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«Трансфер  медичних  технологій в охорону здоров’я України» 
 
1. СТАН МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН ЛІПІДІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ 
ПАСИВНИХ ТА АКТИВНИХ КУРЦІВ  
 
Пікас О.Б., Пікас Г.Б., Брюзгіна Т.С. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 
 

Мета –  вивчити та оцінити стан метаболічних змін ліпідів сироватки 
крові у здорових осіб-курців. 

Матеріали і методи. Обстежено 24 (26,4 % із 91) здорові особи (пасивні 
курці - І група), 32 (35,1 % із 91) здорові особи (активні курці - ІІ група) та 35 
(38,5% із 91) здорових осіб (не курці - ІІІ група, контрольна). Метаболічні 
зміни ліпідів вивчали за складом жирних кислот (ЖК) у сироватці крові на 
газорідинному хроматографі серії «Цвет-500». Оцінку складу ЖК ліпідів 
проводили за методом нормування площ (шляхом визначення піків метилових 
похідних ЖК і їх частки  у %). 

Результати та їх обговорення. У сироватці крові осіб І та ІІ груп 
виявлена міристинова (С14:0) і маргаринова (С17:0) ЖК, чого не спостерігалось у 
контрольній групі (ІІІ). Кількість міристинової ЖК (С14:0) становила (12,0±1,0) 
% в осіб І групи і (12,6±0,7) % - ІІ групи та свідчила про ендокринні зміни в 
організмі. Поява маргаринової ЖК (С17:0) обумовлена присутністю 
бактеріальної інфекції в організмі людини, що суттєвіше виражено в осіб ІІ 
групи - (1,2±0,2) %. У І групі - (0,7±0,05) %.  
Кількість пальмітинової (С16:0) та стеаринової (С18:0) ЖК у пасивних та 
активних курців вірогідно зменшувалась, р<0,05. У І групі кількість 
пальмітинової  ЖК (С16:0) становила (32,4±1,8) %, у ІІ – (32,6±1,7) % (при 
(41,9±0,9) % у ІІІ групі), що свідчило про деструктивні зміни лецитинової 
фракції фосфоліпідів крові. Рівень стеаринової ЖК (С18:0) дорівнював (8,2±1,0) 
% у І групі і (8,8±0,9)% у ІІ групі (при (15,1±1,3) % у ІІІ групі). В обох групах 
у сироватці крові зростав рівень лінолевої ЖК (С18:2) (до (19,3±1,5) % в осіб І 
групи та до (25,5±1,8) % - ІІ групи, р<0,05) порівняно з ІІІ групою, де рівень її 
становив (16,0±1,4) %. 

Висновки. Активне й пасивне куріння суттєво впливає на склад ЖК 
ліпідів у сироватці крові: з’являються міристинова (С14:0) і маргаринова (С17:0) 
ЖК, зменшується рівень пальмітинової (С16:0) і стеаринової (С18:0) ЖК та 
зростає кількість лінолевої ЖК (С18:2).  
 

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЛЕКТРОСВАРКИ  В  
СОСУДИСТОЙ  ХИРУРГИИ 
 
Черняк В.А.,  Музыченко П.Ф. ,Хворостяна Н.Т., Первак І.Л., Дорошенко 
С.В., Дідковський А.П., Левон М.М., Селиванов С.С., Зоренко Е.В. 
Национальный медицинкий университет имени А.А.Богомольца,  Киев. 
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Институт електросварки имени Э.О.Патона  НАН Украины, Киев, Украина. 
 

  Цели: Опыт применения электрохирургии для резки тканей и гемостаза 
насчитывает около ста лет. За истекший период были предложены и 
применялись различные, как правило, однополюсные   устройства и 
аппаратура, облегчающая работу хирурга, сокрачающая время операции и 
значительно уменьшающая кровопотерю во время оперативного 
вмешательства. 

  На протяжении последних 15 – 20 лет, усилиями сотрудников Института 
електросварки   имени Е.О.Патона НАН Украины, совместно и сотрудниками 
Института трансплантологии и экспериментальной хирургии имени 
А.А.Шалимова, был создан апарат для биполярной электросварки.  В технике 
сваркой называют процесс получения неразъемного соединения материалов, 
чаще всего металлов. В медицине термин “сварка” в настоящее время 
употребляется  для обозначения как процесса получения неразъемного 
соединения двух первоначально разделенных частей тканей, так и для 
перекрытия (sealing) полых органов, таких как сосуды, кишки и т.п.    

 Материалы, методы и обсуждение:  Процесс высокочастотной сварки 
мягких биологических тканей биполярным инструментом феноменологически 
и технически ничем не отличается от контактной точечной сварки металлов. В 
обоих случаях свариваемый материал помещается межу электродами, 
сжимается с некоторым усилием и через него пропускается электрический ток. 
В результате внутри свариваемого материала выделяется энергия, 
пропорциональная квадрату тока и электрическому сопротивлению материала. 

 При высокочастотной сварке биологических тканей определяющим 
является их нагрев. Поэтому знание температуры ткани в формируемом 
сварном соединении при исследовании всех аспектов сварки чрезвычайно 
важно. Однако трудности измерения температуры сварного соединения в 
процессе сварки привели к тому, что этот вопрос практически не изучен. Нам 
известна лишь  несколько публикаций, где приведены экспериментальные 
кривые изменения температуры альбумина и стенки артерии  во время нагрева 
высокочастотным электрическим током [1, 3, 10] с  довольно большими 
колебаниями показателей -  от 50 до 120°С.  Скорость коагуляции.  
содержащиеся в ткани белков, существенно зависит от температуры: чем она 
выше, тем быстрее белки коагулируют в результате чего происходит 
соединение сжатых стенок сосуда, что исключает кровотечение. 

В настоящее время  для електросварки наиболее часто используются 
пинцеты и зажимы. В тех случаях, когда хирургу трудно  контролировать 
давление, ориентируясь только на силу пальцев, удерживающих инструмент, 
пинцеты должны быть оснащены специальными приспособлениями. Следует 
подчеркнуть, что стабилизация давления имеет существенное значение. 
Поскольку у ткани сосудов малая упругость, то чем больше сила, с которой 
электроды сжимают ткань, тем меньше нагреваемый объем, что так или иначе 
отражается на прочности електрошва. При избыточном сжатии, неминуем 
электрический пробой свариваемых слоев, и наоборот, при недостаточном 
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сжатии, нагреваемый объем чрезмерно велик. 
Биполярную коагуляцию часто используют для герметизации сосудов 
диаметром до 1,5 мм. 

Герметизированный биполярной коагуляцией сосуд выдерживает без 
потери герметичности  давление, значительно превосходящее артериальное. 
Наши первые исследования показали, что при определенных условиях 
благодаря биполярной коагуляции можно соединять не только стенки тонкого 
сосуда, но и множество других слоев различных органов и тканей. Однако 
предстояло выяснить, что требуется для того, чтобы биполярную коагуляцию 
можно было использовать для соединения тканей в месте разреза взамен 
традиционного соединения с помощью ниток или металлических скобок. При 
этом необходимо было обеспечивать надежность соединения органов или 
тканей, гарантирующего их функционирование в раннем послеоперационном 
периоде и скорейшее восстановление функций оперированного органа. 
Многочисленные экспериментальные исследования показали, что надежность 
соединения органов и тканей зависит от многих факторов, в частности, формы 
кривой тока высок частоты, формы кривой термического цикла, абсолютных 
значений частоты, температуры нагрева свариваемых участков ткани и 
сжимающих их электродов, удельного давления электродов на мягкие ткани, 
продолжительности нагрева ткани, ее физических свойств и др. Надежное 
соединение тканей возможно только при благоприятном сочетании 
перечисленныхфакторов. 

Для того чтобы восстановление физиологических функций 
оперированного органа или ткани протекало достаточно быстро и не влекло за 
собой осложнений, термическое воздействие должно быть, с одной стороны, 
минимальным, с другой — достаточным для получения надежного 
соединения. Этим соответственно, кроме всего прочего, и отличается процесс 
сварки от традиционного процесса биполярной коагуляции, при котором 
перегрев ткани в 
месте расположения электродов или неудачное его осуществление может 
привести к потере жизнеспособности ткани. Важно также, чтобы сварочное 
оборудование и сварочный инструментарий были простыми и удобными для 
хирурга, не отвлекали его внимание и не приводили к потере времени на его 
регулирование и наладку. 

Выводы: Подытоживая проведенные экспериментальные исследования и 
учитывая имеющийся наш опыт (3 патента) мы находимся на пороге решения 
електросварки магистральных сосудов. 
 
3.  МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
СОСУДОВ 
Музыченко П.Ф., Черняк В.А., Пархоменко М.В., Кобзарь А.Б., Прокопец 
К.А., Жебеленко Я.Г., Зоренко Е.В. 
 
4.  ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИПОЛЯРНОГО 
ЭЛЕКТРОСКАЛЬПЕЛЯ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 



 

5 
 

Музиченко П.Ф., Черняк В.А., Кобзарь А.Б., Семенов В.Р., Первак І.Л., 
Хворостяна Н.Т., Дорошенко С.В., Прокопець К.О., Селіванов С.С. 
 
5. ПРЕИМУЩЕСТВА  СИСТЕМЫ  ДЛЯ  НАКОСТНОГО  
ОСТЕОСИНТЕЗА «МЕТОСТ» 
Музиченко П.Ф., Кобзарь А.Б., Первак І.Л., Селиванов С.С. 
 
6. ДОСВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДІЛЕННЯ ГЕНОМНОЇ ДНК З ТКАНИНИ 
ЗЛОЯКІСНОЇ ПУХЛИНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЩО 
ЗАКЛЮЧНА В ПАРАФІНОВИЙ БЛОК 
Мішалов В.Г., Дінець А.В. 
Кафедра хірургії №4, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця 
 
7. ЕНДОНАЗАЛЬНА ДАКРІОЦИСТОРІНОСТОМІЯ В ЛІКУВАННІ 
НЕПРОХІДНОСТІ СЛЬОЗОВИХ ШЛЯХІВ ОРГАНА ЗОРУ. 
Деева Ю.В., Гребень Н.К., Кобзар П.А. 
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця. 
 
Деева Ю.В. – професор кафедри отоларингології НМУ, д.мед.н., Гребень Н.К. 
- доцент кафедри офтальмології НМУ, к.м.н, м. Київ 03057, пр.. перемоги 58, 
кв.16, 0675273311, студент медичного факультету НМУ 
 Мета -  вивчення методу ендоназальної дакріоцисторіностомії в 
лікуванні непрохідності сльозових шляхів органа зору. 
 Матеріали і методи.  У 10 хворих  з порушенням прохідності 
сльозових шляхів проведено оперативне втручання – ендоназальна 
дакріоцисторіностомія з імплантацією штучних дренажів в сльозових 
канальцах ока, з них 4 – чоловіки, 6 – жінок. В віці від 37 до 53 років.   
 Результати та їх обговорення.   У хворих з непрохідністю сльозових 
шляхів, після проведення діагностичних проб та рентгенологічного 
дослідження з контрастом, проводилось оперативне втручання.  При 
ендоназальному доступі проводилось видалення сльозової оболонки, 
кісткового фрагменту в ділянці проекції сльозного міхура, вводили через 
сльозову точку та верхній, нижній сльозові  канальці  дренаж,  фіксували його 
в порожнині носа.  В післяопераційному періоді проводили  2-3 промивання 
сльозових шляхів, призначали протизапальні краплі «тобрадекс» 3-4 р на добу. 
Такий малоінвазивний метод  втручання дозволяє швидко отримати результат, 
знизити сльозотечу, зберегти косметичний ефект. Термін спостереження 6 
місяців.  
 Висновки. Реабілітація та лікування хворих з порушенням 
прохідності сльозових шляхів складний та безперервний процес. Застосування 
ендоназальної дакріоцисторіностомії  з використанням дренажу дозволяє 
отримати  стійкий ефект лікування, відновити прохідність сльозових шляхів, 
зникнення сльозотечі у хворих. 
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8. МАЛОТРАВМАТИЧНІ АМПУТАЦІЇ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОПОРНОЇ 
ФУНКЦІЇ СТОПИ У ХВОРИХ НА НЕВРОІШЕМІЧНУ ФОРМУ 
СИНДРОМА ДІАБЕТІЧНОЇ СТОПИ 
Приступюк М.О., Королева К. 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 
 

Мета - робота спрямована на удосконалення хірургічної техніки 
виконання операції, спрямованих на поліпшення та прискорення загоювання 
рани, зі збереженням опорної здатності стопи. 

Матеріали і методи. Здійснені хірургічні втручання у 31 хворого на ЦД, 
ускладненого синдромом діабетичної стопи невропатичної та невроішемічної 
форм. Група спостереження складалась із 11 чоловіків та 20 жінок. 
Контрольна група була представлена 30 пацієнтами. У всіх хворих відмічалися 
трофічні виразки на пресорній поверхні стопи за класифікацією Вагнера 2б і3б 
ступеню, виразкибули інфікованими та поширювалась до кісток. 

Результати та їх обговорення.	У хворих основної групи на другому дні 
післяопераційного періоду зникає біль у рані; набряк на стопі значно 
зменшується на також на другу добу після накладання апаратної пов’язки 
(VAC-T) ознаки набряку на стопі та гомілці зникають на третю добу. На 8-16 
день відбувається повне очищення рани з активною епітелізацією у ній. Після 
зняття апарату у всіх пацієнтів не виявлено жодних ускладнень, рани чисті, 
активна грануляція та епітелізація. Активні грануляції в рані підтверджені 
мікроскопією препарату з тканин рани. У препараті із грануляційної тканини 
відмічений активний ріст судин в тканині. При бактеріологічному дослідженні 
росту мікроорганізмів з посіву рани не виявлено. Жодному хворому не було 
потреби у повторних хірургічних втручаннях. Тривалість перебування хворих 
основної групи у стаціонарі до пластичного закриття ранового дефекту 
складала в середньому 15,50±1,12 дня. 

Висновки.	 Виконання хірургічної операції запропонованим методом 
виключає необхідність високих ампутацій у хворих із СДС. При лікуванні 
гнійно-септичних ускладнень на стопі у хворих із СДС з використанням 
вакуум-терапії відпадає потреба етапних операцій на стопі. Комплексне 
хірургічне лікування гнійних ускладнень на стопі з використанням вакуум-
терапії сприяє прискоренню очищення рани, в середньому у 2 рази та 
зменшенню тривалості хірургічного лікування у 1,8–2,1 ра 
 
 
9. РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ШЛУНКА 
УСКЛАДНЕНОГО КРОВОТЕЧЕЮ  
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Фомін П.Д., Іванчов П.В., Заплавський О.В., Пруднікова О.М., Столярчук 
С.М., Лобанов С.М.  
Кафедра хірургії №3,  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ. 
 
Мета – покращення результатів лікування хворих з раком шлунка 
ускладненим кровотечею.  
Матеріали і методи. У клініці за період 1999 – 2016 рр. лікувалося 1125 
хворих з гострокровоточивим раком шлунка. I стадія захворювання 
встановлена у 46(4,1%) хворих, II – у 210(18,7%), III – у 402(35,7%), IV – у 
467(41,5%). Аналіз результатів лікування хворих проведений у двох періодах, 
що відповідають етапам аналізу, розробки та впровадження у клінічну 
практику алгоритму хірургічної тактики: І період (817 хворих) – 1999 по 2011 
рр.; ІІ період (308 хворих) – 2012 по 2016 рр. 
Результати та їх обговорення. Лікувальна тактика визначалася в залежності 
від розповсюдженості пухлинного ураження і стадії процесу, наявності 
супутньої патології, ступеня важкості крововтрати, стану гемостазу. 
Розроблений нами алгоритм лікувальної тактики базується на проведенні 
ендоскопічного гемостазу при активних пухлинних кровотечах та заходів, 
направлених на профілактику розвитку рецидиву кровотечі при ознаках 
спонтанної зупинки кровотечі і наявності стигмат, шляхом використання 
мініінвазивних методів ендохірургічного гемостазу згідно визначених 
критеріїв їх ефективності, з наступним проведенням пролонгованого клініко-
ендоскопічного моніторингу. Згідно розробленого алгоритму лікувальної 
тактики і визначених критеріїв показань до проведення оперативних втручань, 
хірургічне лікування проведено у 524(46,6%): радикально - 362(69,1%), 
нерадикально - 162(30,9%). 

Висновки. Впровадження у клінічну практику розробленого алгоритму 
лікувальної тактики у ІІ періоді дозволило досягти зниження показників 
загальної летальності з 10,0% до 5,8%, післяопераційної летальності у 2,7 рази. 
Частоту післяопераційних ускладнень серед радикально оперованих осіб 
знижено у 2,4 рази та нерадикально оперованих – у 1,2 рази. 

 
10. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ЕКСТРЕНА І НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»  
СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
Яременко О.Б., Добрянський Д.В., Дудка П.Ф., Ільницький Р.І., Тарченко 
І.П. 
Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету,  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ. 
 

Мета - описати шляхи підвищення мотивації у студентів-стоматологів 
до вивчення «непрофільної» дисципліни: «Екстрена і невідкладна медична 
допомога» (ЕНМД) та забезпечення ефективної самостійної пізнавальної 
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діяльності студентів. 
Матеріали і методи. Методика викладання навчальної дисципліни 

ЕНМД полягає в залученні у  навчальний процес інтерактивних методів 
навчання. 

Результати та їх обговорення. Враховуючи незначну кількість годин, 
відведених на вивчення ЕНМД (лекції ˗ 10 год., практичні заняття ˗ 20 год.), 
практичні заняття включають значну кількість різних навчальних прийомів: 
професійно-орієнтованих ділових ігор, бесід, обговорення конкретних 
клінічних ситуацій та ситуаційних задач, конкурси робіт/доповідей. Особливу 
увагу викладачі приділяють відпрацюванню із студентами необхідного 
мінімуму тих практичних навичок, якими вони мають оволодіти обов’язково, 
відповідно до переліку з ОКХ. Обов’язкова мотиваційна складова до навчання 
– проведення персоніфікованої оцінки роботи студентів на кожному етапі 
практичних занять. 
Для контролю знань, які студент засвоїв під час самостійної роботи, він має 
заповнити «Робочі зошити для самостійної роботи», крім того, додатково 
виконують «Навчальну модель невідкладного стану». 
На кафедрі регулярно проводиться аналіз навчальної успішності та 
проводиться фінальне анкетування серед студентів як один з механізмів 
моніторингу якості та підвищення ефективності навчання. 

Висновок. Застосовування комплексу мотиваційних заходів та 
інтерактивних методів навчання дозволило підвищити успішність складання 
студентами підсумкового модульного контролю протягом останнього року в 
середньому на 0,3 бала (за традиційною системою оцінки). 

 
 

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕННОЇ АКТИВНОСТІ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ 
ФОРМУ ШИЗОФРЕНІЇ ІЗ СИМПТОМАМИ ДЕПРЕСІЇ ЯК СКЛАДОВА 
КОМПЛЕКСУ ЇХ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ORGANIZATION OF DAILY ACTIVITY OF PATIENTS WITH 
PARANOID TYPE OF SCHIZOPHRENIA WITH SYMPTOMS OF 
DEPRESSION AS A COMPONENT OF A COMPLEX OF THEIR 
MEDICAL-SOCIAL REHABILITATION 
Х.С. Живаго  
Кафедра психіатрії та наркології 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольцям, м. Київ. 
 

Актуальність. Параноїдна шизофренія є найбільш поширеною формою 
ендогенних захворювань та складає близько 28% всіх типів шизофренії. 
Депресивна симптоматика розвивається у 7 – 75% хворих, в залежності від 
особливостей перебігу параноїдної шизофренії.  

Незалежно від типу перебігу, соціальні втрати та соціальне зниження 
більше ніж у половини хворих відмічаються вже у фазі продрому, ще до 
початку першого маніфестного епізоду шизофренії та продовжують наростати 
в період активного перебігу процесу. В результаті, пацієнти стикаються із 
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рядом труднощів у різних сферах соціального функціонування. Організація 
денної активності, як складова комплексу реабілітації, стала актуальним 
питанням для хворих на параноїдну форму шизофренії із симптомами 
депресії, оскільки вони часто не можуть самі організувати свій вільний час в 
результаті бездіяльно проводячи його у ліжку або за переглядом телепередач.  

Саме тому метою нашого дослідження стало підвищення рівня 
соціального функціонування та якості життя хворих на параноїдну форму 
шизофренії із симптомами депресії шляхом організації та підвищення їх 
денної активності.  

Матеріали та методи дослідження. На основі добровільної 
поінформованої згоди проведено обстеження 82 хворих на параноїдну форму 
шизофренії із симптомами депресії. Пацієнтів було розподілено на 2 групи: 44 
хворих склали основну групу, де вони отримували запропонований нами 
комплекс реабілітації, 37 – контрольну, де пацієнти отримували стандартну 
терапію. Групи не відрізнялись за основними демографічними показниками та 
були однорідні за результатами клініко-психопатологічного та 
патопсихологічного досліджень. Середній бал при включенні у дослідження за 
шкалою PSP склав 45,14±7,20 та 47,24±6,19 бали, відповідно (p=0,158), за 
шкалою ВОЗКЖ-СМ – 132,68±43,8 та 132,59±43,8 бали, відповідно (р=0,993).  

Результати дослідження. Організація денної активності включала 
індивідуальну та групову роботу із хворими протягом дня. В основній групі 
відзначено статистично значущу позитивну динаміку як за окремими 
(суб)сферами соціального функціонування та якості життя, так і загалом. У 
хворих підвищився загальний рівень соціального функціонування за шкалою 
PSP (19,23%, p<0,0001) та якості життя за шкалою ВОЗКЖ-СМ (27,25%, 
p<0,0001), порівняно із групою контролю. За шкалою PSP в основній групі 
виразна статистично значуща динаміка спостерігалася за сферою соціально-
корисної діяльності (-20,69%, p=0,015) та самообслуговування (-29,69%, 
p<0,0001). За шкалою ВОЗКЖ-СМ – за субсферами «Позитивні емоції» 
(47,15%, p<0,0001), «Здатність виконувати щоденні справи» (31,7%, p<0,0001), 
«Здатність працювати» (26,65%, p=0,016), «Можливості для відпочинку і 
розваг та їх використання» (33,16%, p<0,0001) і «Самодопомога та 
психопрофілактика» (48,84%, p<0,0001).  

Висновок. Навчання хворих із депресивною симптоматикою при 
параноїдній формі шизофренії організації денного часу, як складової їх 
медико-соціальної реабілітації, сприяє покращенню соціального 
функціонування та якості життя даного контингенту хворих як загалом так і за 
окремими показниками.  

 
12. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ 
СИСТЕМИ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ ЗА 
ДОПОМОГОЮ РАДІОНУКЛІДНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ  
Ткаченко М.М., Романенко Г.О., Макаренко А.В. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра 
радіології та радіаційної медицини, м. Київ. 
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Мета. Щорічно в світі проводять більше 2,5 млн. холецистектомій. Але 

лікарі не завжди задоволені віддаленими результатами хірургічного лікування. 
Метою нашої роботи було провести аналіз функціонального стану 
гепатобілліарной системи (ГБС) після холецистектомії.  
Матеріали і методи.Для дослідження функціонального стану печінки та 

біліарного тракту проводили динамічну гепатобіллісцинтіграфію (ДГБСГ) з 
внутрішньовенним введенням 99mTc – Мезіда, активністю 1,1 Мбк/кг. Було 
обстежено 21 хворого, віком 35 – 56 років, після холецистектомії на фоні 
калькульозних холециститів. Дослідження проводили на гамма-камері 
ОФЕКТ-1 з комп’ютерним забезпечення «SpectWork» (Україна). Променеве 
навантаження складало від 0,5 до 0,8 мЗв.  
Результати та їх обговорення. За даними наших спостережень було 

виявлено, що навіть після видалення жовчного міхура, функціональний стан 
ГБС залишається порушенним. ДГБСГ показала, що у таких хворих час 
максимального накопичення радіофармпрепарату (РФП) у гепатоцитах 
залишається уповільненим. Аналогічна тенденція зберігалась і при аналізі 
часу напіввиведення РФП, що свідчить про взаємозв’язок між секреторною і 
екскреторною здатністю гепатоцитів при тривалоіснуючих запальних 
процесах і повністю не компенсується, навіть після видалення причини 
запалення. Ступінь ураження знаходиться в прямій залежності від активності 
перебігу основного процесу та його тривалості і не залежить від типу 
оперативного втручання.  
Висновки. Радіонуклідну оцінку стану ГБС необхідно застосовувати як 

прогностичний тест подальшого перебігу постхоцецистектомічного синдрому 
для призначення спеціальних рекомендацій і підтримуючої медикаментозної 
терапії.  

 

13. СЦИНТИГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ ОПЕРАБЕЛЬНОСТІ ХВОРИХ 
НА ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИЙ КОКСАРТРОЗ ПРИ 
ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ 
Ткаченко М.М., Король П.О. 
Кафедра радіології та радіаційної медицини, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 
 

Мета – визначення кількісних остеосцинтиграфічних параметрів 
операбельності при ендопротезуванні кульшових суглобів у хворих на 
післяопераційний коксартроз. 

Матеріали і методи. Остеосцинтиграфія проводилась на 
однодетекторній сцинтиляційній гама-камері «Тамара» 301-Т в статичному 
режимі в передній прямій та бокових проекціях. З метою остеосцинтиграфії 
застосовували 99m-Tc-пірофосфат активністю 550-770 МБк, який вводили 
пацієнту внутришньовенно. Статичну остеосцинтиграфію здійснювали через 3 
години після введення препарату. Перед дослідженням хворому необхідно 
було опорожнити сечовий міхур. Для остеосцинтиграфії застосовували 
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многоканальний паралельний коліматор на 140 кеВ. Оптимальна кількість 
імпульсів на кадр складає 150 тис. Обробка результатів дослідження на 
комп’ютері включала контрастування, сгладжування, виділення зон інтересу з 
послідуючою побудовою гістограм. 

Результати та їх обговорення. В результаті роботи встановлено, що 
ендопротезування кульшових суглобів без ризику виникнення 
післяопераційних ускладнень можно здійснювати тільки тим хворим, у яких 
відсоток накопичення радіофармпрепарату в проекції парапротезної ділянки 
знаходиться в межах (+10%) - (+100%), а в проекції проксимального відділу 
стегнової кістки – (+5 %) – (+40 %), по відношенню до симетричної ділянки 
дослідження. 

Висновки. Чим кількісно вище відсоток включення радіофармпрепарату 
в проекції ураженого коксартрозом суглобового комплексу при 
остеосцинтиграфії в доопераційний період, тим вище вірогідність виникнення 
післяопераційних імплант-асоційованих ускладнень після ендопротезування 
(p<0,05). 
  
 
14. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 3D ПЛАНУВАННЯ ПРИ HDR 
БРАХІТЕРАПІЇ  
МІСЦЕВО ПОШИРЕНОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ 
1,2Гороть І.В., 2Козак О.В., 1Ткаченко М.М., 2Ременник О.І. 
2КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 
 

Мета – вивчення результатів лікування місцево поширеного раку шийки 
матки (МП РШМ) при HDR брахітерапії за допомогою 3D планування. 

Матеріали і методи. Було проліковано 23 пацієнтки віком від 30 до 65 
років хворих на МП РШМ (Т2в-3вN0-1M0) поєднаною променевою терапією за 
радикальною програмою. На першому етапі проводили дистанційну 
променеву терапію на апараті Theratron (1,25 МеВ) первинного пухлинного 
вогнища і зон реґіонарного поширення до сумарної осередкової дози (СОД) 
20-30 Гр у стандартному режимі фракціонування з подальшим доведенням 
СОД до 46 Гр на зони реґіонарного поширення; другому етапі – 
внутрішньопорожнинну HDR брахітерапію разовими осередковими дозами 5 
Гр 2 рази на тиждень на апараті MicroSelectron з джерелом 192Ir. Перед кожним 
сеансом HDR брахітерапії проводили КТ симуляцію та 3D планування 
індивідуального дозового навантаження на точки нормування за допомогою 
програми Oncentra 3.1. Первинне пухлинне вогнище охоплювали 100 % 
ізодозою. При 3D плануванні враховували дози на критичні органи, які не 
перевищували толерантні (на 2 см3 сечового міхура та прямої кишки не більше 
75 % від 5 Гр). За весь курс лікування СОД становила 80-85 Гр на пухлинне 
вогнище і 50-65 Гр на стінки тазу. Паралельно всі пацієнти отримували 
медикаментозну профілактику місцевих променевих реакцій. 

Результати та їх обговорення. Ефективність лікування оцінювали за 
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регресією первинного пухлинного вогнища по даним КТ з контрастуванням 
через 3 місяці після завершення повного курсу лікування. Повна регресія 
пухлинного вогнища спостерігалася у 15 % пацієнток, часткова (регресія > 50 
%) – 35 %, стабілізація процесу (регресія < 50 %) – 50 %. Місцеві променеві 
реакції І-ІІ ступеня тяжкості спостерігалися у 25 % пацієнток, які проходили 
протягом 1-2 тижнів після завершення лікування. 

Висновок. Застосування 3D планування при HDR брахітерапії МП 
РШМ дозволяє підвести оптимальні терапевтичні дози опромінення 
безпосередньо до первинного пухлинного вогнища з мінімальним променевим 
навантаженням на критичні органи. 
 
15. HDR БРАХІТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ РАКУ РУХОМОЇ ЧАСТИНИ 
ЯЗИКА 
1,2Гороть І.В., 2Козак О.В., 1Ткаченко М.М., 2Ременник О.І. 
2КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» 
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 
 

Мета роботи полягала у виборі оптимальної дози HDR брахітерапії при 
лікуванні раку рухомої частини язика після дистанційної променевої терапії. 

Матеріали і методи. З 2012 по 2016 рік у відділенні променевої терапії 
КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер» було проліковано 13 
пацієнтів з діагнозом плоскоклітинна карцинома рухомої частини язика. 
Пацієнти на першому етапі отримали дистанційне опромінення СОД 30-40 Гр 
на первинне вогнище та лімфатичні вузли. HDR брахітерапію призначали 
через 14-21 день після зовнішнього опромінення, коли вщухали всі променеві 
реакції. Під місцевою анестезією щоразу металеві голки вводили в пухлинне 
вогнище. 3D планування проводили щоразу після введення голок під 
контролем КТ за допомогою програми Oncentra 3.1. Кількість голок та їх 
направлення визначали в залежності від форми і розміру первинної пухлини. 
Разові осередкові дози, що охоплювали пухлинне вогнище, становили від 5 до 
8 Гр, кількість фракцій коливалася від 3 до 6 в залежності від розміру 
залишкової пухлини. Об’єм опромінення складав 4-30 см3. Лікування 
проводили на апараті MicroSelectron (джерело 192Ir – HDR). 

Результати та їх обговорення. Контроль результатів лікування 
проводили щомісячно перші 6 місяців, далі – 1 раз на три місяці. Променевих 
ускладнень не визначалося у жодного з пацієнтів. Повна регресія пухлини 
через 6 місяців спостерігалася у 97 %, часткова – 3 %. 2- та 3-річне виживання 
становило 96 і 87 % відповідно. Прогностичний фактор можна пов’язати з 
гістологічним походженням пухлини і він не корелював з розмірами пухлини. 
Отримані результати свідчать про правильність індивідуального планування 
та вибору оптимально підведеної дози. 

Висновок. Застосування HDR брахітерапії при лікуванні 
плоскоклітинного раку рухомої частини язика, на наш погляд, дозволяє 
досягти високого значення віддаленого локального контролю пухлини. 
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16. ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИХ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ. 
Маланчук В.А., Гусейнов А.Н. 
Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев   
 
Цель: Оценка тяжести и прогнозирования лечения оскольчатых переломов 
нижней челюсти на основе учета клинических и биологических показателей 
тканей в области травмы. 
Материалы и методы: На протяжении 2013-2016 годов в клинике челюстно-
лицевой хирургии Национального медицинского университета имени А.А. 
Богомольца в КГКБ №12 находилось на лечении 70 больных с оскольчатыми 
переломами нижней челюсти в возрасте от 18 до 71 лет. Мужчин было 
63(90%), женщин 7(10%). Односторонних переломов было 23(32,8%), 
двусторонних – 38(54,2%), многооскольчатые переломы 9(13%). При 
обследовании мы учитывали 10 основных клинических и биологических 
показателей состояния тканей в области повреждения: общий статус, давность 
травмы, этиология травмы, количества костных отломков, источник 
кровообращения экстраоссального источника, размер большего отломка, 
смещение отломков, степень разрыва слизистой оболочки, объем диастаза, 
нарушение кровообращения по данным реографии. Эти основные показатели 
мы оценивали по степени их клинической выраженности в баллах (0-1-2). Для 
прогнозирования течения оскольчатых переломов нижней челюсти 
определили следующие группы: 
I группа (до 8 баллов) – заживление перелома благоприятное.  
II группа (8 – 14 баллов) – заживление перелома  сомнительное.  
III группа ( 15 – 20 баллов) – заживление перелома  неблагоприятное. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 1 группа- 26 (37,1%) пациентов, 16 (61,5%)из них лечились с 
открытой репозицией, 10(38,5%) пациентов с консервативными методами. 
2 группа- 34 (48,6 %) пострадавших. Из них 29 (41,4%) лечились с 
традиционными методами открытой репозиции, 4(5,7%) пациента с 
измельчением костных отломков. 1 пациент (1,4%) лечился консервативным 
путем. 
3 группы - 10 (14,2%) лечились с удалением свободно лежащих костных 
отломков и открытой репозицией. 
ВЫВОД: Предложенная систематика помогает принять соответствующее 
решение в алгоритме лечения оскольчатых переломов нижней челюсти. 
 
17. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
МЕДИКАМЕНТОЗНИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
ПІСЛЯІМПЛАНТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ  
Столяр В.Г. 
Кафедра терапевтичної стоматології, 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ 
 



 

14 
 

Мета дослідження: оцінка ефективності застосування запропонованих 
медикаментозних композицій для профілактики післяімплантаційних 
ускладнень. 

Матеріали та методи дослідження: 
На базі НМУ ім. О.О. Богомольця було проведене обстеження 55 хворих у віці 
70-90 років, які загалом мали 220 імплантатів.  

Результати дослідження: 
Залежно від використаних гігієнічних засобів усіх обстежених розділили на 
три групи. До основної групи увійшло 40 пацієнтів, які після імплантації 
користувалися запропонованим алгоритмом проведення лікувально- 
гігієнічних заходів. Групу порівняння становило 45 пацієнтів, які після 
імплантації у комплексі індивідуальних засобів гігієни застосовували 
мануальну зубну щітку, інтердентальну щітку, флос, щітку для язика, 
традиційні засоби для полоскання порожнини рота – ополіскучі з вираженою 
антибактеріальною дією та пасти для усунення запалення м’яких тканин. До 
контрольної групи увійшло 30 пацієнтів, які після імплантації для 
індивідуальної гігієни порожнини рота використовували мануальну зубну 
щітку і традиційні засоби гігієни. Клінічне дослідження проводили за 
традиційними методиками, використовуючи суб’єктивні та об’єктивні 
методики обстеження. Для об’єктивної оцінки запалення ясен 
використовували пробу Шиллера-Писарєва, поширеності запалення – 
папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (ПМА). Стан гігієни порожнини 
рота оцінювали з використанням індексу гігієни імплантатів за 
О.М.Покровською. За індексом Вінкеля визначали наявність галітозу.	

Заключення: Отримані у віддалені терміни спостережень дані 
підтверджують позитивний вплив запропонованих медикаментозних 
композицій для профілактики післяімплантаційних ускладнень.  
 
18. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЖИРНОКИСЛОТНИХ СПЕКТРІВ У 
ДІТЕЙ З ДИСФУНКЦІЄЮ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ І ДЕФІЦИТОМ 
ЗАЛІЗА  
Нагорна К.І. 
 
19. ДІАГНОСТИКА ТРАНЗИТОРНОЇ ЛАКТАЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ 
Іовіца Т.В. 
 
20. МІКРОЕЛЕМЕНТНІ ПОРТРЕТИ ШКОЛЯРІВ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ 
В НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ 
Марушко Ю.В., Таринска О.Л, Асонов А.О. 
 
21. ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ ТКАНИННОЇ НЕЙРОТРАНСПЛАНТАЦІЇ 
НА ПЕРЕБІГ СИНДРОМУ СПАСТИЧНОСТІ ТА ХРОНІЧНОГО 
БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТРАВМІ 
СПИННОГО МОЗКУ 
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Медведєв В.В. 
Кафедра нейрохірургії,  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 
 

Мета — дослідити вплив різних видів тканинної нейротрансплантації на 
перебіг синдрому спастичності та частоту хронічного больового синдрому 
після спінальної травми в експерименті. 

Матеріали і методи. Експериментальні тварини — білі безпородні 
щурі-самці (5,5 міс, 300 г, ДУ "ІНХ НАМНУ"); групи: 1 — травма спинного 
мозку + негайна гомотопічна алотрансплантація тканини нюхової цибулини 
("ТТНЦ"; n=34); 2 — травма спинного мозку + аналогічна трансплантація 
тканини фетального (Е18) мозочка ("ТТФМ"; n=15); 3 — травма спинного 
мозку + аналогічна трансплантація тканини фетальної (Е18) нирки ("ТТФН"; 
n=8); 4 — травма спинного мозку ("контроль", n=16). Модель травми — 
лівобічний половинний перетин спинного мозку на рівні Т11; моніторинг рівня 
спастичності задньої іпсилатеральної кінцівки — шкала Ashworth. 
Результати. Збільшення (р<0,05) показника спастичності реєстрували у 

групі "контроль" протягом 1–2-го та за період 5-го місяця, у групі "ТТНЦ" — 
протягом 1–2-го та за період 6-го місяця, у групі "ТТФМ" — протягом 3-го 
тижня, у групі "ТТФН" — протягом 2-го тижня. Станом на 7-му добу показник 
спастичності у групах "ТТФМ" та "ТТФН" сягав ~1 бала Ashworth, у групах 
"ТТНЦ" та "контроль" — перебував на рівні ~0 балів Ashworth. Протягом 2–4-
го тижня відмічали високий ("ТТФМ", "ТТФН"), проміжний ("контроль") та 
низький ("ТТНЦ") рівень спастичності. Рівень спастичності у групах "ТТФМ" 
та "ТТФН" перевищував показник групи "контроль" протягом 1–3-го та 1–2-го 
тижня відповідно (р<0,05). Рівень спастичності в групі "ТТНЦ" поступався 
(р<0,05) значенням груп "контроль" (2-й тиждень), "ТТФМ" (1–6-й тиждень) 
та "ТТФН" (1–3-й тиждень). Значення показника у групах "ТТФМ" та "ТТФН" 
протягом експерименту відрізнялися недостовірно. Станом на 24-ий тиждень 
спостереження показник спастичності у групах складав 2,6±0,4 ("контроль"), 
2,2±0,2 ("ТТНЦ"), 2,1±0,3 ("ТТФМ") та 1,9±0,3 ("ТТФН"). У 59 % тварин 
групи "ТТНЦ" відмічали ранній дебют спастичності зі згинально-привідною 
установкою у кульшовому та колінному суглобі на тлі в'ялого парезу на рівні 
надп’ятково-гомілкового суглобу; аналогічну спастичну установку відмічали у 
40 % тварин групи "ТТФМ" (протягом 2-го місяця) та 25 % тварин групи 
"ТТФН" (протягом 1–2-го тижня). У групі "контроль" у віддаленому періоді 
ознаки тяжкої форми нейрогенного больового синдрому виявляли у 19 % 
тварин, у групі "ТТНЦ" — у 27 % (45 % тварин з явищами в'ялого парезу, 
зв'язок достовірний), у групі "ТТФМ" — у 6 %, у групі "ТТФН" — у жодної. 
Висновок. Апробовані види нейротрансплантації чинять суттєвий вплив на 

перебіг синдрому спастичності, механізми якого пов'язані з особливостями 
клітинного складу трансплантатів, їх ангіогенними та імуногенними 
властивостями. 
 
22. ВПЛИВ ІМПЛАНТАЦІЇ ФРАГМЕНТІВ ГІДРОГЕЛЮ NEUROGELTM 
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СУМІСНО З СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ РІЗНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ НА ВІДНОВЛЕННЯ РУХОВОЇ ФУНКЦІЙ СПИННОГО 
МОЗКУ В ЕКСПЕРИМЕНТІМедведєв В.В.1,2, Рибачук О.А.2,3 , Васильєв 
Р.Г.3, Кротов В.В.2, Нестеренко Д.Г.2,3, Савицька Н.О.2, Лазаренко Ю.А.2, 
Войтенко Н.В.2, Цимбалюк В.І.1,4 
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 
2 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України , м. Київ, Україна 
3 ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. 
Київ, Україна 
4 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, 
Україна 
 

Мета. Провести порівняльний аналіз ефективності трансплантації 
фрагментів матриксу NeuroGelTM у випадку асоціації його з ксеногенними 
нейральними стовбуровими клітинами (НСК), мезенхимальними 
стовбуровими клітинами (МСК) та стовбуровими клітинами – похідними 
нервового гребня (МСК-ПНГ) при травмі спинного мозку щурів. 

Матеріали і методи. Джерела стовбурових клітин: фетальний (Е17) 
гіпокамп, регіон bulge волосяного фолікула вібрисів та кістковий мозок 
стегнової кістки зрілої миші лінії FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J (GFP-позитивні). 
Кокультивання з матриксом — 10 діб, імуноцитохімічна верифікація та 
типування GFP-позитивних клітин. Експериментальні тварини — зрілі щури-
самці (Wistar), масa – 200 г, вік – 5,5 міс, групи: "нейрогель" (n=20), "НСК" 
(нейрогель+НСК; n=20), "МСК" (нейрогель+МСК, n=16) та "МСК-ПНГ" 
(нейрогель+МСК-ПНГ, n=12). Модель – перетин половини поперечника 
спинного мозку на рівні Т11. Оцінка функції задньої іпсилатеральної кінцівки 
(ЗІК) — шкала Basso–Beattie–Bresnahan (ВВВ), спастичності ЗІК — шкала 
Ashworth; тривалість спостереження — 28 тижнів. 

Результати. У групі "нейрогель" станом на 28-ий тиждень функція 
функція ЗІК — 8,4±0,9 балів ВВВ, спастичність — 1,7±0,2 бала Ashworth, у 
групі "НСК" — 13,1±0,5 та 1,3±0,2 бала, у групі "МСК" — 11±0,6 та 1,7±0,3 
бала, у групі "МСК-ПНГ" — 9,7±0,5 та 1,7±0,2 бала, відповідно. Імплантація 
фрагментів NeuroGelTM, навантажених клітинними елементами культури НСК 
обумовлює досягнення тваринами рівня крокової локомоції з постійним 
підтриманням маси тіла паретичною кінцівкою та кооординацією рухів 
передніх і задніх кінцівок протягом 51–95% часу ходьби, у випадку "МСК" — 
підтримання маси тіла протягом більшої частини руху без координації 
передніх і задніх кінцівок, у випадку "МСК-ПНГ" — підтриманням маси тіла 
протягом меншої частини руху без координації передніх і задніх кінцівок, у 
випадку імплантації NeurogelTM — крокові синергії ЗІК підошвою вниз без 
підтримування маси тіла. Рівень спастичності на 28-ий тиждень 
спостереження у групах "нейрогель", "МСК" та "МСК-ПНГ" не різнився. 

Висновок. Імплантація NeroGelTM в комплексі з ксеногенними 
стовбуровими клітинами суттєво покращує відновлення рухової функції 
спинного мозку, найбільш значимо — НСК, меншою мірою — МСК, найменш 
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виразно — МСК -ПНГ. 
 
23. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ НОРМАТИВІВ ТА 
РЕГЛАМЕНТІВ НОВИХ ПЕСТИЦИДІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОЛІЙНИХ 
КУЛЬТУР 
1Коршун М.М., 1Гаркавий С.І., 1Руда Т.В., 2Антоненко А.М., 2Благая А.В. 
1Кафедра комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та 
підлітків, 2кафедра гігієни та екології  
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ 

Мета – гігієнічне нормування нових пестицидів дифлуфензопіру та 
піметрозину, які призначені для захисту олійних культур. 

Матеріали і методи. Провели експертно-аналітичне дослідження 
матеріалів досьє фірми виробника; лабораторні експерименти та натурні 
дослідження з вивчення поведінки дифлуфензопіру та піметрозину – діючих 
речовин (д.р.) препаратів Кельвін Плюс, ВГ та Плєнум 50 WG, ВГ відповідно, 
у воді модельних водойм та об’єктах агроценозу. Залишкові кількості д.р. у 
воді, ґрунті, зеленій масі рослин та повітрі визначали методом 
високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). 

Результати та їх обговорення. Встановили, що обидві д.р. за 
параметрами гострої токсичності є небезпечними (лімітуючий показник – 
інгаляційна токсичність); віддалені ефекти дії не є лімітуючими. Відповідно до 
принципів комплексного гігієнічного нормування пестицидів обґрунтували 
допустимі добові дози (ДДД) дифлуфензопіру та піметрозину для людини. 
Спираючись на параметрами токсикометрії, визначили орієнтовно безпечні 
рівні впливу (ОБРВ) д.р. в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі. В 
лабораторних експериментах обґрунтували гранично допустимі концентрації 
(ГДК) д.р. у воді водойм на підставі вивчення їх впливу на органолептичні 
властивості води, інтенсивність процесу біохімічного споживання кисню, 
чисельність сапрофітної мікрофлори та процеси нітрифікації. Встановили 
максимально допустимі рівні (МДР) д.р. на підставі визначення залишкових 
кількостей дифлуфензопіру та піметрозину в зерні кукурудзи та насінні ріпаку 
відповідно. Спираючись на МДР, розрахували орієнтовно допустимі 
концентрації д.р. у ґрунті. На підставі результатів вивчення умов праці 
обґрунтували строки безпечного виходу працюючих на оброблені ділянки при 
застосуванні препаратів Кельвін Плюс, ВГ на посівах кукурудзи та Плєнум 50 
WG, ВГ на посівах ріпаку. 

Висновки. Науково обґрунтовано ДДД та гігієнічні нормативи 
дифлуфензопіру і піметрозину в повітрі робочої зони, об’єктах навколишнього 
середовища та сільськогосподарській сировині. 
 
 
24. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 
ГОСТРИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ  
Фомін П.Д., Шепетько Є. М., Бельский О.Б., Повч О. А., Козлов С.М., 
Переш Є. Є., Курбанов А.К., Боярська М.Г., Шаповалюк В.В., 



 

18 
 

Гармаш Д.О., Козак Ю.С., Кошман І.С.   
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра 
хірургії №3, м.Київ. 
 
          Ціль – підвищити технологічність надання допомоги та поліпшити 
результати хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч 
(ГШКК). 
          Матеріали і методи. Аналізу піддані результати лікування   34764 
хворих в Київському Центрі ШКК за період 1982-2015рр. з різними 
причинами ГШКК:1)гастродуоденальні виразки – 53,1%;2) ерозивний 
гастродуоденіт, гострі виразки – 13,6%; 3) пухлинні кровотечі – 10,0%; 4) 
синдром Меллори-Вейсса – 7,8 %; 5) цироз печінки – 7,8%; 6) інші 
причини – 7,6%. 
          Результати та їх обговорення. Розроблені й впроваджені нові 
методи хірургічного лікування та хірургічна тактика при ГШКК, нові 
мініінвазивні эндоскопічні методи комбінованого гемостазу з 
використанням аргоноплазмової коагуляції  та препарату капрофер з 
ефективністю 90-92%. Розроблені новітні технології трансплантації 
гемопоетичних стовбурних клітин з метою компенсації післягеморагічноі 
анемії при ГВШКК. Запропоновані інноваційні технології 
ендоваскулярної емболизації селезінкової та лівої шлункової артерій при 
синдромі портальної гіпертензії та масивних кровотечах зі стравохідних 
флебектазій, розроблені  нові хірургічні технології: операції субтотальної 
РШ та гастректомії, єюногастропластики після ГЕ за допомогою 
зварювального апарата «Патонмед», ультразвукового скальпеля, 
циркулярних і лінійних степлерів при гострокровоточивому раку шлунка. 
          Висновки. 1. Сучасні інноваційні технології дозволяють знизити 
оперативну активність при ГВШКК  до 3,0%, зменшити загальну 
летальність до 2,5%.                      2. Впроваджені технології 
функціонально-вигідних операцій при ГШКК різної етіології. 

 

25. ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ 
ВИРАЗКАХ З ТРЬОМА І ЧОТИРМА ОДНОЧАСНИМИ 
УСКЛАДНЕННЯМИ 

  Шепетько Є.М., Струменський Д.О., Згурський П.А., Козак Ю.С.  
Кафедра хірургії № 3, 
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ. 
 
Мета - аналіз хірургічної тактики при гастродуоденальних виразках з 
трьома (кровотеча, пенетрація і стеноз; кровотеча, пенетрація і перфорація; 
кровотеча, перфорація і стеноз; перфорація, пенетрація і стеноз)  і чотирма 
одночасними ускладненнями (кровотеча, перфорація, пенетрація і стеноз). 
Матеріали і методи. В клініці  та у Київському Центрі ШКК за період 1985 
- 2015 р.р. було оперовано 146 хворих (100%) з приводу ускладненої 
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гастродуоденальної виразки (ГДВ), з яких у 125 пацієнтів (85,6%) було 
поєднання трьох ускладнень і у 21 (14,4%)  - чотирьох ускладнень. 
Шлункові виразки були  у 9 (6,1%) чоловік, а виразки ДПК – у 137 (93,9%). 
Усі хворі були поділені на 3 групи: група А (1983-2000 р.р.) – 82 хворих 
(віком від 18 до 79 років) група В (2000-2007 р.р.) – 34 хворих (віком від 34 
до 93 років), група С (2008-2015 р.р.) – 30 хворих (віком від 23 до 79 років). 
Виконані операції були поділені на 4 групи: 1. Органозберігаючі операції 
(ОЗО) на основі ваготомії (різні види ваготомій у поєднанні з дуодено- чи 
пілоропластикою); 2. Органощадні операції (ОЩО) – антрумектомія чи 
гемігастректомія разом з ваготомією(селективною або трункулярною); 3. 
Резекції шлунка (РШ); 4. Паліативні операції (ПАЛ) – ізольовані дуодено- 
чи пілоропластики та геміпілоректомії (без ваготомії).  
           Результати та їх обговорення. Аналізуючи частоту застосування 
різних видів операцій, слід зазначити більш часте застосування в кожному 
періоді ОЩО: у групі А – 35 операцій (42,68%), у групі В – 17 (50%) (р = 
0,6055), із достовірним зростанням показника у групі С – 21 (70%) (р = 
0,0189). Досить стабільною була кількість проведених ОЗО: у групі А було 
виконано 17(20,7%) втручань, у групі В – 4(11,76%) (р=0,3822), у групі С – 
6(20%) (р=0,5747). Покази до застосування РШ були суттєво обмежені, так 
що у групі С (2 або 6,6%) їх було достовірно виконано в 4,2 рази менше, ніж 
у групі А (23 або 28%)(р=0,0312) та  у 2,7 разів менше, ніж у групі В(6 або 
17,6%)(р=0,3416). Паліативні операції у групі А були виконані у 7(8,5%) 
пацієнтів зі недостовірним збільшенням показника у групі В до 20,6% (7 
випадків)(р=0,1313)   та зменшенням у 2,6 разів у групі С до 3,3% (1 
випадок)(р=0,5939). Післяопераційна летальність в усіх трьох групах 
спостерігається майже на однаковому рівні (група А – 8%, група В – 8,8%, 
р= 0,8194; група С – 10%, р= 0,9630 ). 

       Висновки. 1. При гастродуоденальних виразках з трьома і чотирма 
одночасними ускладненнями хірургічна тактика повинна бути 
індивідуалізованою. 2. Відмічено стійку тенденцію до збільшення питомої 
ваги застосування ОЩО та зменшення РШ  та паліативних операцій при 
відносно стабільному показнику виконання ОЗО.  
 

26. НОВІ НАНОМАТЕРІАЛИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: 
ПАРАМЕТРИ ТОКСИЧНОСТІ ТА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ 
ВИКОРИСТАННЯ 
Яворовський О.П., Рагуля1 А.В., Солоха Н.В., Карлова О.О., Брухно Р.П. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,  
1Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича 

Мета – вивчення гігієнічних і токсикологічних властивостей 
нанопорошків тугоплавких сполук металів які можуть використовуватися для 
виготовлення виробів медичного призначення, запобігання можливого 
негативного впливу на здоров’я операторів. 
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Матеріали і методи:  
- нанопорошки нітриду титану та діоксиду цирконію синтезовані в Інституті 
проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича;  

- робочі місця операторів синтезу – гігієнічні методи обстеження; 
- оператори, зайняті у виробництві нанопорошків – загально-клінічне 
обстеження: ультразвукова діагностика, біохімічне дослідження крові 
(глюкоза, загальний білок, холестерин, активність ферментів 
аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ)) та 
імунологічне дослідження - вимірювання концентрації цитокінів (ІL-1, ІL-6, 
ІL-4, TNF-α)  в супернатантах мононуклеарних клітин; 

- лабораторні тварини (щурі, миші, кролі): визначення LD 50, подразнючої дії 
на слизову ока та шкіру кроля, інтратрахеальне введення в органи дихання. 

Результати та їх обговорення: Встановлено, що у виробництві 
нанопорошків  TiN та ZrO2 провідним чинником виступає забруднення повітря 
робочої зони пиловими частками як ультрамікроскопічними, так і 
нанодіапазону. За даними якісного і кількісного аналізу наночастинок у 
відібраних пробах повітря на робочому місці оператора визначені їх масова 
концентрація в кубометрі повітря та сумарна площа поверхні, які відповідно 
становили 5,35 мкг/м3 та 1,33×108 нм2/см3.  

Електронномікроскопічно, аночастинки TiN та ZrO2 мають розміри – 26 
нм та 12 нм відповідно, округлу форму, здатні до утворення конгломератів. 

Показано, що при внутрішньоочеревинному та внутрішньошлунковому 
введенні, TiN та ZrO2 лабораторним мишам та щурам -  дози 5000, 10000, 
15000 мг/кг – не викликали загибелі; дія на слизову ока кролика – слабо-
подразнююча, подразнення шкіри – не виявлено. Нанопорошки за ГОСТ 
12.1.007. – 76 «Классификация и общие требования безопасности» відносяться 
до IV класу небезпечності - малонебезпечні. 

При інтратрахеальному введенні нанопорошку нітриду титану виявлено 
потовщення міжальвеолярних перетинок та морфологічні ознаки бронхіту 
впродовж перших семи діб; локальне та дифузне розростання колагенових 
волокон, що призводить до розвитку пневмосклерозу - через 12 місяців. 

Клініко-лабораторне обстеження операторів виявило: зміни з боку 
гепатобіліарної системи (підвищення активності АЛаТ 0,30±0,002 мкмоль/л; 
АСаТ 0,26±0,017 мкмоль/л, зниження коефіцієнта де Рітіса - 0,84), 
гіперхолестеринемію - 6,64±0,52 мкмоль/л, гіперглікемію - 6,68±0,82 ммоль/л, 
структурні зміни комплексу інтима-медіа зовнішньої  та внутрішньої сонних 
артерій при товщині 0,69±0,05 мм та  0,63±0,03 мм відповідно. Встановлено 
підвищення функціональної активності клітин моноцитарно-макрофагального 
ряду за продукцією прозапальних цитокінів IL-1, IL-6, TNF-α 73,8±15,9 
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пкг/мл, 57,7±14,9 пкг/мл та 78,4±9,8 пкг/мл (p <0,01) та продукцію IL-4 
29,5±8,1 пкг/мл у обстежених осіб, що свідчить про наявність запального 
процесу і алергічну дію. 
 Висновки: 
1. Специфічним і потенційно небезпечним гігієнічним чинником у 
технологіях одержання нанокомпозитних порошків є можливість надходження 
ультрамікроскопічного та нанопилу в повітря робочої зони. 
2. За ступенем гострої токсичності  досліджені нанопорошки відносяться 
до малонебезпечних - IV клас, (DL 50  > 5000 мг/кг), які не виявляють 
подразнення слизової ока та шкіри кролика. При інтратрахеальному введенні 
нанонітриду титану піддослідним тваринам через 12 місяців в  їх легенях 
виявляються ознаки пневмосклерозу. 
3. У операторів виявлено ознаки хронічного гепатиту за підвищенням 
активності вмісту трансаміназ АЛаТ і АСаТ у осіб відповідно у 2 і 1.5 рази на 
фоні зниження рівня показника де Рітіса, ураження судин за даними 
ультразвукової діагностики, а імунологічні дослідження підтверджують 
токсико-алергічну природу цих змін.  
 Результати проведених досліджень покладені в основу затвердженого 
МОЗ України Інформаційного листа № 253-2015 від 21.09.2015 р. «Рання 
діагностика клінічних проявів у стані судин та гепатобіліарній системі 
операторів нанотехнологічного виробництва». 

 
27. ІННОВАЦІЙНІ CDM-ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ 
Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О., Міхньов О.В.  
Національна академія медичних наук України, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,  
Інститут клінічної медицини, м. Київ 

Мета – вивчити ефективність впливу комбінованими трьохмірними 
магнітними полями у пацієнтів з гастродуоденопатіями на тлі цукрового 
діабету 2 типу та полінейропатіями нижніх кінцівок. 

Матеріали і методи. Апарат фізіотерапевтичного впливу «Турбомаг» 
являє собою лікувальну камеру, в неї заїжджає кушетка, на якій лежить 
пацієнт. Під час процедури виключаються будь-які незручності, пов'язані з 
очікуванням її завершення. Дозволяється рухатися, міняти положення тіла, 
лікування є комфортним. В основі роботи апарату – СDM-технологія, яка 
полягає у впливі комбінованими трьохмірними магнітними полями на 
енергетичний каркас організму. Для верифікації діагнозу та контролю за 
лікуванням проводилася езофагогастродуоденоскопія. 

Результати та їх обговорення. Обстежено 25 хворих з 
гастродуоденопатіями на тлі цукрового діабету 2 типу та полінейропатіями 
нижніх кінцівок. Курс лікування складав 10-15 сеансів; тривалість 1-го сеансу 
– 60 хв. Частота та інтервали лікування визначаються лікарем індивідуально. 
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До критеріїв виключення належали: злоякісні утворення, виразки шлунка, 
ураження великих волокон нервів, втрата рівноваги; зміни в суглобах стопи і 
гомілковостопних суглобах, деформації пальців або стоп. На тлі адекватного 
глікемічного контролю спостерігався регрес клінічних проявів (зниження або 
втрата здатності визначати температуру; поколювання, відчуття печіння; 
нічного болю; оніміння і втрата чутливості; почуття мерзлякуватості і 
похолодання в кінцівках; набряклість, сухість, лущення, почервоніння 
підошовної частини стопи). Ефект був стійким у пацієнтів з нещодавно 
виявленими змінами у слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки, 
діабетичною полінейропатією. На час завершення СDM – фізіотерапевтичного 
лікування частота клінічних проявів була вірогідно нижчою в групі 
інтенсивної терапії, ніж у групі стандартного лікування: 16,6 і 23,6% 
відповідно. Після проведених курсів лікування магнітотерапевтичним 
апаратом «Турбомаг»  у 24 хворих покращилися показники стану здоров’я  
(зменшилися або зникли спастичні скорочення та больові прояви, парестезії 
кінцівок, спостерігалася тенденція до зниження рівня цукру та глікованого Hb 
крові).  

Висновки. Отже, комплексне лікування у пацієнтів з 
гастродуоденопатіями на тлі цукрового діабету 2 типу та полінейропатіями 
нижніх кінцівок.з включенням фізіотерапевтичних СDM-процедур сприяє 
досягненню вираженого позитивного ефекту за рахунок зменшення запалення, 
нормалізації обмінних процесів у всіх органах і системах людини. 

 
28. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТУБАЦІЙНОГО ЗОНДА ВДОСКОНАЛЕНОЇ 
КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ШИНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 
Мішалов В.Г., Бик П.Л., Лещишин І.М. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 
Мета: вивчення ефективності застосування інтубаційного зонда 
вдосконаленої конструкції для профілактики синдрому інтермітуючої злукової 
кишкової обструкції та злукової кишкової непрохідності. 
Матеріали і методи: Для профілактики злукової непрохідності тонкого 
кишечника, нами було вдосконалено конструкцію інтубаційного зонда який 
відрізняється тим, що має додаткове ребро жорсткості, створене стальною 
струною в каналі роздувної манжети та подовжену дистальну частину без 
перфоративних отворів, призначену для розміщення в товстій кишці. Даний 
зонд був застосований для шинування кишечника у 9 пацієнтів основної групи 
з тотальним злуковим процесом (РАІ ≥ 20б). Стандартний інтубаційний зонд 
для шинування кишечника був використаний у 12 пацієнтів контрольної групи 
з аналогічним злуковим процесом. Тривалість стояння зонда в обох групах 
становила від 7 до 12 діб. 
Результати та їх обговорення. У 3 пацієнтів контрольної групи відмічалась 
міграція зонда в проксимальному напрямі, внаслідок чого він перегинався під 
гострим кутом і переставав функціонувати та був видалений раніше 
необхідного терміну. У основній групі в усіх пацієнтів зонд функціонував 
задовільно на протязі всього часу. Клінічні прояви синдрому інтермітуючої 
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злукової кишкової обструкції протягом 1 року після операції відмічались в 1 
пацієнта основної групи та в 5 контрольної. З приводу рецидиву гострої 
злукової кишкової непрохідності був прооперований 1 хворий контрольної 
групи. 
Висновок. Інтубаційний зонд вдосконаленої конструкції забезпечує надійне 
шинування кишечника не перегинається під гострим кутом завдяки 
додатковому ребру жорсткості та краще запобігає проявам синдрому 
інтермітуючої злукової кишкової обструкції і злукової кишкової 
непрохідності. 
 
29. ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОМОДУЛЬНОГО β-Ti-Zr-Nb СПЛАВУ В 
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ХІРУРГІЇ 

А. Ю. Романова 1 , І. А. Скиба 2 , А. В. Копчак 1 , 
1. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра 

стоматології 
2. Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України 
Мета роботи. Вивчити механічні властивості та біомеханічну поведінку 

системи «фіксатор-кістка» при встановленні накісних мініпластин з нового β-
Ti-Zr-Nb сплаву у пацієнтів з переломами кісток лицевого черепу. 
Матеріали та методи дослідження. Клінічні та інструментальні дослідження 
включали аналіз найближчих та віддалених результатів лікування хворих з 
множинними переломами кісток лицевого черепу при встановленні пластин з  
β-Ti-Zr-Nb сплаву у порівнянні із традиційними титановими  пластинами, 
оцінку рентгенологічних даних, пряме інтраопераційне вимірювання торків 
при встановленні фіксуючих шурупів, електронну мікроскопію титанових 
пластин та фіксаторів з  β-Ti-Zr-Nb сплаву, видалених у віддалені строки після 
операції, комп’ютерне імітаційне моделювання напружено-деформованого 
стану систем «фіксатор-кістка» із застосуванням методу скінченних елементів. 
Результати дослідження та їх обговорення. Встановлення пластин із нового 
β-Ti-Zr-Nb сплаву із зменшеним модулем пружності при переломах кісток 
лицевого черепу забезпечує надійну фіксацію та дозволяє зменшити ефект 
екранування напружень при проведенні остеосинтезу кісток обличчя. 
Величина торку при встановленні шурупів з даного сплаву знаходиться в  
межах 10-50 Нсм і вірогідно не відрізняється від титанових шурупів та 
визначає достатню первинну стабільність системи фіксації. Можливі ризики 
руйнування системи здебільшого були пов’язані із зниженням «якості» кістки 
на ділянці встановлення елементів фіксації в наближених до перелому зонах.   
Висновки. Низький модуль пружності, велика ступінь оборотної деформації, 
висока втомна міцність, низька магнітна сприйнятливість та високий рівень 
рентгенівської контрастності визначають доцільність застосування фіксаторів, 
виготовлених з нового β-Ti-Zr-Nb сплаву в лікуванні пацієнтів із 
травматичними ушкодженнями кіток лицевого черепу. 
А. Ю. Романова тел. 093-786-69-41; nothpheratu@gmail.com 
І. А. Скиба тел. 050-311-26-15;  skiba@imp.kiev.ua 

А. В. Копчак тел. 067-409-90-37; kopchak@ua.fm 
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30. Застосування CAD/CAM технології в лікуванні пацієнтів з дефектами 
та деформаціями щелепно-лицевої ділянки 

Черногорський Д.М., Копчак А.В., Рибак В.А., Чепурний Ю.В.  
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра 

стоматології;  
Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна 
Лікування дефектів і деформацій кісток лицевого черепу є складною 

актуальною проблемою щелепно-лицевої хірургії. Досягнення бажаного 
анатомічного, косметичного та функціонального результату у хворих цієї 
категорії ускладнено в зв’язку із особливостями анатомічної будови обличчя 
та унікальністю кожного клінічного випадку. 

Метою дослідження було вивчити сучасні можливості комп’ютерної 
симуляції та CAD/CAM технології в лікуванні та реабілітації пацієнтів із 
важкими формами післяопераційних та посттравматичних дефектів та 
деформацій обличчя.  

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження було 33 пацієнти із 
дефектами і деформаціями кісток лицевого та мозкового черепа, що 
перебували на лікуванні в Центрі щелепно-лицевої хірургії КОКЛ №1. На 
етапі діагностики і планування лікувальних заходів всім хворим було 
проведено мультиспіральну комп’ютерну томографію. В програмному 
середовищі для обробки томографічних даних було створено віртуальні 
моделі кісток лицевого черепа, здійснено віртуальну симуляцію хірургічних 
втручань та моделювання індивідуалізованих пристроїв медичного 
призначення. В наступному, за результатами віртуальної симуляції 
моделювання було виготовлено 33 прототипованих і стереолітографічних 
моделі, навігаційні хірургічні шаблони, індивідуалізовані титанові імплантати  
фіксатори, ендопротези тощо. Результати реконструктивних втручань 
порівнювали із запланованими, співставляючи віртуальну модель із даними 
післяопераційного КТ.  

Результати. Застосування сучасних методів комп'ютерного 
моделювання дозволило покращити результати лікування, зменшити ступінь 
інвазивності, та затрати часу на виконання хірургічної маніпуляції, а також 
досягти бажаного результати у більшості прооперованих пацієнтів. Аналіз 
лінійних та кутових відхилень в позиціонуванні кісткових фрагментів, 
трансплантатів, фіксаторів, ендопротезів дозволив виявити причини їх 
виникнення на етапі планування, виготовлення та встановлення лікувальних 
пристроїв, а також розробити шляхи профілактики.    

Висновки. Застосування сучасних CAD/CAM технологій в лікуванні 
пацієнтів з дефектами та деформаціями щелепно-лицевої ділянки є 
ефективним інструментом планування і реалізації хірургічних втручань, що 
дозволяє збільшити їх прицезійність та прогнозованість.  
Д.М. Черногорський тел. 099-088-93-97; cher103@meta.ua  
А. В. Копчак тел. 067-409-90-37; kopchak@ua.fm 
В.А. Рибак тел. 063-037-037-37; rybakcmfs@gmail.com 
Ю.В. Чепурний тел. 066-778-88-37; 80667788837@ukr.net  


