    
  














       





 
















  

 
     




    
 
      
      
 






      






     
     






   




     
      
       

              
    
        
           
      
        


     
          
    
    
    
 







    

    
  














       





 
















  

 
     




    
 
      
      
 






      






     
     




   







    

  


 
     


     
    
   
     


 
    






     
   


 

     




      
  




     









 
 
    


    
    
     
    
     




     
      
     



    
  
    






                 
            
       

Сезони
року

Стат.
показ-

ник

Облiгатнi анаеробнi бактерi Факультативнi анаеробнi та аеробнi мiкроорганiзми

Bifidobac-
terium

Lacto-
bacillus

Bactero
ides

Peptostre-
ptococcus

Peptoco
Ccus

Esche-
richia

Proteus
Kleb-
siella

Entero-
coccus

Staphylo-
coccus

Др жжопод.
гриби роду

Candida

Середньо-
рiчнi

показники
(n=181)

n 181 181 181 156 37 181 120 3 7 29 52

C 100,0 100,0 100,0 86,2 20,4 100,0 66,3 1,7 3,9 16,0 28,7

р
i

0,16 0,16 0,16 0,14 0,03 0,16 0,11 <0,01 0,01 0,03 0,05

Червень
(n=14)

n 14 14 14 11 7 14 11 0 0 8 7

C 100,0 100,0 100,0 78,6 50,0 100,0 78,6 - - 57,1 50,0

р
i

0,14 0,14 0,14 0,11 0,07 0,14 0,11 - - 0,08 0,07

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 - - <0,05 <0,05

Липень
(n=14)

n 14 14 14 13 4 14 13 3 0 7 6

C 100,0 100,0 100,0 92,9 28,6 100,0 92,9 21,4 - 50,0 42,9

рi 0,14 0,14 0,14 0,13 0,4 0,14 0,13 0,03 - 0,07 0,06

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05

р1 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 - - >0,05 >0,05





   


    
 
 

 

     


 


      






      
    


 



      




                
             
      

Сезони
року

Стат.
показ-

ник

Облiгатнi анаеробнi бактерi  Факультативнi анаеробнi та аеробнi мiкроорганiзми

Bifidobac-
terium

Lacto-
bacillus

Bactero
ides

Peptostre-
ptococcus

Peptoco
Ccus

Esche-
richia

Proteus
Kleb-
siella

Entero-
coccus

Staphylo-
coccus

Др жжопод.
гриби роду

Candida

Середньо-
рiчнi

показники
(n=181)

ПР
8,87±
0,13

7,38±
0,11

9,12±
0,10

8,41±
0,13

8,23±
0,10

9,13±
0,10

3,53±
0,09

6,99±
0,16

8,89±
0,15

5,02±
0,15

4,29±
0,16

KKД 123,7 102,9 127,2 101,1 23,4 121,3 32,6 1,7 4,3 11,2 17,2

KЗ 0,20 0,16 0,20 0,16 0,03 0,20 0,05 <0,01 0,01 0,02 0,03

Червень
(n=14)

ПР
8,21±
0,46

7,43±
0,27

9,32±
0,11

8,93±
0,04

8,43±
0,22

9,38±
0,10

4,00±
0,33

0 0
5,54±
0,29

4,96±
0,14

KKД 115,5 101,0 126,6 95,4 57,3 127,4 42,7 - - 43,0 33,7

KЗ 0,16 0,14 0,18 0,13 0,08 0,18 0,06 - - 0,08 0,05

р >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 - - <0,05 <0,05

Липень
(n=14)

ПР
8,93±
0,40

7,36±
0,20

9,04±
0,16

8,31±
0,12

7,97±
0,31

9,23±
0,12

3,50±
0,23

6,99±
0,16

0
4,68±
0,09

4,94±
0,19

KKД 125,8 103,7 127,3 108,7 32,1 130,0 45,8 24,1 - 33,0 29,8

КЗ 0,18 0,15 0,18 0,15 0,04 0,18 0,06 0,03 - 0,05 0,04

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 - <0,05 <0,05

р1 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 - - <0,05 >0,05
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Рiд
мiкроорагнiзмiв

Kiлькiсть
штамiв

Мiнiмальна
бактерицидна

p
Kонцентрацiя (M±m)

(мкг/мл)

Декамет-
оксин

Цетил-
пiридинiю
хлорид

Streptococcus 20 3,17±0,54 3,41±0,56 >0,05

Staphylococcus 10 2,35±0,34 7,78±1,32 <0,05

Candida 11 6,72±1,31 9,82±2,47 <0,05




     

 


  


     













   











     















   


       
            
      
            

 





 















      




  
       





    



   




 


     
    


  

   



 





   



     


      






    
    

    

     







 



      
      









   


       
            
      
            

 





 















      




  
       





    



   




 


     
    


  

   



 





   



     


      






    
    

    

     







 



      
      







   




    



    

     







     









   

   




      

  






   
    



   
     

     


    


      

    




      
   
    




     
      


       



      



     










    



   







 





     






 




















   



  



         
       
 
     
        
         
           

      
 

         
          

  

                
       

        




  
   









 

 














 
  


          

     
   


    


    
      


    




    
  
   




     



     
       







   



  



         
       
 
     
        
         
           

      
 

         
          

  

                
       

        




  
   









 

 














 
  


          

     
   


    


    
      


    




    
  
   




     



     
       





   




     
         


     

     


 





      

   

      
       

    




     




    
   



  
  
   

 
   
  

    
  
  
   
   


     


   




      

        


     




     
  

   
     

     
      




Фактори
ризику

Симптоми

Хворi молодого
вiку (n = 110)

Хворi середнього
вiку (n = 67)

абс. ч. %±m абс. ч. %±m

Ендогеннi

Частi ГРВI 75 68,2±4,4 49 73,1±5,4

Хронiчнi ларингiти 7 6,4±2,3 5 7,5±3,2

Хронiчнi бронхiти 5 4,5±2,0 11 16,4±4,5

Пневмонi в минулому 24 22,8±4,0 16 23,8±5,2

Наявнiсть осередкiв хронiчних iнфекцiй
не респiраторно  природи

12 10,9±0,3 21 31,3±5,7

Знижена маса тiла 9 8,2±2,6 4 6,0±2,9

Послаблення iмунiтету в результатi
хронiчних захворювань рiзно етiологi

8 7,3±2,5 36 53,7±6,1

Супутнi хронiчнi соматичнi
захворювання

0 0 25 37,3±5,9

Екзогеннi

Табакокурiння 45 41,0±4,7 29 43,2±6,1

Висока психо-емоцiйна напруга 88 80,0±3,8 57 85,1±4,4

Переохолодження 74 67,2±4,5 37 55,2±6,1

 









  









    












 















   


           
       
   
           
   
    

            
          
      
           
     






 










      




      




     

     




  

  
     



          




    



 




   
 



      

       
 



      




  


       
      



 

     

        
       







   


           
       
   
           
   
    

            
          
      
           
     






 










      




      




     

     




  

  
     



          




    



 




   
 



      

       
 



      




  


       
      



 

     

        
       





   




      
       










       






  






  
 
   













       




     


   

       









    
     
    


     


 


    

 
     
      
 






   



    

 









     
     
       



   


    






 




   




     
     


  









   









   


    
 


    
    

  
      
   


   
 



  
    



     



    








  

    
     
 






     

     
  
  

    


  


      



    
     

     





      
     








     
    






    

      
    




    

   
      
     


       
     




    
 





    





   




   



    

  



 
   
     

       
   
    
    
  

   









     





   



    
     
     

    
      
      
  
      




  

    
    

    






   
    



 















    




































 



  





  



   









 














     









   


     
        
  

     


     
        




  



 













  





 
      
     


   
    
     






       






      

     






    





   




     







   


      








   


     
        
  

     


     
        




  



 













  





 
      
     


   
    
     






       






      

     






    





   




     







   


      






   






    



    
     
 



  




   

     



   


 


    


     





   



 


   
    




  


   

   
  


      

    
       
      


       
        


     
        

      
       

    
     


   




      


  








   










       




       




      




    










      
  


     



    


      
      





     
   




      
 


 
      



   


 
    

 

  
    

   




Мiкроорганiзми, KУО/мл

Основна
група

(n=124)

Група
порiвняння

(n=92)

абс. % абс. %

Lactobacterium 106 110 88,7 - -

Staphylococcus epidermidis 103 14 11,3 - -

Staphylococcus aureus 104 - - 8 9,2

Staphylococcus haemolyticus 105 - - 3 3,3

Staphylococcus saprophyticus 104 - - 2 2,5

E. coli 105 - - 7 8,3

Enterococcus faecalis 106 - - 5 5,8

Candida albicans 105 - - 10 10,8

Candida krusssei 103 - - 4 5,0

Gardnerella vaginalis 107 - - 13 15,0

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

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

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

Gardnerella vaginalis 105,
Candida albicans 104 - - 8 9,2

Gardnerella vaginalis 107,
Staphylococcus haemolyticus 105 - - 4 5,0

Staphylococcus aureus 104,
Candida krusssei 103 - - 2 2,5

Gardnerella vaginalis 104,
Staphylococcus aureus 103,
Candida albicans 104

- - 11 11,7

Mycoplasma hominis 2 1,6* 14 16,3

Ureaplasma species (parvum,
urealyticus)

- - 13 14,1

Chlamydia trachomatis - - 11 11,9

Показник
Основна група

(n=124)
Група порiвняння

(n=92)

Ig А, мг/мл 1,261 ± 0,14* 2,361 ± 0,22

Показники,
пг/мл

Основна група
(n=150)

Група порiвняння
(n=120)

IL 1 285,13±12,34* 333,9±11,621

IL 2 1,763±0,02* 1,857±0,03

IL 6 6,231±1,31* 10,753±1,211







   




 

      

    
    




  

  


   
      
     
      

    
    

   
          
    

            

 



 




















 





















 






 














    







      
   
     



      





   




 

      

    
    




  

  


   
      
     
      

    
    

   
          
    

            

 



 




















 





















 






 














    







      
   
     



      







   


  






        
   


            
  


   

   

 


    
   




    

    





  



    



 
    


   





    
       
      



 




       


   
    


     
       



   
     
 


 





    


   
   







  
     



      
     
    


   


     


    
    











   




 





           
        
  
 
    
   
     

      

           
         
 
  
       


  
 













 

















        

  



     







  
    

        
    
    




     
     

    
     
    
  









   




 





           
        
  
 
    
   
     

      

           
         
 
  
       


  
 













 

















        

  



     







  
    

        
    
    




     
     

    
     
    
  











   


     
       


   
  


     








     

      








   
    


   
   





    



     


  

 

    


     


 
  
 
    

     




   





    

      
      



        



 





    








   





 


      
   
    
      
      









  
     




           
    





 






     



     

    

   


      


 



       



    

       








     
  





    

    












   










    
    

 



    






  


     
      


    
    


      
     
    
     


     

   
     


      

    
    











      
     








      
     











   





   







      
    
     
     
       



    



       
 
 










 
   
  


  

   
  



    

  
   
  
  
   





   
  
  
   
  
   


    

   




 





  


    
     
   














   











   


      
        

 
  

     



    














 



      
     




        



 


п/п

Kлiнiчнi ознаки

Хворi з патологiю органiв
травлення (n=30)

p

До лiкування
5 доба лiкування

Ноофеном

1. Онiмiння чи похолодання пальцiв кистей, стоп 19 (63, 4%) 9 (30%) <0,01

2. Чи бува змiна забарвлення пальцiв кистей, стоп 11 (36, 6%) 12 (40%) >0,05

3. Вiдчуття серцебиття, "замирання", "зупинки серця" 9 (30%) 5 (16,6%) >0,05

4. Пiдвищена пiтливiсть ("постiйна" чи "при хвилюваннi") 16 (53,3%) 8 (26,6%) <0,05

5. Вiдчуття утруднення дихання ("нестачi повiтря", прискорене дихання) 12 (40%) 8 (26,6%) >0,05

6.
Порушення функцi травно системи (схильнiсть до запорiв, проносiв, здуття живота,
бiль)

25 (83,4%) 18 (60%) <0,05

7. Вiдчуття млостi (випадки непритомностi або вiдчуття, що можете знепритомнiти) 3 (10%) 2 (6,6%) >0,05

8.
Напади головного болю (дифузний головний бiль або "половина" голови, "вся голова",
бiль стискаючого або пульсуючого характеру)

26 (86,7%) 18 (60%) <0,01

9. Зниження працездатностi, швидка втомлюванiсть 24 (80%) 15 (50%) <0,01

10.
Порушення сну (труднощi засипання, поверхневий, неглибокий сон з частинами
пробудження, вiдчуття "нестачi сну", втома при пробудженнi ранком)

29 (96,6%) 20 (66,6%) <0,001








п/п Kлiнiчнi ознаки

Хворi з патологiю органiв травлення
(n=30)

p
5 доба лiкування

Ноофеном
30 доба лiкування

Ноофеном

1. Онiмiння чи похолодання пальцiв кистей, стоп 9 (30%) 5 (16,6%) >0,05

2. Чи бува змiна забарвлення пальцiв кистей, стоп 12 (40%) 6 (20%) >0,05

3. Вiдчуття серцебиття, "замирання", "зупинки серця" 5 (16,6%) 2 (6,7%) >0,05

4. Пiдвищена пiтливiсть ("постiйна" чи "при хвилюваннi") 8 (26,6%) 4 (13,3%) >0,05

5. Вiдчуття утруднення дихання ("нестачi повiтря", прискорене дихання) 8 (26,6%) 3 (10%) >0,05

6.
Порушення функцi травно системи (схильнiсть до запорiв, проносiв, здуття
живота, бiль)

18 (60%) 10 (33,3%) <0,05

7.
Вiдчуття млостi (випадки непритомностi або вiдчуття, що можете
знепритомнiти)

2 (6,6%) 0 -

8.
Напади головного болю (дифузний головний бiль або "половина" голови, "вся
голова", бiль стискаючого або пульсуючого характеру)

18 (60%) 9 (30%) <0,05

9. Зниження працездатностi, швидка втомлюванiсть 15 (50%) 10 (33,3%) <0,05

10.
Порушення сну (труднощi засипання, поверхневий, неглибокий сон з частинами
пробудження, вiдчуття "нестачi сну", втома при пробудженнi ранком)

20 (66,6%) 11 (36,7%) <0,01





   





  





      
 

    




   

      

    
  
 



      




     
      






  


       
 


    
       

    
     



      

    
     
      


     
    

       



     
      
  

       


   


     









      
    





     


   

   

      


    
      

   
     


 
 


  













   
















   


     
      
   
      
    
       
   
    
      

     
          
    

  

          


















  
















    
   














   


   





 

















 






   

    





   

 







   


     
      
   
      
    
       
   
    
      

     
          
    

  

          


















  
















    
   














   


   





 

















 






   

    





   

 





   




    


      
    


   

  


      


   
 


    






    
   




  


     
    






  





    











   


   





 













        


       
      

 

















   



  




     







  


    




  
    








     
    

     



    
   



               
     

Показник Група дослiдження Група контролю
Значення U

"дослiдження/контроль"

Kiлькiсть хворих 95 103

Розподiл чоловiки/жiнки 50/45 51/52 0,662

Середнiй вiк (x(95%д )±s) 38,7(36,7-40,7)±9,8 38,8(37,1-40,5)±8,6 0,911

Вiк дебюту (x(95%д ); Mе (Q25,Q75)) 25(23-26); 23(20,30) 24(23-25); 23(20,27) 0,488

Тривалiсть захворювання (x(95%дi); Mе (Q25,Q75)) 14(12-16); 13(7,20) 15(13-17); 13(9,20) 0,290

Тривалiсть госпiталiзацi (x(95%д ); Mе (Q25,Q75)) 52(46-57); 48(33,66) 72(64-80); 69(48,81) <0,001

Початковий рiвень PANSS  (x(95%дi); Mе
(Q25,Q75))

124(121-128); 125(114,137) 128(125-131); 128(119,140) 0,154

Початкова еквiвалентна доза антипсихотика
(x(95%дi); Mе (Q25,Q75))

431(401-460); 400(300,500) 447(430-464); 430(400,500) 0,249



                  
   

Показник
Група дослiдження x

(95 %д ); Mе (Q25, Q75)
Група контролю x(95 %дi);

Mе (Q25, Q75)
Значення U

"дослiдження/контроль"

Початковий рiвень PANSS 124 (121-128); 125 (114,137) 128 (125-131); 128 (119,140) 0,154

Kiнцевий рiвень PANSS 74 (71-76); 75 (66,80) 96 (94-98); 98 (92,102) <0,001

Початковий рiвень продуктивного фактору 30 (29-31); 30 (27, 33) 30 (30-31); 30 (28, 33) 0,632

Kiнцевий рiвень продуктивного фактору 19 (18-19); 19 (18, 20) 24 (23-24); 23 (22, 25) <0,001

Початковий рiвень негативного фактору 31(30-33); 34 (25, 38) 33 (32-34); 34 (31, 38) 0,281

Kiнцевий рiвень негативного фактору 19 (18-20); 19 (16, 22) 25 (24-26); 25 (23, 27) <0,001

Початковий рiвень фактору дезорганiзацi 33 (32-34); 33 (29, 36) 35 (34-35); 34 (31, 38) 0,008

Kiнцевий рiвень фактору дезорганiзацi  22 (21-22); 21(20, 24) 27 (27-28); 27 (26, 29) < 0,001

Початковий рiвень фактору збудження/агресi  16 (15-17); 15 (12, 19) 17 (16-17); 16 (14, 19) 0,069

Kiнцевий рiвень фактору збудження/агресi  7 (7-8); 7 (5, 9) 11 (10-11); 11 (9, 13) <0,001

Початковий рiвень фактору тривоги 14 (13-15); 14 (11, 17) 13 (13-14); 12 (11, 15) 0,091

Kiнцевий рiвень фактору тривоги 7 (-); 7 (5, 8) 10 (-); 9 (8, 11) <0,001

Початковий рiвень композитного iндексу -7 (-9,-5); -8 (-14,0) -7(-9,-6); -9 (-12, -3) 0,819

Kiнцевий рiвень композитного iндексу -7 (-8, -6); -7 (-9, -5) -7(-8, -7); -7 (-10, -6) 0,315

Початкова еквiвалентна доза антипсихотика 431 (401-460); 400 (300,500) 447 (430-464); 430 (400,500) 0,249

Kiнцева еквiвалентна доза антипсихотика 332 (307-358); 300 (250,400) 411 (392-430); 400 (350,450) <0,001





   




 




      








       
   


      



    










    
    
        






 




  
  
    


 
    

 

    



 






   




   
     

      


          

 


   
  

     
     






   









Показник
Kритерiй U Манна-Уiтнi

день 1 день 7 день 14 день 30 день 60 день виписки

Сума PANSS 0,154 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001

Продуктивний 0,632 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001

Негативний 0,281 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001

Дезорганiзований 0,008 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001

Тривожний 0,091 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001

Збудження 0,069 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Kомпозитний iндекс 0,819 0,519 0,370 0,045 0,366 0,315

CGI-S 0,257 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Показник
День 1 День виписки

дослiдження контроль дослiдження контроль

Легко хворий - - 30 4

Середня ступiнь 2 - 60 63

Явно хворий 28 24 5 31

Виражено хворий 61 76 - 5

Серед найважчих 4 3 - -







   







  

     


     
   


 



     
     


   


    
    


    





    


 











    













    



 

      

    
 




   
  
  



    







      



     











   
   
   






   



     


       

 



    







 




   






   






   



  
    
    





 





   
    
     

  






   




    
     

    

   
        
           
        


          
   





 












     

     
   
    
    
   

  

     


  






     

   


     
 
      
  
 


    





   
      

     
     



    
      
 

   

    







   








   




    
     

    

   
        
           
        


          
   





 












     

     
   
    
    
   

  

     


  






     

   


     
 
      
  
 


    





   
      

     
     



    
      
 

   

    







   










   



 










  

   

  




    

    
  
    

     



     
     
    


 


       




    

     


     



 
 


     

       

     





   

         






     





     
     
     
   
      



      

 

   




 

    
   
  


   





   




   
     
     
     
   
      


 
    
    
     
     
   



    
 
     

     
 




   


    

     
    
  

    



  


   
    



   
    
    




  
     
 


   
    
     

   
     
  
     
    



      

    


       

     
    





    
     
    

    








Рiд
мiкроорганiзмiв

Мiнiмальна бактерицидна концентрацiя
(M±m) (мг/мл)

Мiрамiстин Хлоргексидин Декасан

Enterococcus 20,8±4,1 31,3±6,6 5,2±0,7

Staphylococcus 16,5±4,3 18,7±4,9 8,9±0,6

Candida 31,3±6,7 19,5±5,2 10,9±1,3
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Роки

Kiлькiсть звернень
пацiнтiв укушених

тваринами

Kiлькiсть пацiнтв, що
отримали антирабiчне

щеплення

Kiлькiсть пацiнтiв що отримали
комбiнований курс антирабiчного

щеплення, антирабiчного гамаглобулiну

абс. число % % абс. число % % абс. число % %

2009 99 10 17,80 5 1,04

2010 149 18 32,20 5 1,04

2011 232 28 50,0 4 0,8

Всього 480 100 56 100 14 2,9






Тварини, що нанесли
укус

Роки

2009 2010 2011

абс. % абс. % абс. %

Собака
домашнiй 71 71,7 73 49,22 84 37,0

бродячий 5 5,05 44 29,5 97 38,6

Kiт
домашнiй 19 19,0 26 17,4 39 16,8

бродячий 4 4,04 4 2,68 8 3,45

Лисиця - - 1 0,6 - -

Щур - - 1 0,6 - -

Ховрах - - - - 1 0,85

Миша декоративна - - - - 1 0,85

Хом'як - - - - 1 0,85

Бшлка - - - - 1 0,85

Всього 99 100 149 100 232 100



Роки
1 категорiя

пошкоджень,
ослюнення

2 категорiя
пошкоджень

3 категорiя
пошкоджень

Загальна кiлькiсть
звернень пацiнтiв,
укушених тваринами

абс. чис. % % абс. чис. % % абс. чис. % %

2009 - 59 21,5 40 19,4 99 20,6

2010
4 (з них 3 хворi
на сказ тварини)

79 28,8 70 33,95 149 31,0

2011 - 136 49,7 96 46,65 232 48,4

Всього 4 274 100 206 100 480 100



Роки
Ослюнення без

пошкоджень
шкiрних покровiв

Садна Рана
Kiлькiсть звернень
пацiнтiв, укушених

тваринами

абс. чис. % % абс. чис. % % абс. чис. % %

2009 - 44 20,76 55 20,83 99 20,6

2010
4 (з них 3 хворi
на сказ тварини)

79 37,1 66 25,0 149 31,0

2011 -
89 (з них 1 хвора
на сказ тварина)

41,14 143 54,16 232 48,4

Всього 4 212 100 264 100 480 100





   





     






     
  



   
  



      
  
      
     



     
   

     




  



 

     

      

 



   


     
    

 





    
    


 
    
   

Kiлькiсть
хворих

Вiдсутнiсть iнфекцiйних
ускладнень

Нагноння ран
Середня

тривалiсть
лiкування

(днi)кiлькiсть % кiлькiсть %

Фурацилiн 94 86 91,5 8 8,5 14,2

Декасан 71 66 94,5 5 5,6 10,7

Всього 165 152 92,1 13 7,9 12,5




     
    
 
    
   
   
     

     
        
            
           
      
  
  



 

















  



   






      








   




 













      




    



    
 


    
     


   







    
      


 





      


    
 
    
      

       

    








 
     





      




      

   




   

     


     

   

   

       
     
     
   
     
    

     

     
  
     






   




      
      

    


 






    


      

         
     

   
     

         
       

    



     


   



    




 


    

   


 
























 























 
   














 















   




      
      

    


 






    


      

         
     

   
     

         
       

    



     


   



    




 


    

   


 
























 























 
   














 

















   








 
      
       


  

   
  
 















 

       
       
      


    






 

   



 
     

         
 


      








     

      
  



   

 


    

     
      


    


  


     
     


    







 












     
      


   

      
     







   




      



      

   

       
     


   

   




Самопочуття Активнiсть Настрiй

здоровi шизофренiя здоровi шизофренiя здоровi шизофренiя

Число елементiв лави 32 61 32,00 61,00 32,00 61,00

Середн 5,2 4,73 4,73 4,53 5,21 4,92

Стандартне вiдхилення 1,01 1,35 0,80 1,34 1,11 1,50

Стандартна помилка (середнього) 0,17 0,2 0,14 0,20 0,20 0,23

Мiнiмум 2,6 1 3,00 1,00 2,70 1,00

Максимум 6,5 7 6,00 7,00 6,90 7,00

Дiапазон (максимальна вiдстань) 3,9 6 3,00 6,00 4,20 6,00

Сума 166,4 208,5 151,50 199,30 166,70 216,60

Стандартна помилка суми 5,75 8,96 4,55 8,92 6,28 9,98

Сума квадратiв 897,3 1066 737,33 980,43 906,63 1163,54

Скоректована сума квадратiв 32,04 78,48 20,07 77,69 38,23 97,28

Середн геометричне 5,07 4,5 4,66 4,27 5,07 4,62

Середн гармон йне 4,92 4,16 4,59 3,88 4,91 4,19

Мода 5,4 3,6 #Н/Д #Н/Д  #Н/Д #Н/Д

Дисперсiя 1,03 1,82 0,65 1,81 1,23 2,26

LCL 4,83 4,32 4,44 4,12 4,81 4,47

UCL 5,56 5,14 5,02 4,94 5,61 5,38

Асиметрiя -1,24 -0,36 -0,36 -0,54 -0,87 -0,62

Стандартна помилка асиметрi 0,4 0,34 0,40 0,35 0,40 0,35

Ексцес 3,9 2,77 2,23 3,32 2,89 2,67

Стандартна помилка ексцесу 0,73 0,65 0,73 0,65 0,73 0,65

Альтернативна асиметрiя (Фiшера) -1,3 -0,38 -0,37 -0,56 -0,91 -0,64

Альтернативний ексцес (Фiшера) 1,28 -0,09 -0,69 0,50 0,08 -0,22

Kоефiцiнт варiацi 0,19 0,28 0,17 0,30 0,21 0,31

Середн вiдхилення 0,74 1,1 0,66 1,03 0,86 1,21

Другий момент 1 1,78 0,63 1,77 1,19 2,21

Третiй момент -1,24 -0,87 -0,18 -1,26 -1,13 -2,03

Четвертий момент 3,91 8,83 0,88 10,34 4,12 13,04

Медiана 5,4 4,8 4,90 4,55 5,50 5,05

Помилка медiани 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04

Рiвень значущостi 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05











   



       

      



      
      


    
 


   
  

   
   
  
  

    
  
   
  





  
  
   
  
      

    

  
    


 

      

    
 
 

 



    
 
    
    

  

     





  










   




   



       


 

     

    




    

    

    



      
 
    

  

 

 






    






 
  
     

    



 


   
     
      
     
       
          

    

   
         
    
                

   








 























   




 
  
  



















 
      






       






 


    

      

       
     
     
      


      






 










        

     

     




     



 






  
      



      
     





 
   











   




     
   


     
   





    




      
      
 
   




      






   

     
     


    


   





 











   


  








  














   



      
    

      

     


     

     




  
      



       
     
      







     





     
         
  
     
         
    

 
     
          
   





    






   


    

   

      
     

  

    
      


 
      








 



















      
    



    





 















     







   




     
   

     
            
 
             

          
               

     
          





   


























    



     
  
     

    


     

      




   




     

       


    
    
      
   
  
     





   




     
   

     
            
 
             

          
               

     
          





   


























    



     
  
     

    


     

      




   




     

       


    
    
      
   
  
     







   




    











  
 

 
      
      
       
      

 




      
     

    


   
   




 
    



  
   




 



 




        


     


     
    
       


     



  






     
     
 








    

     
    
   


    
 


      



    



       
      



     
 






   







       





    
 
 


      
 
      
 
     







     
     

 

     

      
      

 





   




    
      

      




     
     
     
    


       
   
   

   



    





 


     
    

 



     
      
       


     

       








      

    



    
     


     


     
     

    

    







   



    



   

    

     
    

     
   





      

     

 


    
    





     



    

      
      
     
    



    
 






     
    


   

      

      
     


    
      



  
 
 



     

     
     

      
 



      
    
     



     
     
 
    

        

    



     

       
     
     


   


     
 
      
      
   





   







      

      

 

 


     
    
      


     


    



       

     

   

  



 



































  



   




 




 















 






 













  












     
          
       
         


  

      
  
  


  
 
   
   







   


       

     
           
         
            

           
          
             

        



            







 




















    

     


    
    
     
 

  




   
        



     


  
      
    
     

    
  

  



     
     

 
     







   


       

     
           
         
            

           
          
             

        



            







 




















    

     


    
    
     
 

  




   
        



     


  
      
    
     

    
  

  



     
     

 
     





   















    




  


   


  

    
 


     

   
   



 



   

    


   




 











      
      
      

         
    
      













         
    

Термiн
обстеження

Групи

А, n=31 Б1, n=31 Б2, n=31

I трим. 8,4±0,3 18,2±0,3* 14,1±0,7*

II трим. 7,2±0,28 22,5±0,24*# 17,9±0,9*#

III трим. 5,7±0,23 29,1±0,83*# 22,4±0,82*#

Ознаки

Групи

А, n=31 Б1, n=31 Б2, n=31

абс. % абс. % абс. %

Середнiй вiк жiнок 27±2 роки 5 16,1 27 87,1 25 80,6

Соцiально та екологiчно
несприятливi умови

3 9,7 29 93,5 27 87,1

Спонтаннi викиднi - - 16 51,6 13 41,9

Позаматкова вагiтнiсть - - 4 12,9 3 9,7

Аборт, що невiдбувся - - 3 9,7 2 6,5

Порушення МФ 3 9,7 21 67,7 19 61,3

Запаль. захворювання ВСО 2 6,5 27 87,1 24 67,7

Тютюнопалiння 3 9,7 15 48,4 12 38,7

Серцево-судинна патологiя - - 31 100 29 93,5

Захв. ШKТ 2 6,5 17 54,8 13 41,9

Патологiя СВС - - 13 41,9 11 35,5

Гестацiйна анемiя - - 14 45,2 11 35,5

Гестацiйний пiлонефрит - - 10 32,3 9 29,0

Ig до цитомегаловiруса 12 38,7 29 93,5 26 83,9

Дрiжджопод бний грибок 3 9,7 11 35,5 9 29,0

Гiперкоагуляцiя - - 31 100 31 100

Гiперкальцiйемiя - - 31 100 31 100

Раннiй токсикоз - - 26 83,9 24 67,7

Прееклампсiя - - 14 45,2 11 35,5

Загроза раннього викидня - - 31 100 31 100

Загроза пiзнього викидня - - 31 100 31 100

Загроза передчасних полог в - - 31 100 31 100

Передчас. в дшар. плаценти - - 27 87,1 26 83,9







   


   
  


   

    
    


      
    
       
 







   






  

 



    

    
     
   




   




 

  


  

     



    

  
    
     
  









       


  

    
       

      
 

   








   



    
    


 



    






    

   
  



  























    
  

  







   




 
       
  
    

        
     
    
     
 
    

 
           
    
         

           
  
         
 
    





 
















    







      


    
 

   

 



  
    
  



     



       



    
     
   


  

      






   




 
       
  
    

        
     
    
     
 
    

 
           
    
         

           
  
         
 
    





 
















    







      


    
 

   

 



  
    
  



     



       



    
     
   


  

      








   


   
     


    



  




    
    






        



 




    


       
 


    


    
     
    


    


    

        
 
      
     




     



         
       
        
  


      

      
   
  
    
 
    
      
   



        





 
     
     

         

         





     
     

      


     

      

 


 

        
  










   





         


  










       

       
    







     
       


  

   
     
     
  
 
       

       





     
     

 




     
    


     

      



      

     
      


  
        
 



      

     
 


  
       


   
      
    


    


     
   
    



      




  


       



 




     
      


     


       







   



       





   


       

   


         


  
    




 
    

        
 
     



      



      


     


   







     




      
    






    
     
     
  

    
       
    
        
   
        
   
   

     
           
    
 
      
          
        
   



 
 























    
     






   






 
 
















  


     



   

 












    


      
     

   
   




   
   
 
      


      
     

  


     


    
   

    
    


    

 

     
     
     



 



    

    
    




    
    

      


     







   


     

   
      



      
    



 













      
    


 















      



       

   

 

   


     





      



 
     


    
      
   

  
     


     




     





         
      










рН

Локалiзацiя ХАГ

ВсьогоФундаль-
ний

Антраль-
ний

Пан-
гастрит

Анациднiсть 2 (2%) 2 (2%) 10 (10%) 14 (14%)

Гiпоациднiсть 3 (3%) 9 (9%) 17 (18%) 29 (30%)

Нормациднiсть 3 (3%) 37 (38%) 11 (11%) 51 (52%)

Гiперациднiсть 1 (1%) 3 (3%) 0 4 (4%)

Всього 9 (9%) 51 (52%) 38 (39%) 98 (100%)




рН

Ступiнь атрофi слизово
оболонки Всього

1 2 3

Анациднiсть 0 5 (5%) 7 (7%) 12 (12%)

Гiпоациднiсть 5 (5%) 19 (19%) 13 (13%) 37 (38%)

Нормациднiсть 30 (31%) 8 (8%) 7 (7%) 45 (46%)

Гiперациднiсть 4 (4%) 0 0 4 (4%)

Всього 39 (40%) 32 (32%) 27 (28%) 98 (100%)





   















     
      
   

     


   




     
       

   
    







     




      
     
 

  


    


     


  





  
  






 



 
    


    


   





   




 
 
  
  
 

  

  
  
 




рН

Локалiзацiя ХАГ

ВсьогоФундаль-
ний

Антраль-
ний

Пан-
гастрит

Анациднiсть 2 (3%) 0 4 (6%) 6 (9%)

Гiпоациднiсть 4 (6%) 7 (10%) 6 (9%) 17 (25%)

Нормациднiсть 11 (16%) 29 (43%) 2 (3%) 42 (62%)

Гiперациднiсть 1 (1%) 2 (3%) 0 3 (4%)

Всього 18 (26%) 38 (56%) 12 (18%) 68 (100%)

рН

Тип кишково  метаплазi

ВсьогоПовна Неповна

1 2 3 1 2 3

Анациднiсть 0 0 2 (3%) 0 0 4 (6%) 6 (9%)

Гiпоациднiсть 0 2 (3%) 5 (7%) 3 (5%) 4 (6%) 7 (10%) 21 (31%)

Нормациднiсть 9 (13%) 7 (10%) 2 (3%) 11(16%) 7 (10%) 3 (5%) 39 (57%)

Гiперациднiсть 1 (1,5%) 0 0 1 (1,5%) 0 0 2 (3%)

Всього 10 (14,5%) 9 (13%) 9 (13%) 15 (22,5%) 11 (16%) 14 (21%) 68 (100%)
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Вiк (рокiв)
I група (n=133) II група (n=68) III група (n=49)

aбс. % aбс. % aбс. %

16-20 22 17 11 16 12 25

21-30 90 67 49 72 36 73

Старше 30 21 16 8 12 1 2



Захворювання

Породiлi I
групи (n=133)

aбс. %

Поднання хронiчних запальних хвороб (хро-
нiчний пiлонефрит + хронiчний тонзилiт)

44 33

Хронiчний пiлонефрит 42 32

Хронiчний тонзилiт 30 23

Хронiчний гастрит 11 8

Iншi 6 4



       

Ускладнення вагiтностi
I група (n=133) II група (n=68) III група (n=49)

aбс. % aбс. % aбс. %

Ускладнення I половини: 105 79 38 56 16 32

- загроза переривання вагiтностi  65 49* 22 32* 7 14

- раннiй гестоз 37 28 16 24 9 18

- загострення хронiчного пiлонефриту 3 2 0 0 0 0

Ускладнення II  половини: 117 88 41 60 15 30

- фетоплацентарна недостатнiсть 60 45 25 37 5 10

- загроза передчасних  пологiв 40 30* 13 19* 8 16

- прееклампсiя 13 10 3 4 2 4

- загострення хронiчного пiлонефриту 4 3 0 0 0 0



       

Ускладнення пологiв та
пiсляпологового перiоду

I група
(n=133)

II група
(n=68)

III група
(n=49)

aбс. % aбс. % aбс. %

Ускладнення пологiв: 121 91 57 84 21 43

- травми пологових шляхiв 50 38 39 57 11 23

- передчасний розрив плiдних оболонок 34 26* 6 9* 5 10

- патологiя прикрiплення, дефект послiду 24 18* 8 12* 3 6

- слабкiсть пологово дiяльностi 13 9 4 6 2 4

Ускладнення пiсляпологового перiоду:

- суб нволюц я матки 12 9* 6 9* 1 2







   



   


  




     


   
       


   




     








   



   




 



    

 


    
     





   
         
  
          
   
        
      
     
        

   
           
         
                 
         
    
 



 





































    






















   











   








 














    






     

    
     
     


     












      
 
 


       

   


 

      


      

     


     
   
       
      
  





 
    

 


      
    









  
 

      

  
      

     

 











   





   


 

    
 
    




    

     




   







 
  
      
   

    

     
  
     
    
  
    

  
   

      



 






    
      




   
        



      



 


      




      
     



     


      
    





  

  






   










     


 



 

  

    


   







   


      
  


    



      



  

    








    





     



























   




 

 






     

      
    


   





    



     
      

      
 




    





     
   


    
   
  


   






    
  
     
     
     


  
   





     
 








   









    

    
     



     
    


      
 





      










      


      
    
    
     
 
     

     



    

  




      
  

    
     





    


     

     


   






     

 







 



     






     



    
    

    
    












    



   


     









      

 

    





  





   


   
     
    
    
        
           
  
  

   
           
 



















     
   


    





   







     







 


 












    












  
    




    
   


    


   

 










   


   
     
    
    
        
           
  
  

   
           
 



















     
   


    





   







     







 


 












    












  
    




    
   


    


   

 








   






      









  

  








 


 






      
     
      





      






    
  

      

     

        

       



   






     



      









Група I
(основна)

(n=10)

Група II
(порiвняльна)

(n=12)

середнiй вiк пацiнток 32,3±3,4 33,5±2,8

естрадiол (в день введения
гонадотропiна)

1237±354 1387±450

Середня кiлькiсть
використаних ампул
гонадотропiнiв

28,7+8,4 26,9±9,8

кiлькiсть ооцитiв 9,8±4,3 10,4±3,9

кiлькiсть отриманих ембрiонiв 7,8±3,2 5,1±3,1

кiлькiсть ембрiонiв класа А 3,1±0,9 1,9±1,1

Група I
(основна)

(n=10)

Группа II
(порiвняльна)

(n=12)

Вiдсоток вагiтностей 39,5% 31,9% ns

Вiдсоток викиднiв 0% 5,0% ns

ns - вiдмiннiсть суттва

 











   


    



   




   


      















    








 





   




   
        
       

       


      


   
              
        
         






 



















    
 




   


       
 


 


 

     









   
    


 


















   




   
        
       

       


      


   
              
        
         






 



















    
 




   


       
 


 


 

     









   
    


 
















   






   
  










     
 
    

    
    

     

     



  

   
 
 
   


  

   





  
   
   

   
  
  
   
   
   
 
  

  



 






     





        
    












Ознаки

ГРУПА I (n=15) ГРУПА II (n=16)

До
лiкув.

Через
3 м.

Через
6 м.

До
лiкув.

Через
3 м.

Через 6
м.

Гiперполiменорея 12 6 5 13 3 3

Дисменорея 10 2 1 10 6 7

Передменструальнi кров'янистi
видiлення

6 1 1 7 1 1

Тривожнiсть 3 0 1 4 2 2

Дратiвливiсть 7 1 0 7 5 4

Масталгiя 5 1 1 5 1 1

Перед менструальний головний бiль 9 1 1 6 1 1

A 0,49 0,12 0,11 0,46 0,17 0,17

0,37 0,38 0,29 0,29

Залози/строма>1/3 15 1 2 16 2 1

Дiаметр залоз >200 12 0 0 12 3 2

Порушення конфiгурацi залоз 10 1 1 10 1 1

Набряк строми 7 0 0 7 3 4

Склероз строми 4 3 2 4 4 4

Вiдсутнiсть предецидуально  реакцi 15 7 7 16 7 7

A 0,7 0,13 0,13 0,67 0,28 0,19

0,57 0,57 0,39 0,48

Товщина ендометрiю >16мм 13 0 0 14 0 0

ЕМK>1/3 12 0 0 13 0 0

Неоднорiднiсть м-ехо 9 2 1 11 4 4

Нечiткiсть контурiв м-ехо 8 2 2 7 3 5

A 0,69 0,06 0,05 0,66 0,11 0,15

0,63 0,64 0,55 0,51

IПП 1,19 0,29 1,10 0,51

СПKK 0,98 0,59
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Kомпоненти

Вмiст компонентiв, %

Kомпозицiя
1

Kомпозицiя
2

Kомпозицiя
3

Kомпозицiя
4

Kомпозицiя
5

Kомпозицiя
6

Kомпозицiя
7

Декаметоксин 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5

Гiдроперит 3,0 3,0 3,0 0 3,0 3,0 3,0

Полiвiнiлбутираль 4,0 3,0 5,0 4,0 4,0 2,0 6,0

Спирт етиловий до 100 мл до 100 мл до 100 мл до 100 мл до 100 мл до 100 мл до 100 мл

Мiкроорганiзм

Ширина зони затримки росту навколо катетера (мм)

Kомпозицiя для покриття катетера

Kомпозицiя
 1-3

Kомпозицiя
 4

Kомпозицiя
 5

Kатетер з
хлоргексидином

P.aeruginosa 15 0 10 10

E.coli 17 14 5 11

S.epidermidis 30 25 5 17

      






   




 





    


            
      
  
    

 


   

    

             
         
    

           

          

  



    


 


   







 


















   






     
     
     



  
     
     
     
   

      
    
     






   




 





    


            
      
  
    

 


   

    

             
         
    

           

          

  



    


 


   







 


















   






     
     
     



  
     
     
     
   

      
    
     








   


      




      



   




      
    

    

     
       
    

 



 
     

  
 


  

 

  



    
     







    


        
    
 
       
      
     


   



       




      

    

    
    









 

    
    


     
 



 








        






      

    


       
    







   




     
     

     
      



     




        




     
    
      


   





 

    
   




      







      




 













     
       
     
    
     
       
    

      

     
           
        





      

























    









   




 

























    
       




 




     















    
    










   
   
      




Райони Чоловiки Жiнки Дiти

Барський район 6 3 2

Бершадський район 17 4 3

Вiнницький район 27 4 3

Гайсинський район 5

Жмеринський район 5 1 1

Iллiнецький район 8

Kалинiвський район - - -

Kозятинський район 26

Kрижопiльський район 9 4

Липовецький район 3

Лiтинський район 13 12 4

Могилiв-Подiльський район 4 1 1

Мурованокуриловецький район 9 1 1

Немирiвський район 7 3

Оратiвський район 7 2

Пiщанський район 7 2

Погребищенський район 11 4 9

Теплицький район 5

Тиврiвський район 1 1

Томашпiльський район 2 1 1

Тростянецький район 3 1

Тульчинський район 18 6 8

Хмiльницький район 28 6 7

Чернiвецький район - - -

Чечельницький район 1 1

Шаргородський район 3 1

Ямпiльський район 5 2

м. Ладижин 6 2

м. Вiнниця 16 10 50

ВСЬОГО 250 53 33





   




    



     




  





      
 

      
 


    




         





     
      



    















   





    









Райони Хворi
Насе-
лення
(тис.)

Поши-
ренiсть

Барський район 11 54,1

Бершадський район 24 62,1

Вiнницький район 34 76,3

Гайсинський район 5 58,8

Жмеринський район 7 36,0

Iллiнецький район 8 38,6

Kалинiвський район - 59,6

Kозятинський район 26 41,4

Kрижопiльський район 13 39,6

Липовецький район 3 34,6

Лiтинський район 29 39,69

Могилiв-Подiльський район 6 66,5

Мурованокуриловецький район 11 27,2

Немирiвський район 10 51,2

Оратiвський район 9 22,7

Пiщанський район 9 21,9

Погребищенський район 24 32,0

Теплицький район 5 30,1

Тиврiвський район 2 43,8

Томашпiльський район 4 34,8

Тростянецький район 4 37,2

Тульчинський район 34 57,6

Хмiльницький район 41 54,0

Чернiвецький район - 23,0

Чечельницький район 2 22,7

Шаргородський район 4 58,8

Ямпiльський район 7 41,9

м. Ладижин 8 24,1

м. Вiнниця 86 369,0

ВСЬОГО 426 1627,1 1:3819



 
















   


















   






   








 
       
       
  

    

 
          


    




 

















     

    

      
        


    
 


    

    
   

    


      


     

    


   
        
 
   
     
 
 


      


    

     
   

      


   
  
   







   






   








 
       
       
  

    

 
          


    




 

















     

    

      
        


    
 


    

    
   

    


      


     

    


   
        
 
   
     
 
 


      


    

     
   

      


   
  
   





   





     



      

        
    

 

    
 

     


 




     

      



       
     
     
    
     








   
      
 



    
      










      










Пневмонії

Перинатальне 
ушкодження ЦНС

Асфіксії

Жовтяниці

Менінгоенцефаліт

Виразково-некротичний 
ентероколіт

Запальні  захворювання додатків 
матки,цервіцити, ерозії, кольпіти
Хронічний пієлонефрит

Самовільні викидні

Штучні аборти

Передчасні пологи

Післяпологові та післяабортні 
інфекційні ускладнення







Кольпіти

Хронічний пієлонефрит

ГРВІ,грип

Внутрішньоутробна гіпоксія 
плода
Багаторазова загроза 
переривання вагітності
Плацентарна недостатність



Передчасні пологи

Допологове відходження 
вод
Асфіксія новонародженого

Внутрішньоутробна гіпоксія 
плода
Змінений колір 
навколоплідних вод
Слабкість пологової 
діяльності







   



      
  




   


   

  
       
    
        

       


   


 


      





    


     



     


  
     




 
   








     




   
      
       

         
     

E.coli

Staph.epidermidis

Staph.aureus

Protei

Гриби роду Candida

 












   















   
























 
 





   



   
    
      
  
     





   




    

  
       


   
       
        
            
     


      





 



















      

    

      








     
 
      




  

    
        






   


     




 



      

 







   




    

  
       


   
       
        
            
     


      





 



















      

    

      








     
 
      




  

    
        






   


     




 



      

 









   



      

       

       



    



       
     
   
     


       


 
       


       

     

   
      
      


      



    

      




 



    







     

      

    
    
     
    
     



     
 

       



   





     

   













Роки
Д агноз

2006-
2007

2008-
2009

2010-
2011

Всього

Тимомегалiя 1 2 4 7

Акцидентальна iнволюц я
ЗЗ

11 12 31 54

Гiперплазiя ЗЗ 9 26 22 57

Гiпоплазiя ЗЗ 8 16 20 44

Аплазiя ЗЗ 1 2 3

Склероз ЗЗ 1 2 3

Атрофiя ЗЗ 1 1 2

Дисплазiя ЗЗ 2 2

Фiброз ЗЗ 1 1

Незрiла ЗЗ 1 1

Виразне збiднiння лiмф.
клiтин ЗЗ

1 1

Kальциноз ЗЗ 1 1

Гранулематозна тимома 1 1

ВСЬОГО 34 61 82 177





   




   










 




    
  


   
         
    
         


    
 
       

   
            
            
             

  
 



 























 










   















  






   










 
  













    
















    
  

 












   




 


















    
 


 




        
       
     

  

     






      
   
       
     
    
     

    

   
     

    
    




    

     
     
  


   
     
    



       
    
     





   
     
 

    








  

      


    

    
 
     







   










   
     

 



  
     



 
  


          



 





   
   



  





   
      
   

    



  






   




        
      
    

  
      

      
  
    

   
 



    



 
 
  
   
   

     


   








    



      
    




Iнвалiднiсть 1994-1996 1997-1999 2000-2002

Первинна 16,3 24,1 22,3

Загальна 115,8 142,0 178,4

Iнвалiднiсть 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

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









   


   
 


     
  

    
  
 


 

     



    
   






    

     
  
   
     

 

    







      
    
 




    
  





 
 
     



   




    



     




   


      
       

  
    


   



       
    
     

    
      




     

   
   


     






 

Дитина з 
особливими 
потребами 

Заклади охорони 
здоров’я 

Обласний центр 
соціальних служб 

сім’ї, дітей та 
молоді 

Центр здоров’я Неурядові об’єднання 
та організації області 

Заклади освіти і науки Заклади головного 
управління праці та 
соціального захисту 

населення 

Наукові заклади 

Засоби масової 
інформації 





   




 
      
   
        
          
   
   
   
        

 
           
     



    




 





 






















 
















 


















    


    

       





      


     
      





   




 
      
   
        
          
   
   
   
        

 
           
     



    




 





 






















 
















 


















    


    

       





      


     
      







   


 

   


     


     





        
      
        

     
      



       
        
     














     

   





      







      
 

    
       


 





  










  
    

 



 


 









    



    
    

     

     




Показники

Kiлькiсть обстежених n=414

Хворi ХОЗЛ
та ГХ n=256

Хворi ХОЗЛ
n=108

Хворi ГХ n=50

Cереднiй вiк
60,5±0,6; 61

(54; 69)
56,5±1,2;

57 (50; 68)
60,6±1,5; 63

(54; 70)

Чоловiки абс, % 158 (61,7%) 68 (63,0%) 20 (40,0%)

Середнiй вiк
59,6±2,6; 61

(55;69)
56,2±2,8;

58 (51; 68)
59,6±4,3; 61

(52;67)

Жiнки абс, % 98 (38,3%) 40 (37,0%) 30 (60,0%)

Середнiй вiк
61,9±1,2; 62

(54;69)
57,08±4,2;
58 (50;69)

61,2±3,32; 63
(54;69)

Ч : Ж 1,6 : 1 1,7 : 1 1 : 1,5









   




 
     



     


   








   

    


     
      





     




      



       


         
     

     
       
      


  
     
  
    






     
      
   


  
    
  

   
      


   
  




  

     
     

     
      

28,1
16,6

46,2 53,3 53,3
44,4

45,2

30,35

50,89

63,78 61,33

47,6

42,2

16,17

42,09

54,77
48,76

24,49

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Фізичне  
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Обмеження ролі Загальна біль Соціальне 
функціонування
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розумове 
здоров?я

О бмеження ролі 
внаслідок емоц. 
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Показники

Kлiнiчнi групи (n=75) p

ХОЗЛ II +
ГХ II

(n=26)

ХОЗЛ II +
ГХ III (n=15)

ХОЗЛ III +
ГХ II (n=18)

ХОЗЛ III +
ГХ III (n=7) 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4

1 2 3 4

Фiзична активнiсть 52 (33; 77) 49 (22; 66) 27 (16; 55) 28 (22; 38) 0,71 0,07 0,015 0,16 0,008 0,73

Роль фiзичних проблем в обмеженнi
життдiяльностi

12 (0; 50) 50 (25; 75) 0 (0; 25) 0 (0; 50) 0,03 0,37 0,56 0,013 0,07 0,94

Загальна бiль 48 (42; 77) 55 (45; 70) 33 (22; 57) 45 (32; 45) 0,56 0,040 0,26 0,033 0,08 0,48

Соцiальна активнiсть 62 (37; 62) 75 (37; 87) 62 (50; 87) 50 (25; 75) 0,17 0,17 0,53 0,73 0,015 0,16

Загальне розумове здоров'я 52 (44; 60) 56 (44; 68) 60 (44; 68) 44 (28; 88) 0,38 0,50 0,65 0,78 0,34 0,64

Роль емоцiйних проблем в обмеженнi
життдiяльностi

33 (0; 100) 0 (0; 100) 33 (0; 100) 0 (0; 100) 0,88 0,84 0,88 0,84 0,90 0,76

Живучiсть, енергiя, втома 40 (25; 45) 45 (20; 60) 40 (25; 50) 30 (15; 40) 0,14 0,76 0,37 0,46 0,20 0,35

Загальне сприйняття здоров'я 35 (35; 40) 35 (35; 45) 35 (30; 45) 30 (20; 35) 0,39 0,80 0,05 0,34 0,024 0,17

Здоров'я порiвняне з минулим роком 25 (0; 50) 25 (0; 50) 37 (25; 75) 25 (20; 45) 0,98 0,13 0,91 0,16 0,75 0,20
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