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Трускавецької наукової школи бальнеології 
 

Гумега М.Д., Левицький А.Б., Попович І.Л. 

Г94 Бальнеогастроентерологія. Вегетативно-гуморальний механізм функціональних реакцій органів 

гастродуодено-панкреато-біліарної системи та нирок на вживання питних мінеральних вод курорту 

Трускавець. - К.: ЮНЕСКО-СОЦІО, 2011.- 243 с. 

В монографії вирішено важливу проблему - з'ясовано вегетативно-гуморальні механізми термінових і 

курсових сумісних функціональних реакцій органів гастродуодено-панкреато-біліарної системи та нирок на 

вживання питних мінеральних вод курорту Трускавець (Нафтусі та джерел № 1 і №2), а також фактори, що 

зумовлюють характер та виразність цих реакцій. Показано, що вирішальну роль у характері і виразності 

ефектів води Нафтуся на рН шлункового соку відіграють ранні зміни регуляторних параметрів ГЕПЕС і 

ВНС; кислотоінгібіторні ефекти спричиняються, головним чином, зниженням вагального тонусу і 

підвищенням рівня глюкагонемії, натомість у стимуляції ацидогенезу головні ролі відіграють підвищення 

гастринемії і зниження глюкагонемії. Методом дискримінантного аналізу засвідчено можливість 

спрогнозувати варіант термінових ефектів Нафтусі на рН з точністю 89%. 

Ультрасонографічна реєстрація об'єму жовчевого міхура засвідчила, що активація кислотопродукції в 

межах норми супроводжується відчутним холецистокінетичним ефектом. Перехід анацидності у 

субацидність теж асоційований із холецистокінетичним ефектом, але млявим. Натомість ацидоінгібіторні 

ефекти Нафтусі супроводжуються слабовираженими двофазними (дилятаторно-контрактильними) 

моторними реакціями жовчевого міхура. 

Залежно від характеру змін соковиділення та сечовиділення виділено чотири варіанти термінових 

секреторно-діуретичних ефектів Нафтусі. Виявлено сім варіантів термінових сумісних холецистокінетичних 

і кислото-секреторних бальнеореакцій на води Нафтуся та дж. №1 і №2, асоційованих із відповідними 

змінами параметрів холінергічно-адренергічної та глюкагон-гастринової регуляції. Показано, що характер і 

виразність бальнеореакції зумовлені не хімічним складом мінеральної води, а констелляцією 8 базальних 

параметрів вегетативно-гормональної регуляції та кислотопродукції, і піддаються прогнозуванню з точністю 

76%. Показано, що традиційна питна бальнеотерапія недостатньо ефективна щодо корекції кінетики та 

тонусу жовчевивідних шляхів, тому необхідно застосовувати вкорочену, інвертовану, пірроксан- та 

платифілін-питну лікувальні методики. 

Методом кластерного аналізу здійснено природну класифікацію різноскерованих термінових реакцій на 

трускавецькі мінеральні води холекінетики та панкреатичної секреції у пацієнтів із оксалатним уролітіазом, 

поєднаним із хронічним холециститом і гастритом. Виявлено 6 варіантів-кластерів. З'ясовано роль нейро-

гуморальних факторів в механізмах бальнеореакцій органів дуодено-панкреато-біліарної зони. Методом 

дискримінантного аналізу виявлено предиктори типів реакцій і доказано можливість їх високоймовірного 

прогнозування за сукупністю цих предикторів - початкових параметрів секреції, гуморально-вегетативної 

регуляції і екскреції з сечею електролітів. Показано, що хворі на оксалатний уролітіаз з супутніми 

холециститом і гастритом характеризуються порушеннями екзокринних функцій підшлункової залози. Курс 

комбінованого пиття води Нафтуся і джерел №1 та №2 підвищує квазінормальний рівень гідрокінетичної 

функції, нормалізує знижену секрецію трипсину, викликає тенденцію до нормалізації як зниженої, так і 

підвищеної секреції амілази, не впливаючи суттєво ні на нормальну, ні на підвищену секрецію ліпази. 

Характер курсової бальнеореакції зумовлений констелляцією початкових параметрів секреції, сечовиділення 

та вегетативно-гуморальної регуляції, але не типом мінеральної води чи їх комбінації. 
Ключові слова: курорт Трускавець, мінеральні води Нафтуся та джерел № 1 і №2, травна і 
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Для спеціалістів медичної реабілітації, курортологів, гастроентерологів, патофізіологів. 

УДК 612.332+615.838   ©Гумега М.Д., Левицький А.Б., Попович І.Л., 2011 

Г94     ©Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, 2011 
 

ISBN 966-7251-12-8   ©Асоціація учених м. Трускавця, 2011 



  

 

ЗМІСТ 

ТРУСКАВЕЦЬКА НАУКОВА ШКОЛА БАЛЬНЕОЛОГІЇ  

 

РОЗДІЛ 1. ПИТНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ І ДІЯЛЬНІСТЬ ШЛУНКА (огляд 

літератури) 

1.1. Сучасні уявлення про нейро-гуморальну регуляцію функцій органів травлення 

1.2. Моторно-евакуаторна функція 

1.3. Секреторна функція 

1.4. Регуляторні поліпептиди гастро-ентеро-панкреатичної ендокринної системи 

1.5. Гастро-ренальні функціональні відносини за умов вживання мінеральних вод 

 

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ПИТНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ВОД КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ НА ФУНКЦІЇ 

ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА ЇХ РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ (огляд літератури) 

2.1. Холерез  

2.2. Холекінетика  

2.3. Шлункова секреція  

2.4. Панкреатична секреція  

2. 5. Нейро-гормональна регуляція травної системи  

 

РОЗДІЛ 3. ТЕРМІНОВА ГАСТРОПРОТЕКТИВНА ДІЯ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ 

 

РОЗДІЛ 4. ВАРІАНТИ ТЕРМІНОВИХ ЕФЕКТІВ ВОДИ НАФТУСЯ НА ШЛУНКОВУ 

СЕКРЕЦІЮ ТА ЇХ ВЕГЕТО-ГУМОРАЛЬНИЙ І ДІУРЕТИЧНИЙ АККОМПАНЕМЕНТИ 

4.1. Факторний аналіз інформаційного поля базальних параметрів та ефектів на них води 

Нафтуся 

4.2. Квантитативні варіанти термінових ефектів води Нафтуся на рН шлункового соку 

4.3. Квалітативні варіанти термінових ефектів води Нафтуся на рН шлункового соку 

4.4. Квалітативні варіанти термінових ефектів води Нафтуся на секреторну функцію шлунку  

 

РОЗДІЛ 5. ТЕРМІНОВІ ОДНОЧАСНІ ГАСТРО-РЕНАЛЬНІ ЕФЕКТИ ВОДИ НАФТУСЯ 

 

5.1. Варіанти гастро-ренальних функціональних відносин 

5.2. Роль термінових нейро-гуморальних ефектів біоактивної води Нафтуся у гастро-

ренальних функціональних відносинах 

5.3. Роль термінових вазомоторних ефектів біоактивної води Нафтуся у гастро-ренальних 

функціональних відносинах 

 

РОЗДІЛ 6. ВПЛИВ НА ШЛУНКОВУ СЕКРЕЦІЮ ТА ЇЇ РЕГУЛЯТОРНІ 

МЕХАНІЗМИ КУРСОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВОДОЮ НАФТУСЯ 

6.1. Базальна секреція 

6.2. Секреція, стимульована водою Нафтуся 

6.3. Секреція за умов перев’язки воротаря 

 

РОЗДІЛ 7. ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ ТЕРМІНОВИХ СУМІСНИХ ХОЛЕЦИСТО-КІНЕТИЧНИХ І 

КИСЛОТО-СЕКРЕТОРНИХ РЕАКЦІЙ НА ТРУСКАВЕЦЬКІ ПИТНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ТА ЇХ  

ВЕГЕТАТИВНО-ГУМОРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ 

7.1. Факторний аналіз інформаційного поля 

7.2. Варіанти бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної регуляції, холекінетики та 

ацидогенезу 

7.3. Дискримінантний аналіз інформаційного поля 

7.4. Аналіз причинно-наслідкових зв'язків  між показниками вегетативно-гуморальної 

регуляції та холекінетики 

 

РОЗДІЛ 8. ТИПИ ВЕГЕТОТРОПНИХ ХОЛЕЦИСТОКІНЕТИЧНИХ РЕАКЦІЙ НА 

ВЖИВАННЯ ВОДИ НАФТУСЯ НАПОЧАТКУ ТА НАПРИКІНЦІ КУРСУ ПИТНОГО 

ЛІКУВАННЯ 

 



  

РОЗДІЛ 9. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА 

КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧЕВИВІДНИХ ШЛЯХІВ  

 

РОЗДІЛ 10. ВЕГЕТАТИВНО-ГОРМОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ТЕРМІНОВИХ СУМІСНИХ 

РЕАКЦІЙ НА ПИТНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ПАНКРЕАТИЧНОЇ СЕКРЕЦІЇ,  ЖОВЧЕВОГО 

МІХУРА ТА ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ 

10.1. Факторний аналіз інформаційного поля функціональних та регуляторних параметрів  

10.2. Типи зовнішньосекреторної бальнеореакції підшлункової залози 

 

РОЗДІЛ 11. ТИПИ РЕАКЦІЇ БАЗАЛЬНОЇ  ЗОВНІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ 

ЗАЛОЗИ НА КУРС БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ 

 

ВИСНОВКИ 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 



  

ТРУСКАВЕЦЬКА НАУКОВА ШКОЛА БАЛЬНЕОЛОГІЇ 

 

Попри майже двостолітню історію наукових досліджень бальнеочинників курорту Трускавець, 

започатковану львівським аптекарем і хіміком Теодором Торосєвичем, вивчення їх складу і 

властивостей на академічному рівні розпочалося лише в 70-х роках минулого століття завдяки 

ентузіазму видатного вітчизняного ученого в галузі фізіології водно-сольового обміну проф. 

Єсипенка Б.Є. -  завідувача однойменного відділу Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця АН 

УРСР. Десятирічні дослідження в режимі наукових експедицій, із залученням лікарів курорту, 

увінчались публікацією в 1981 р. монографії "Физиологическое действие минеральной воды 

Нафтуся", пізніше удостоєної галузевої всесоюзної премії. Вагомість і фундаментальність 

здобутків переконали директора Інституту фізіології академіка Костюка П.Г. в необхідності 

створення в цьому ж 1981 році першого (і останнього) на теренах СРСР і СНД академічного 

відділу по вивченню механізмів фізіологічної дії мінеральних вод, який очолив учень Єсипенка 

Б.Є. д.б.н. Яременко М.С. Унікальність відділу була ще й в тому, що він складався з двох частин - 

київської (с.н.с. Вавілова Г.Л., с.н.с. Кастрикіна Т.Ф., м.н.с. Бутусова І.А., м.н.с. Харламова О.М., 

м.н.с. Прокопенко О.М.) та трускавецької (зав. Яременко М.С., м.н.с. Ясевич Г.П., ст. інженер 

Лахін П.В.). 

Цілком природно, що всі зусилля відділу було спрямовано на біоактивну воду Нафтуся. 

Підсумком першого етапу досліджень стала розробка оптимального режиму підігріву Нафтусі в 

бюветі, який забезпечував максимальне збереження її діуретичної і холеретичної властивостей, які 

тоді, згідно з концепцією проф. Єсипенка Б.Є., вважалися атрибутом її лікувальної дії. Вагомий 

внесок у цю розробку зробив Лахін П.В., за що був відзначений у 2004 р. Премією ім. Т. 

Торосєвича.  

У 1982 р. розпочав свою роботу у відділі с.н.с. Івасівка С.В., повернувшись у рідний дім після 

11-річної плодотворної роботи у Централізованій науково-дослідній лабораторії Львівського 

медичного інституту, в якій пройшов шлях від старшого лаборанта до завідувача, опублікував дві 

монографії по онкології, в яких відображені матеріали кандидатської і підготовленої до захисту 

докторської дисертацій. Так сталося, що перед цим ВАК СРСР відмовив у видачі диплома доктора 

наук учителю Івасівки С.В. знаному онкологу Потопальському А.І. (майбутньому автору препарату 

"Україн", який виробляється в … Австрії), тому, на знак протесту, його вірний учень відмовився 

від захисту вже надрукованої докторської і цілком переключився на дослідження Нафтусі. 

У 1983 р. у відділ прийшли трускавецький лікар-лаборант Білас В.Р., дрогобицький лікар Баєв 

Є.Я., випускниця біологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка Ковбаснюк 

М.М. та заочний аспірант відділу фізіології кори головного мозку Інституту фізіології ім. О.О. 

Богомольця Попович І.Л., чим було завершено формування кадрового складу відділу.  

Початок 80-х років минулого століття характеризувався бумом досліджень регуляторних 

поліпептидів гастроентеро-панкреатичної нейроендокринної системи (ГЕПЕС), з'явились перші 

публікації про роль гормонів ГЕПЕС в механізмі дії питних мінеральних вод. Ця обставина і 

визначила головний напрямок досліджень відділу. Отримані результати, відображені в першій 

монографії відділу "Физиологические основы лечебного действия воды Нафтуся" (1989) та 

кандидатських дисертаціях Поповича І.Л. і Бутусової І.А., стали обгрунтуванням концепції 

Яременка М.С. про роль ГЕПЕС в механізмі дії води Нафтуся на травну систему. В руслі цієї 

концепції Поповичем І.Л. було зроблено перший крок до з'ясування механізму дії Нафтусі на 

кислотосекреторну функцію шлунка, поки що у здорових собак.  

Інший напрямок досліджень стосувався з'ясування походження біологічно активних речовин 

води Нафтуся та об'єктів їх впливу. Численними експериментами in vivo i in vitro переконливо 

показано, що діючі начала Нафтусі утворюються внаслідок біотрансформації органічних речовин 

водоносної породи автохтонною мікрофлорою води, а точками їх прикладання є ферменти 

гепатоцитів, епітеліоцитів ниркових канальців і слизових травного тракту та ендокриноцитів 

ГЕПЕС. Отримані результати відображені в кандидатській дисертації Білас В.Р. і докторській - 

Івасівки С.В. та трьох монографіях: вже згаданій, а також "Біологічно активні речовини води 

Нафтуся, їх генез та механізми фізіологічної дії" (1997) та "Природа бальнеочинників води 

Нафтуся і суть її лікувально-профілактичної дії" (1999). На їх основі Івасівкою С.В. було 

сформульовано ксенобіотичну концепцію механізму дії Нафтусі. Суть концепції в тому, що 

органічні речовини води як чужерідні для організму, а отже, потенційно токсичні, активують 

системи їх знешкодження в печінці, нирках та інших органах, внаслідок чого підвищується як 



  

антитоксична, так і загальна опірність організму, а діуретичний і холеретичний ефекти є лише 

супутніми явищами цього процесу.  

Тим часом, ще до завершення згаданих досліджень, в 1990 р. внаслідок дефіциту бюджетного 

фінансування відбулося розділення відділу. Київська його частина була реорганізована у 

бюджетний відділ фізіології водно-сольового обміну на чолі з Яременком М.С., а трускавецька - у 

госпрозрахункову лабораторію експериментальної бальнеології, завідувачем якої став тоді ще 

к.м.н. Івасівка С.В. Лише завдяки його вмілому менеджменту вдалося зберегти для курорту 

наукову установу. Рятівником трускавецької науки стало російське виробниче об'єднання 

''Юганскнефтегаз", яке утримувало в селі Гута на Івано-Франківщині пансіонат (в даний час - 

резиденція Президента України), на території якого цілком випадково виявили родовище води, 

подібної до Нафтусі. Була укладена трирічна угода про дослідження складу і властивостей цієї 

води, яка дійсно виявилася аналогом Нафтусі.  

В цей же період за ініціативи і консультативно-методичної допомоги Поповича І.Л. розпочалися 

різнопланові клініко-фізіологічні дослідження лікарів курорту. Передовсім, начмед санаторію 

"Весна" Флюнт І.С. освіжив і захистив виконану ще за Єсипенка Б.Є. на здорових собаках 

дисертацію про вплив Нафтусі на процеси водного обміну, які лежать в основі утворення і 

виділення сечі, секреції жовчі і травних соків та всмоктування. Ці ж процеси, але вже у 

урологічних і гастроентерологічних хворих, вивчав головний лікар санаторію "Кришталевий 

палац" Балановський В.П. Результати обидвох дисертаційних досліджень склали основний зміст 

монографії "Вода Нафтуся і водно-сольовий обмін" (1997). 

Лікар цього ж санаторію Карпинець (Ружило) С.В., котра першою на курорті освоїла метод 

ехоскопії, застосувала його для з'ясування механізму впливу Нафтусі на моторику жовчевого 

міхура. Цю тему продовжила лікар СГК "Дніпро-Бескид" Бульба А.Я., зробивши акцент на 

клінічному аспекті. На основі отриманих даних було розроблено методики фармакологічної 

корекції холецистокінетичної дії Нафтусі, що підвищило ефективність лікування дискінезій і 

холециститів. Обидві дисертації увійшли у монографію "Жовчогінна дія води Нафтуся" (1997). 

Паралельно продовжувались започатковані Поповичем І.Л. дослідження  впливу Нафтусі на 

роботу шлунка як у собак (лікар ЦКП Тимочко О.Б.), так і у гастроентерологічних хворих 

(головний терапевт військового санаторію Перченко В.П.), результати  яких ще більшою мірою 

наблизили нас до розуміння його механізму. Згодом обидві дисертації склали частину монографії 

"Біоактивна вода "Нафтуся" і шлунок" (2000). 

В 1989 р. Поповичем І.Л. вперше виявлено, що тижневе вживання щурами Нафтусі суттєво 

пом'якшує пошкодження слизової шлунка, спричинені стресом. Цей факт, опублікований в 

матеріалах Всесоюзного з'їзду курортологів (Ташкент, 1989), і запатентований пізніше як "Спосіб 

профілактики ерозивно-виразкових пошкоджень шлунка", став наріжним каменем нової концепції 

механізму лікувально-профілактичної дії Нафтусі - стреслімітуючої адаптогенної, яка впродовж 

наступних 20 років наповнювалася новими експериментальними і клінічними даними і стала 

предметом докторської дисертації автора. Знаючи, що здатністю запобігати стресорні 

пошкодження шлунка володіють так звані адаптогени, еталоном яких вважається знаменитий 

жень-шень, автор разом із співробітниками провів низку порівняльних експериментів. Було 

показано, що адаптоген жень-шень, водночас із стреслімітуючими властивостями стосовно 

пошкоджень слизової шлунка і міокарда та пригнічення імунної системи, стимулює холерез і 

діурез, а Нафтуся, окрім холеретичного і діуретичного ефектів, володіє аналогічними з жень-

шенем стреслімітуючими властивостями! Отже, Нафтуся, за суттю, є адаптогеном. Добре відомо, 

що адаптогени вважаються "ліками від усіх хвороб", тобто дія їх на організм неспецифічна і 

полягає у активації пристосувально-захисних механізмів організму, котрі вже безпосередньо 

запобігають чи пом'якшують дію на організм патогенних чинників соціальної, біологічної, 

хімічної, фізичної природи (психо-емоційний стрес, інфекція, токсини, холод, жара, гіпоксія, 

радіація тощо) або поборюють вже викликані ними захворювання. Саме завдяки своїм 

адаптогенним, а не сечо- і жовчегіним властивостям (які, до слова, проявляються лише у 2/3 

хворих) Нафтуся лікує такі різні захворювання (урологічні, гастроентерологічні, ендокринно-

обмінні, гематологічні, серцево-судинні тощо). 

Новим імпульсом для активізації експериментальних досліджень стало відкриття в 1993 р. на 

базі лабораторії кафедр гістології, нормальної і патологічної фізіології та фармакології заснованого 

в 1992 р. Пукалом Б.М. Дрогобицького вільного медичного інституту ім. Юрія Дрогобича (до 

слова, першого українця-доктора медицини, ректора Болонського університету). По-перше, 

співробітники лабораторії стали за сумісництвом асистентами (в 1995 р. Івасівка С.В. завідував 



  

каф. патологічної, а Попович І.Л. - нормальної фізіології), а по-друге, до експериментів 

підключилися сумісники-асистенти - лікарі курорту. Двоє з них через кілька років захистили 

кандидатські дисертації. Ломейко С.М. під керівництвом Івасівки С.В. доказала сприятливий вплив  

води Нафтуся на гемопоез при радіаційному ураженні щурів, а Бариляк Л.Г. в руслі концепції 

Поповича І.Л. провела порівняльне експериментальне дослідження адаптогенних властивостей 

Нафтусі, жень-шеню і нового вітчизняного фітопрепарату "Бальзам Кримський", ідентифікувавши 

його як адаптогенний засіб, що засвідчено патентом. Водночас м.н.с. лабораторії Ковбаснюк М.М. 

провела під керівництвом Івасівки С.В. експериментальне дослідження антианемічних 

властивостей залізистих мінеральних вод курорту Східниця. Ці три експериментальні роботи 

започаткували ще один, як виявилося тепер, найпродуктивніший напрямок досліджень 

трускавецької наукової школи, номінований як бальнеофіторадіодефензологія. Цей дещо 

громіздкий, але інформативний термін розшифровується як дослідження впливу засобів бальнео- і 

фітотерапії на захисно-пристосувальні системи організму, враженого радіацією.  

Клініко-фізіологічні дослідження в даному напрямку стали можливими завдяки ентузіазму та 

організаторському хисту Алєксєєва О.І. - начальника відкритого в 1993 р. санаторію МВС 

"Перлина Прикарпаття", одним із контингентів якого були учасники ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС ("ліквідатори"). Інший контингент потерпілих від чорнобильської катастрофи - мешканці 

радіаційно забруднених теренів - досліджувався на базі дитячого санаторію "Джерело" (головний 

лікар - Саранча С.М.) та СГК "Дніпро-Бескид" (голова правління - Чебаненко О.І.). За 

результатами широкомасштабних експериментальних і клініко-фізіологічних досліджень впродовж 

1996-2010 рр захищено 10 кандидатських дисертацій (Алєксєєв О.І., Величко Л.М., Ніщета І.В., 

Церковнюк А.В., Чебаненко Л.О., Прокопович Л.Н., Зав'ялова О.Р., Церковнюк Р.Г., Чапля М.М., 

Грінченко Б.В.) і 3 докторські (Флюнт І.С., Чебаненко Л.О., Бульба А.Я.), опубліковано 8 

монографій (див. список). Готуються до захисту Саранча С.М. і Лужецький О.Г. Переконливо 

показано, що стандартний бальнеотерапевтичний комплекс, завдяки своїм адаптогенним 

властивостям, суттєво поліпшує стан пристосувально-захисних систем, що сприяє ліквідації чи 

зменшенню клініко-лабораторних проявів хронічних соматичних захворювань, підвищенню 

фізичної і розумової працездатності та поліпшенню загального стану організму. Ще ефективніший 

реабілітаційний комплекс, доповнений фітоадаптогенами. Так що є всі підстави вважати курорт 

Трускавець центром реабілітації потерпілих від наслідків чорнобильської катастрофи.  

Повертаючись до минулого лабораторії, слід відзначити проведений нею за ініціативи і активної 

участі новопризначеного керівника ЗАТ "Трускавецькурорт" Аксентійчука Б.І. моніторингу 

фізіологічної активності води Нафтуся всіх 8 свердловин трускавецького родовища. Отримані 

результати (відображені в його дисертації та монографії) засвідчили, по-перше, що як органічна 

компонента складу Нафтусі, так і зумовлена нею фізіологічна активність вельми лабільні і 

коливаються в широких межах, аж до втрати активності. По-друге, кореляція між складом і 

активністю Нафтусі хоч і суттєва, але недостатньо тісна. Звідси витікає висновок про необхідність 

включення в практику режимних спостережень тестувань на експериментальних тваринах та in 

vitro, а не обмежуватися хімічними аналізами. Ця рекомендація, на жаль, досі не реалізована.  

В 1996 р. завдяки поліпшенню стану економіки держави, а отже, і фінансуваня бюджетних 

закладів, лабораторія розширилась до статусу відділу. А ще раніше, у 1994 р., новоспечений доктор 

Івасівка С.В., маючи за плечима, крім медичної, ще й геологічну освіту, посів за сумісництвом 

посаду директора гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції (ГГРЕС). Це кадрове рішення 

Аксентійчука Б.І. щонайкраще відбилося на ефективності роботи обидвох установ, які вперше 

стали працювати скоординовано. 

Відділ приступив до вирішення актуального завдання ЗАТ "Трускавецькурорт" - вибору 

оптимального способу очищення Нафтусі від аллохтонної (чужої, на відміну від автохтонної) 

мікрофлори - маркера її забруднення нечистотами. В експериментах на здорових щурах було 

показано, що як ультрафіолетове опромінення води, так і її фільтрація через мембранне сито 

однаково ефективно дезинфікують Нафтусю, не впливаючи в цілому негативно на її фізіологічну 

активність. Таке заключення досить дипломатичне, адже детальний аналіз результатів все ж 

виявляє втрату окремих імунотропних ефектів Нафтусі, що цілком очікувано в руслі концепції про 

роль мікрофлори як продуцента біологічно активних речовин і як антигенного подразника імунної 

системи макроорганізму. Отже, проблема захисту родовища від мікробного забруднення 

залишається актуальною, якщо йдеться про збереження первородних нативних властивостей 

Нафтусі. До слова, слід розглянути питання про можливість використання забрудненої Нафтусі в 



  

якості стреслімітуючої імунотропної біодобавки на тваринницьких фермах, що підвищить загальну 

опірність і зменшить смертність молодняка від кишечних інфекцій. 

В 1998 р. Яременко М.С., Івасівка С.В. і Попович І.Л. стали лауреатами Премії ім. О.О 

Богомольця НАН України в галузі фізіології за дослідження властивостей Нафтусі. В цьому ж році 

академік Костюк П.Г. видав наказ про створення при відділі госпрозрахункової науково-

виробничої групи клінічної бальнеології та фітотерапії на чолі з Чебаненком О.І. Цим рішенням 

співробітництво відділу з лікарями курорту та викладачами розташованих на його території кафедр 

двох вузів отримало офіційний статус, що спростило процедури захисту дисертацій. За цей період 

співробітниками групи видано 16 монографій, захищено 12 кандидатських і 5 докторських 

дисертацій, доцентами стали Алєксєєв О.І., Величко Л.М., Тимочко О.Б., Ковальчук Г.Я., 

професорами - Флюнт І.С., Чебаненко О.І., Бульба А.Я., зав. кафедри - Ружило С.В. 

В 1999 р. відділ приступив до широкомасштабних досліджень впливу Нафтусі на серцево-

судинну систему та фізичну працездатність, експериментальних і клініко-фізіологічних. Останні 

проводились на базі санаторіїв "Каштан" і "Кришталевий палац". Отримано пріоритетні 

результати, відображені в монографіях "Актотропні ефекти бальнеотерапевтичного комплексу 

курорту Трускавець" (2003), "Фізіологічна активність сечової кислоти та її роль в механізмі дії 

води Нафтуся" (2004), "Бальнеокардіоангіологія" (2005) та докторських дисертаціях Аксентійчука 

Б.І. і Ружило С.В. 

В 2001 р. Івасівка С.В., скориставшись своїм львівським досвідом онкологічних досліджень, 

зініціював дослідження впливу Нафтусі на канцерогенез. Було встановлено, що профілактичне 

вживання здоровими щурами води значно гальмує ріст привитих їм трьох різних видів злоякісних 

пухлин. Гальмівний ефект спостерігається також і при вживанні Нафтусі з лікувальною метою, 

тобто після початку росту пухлин. Ці результати, вперше докладені на науковій конференції у 2002 

р., були сприйняті курортологами як сенсація. Проте професор спокійно парирував, що результат 

був цілком очікуваний в руслі адаптогенної концепції механізму профілактичної та лікувальної дії 

Нафтусі. Отримані дані стали підставою для клініко-фізіологічних спостережень лікарем Ходак 

О.Л. за пацієнтами, котрі прибували на курорт після радикального лікування онкологічних 

захворювань різних органів, причому на свій страх і ризик, позаяк онкопатологія вважалася 

протипоказом для скерування на курорт. Результати засвідчили, що імунний статус онкологічних 

хворих, а отже, стан захисних механізмів, тією чи іншою мірою поліпшується або принаймі не 

змінюється, але аж ніяк не погіршується. Успішний захист дисертаціїї в УкрНДІ медичної 

реабілітації став останнім аргументом для відкриття в дитячому санаторії "Джерело" спеціального 

відділення реабілітації. 

Недавно побачила світ чергова монографія - “Адаптогенна бальнеофітотерапія на курорті 

Трускавець” (2010), яка вінчає ще одну розробку трускавецької наукової школи (з 2010 р. очоленої 

Поповичем І.Л.) - виготовлення на основі високодебитної, але фізіологічно малоактивної води 

"Трускавецька" оздоровлюючих напоїв шляхом додавання фітоадаптогенів - алое та 7 традиційних 

українських лікарських трав. 

Пропонована читачам монографія відображує результати багаторічних досліджень авторів, 

скерованих на з’ясування вегетативно-гуморальних механізмів термінових і курсових сумісних 

функціональних реакцій органів гастродуодено-панкреато-біліарної системи та нирок на вживання 

питних мінеральних вод курорту Трускавець (Нафтусі та джерел № 1 і №2), а також факторів, що 

зумовлюють характер та виразність цих реакцій. 

 

ЧЕБАНЕНКО О.І., д.м.н., проф., академік Європейської Академії проблем людини 

 

                                                    СПИСОК МОНОГРАФІЙ  

                                               Трускавецької наукової школи 

 
1. Физиологические основы лечебного действия воды Нафтуся / Яременко М.С., Ивасивка С.В., Попович И.Л., Билас В.Р., Бутусова 

И.А. и др.- К.: Наук. думка, 1989.- 144 с. 
2. Адаптогени і радіація. Застосування бальзаму "Кримський" - нового адаптогену - для реабілітації на курорті Трускавець 

потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи / Алєксєєв О.І., Попович І.Л., Панасюк Є.М., Бариляк Л.Г., Саранча С.М. - К.: 

Наук. думка, 1996.- 126 с.  
3. Івасівка С.В. Біологічно активні речовини води Нафтуся, їх генез та механізми фізіологічної дії.- К.: Наук. думка, 1997.- 112 с.  

4. Вода Нафтуся і водно-сольовий обмін / Чебаненко О.І., Флюнт І.С., Попович І.Л., Балановський В.П., Лахін П.В. - К.: Наук. думка, 

1997.- 141 с. 
5. Жовчогінна дія води "Нафтуся" / Чебаненко О.І., Попович І.Л., Бульба А.Я., Ружило С.В. - К.: Комп'ютерпрес, 1997.- 103 с.  

6. Маркова О.О., Попович І.Л., Церковнюк А.В, Бариляк Л.Г. Адреналінова міокардіодистрофія і реактивність організму.- К.: 

Комп'ютерпрес, 1997.- 126 с.  



  

7. Івасівка С.В., Попович І.Л., Аксентійчук Б.І., Білас В.Р. Природа бальнеочинників води Нафтуся і суть її лікувально-

профілактичної дії.- Трускавець: Вид-во "Трускавецькурорт", 1999.- 125 с.  

8. Біоактивна вода "Нафтуся" і шлунок. Нариси експериментальної та клінічної бальнеогастрології / Попович І.Л., Івасівка С.В., 

Флюнт І.С., Бутусова І.А. та ін. - К: Комп'ютерпрес, 2000.- 234 с.  

9. Загальні адаптаційні реакції і резистентність організму ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Попович І.Л., Флюнт І.С., Аксентійчук Б.І. та 
ін.- К.: Комп'ютерпрес, 2000.- 117 с. 

10. Чорнобиль, імунітет, нирки. Вплив факторів чорнобильської катастрофи на імунітет та уролітіаз і опортуністичні інфекції нирок / 

Флюнт І.С., Попович І.Л., Чебаненко Л.О., Чапля М.М., Білас В.Р. - К.: Комп'ютерпрес, 2001.- 210 с. 
11. Бальнеофіторадіодефензологія. Вплив лікувальних чинників курорту Трускавець на стан пристосувально-захисних систем осіб, 

потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи / Флюнт І.С., Чебаненко О.І., Грінченко Б.В., Бариляк Л.Г., Попович І.Л.- К.: 

Комп’ютерпрес, 2002.-112 с. 
12. Ружило С.В., Церковнюк А.В., Попович І.Л. Актотропні ефекти бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець.- К.: 

Комп'ютерпрес, 2003.- 131 с. 

13. Саногенетичні засади реабілітації на курорті Трускавець урологічних хворих чорнобильського контингенту / Попович І.Л., Флюнт 
І.С., Алєксєєв О.І., Бариляк Л.Г., Білас В.Р. та ін.- К.: Комп'ютерпрес, 2003.-192 с. 

14. Івасівка С.В., Попович І.Л., Аксентійчук Б.І., Флюнт І.С. Фізіологічна активність сечової кислоти та її роль в механізмі дії води 

Нафтуся.- К.: Комп'ютерпрес, 2004.- 163 с. 
15. Реабілітація захисно-пристосувальних систем на курорті Трускавець / Чебаненко О.І., Флюнт І.С., Попович І.Л., Алєксєєв О.І., 

Києнко В.М.- К.: ЮНЕСКО-СОЦІО, 2004.- 448 с. 

16. Бальнеокардіоангіологія. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на серцево-судинну систему та фізичну працездатність / 
Попович І.Л., Ружило С.В., Івасівка С.В. та ін.- К.: Комп'ютерпрес, 2005.- 239 с. 

17. Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація. Адаптаційні, метаболічні, гемостазіо- і імунологічні аспекти діагностики 

та бальнео- і фітореабілітації на курорті Трускавець осіб, підданих дії чинників аварії на ЧАЕС / Костюк П.Г., Попович І.Л., 
Івасівка С.В., Прокопович Л.Н., Гучко Б.Я., Білас В.Р., Бариляк Л.Г. та ін.- К.: Комп'ютерпрес, 2006.- 348 с. 

18. Чебаненко О.І., Чебаненко Л.О. Бальзами на чорнобильські рани.- К.: ЮНЕСКО-СОЦІО, 2007.- 428 с. 

19. Драновський А.Л., Попович І.Л. Адаптогенна бальнеофітотерапія на курорті Трускавець.-Дрогобич: Посвіт, 2010.- 203 с. 



  

РОЗДІЛ 1  

 

ПИТНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ І ТРАВНА СИСТЕМА 

 

1.1. Сучасні уявлення про нейро-гуморальну регуляцію функцій органів травлення 

Ще на початку 80-х років минулого століття вважали, що функції органів травного тракту 

регулюються двома класичними відділами вегетативної нервової системи у взаємодії з різними 

гастроінтестинальними гормонами. Проте завдяки появі нових імунохімічних і імуногістохімічних 

методик в цих органах були виявлені принаймі ще дві регуляторні системи, а саме пептидергічні 

нерви і пептидпродукуючі клітини, що здійснюють так званий паракринний контроль. Було 

доказано, що нейрогенні і паракринні пептиди беруть участь в регуляціїї функцій органів 

травлення, передовсім гастроентеро-панкреато-біліарної зони, шляхом їх взаємодії з вже відомими 

гастроінтестинальними гормонами і класичною вегетативною іннервацією. 

1.1.1. Шлунок.  

Згідно з сучасними уявленнями [огляди: M.L. Schubert, 2003-2010; S.J. Konturek et al., 2008], 

шлункова секреція регулюється ендокринними, паракринними і нейрокринними сигналами шляхом 

принаймі трьох механізмів: гастрин-гістамінового, холецистокінін-соматостатинового і 

нейрального. Головними стимуляторами секреції кислоти парієтальними клітинами фундальних 

(оксинтних) залоз шлунка є гістамін, гастрин і ацетилхолін. Гістамін, який вивільнюється 

фундальними ентерохромаффіноподібними (ECl) клітинами, взаємодіє з H2-рецепторами 

парієтальних клітин, що супроводжується активацією аденілатциклази (АЦ) і утворенням ц-АМФ. 

Антральний гормон гастрин, який вивільнюється G-клітинами шляхом їх активації закінченнями 

холінергічних нейронів та нейронів, які містять бомбезин (гастрин-рилізинг-пептид, GRP), діє, 

головним чином, через гастрин/холецистокінін-В-рецептори (номіновані зараз як ССК2-рецептори) 

EСl-клітин, стимулюючи синтез і вивільнення ними гістаміну, а також їх гіпертрофію і 

гіперплазію. Можлива також пряма дія гастрину на парієтальні клітини через їх ССК2-рецептори з 

наступною активацією фосфоліпази С і вивільненням цитозольного кальцію. Ацетилхолін, 

вивільнюваний гастральними постгангліонарними інтрамуральними нейронами, взаємодіє з 

мускариновими М3-холінорецепторами (теж спряженими з фосфоліпазою С) парієтальних клітин, 

але не впливає прямо на секрецію гістаміну чи має на неї менший, ніж інші стимулятори, ефект. 

Спільною мішенню ц-АМФ- і кальцій-залежних сигнальних систем є Н+,К+-АТФаза (протонна 

помпа). 

Додатковими стимуляторами вивільнення гістаміну є ґгрелін, VIP і пітуїтарний АЦ-

активуючий поліпептид (PACAP). Гальмують секрецію гістаміну простагландини, галанін, пептид 

YY і пептид, споріднений з геном кальцитоніну (CGRP), але головною мірою - соматостатин.  

Головним інгібітором секреції кислоти є соматостатин, який вивільнюється антральними і 

фундальними D-клітинами, причому в три середовища – в мікрооточення (паракринно), в кров 

(ендокринно) і в порожнину шлунка (інтралюмінально або ентерокринно) [P. Sarfati, J. Morisset, 

1989]. Соматостатин, діючи через SS2-рецептори, чинить тонічний паракринний інгібіторний вплив 

на ECl-, G- і парієтальні клітини, гальмуючи цим вивільнення гістаміну і гастрину та секрецію 

кислоти. Додатковим непрямим механізмом кислотостимулюючого ефекту гістаміну є гальмування 

вивільнення соматостатину через H3-рецептори D-клітин. D-клітини через М2- і М4-рецептори 

підлеглі також гальмівному впливу ацетилхоліну, чим додатково реалізується його непрямий 

кислотостимулюючий ефект. 

Холецистокінін теж відіграє важливу роль як інгібітор парієтальних клітин шляхом ХЦК-

соматостатинового механізму, стимулюючи ССК1-рецептори D-клітин. Слабше, ніж соматостатин і 

ХЦК, гальмують секрецію кислоти давно відомі так звані ентерогастрони - поліпептиди секретин, 

VIP, GIP, глюкагон, ентероглюкагон, нейротензин, а також нововідкриті інгібітори ацидогенезу – 

CGRP, кальцитонін, адреномедулін, амілін, атріальний натрійуретичний пептид (ANP), PACAP, 

пептид YY, епідермальний фактор росту, лептин [M.L. Schubert, D.A. Peura, 2008]. 

Дія перелічених інгібіторів ацидогенезу реалізується, головним чином, через стимуляцію 

вивільнення соматостатину, додатково – через блокаду гастринових рецепторів парієтальних і ECl-

клітин та Н2-рецепторів останніх. Зокрема, джерелом VIP є як VIP-ергічні вагальні ефферентні 

волокна, що контактують з антральними D-клітинами [M.L. Schubert, D.A. Peura, 2008], так і D1-

ендокриноцити фундальної слизової, які локалізуються поблизу фундальних D-клітин [J.M. Polak, 

S.R. Bloom, 1981]. PACAP-ергічні вагальні ефферентні волокна безпосередньо активують антральні 

ЕС-клітини, які, виділяючи ANP, активують сусідні D-клітини. CGRP стимулює вивільнення 



  

антрального соматостатину за механізмом аксон-рефлексу: кислота (а також гостра інфекція 

Helicobacter pylory) активує закінчення сенсорних CGRP-вмісних нейронів, збудження від яких 

передається по аксону на D-клітини [M.L. Schubert, D.A. Peura, 2008]. Головним механізмом 

реалізації глюкагонової стимуляції вивільнення соматостатину є, мабуть, паракринний, за якого на 

фундальні D-клітини діє глюкагон із сусідніх А-клітин. На користь цього припущення свідчать 

дані P.J. Lеfebvre et A.S. Luyckz [1981] про вивільнення глюкагону ізольованим шлунком собаки, 

яке посилюється введенням в кров аргініну та гальмується соматостатином. Антральні D-клітини 

активуються, очевидно, циркулюючим глюкагоном панкреатичного походження, тобто 

ендокринним способом, як і з боку ХЦК I-клітин, секретину S-клітин, GIP K-клітин, 

ентероглюкагону L-клітин і нейротензину N-клітин тонкого кишківника. Крім того, антральні D-

клітини активуються і гастрином сусідніх G-клітин, тобто існує механізм самогальмування 

вивільнення гастрину. Показано, що вивільнення антрального соматостатину активується також 

адреномедуліном сусідніх ЕС-клітин [A.B. Hirsch et al., 2003], а фундального соматостатину – 

аміліном, джерелом якого є ці ж D-клітини [M. Zaki et al., 2002].  

Зупинимось на викладених положеннях детальніше. 

Шлунок іннервується ентеральною нервовою системою, яка містить інтрамуральні (intrinsic) 

нейрони і відростки екстрамуральних (extrinsic) ефферентних і афферентних нейронів, кількість 

яких співставима з такою у спинному мозку (108). Головним джерелом іннервації є вагальні нерви, 

які містять 80%-90% афферентних волокон і лише 10%-20% - ефферентних [J.B. Furness, M. Costa, 

1980]. Афферентні волокна передають сенсорну інформацію від шлунка до n. tractus solitarius. 

Імпульси від цього ядра переключаються на вагальні ефферентні прегангліонарні нейрони, які 

походять від двох ядер ствола мозку: n. ambiguus i n. dorsalis motoris вагального нерва. Останнє 

ядро чинить вплив також на нейрони, що містять тиротропін-рилізинг гормон (ТТРГ), які діють як 

центральні стимулятори секреції кислоти [M.L. Schubert, 2003]. В центральній вагальній регуляції 

функціонування шлунка відіграють роль синтезуючі ТТРГ, субстанцію Р і серотонін нейрони 

медулярних каудального і вентрального ядер шва, що проектуються на дорзальний вагальний 

комплекс. Показано, що унілатеральна мікроін'єкція каїнату в парапірамідальну область 

вентральної медулли індукує дозозалежну стимуляцію секреції кислоти впродовж 70 хв з 9-

разовим піком на 30-й хв, тоді як введення в цю область плацебо чи введення каїнату поза 

парапірамідальну область або туди ж ваготомованим щурам неефективні. Утримання щурів на 

холоді (40 С, 2 год), що, як відомо, індукує вагально опосередковані секреторну і моторну відповіді 

шлунка через медулярний ТТРГ-механізм, збільшує число Fos-позитивних клітин в каудальній, 

середній і ростральній частинах парапірамідальної області в десятки раз порівняно з щурами, 

утримуваними при кімнатній температурі. Більшість Fos-маркованих клітин ко-експресували про-

ТТРГ mRNA сигнал і/або були серотонін-імунореактивні. Ці дані показують, що хімічна активація 

нейронів парапірамідальної області має результатом вагально-залежну стимуляцію секреції 

кислоти шлунком [H. Yang et al., 2000]. 

Вважається [M.L. Schubert, G.M. Makhlouf, 1992; M.L. Schubert, D.A. Peura, 2008], що 

фізіологічні стимули зсередини і ззовні шлунка сходяться через холінергічні ефферентні волокна 

на N-холінорецепторах гастральних нейронів, які є первинними/головними регуляторами секреції 

кислоти. Ефекторні нейрони включають холінергічні нейрони та три типи нехолінергічних 

(пептидергічних) нейронів, які містять бомбезин/GRP, VIP і РАСАР. Нейрони діють на парієтальні 

клітини-мішені прямо або непрямо через регуляцію вивільнення гормона гастрину, 

стимуляторного паракринного аміна гістаміну і інгібіторного паракринного пептида 

соматостатину, а також ANP. В антральній слизовій холінергічні і GRP-нейрони, активовані 

інтралюмінальними протеїнами, ароматичними амінокислотами, продуктами алкогольної 

ферментації і Са2+, стимулюють секрецію гастрину прямо і, у випадку холінергічних нейронів, 

непрямо через елімінацію інгібіторного впливу соматостатину (дизінгібіцію, розгальмовування). 

Своєю чергою, гастрин діє на сусідні соматостатинові клітини на відновлення секреції 

соматостатину. Двоїстий паракринний цикл, активований антральними нейронами, визначає 

магнітуду секреції гастрину. Слабке розтягнення антрума активує переважно VIP-нейрони, що 

стимулює секрецію соматостатину і цим гальмує секрецію гастрину. Вищий рівень розтягнення 

активує переважно холінергічні нейрони, що супресує секрецію антрального соматостатину і цим 

стимулює секрецію гастрину. В фундальній слизовій холінергічні нейрони, активовані 

розтягненням або протеїнами, стимулюють секрецію кислоти прямо і непрямо, через елімінацію 

інгібіторного впливу соматостатину. Ті самі стимули активують GRP- і VIP-нейрони, які 

стимулюють секрецію соматостатину і цим послаблюють секрецію кислоти. Крім того, гастрин і 



  

фундальний соматостатин впливають на секрецію кислоти прямо і непрямо, через регуляцію 

вивільненя гістаміну. Кислота в порожнині шлунка стимулює секрецію соматостатину, який 

послаблює секрецію кислоти фундальною слизовою і секрецію гастрину – антральною слизовою.  

M.L. Schubert et R.D. Shamburek [1990] констатували, що на парієтальних клітинах 

ідентифіковані рецептори для головних - нейрального (ацетилхолін), гормонального (гастрин) і 

паракринного (гістамін) – секреторних стимуляторів і шляхи передачі сигналу, з якими ці 

рецептори зчеплені. Стимуляторний ефект гістаміну опосередковується через підвищення 

активності аденілатциклази, тоді як ефект ацетилхоліну і гастрину реалізується шляхом 

підвищення в цитозолі рівня кальцію. Сильний синергізм між гістаміном і гастрином або 

ацетилхоліном відображує пострецепторну взаємодію між різними шляхами. Ацетилхолін і 

гастрин здатні також вивільняти гістамін ECl-клітинами. Інгібіторні ефекти соматостатину і 

простагландину Е на секрецію кислоти опосередковані через рецептори, пов’язані з гальмуванням 

активності аденілатциклази. Всі шляхи конвергують на модуляцію активності люмінального 

ензиму Н+,К+-АТФази, кінцево відповідального за секрецію кислоти. Ідентифіковані також 

інтрамуральний невральний і паракринний шляхи, задіяні у регуляції секреції гастрину антральною 

слизовою і секреції кислоти фундальною слизовою. Першої важливості є соматостатинова клітина, 

яка чинить паракринне обмеження секреціїї гастрину і кислоти. Елімінація цього обмеження (або 

розгальмовування) є одним із механізмів, через який здійснюється стимуляторний вплив 

холінергічних нейронів на гастринові і парієтальні клітини. Секреція гастрину регулюється 

холінергічним нейроном, який спричиняє інгібіцію секреції соматостатину і цим – стимуляцію 

секреції гастрину (дизінгібіцію), а також нехолінергічним нейроном, який спричиняє пряму 

стимуляцію секреції гастрину через вивільнення нейротрансміттерра GRP. Секреція кислоти 

регулюється холінергічним нейроном, який спричиняє пряму стимуляцію парієтальної клітини і 

непряму стимуляцію, через зменшення секреції соматостатину, чим усувається його інгібіторний 

ефект на парієтальну клітину (тобто через дизінгібіцію). Разом з тим, існує регуляторний механізм 

зворотнього зв’язку, через який інтралюмінальна ацидифікація стимулює секрецію соматостатину, 

який, своєю чергою, послаблює секрецію кислоти. 

M.L. Schubert i G.M. Makhlouf [1982] на ізольованому васкулярно перфузованому шлунку 

щура вперше показали, що агоніст N-холінорецепторів (диметил-фенілпіперазин) спричиняє 

двофазне дозозалежне підвищення секреції гастрину. Гастринова відповідь зводиться нанівець N-

блокатором (гексаметонієм), проте лише частково (на 35%) гальмується М-блокатором 

(атропіном). Така ж доза атропіну гальмує максимальну гастринову відповідь на агоніст М-

холінорецепторів (метахолін) на 80%. Звідси автори зробили заключення, що агоніст N-

холінорецепторів активує інтрамуральні холінергічні і нехолінергічні нейрони, спричиняючи 

секрецію гастрину. Разом з тим, він спричиняє також двофазне дозозалежне збільшення секреції 

соматостатину. Соматостатинова відповідь цілком гальмується атропіном і гексаметонієм. Позаяк 

мускариновий холінергічний агоніст спричиняє гальмування секреції соматостатину, 

спостережуване підсумкове (net) збільшення її доказує, що нікотиновий холінергічний агоніст 

активує переважно нехолінергічний стимуляторний нейрон. Було висунуто гіпотезу, що цей 

нейрон ідентичний з гастрин-стимулюючими нехолінергічними нейронами і що він вивільнює 

бомбезин - стимулятор секреції гастрину і соматостатину, присутність якого доказана в терміналях 

нервів слизової шлунка. Авторами запропоновано модель, згідно з якою секреція гастрину 

регулюється активністю двох взаємозалежних інтрамуральних нейронів: холінергічного нейрона, 

який спричиняє секрецію гастрину шляхом гальмування соматостатину, і нехолінергічного 

нейрона, який вивільнює синергістичний, прямий стимулятор секреції гастрину, найімовірніше – 

бомбезин/GRP. 

В наступній роботі цих же авторів [M.L. Schubert, G.M. Makhlouf, 1987] на ізольованій 

антральній слизовій шлунка щура, поміщеній в камеру Ussing, продемонстровано, що 

електростимуляція слизової збільшує секрецію гастрину в 6 р, а соматостатину – вдвічі. Ефект 

зменшується застосуванням аксонального блокатора (тетродотоксину) на 85-89%. Атропін 

частково (на 34%) гальмує гастринову відповідь, але не впливає на соматостатинову. Агоніст N-

холінорецепторів спричиняє меншу, порівняно із електростимуляцією, але суттєву активацію 

секреції гастрину (166%) і соматостатину (83%), яка на 84-91% зменшується гексаметонієм, але не 

підлягає суттєво дії атропіну. Збільшення соматостатинової секреції, спричинене N-агоністом і 

електростимуляцією, як і резистентність гастринової і соматостатинової секреції до М-блокатора, 

узгоджуються з переважною активацією нехолінергічних нейронів при застосуванні стимулюючих 

модальностей. Отже, паттерн і магнітуда гастринової і соматостатинової відповідей на 



  

фармакологічну і електричну стимуляцію антральних нейронів подібні до спостережуваних 

авторами раніше у васкулярно перфузованому цілому шлунку щура. 

B. Saffouri et al. [1984] на ізольованому васкулярно перфузованому шлунку щура показали, що 

зрошення його слизової 0,5% або 5% розчином пептону стимулює секрецію гастрину та гальмує 

секрецію соматостатину. Обидві ці відповіді сходять нанівець при додаванні до васкулярного 

перфузату аксонального блокатора (тетродотоксину), тому автори зробили заключення, що 

індуковані пептоном гастринова і соматостатинова відповіді опосередковані інтрамуральними 

нейронами. Ці нейрони як холінергічні, так і нехолінергічні, тому що додавання оптимальної дози 

атропіну гальмує лише частково гастринову відповідь і конвертує соматостатинову відповідь від 

зниження відносно базального рівня (типового холінергічного ефекту) до відчутного підвищення 

над ним. Атропін чинить ідентичний ефект на гастринову та соматостатинову відповіді і за умов 

трансмуральної електростимуляції антральної області. 

З огляду на наявність D-клітин як в антральній, так і в фундальній слизових, M.L. Schubert et 

al. [1987] на ізольованому, люмінально перфузованому шлунку миші визначали, чи чинять 

паракринний вплив на секрецію кислоти соматостатинові клітини, локалізовані поблизу 

парієтальних клітин. Автори виявили, що секреція кислоти у відповідь на гістамін і пентагастрин 

супроводжується дозо-залежним збільшенням секреції соматостатину. Інкубація шлунка з 

антисоматостатиновою сирваткою суттєво прирощує базальну і стимульовану секрецію кислоти. 

При цьому приріст був найбільшим на субмаксимальні стимули і найменшим – на максимальні. 

Кислотна відповідь на субмаксимальну електростимуляцію, яка супроводжувалась збільшенням 

секреції соматостатину, теж прирощується антисоматостатиновою сирваткою, тоді як відповідь на 

максимальну електростимуляцію, яка супроводжується зменшенням секреції соматостатину 

(типовим холінергічним ефектом), не зростала далі. Автори заключили, що фундальний 

соматостатин модулює кислотосекреторну відповідь на паракринний (гістамін), гормональний 

(гастрин) і нейральний (ацетилхолін) стимули, і що холінергічна стимуляція секреції кислоти 

відображує як прямий ефект ацетилхоліну на парієтальну клітину, так і її (холінергічної 

стимуляції) здатність елімінувати паракринне обмеження, викликане соматостатином. 

W.R. Gower et al. [2003] з’ясували механізм регуляції секреції ANP – нововідкритого 

стимулятора вивільненя соматостатину із антральних D-клітин. Автори виявили, що секреція ANP 

EC-клітинами стимулюється нікотиновим агоністом, ефект ліквідується N-блокатором 

гексаметонієм, але подвоюється М-блокатором атропіном. Звідси виникає припущення, що N-

агоністом активуються супутньо холінергічні нейрони, які інгібують, і нехолінергічні нейрони, які 

стимулюють секрецію ANP, і останній ефект переважає. М-агоніст метахолін інгібує секрецію 

ANP. Ні бомбезин, ні VIP не стимулюють секреції ANP, тоді як РАСАР – активує її. Антагоніст 

РАС1-рецепторів (M65) ліквідує ефект РАСАР і гальмує базальну секрецію ANP, що дає підставу 

для припущення, що ендогенний РАСАР стимулює секрецію ANP. М65 також конвертує відповідь 

ANP на N-агоніст від +109% до -40% відносно базальної, демаскуючи холінергічний компонент і 

вказуючи на те, що N-агоністом активуються РАСАР-нейрони, котрі, своєю чергою, стимулюють 

секрецію ANP. Комбінація антагоністів М- і РАС1-рецепторів відновлює N-стимульовану секрецію 

ANP до базального рівня. На підставі отриманих даних автори дійшли висновку, що секреція 

атріального натрійуретичного пептиду антральними ЕС-клітинами регулюється інтрамуральними 

нейронами – інгібіторним М-холінергічним і стимулюючим РАСАР-ергічним. 

В експериментах на мишах з нокаутованими М-рецепторами різних субтипів виявлено, що 

особини з відсутніми М1-рецепторами демонструють нормальні інтрагастральний рН, гастринемію 

і вміст в слизовій гістаміну, а також секрецію кислоти, стимульованої карбахолом, гістаміном і 

гастрином. Блокада М1-рецепторів пірензепіном дозозалежно гальмує карбохол-стимульований 

ацидогенез як у М1-нокаутованих, так і у диких (нормальних) мишей, доказуючи, що інгібіторний 

ефект пірензепіну на секрецію кислоти шлунком незалежний від антагонізму М1-рецепторів. М3-

нокаутовані миші демонструють ослаблену секрецію кислоти у відповідь на карбахол, а М5-

нокаутовані характеризуються як значно зниженим карбохол-стимульованим ацидогенезом, так і 

слабшою гістамін-секреторною відповіддю на карбахол порівняно з такими нормальних мишей. 

RT-PCR аналіз виявив експресію М5-mRNA в шлунку, але ні в фундальній, ні в антральній 

слизових. Автори дійшли висновку, що холінергічна стимуляція шлункової секреції кислоти 

очевидно опосередкована М3-рецепторами парієтальних клітин і М5-рецепторами підслизового 

сплетіння, але не М1-рецепторами [T. Aihara et al., 2005]. Натомість холінергічна стимуляція 

секреції пепсиногену головними клітинами фундальних залоз опосередковується сумішшю їх М3- і 

М1-рецепторів [G. Xie et al., 2005]. Це положення теж отримане за результатами експериментів на 



  

мишах, дефіцитних за М1- або М3-рецепторами та за обидвома рецепторами зразу. Автори виявили, 

що у диких мишей максимальні концентрації карбахолу і ХЦК спричиняють відповідно 3,0- і 2,5-

разове збільшення секреції пепсиногену. Максимальна карбахол-індукована секреція залоз від 

М1R-/- мишей була зниженою на 25%, натомість стосовно М3R-/- особин різниці з дикими не 

виявлено. У подвійно нокаутованих мишей (M1/3R-/-) карбахол-індукована секреція пепсиногену 

була майже скасована, тоді як ХЦК-індукована була без змін. 

Гормон ґгрелін (growth hormone releasing hormone), виявлений вперше лише у 1999 р., причому 

саме у фундальних залозах шлунка щура [Y. Date et al., 2000], володіючи широким спектром 

ефектів (за означенням – стимулює вивільнення СТГ, а також пролактину, АКТГ і кортизолу, 

активує центральний механізм збільшення поглинання їжі, зменшує утилізацію жиру, гальмує 

експресію прозапальних цитокінів, регулює кардіоваскулярну і гемодинамічну активності, 

модулює гомеостаз хрящової і кісткової тканин, клітинну проліферацію, впливає на сон і 

поведінку), стимулює також секрецію кислоти шлунком та його моторику [A. Penalva et al., 2001; 

E. Hubina et al., 2005; F. Lago et al., 2005; B. Otto et al., 2005]. Продукуючі ґгрелін Gr-клітини 

найгустіше локалізовані в фундальній слизовій, де займають біля 20% популяції ендокриноцитів 

оксинтних залоз, разом з тим, вони виявлені в слизовій тонкого і товстого кишківника [Y. Date et 

al., 2000]. Вивільнення ґгреліну ізольованим шлунком щура дозозалежно активується глюкагоном, 

а гальмується – інсуліном і лептином [J. Kamegai et al., 2004]. Рецептори для ґгреліну (GHS-R) 

виявлені на ендокриноцитах слизової шлунка та α- і β-клітинах підшлункової залози [Y. Masuda et 

al., 2000; T.L. Peeters, 2005]. Кислотосекреторний ефект ґгреліну у щурів розвивається після його 

інтравенозного або інтрацеребровентрикулярного введення [Y. Date et al., 2001] і реверсується при 

ваготомії або введенні атропіну, що доказує його вплив на шлункову секрецію шляхом активації 

вагальних нервів і М-рецепторів [Y. Masuda et al., 2000]. Разом з тим, гормон стимулює 

вивільнення гастрину і гістаміну [Y. Date et al., 2000].  

На G- і парієтальних клітинах виявлено також рецептор для вітаміну D [W.E. Stumpf, N. 

Hayakawa, 2007] та Са-чутливий рецептор (CaSR), який модулює активність Н+,К+-АТФази 

парієтальних клітин [M.M. Dufner et al., 2005]. Cтимуляція CaSR селективним агоністом 

(cinalcalcet) впродовж 11 днів підвищує у здорових людей рівень гастринемії і базальну секрецію 

кислоти (не впливаючи на максимальну секрецію) та знижує рівні в сирватці паратироїдного 

гормону і кальцію, підвищує – фосфатів [L. Ceglia et al., 2008]. 

 

I.M. Joseph et al. [2003] розвинули унікальну віртуальну людську модель шлункової секреції 

кислоти і її регуляції, в якій рушійну силу забезпечує їжа. Харчовий подразник виступає тригером 

невральної активності в центральній і ентеральній нервових системах та вивільнення G-клітинами 

гастрину – критичного стимуляторного гормону. Гастрин стимулює EСl-клітини до вивільнення 

гістаміну, який, разом з ацетилхоліном, стимулює секрецію кислоти парієтальними клітинами. 

Секреція соматостатину антральними і фундальними D-клітинами включає петлю негативного 

зворотнього зв’язку. Автори продемонстрували, що хоча рівень кислоти є найбільш чутливим до 

їжі і входів (впливів) нервової системи, соматостатин-асоційовані взаємодії є теж важливими у 

керуванні кислотністю. Важливість гастрину у секреції кислоти найбільша на рівні транспорту між 

антральною і фундальною областями. На думку авторів, їх модель може бути застосована для 

вивчення умов, які поки що експериментально не відтворені. Наприклад, вони здатні вибірково 

(переважно) виснажувати (усувати) антральний або фундальний соматостатин. Виснаження 

антрального соматостатину демонструє значніший підйом виділення кислоти, ніж виснаження 

фундального соматостатину. Таке збільшення кислотовиділення ймовірно зумовлене підйомом 

рівня гастрину. Пролонгована гіпергастринемія має значний ефект при довгому терміні (5 днів) 

через промоцію гіперплазії ECl-клітин. Ці результати можуть бути використані у побудові 

терапевтичних стратегій при секреторних дисфункціях (гіпер- і гіпохлоргідрії). 

Разом з тим, гастрин діє і як ростовий фактор, сприяючи дозріванню парієтальних і Ecl-клітин, 

збільшуючи проліферацію гастральних прогеніторних клітин і товщину слизової. Отже, гастрин 

регулює багато аспектів фізіології шлунку, а регуляція гастринемії необхідна для підтримання 

балансу між ростом і функцією гастральних епітеліоцитів [R.N. Jain, L.C. Samuelson, 2006]. 

Тепер розглянемо адренергічні механізми регуляції шлункової секреції. Слід відзначити, що 

дані літератури в цьому руслі неоднозначні. Так, активація адренореактивного субстрату шлунка 

шляхом подразнення симпатичного нерва або введення адреналіну не викликає соковиділення у 

собак, не впливає на спонтанну секрецію у людей [Ю.Н. Успенский, 1960], гальмує спонтанне 

кислотоутворення у щурів [А.Б. Трефилов, 1985] і собак, активуючи при цьому секрецію густого 



  

лужного слизу і пепсину [А.Л. Коршак, А.Ф. Косенко, 1986]. Зменшує базальну секрецію кислоти у 

щурів і агоніст α2-адренорецепторів клонідин [A. Al-Bekairi et al., 1993; G.B. Glavin, D.D. Smyth, 

1995]. На противагу цим фактам, інші автори показали, що адреноагоністи як α-, так і β-

адренорецепторів (адреналін, мезатон, ізадрин, алупент) стимулюють базальне кислотоутворення у 

здорових людей і хворих на виразкову хворобу чи гепато-біліарну патологію [F. Stadil, F. Rehfeld, 

1973; Ю.В. Аншелевич, К.В. Окунь, 1976; Л.А. Фишер, В.И. Гельфих, 1985]. З іншого боку, 

симпатична денервація шлунку у собак призводить до появи зазвичай відсутньої спонтанної 

секреції соку [Р.И. Сафаров, 1953], тоді як у людей хірургічна десимпатизація не відбивається на 

спонтанній секреції шлунку [Ю.Н. Успенский, 1960]. Блокада як α-адренорецепторів 

(фентоламіном або дроперидолом), так і β-адренорецепторів (індералом) гальмує базальне 

кислотоутворення у здорових людей і у хворих з патологією травної системи [Ю.В. Аншелевич, 

К.В. Окунь, 1976]. Антисекреторний ефект антагоніста β-адренорецепторів (пропранолола) 

констатовано також у мишей [P. Bhandare et al., 1990] і щурів [A. Ray et al., 1993; H. Sankary et al., 

1986]. 

Така ж неоднозначність адренергічних ефектів має місце і стосовно стимульованої шлункової 

секреції. Введення адреналіну собакам пригнічує секрецію на їжу та гістамін [Ю.Н. Успенский, 

1960]. Аналогічні дані стосовно гістамінової секреції отримані іншими авторами при введенні 

адреналіну або норадреналіну [A. Forrest, C. Code, 1954; S. Pradhan, H. Wingate, 1962]. Причому під 

впливом одночасно β- і α-агоніста адреналіну пригнічення кислотосекреторної функції глибше 

порівняно з переважно α-агоністом норадреналіном, тоді як α-агоніст мезатон зменшує лише об’єм 

соку. З іншого боку, β-агоніст новодрин не впливає на гістамінову секрецію кислоти. Інгібіторний 

ефект мезатону редукується α-блокатором фентоламіном, проте зберігається на тлі останнього у 

норадреналіну [А.Л. Коршак, А.Ф. Косенко, 1986]. Натомість інші автори відмічають 

стимулюючий вплив адреноагоністів на секрецію шлунком кислоти (і пепсину) при введенні 

гістаміну у людини і у тварин [огляд: Ю.В. Аншелевич, К.В. Окунь, 1976]. 

Хірургічна десимпатизація шлунку у собак значно збільшує стимульоване їжею виділення 

соку і кислоти [Р.И. Сафаров, 1953]. Фармакологічна десимпатизація шляхом одночасної блокади 

α- і β-адренорецепторів (фентоламіном і обзиданом) теж посилює секрецію кислоти і протеїназ, 

стимульовану довенним введенням собакам амінокислот, проте не впливає на гістамінову секрецію 

[Л.С. Василевская, 1986]. Натомість орнід, порушуючи виділення норадреналіну симпатичними 

терміналями, збільшує секрецію, стимульовану гістаміном [Н.В. Маевская, 1966]. У собак 

гістамінова секреція на тлі блокади α-адренорецепторів (фентоламіном або феноксибензаміном), за 

даними одних авторів [В.С. Яснецов и др., 1975; В.Я. Смирнов и др., 1982; Г.М. Барашкова, П.К. 

Климов, 1986], збільшується, інших [Я.С. Циммерман и др., 1977; А.Л. Коршак, А.Ф. Косенко, 

1986] – не змінюється, а Ю.В. Аншелевич і К.В. Окунь [1976] виявили гальмування виділення соку, 

але не кислоти. Блокада β-адренорецепторів (індералом) не впливає [В.Я. Смирнов и др., 1982] або 

знижує [Ю.В. Аншелевич, К.В. Окунь, 1976; В.Т. Ивашкин, М.К. Тихонов, 1975] гістамінову 

секрецію соку і кислоти у собак і людей. Симпатолітик ізобарин виявився неефективним [Я.С. 

Циммерман и др., 1977]. 

Карбахолінова секреція у собак пригнічується норадреналіном, новодрином і мезатоном. 

Фентоламін цілковито усуває інгібіторний ефект мезатону і частково – норадреналіну, проте 

посилює дію новодрину. Гальмівний ефект новодрину редукується β-блокатором обзиданом [А.Л. 

Коршак, А.Ф. Косенко, 1986]. Сам фентоламін, як і інші α-блокатори (дибензилін і дроперидол), 

гальмує у собак секрецію, стимульовану карбахоліном або інсуліновою гіпоглікемією [С.Д. 

Гройсман, В.А. Губкін, 1985; А.Л. Коршак, А.Ф. Косенко, 1986; Я.С. Циммерман и др., 1977], а 

обзидан не впливає на карбахолінову секрецію [А.Л. Коршак, А.Ф. Косенко, 1986]. Натомість 

симпатолітик орнід збільшує секрецію, стимульовану інсуліновою гіпоглікемією [Н.П. Кожухарь, 

1986], яка, як відомо, активує вагальні ядра і вивільнення гастрину. 

Пентагастринова секреція у собак теж гальмується як природними катехоламінами 

(адреналіном і норадреналіном), так і синтетичними β-адреноагоністами (новодрином, 

ізопреналіном, салмефомолом, самбутамолом) [F. Gottrup, J. Oernsholt, 1979; R. McCloy et al., 1979; 

C. Hovendal et al., 1981; B. Semb, 1982; А.И. Киеня; 1985; А.Л. Коршак, А.Ф. Косенко, 1986]. 

Гальмування усувається як універсальними β-адреноблокаторами (пропранололом, обзиданом), так 

і селективними β1- і β2-адреноблокаторами. Натомість α-адреноблокатор фентоламін посилює 

адренергічне гальмування пентагастринової секреції, а також чинить на неї самостійний 

гальмівний ефект [Я.С. Циммерман и др., 1977; А.Л. Коршак, А.Ф. Косенко, 1986] або 

неефективний [С.Д. Гройсман, В.А. Губкін, 1985], як і обзидан [А.Л. Коршак, А.Ф. Косенко, 1986; 



  

Ю.В. Аншелевич, К.В. Окунь,1976]. Одночасна блокада α- і β-адренорецепторів не впливає на 

пентагастринову секрецію [Л.С. Василевская, 1986]. 

Все ж, попри неоднозначність і суперечливість викладених фактів, прийнято вважати, що 

екзогенні і ендогенні катехоламіни та адренергічні нерви гальмують базальну і стимульовану 

головними гуморальними стимуляторами (гістаміном, ацетилхоліном, гастрином) секрецію 

кислоти і стимулюють секрецію лужного слизу. Стосовно секреції пепсину думки розходяться. 

Аналогічні ефекти чинять близькі до катехоламінів дофамін, який реалізує свій вплив на 

шлункову секрецію через допамінергічні [R. Caldara et al., 1978] чи β-адренорецептори [I. Sagi et 

al., 1983; C. Hovendal et al., 1982], та серотонін [K. Bech, D. Andersen, 1985]. 

Cтосовно механізму кислотоінгібіторного ефекту адреноагоністів існують різні припущення. 

Як вказують в своїй монографії А.Л. Коршак і А.Ф. Косенко [1986], найперша гіпотеза про зв’язок 

зменшення секреції із зменшенням кровоплину в слизовій шлунка була відкинута після з’ясування 

факту, що антисекреторну дію чинять і синтетичні селективні β-адреноагоністи, для яких 

характерний лише вазодилататорний ефект, на відміну від двоїстого впливу на кровоплин 

природних катехоламінів через α- і β-адренорецептори. Ще одним доказом в цьому напрямку є 

виявлені авторами факти, що блокада α-адренорецепторів фентоламіном, який володіє 

вазодилататорними властивостями, не усуває гальмівного впливу норадреналіну на стимульовану 

секрецію соку і кислоти, а стимулятор α-адренорецепторів мезатон, чинячи виражений 

вазоконстрикторний ефект, зменшує лише об’єм шлункового соку, але без зниження концентрації в 

ньому вільної соляної кислоти. До того ж блокада α-адренорецепторів фентоламіном перешкоджає 

прояву інгібіторного впливу мезатону на стимульовану секрецію. З викладеного виникло 

припущення про участь, окрім вазоконстрикторних, й інших механізмів інгібіторного впливу 

адренергічної нервової системи на шлункову секрецію. Зокрема, це стимуляція вивільнення в кров 

медулярною зоною наднирників адреналіну, який, своєю чергою, посилює синтез в адренергічних 

нейронах норадреналіну і підвищує його концентрацію в крові. Обидва катехоламіни активують β-

адренорецептори парієтальних клітин, наслідком чого є гальмування секреції, стимульованої 

карбахоліном або пентагастрином, проте за відсутності змін гістамінової секреції. Це 

підтверджується зняттям кислотоінгібіторного ефекту β-адреноблокаторами. Потенціювання 

інгібіторної дії β-адреноагоністів фентоламіном автори пояснюють блокадою цим фармаконом 

пресинаптичних α2-адренорецепторів закінчень адренергічних нейронів, що перешкоджає 

зворотному захопленню ними норадреналіну і тим самим сприяє посиленню його екзосекреції і 

підвищенню концентрації в ділянці β-адренорецепторів парієтальних клітин, що і проявляється 

глибшим пригніченням їх функції. 

Інший аспект механізму адренергічного кислотоінгібіторного ефекту стосується ролі 

інтестинальних поліпептидів. Відомо, що кислотоінгібіторний ефект введеного адреналіну у щурів 

або подразнення симпатичного нерва у собак значно послаблюється після резекції тонкого 

кишківника [А.Б. Трефилов, 1973,1985]. За цих умов розвивається постійна гіперсекреція кислоти у 

собак і у людей. У собак виявлено підвищення базального рівня гастрину у 2,6 р, а сумарного 

вивільнення його після їжі м’яса – у 2,4 р, водночас базальний рівень гастроінгібіторного 

поліпептиду (GIP), джерелом якого є інтестинальні К-клітини, знижується на 44%, а його 

постпрандіальне вивільнення – на 31%, що супроводжується збільшенням стимульованої їжею 

кислотопродукції на 29% [H.D. Becker et al., 1981]. Можна припустити, що зменшуються базальні і 

стимульовані рівні інших гастроінгібіторних інтестинальних поліпептидів (ентерогастронів) – 

соматостатину, ентероглюкагону, VIP, секретину, ХЦК, джерелами яких є відповідно D-, L-, D1-, S-

, I-клітини тонкого кишечника [J.M. Polak, S.R. Bloom, 1981; E. Solcia et al., 1981]. Звідси випливає 

припущення про реалізацію адренергічного гальмування секреції кислоти через стимуляцію 

вивільнення ентерогастронів. На підтвердження цього можна привести факти, що симпатичні 

нерви чинять на D-клітини прямий стимулюючий вплив [H. Koop et al., 1980,1981,1983; M.L. 

Shubert et al., 1982; C.H. McIntosh, 1985; J.J.Holst et al., 1989], і/або активують їх через адренергічне 

гальмування гальмівних холінергічних аксонів [R.F. Harty et al., 1988]. Доказана також 

адренергічна активація вивільнення GIP [O. Flaten, 1981, 1983]. З іншого боку, десимпатизація 

шлунка собаки послаблює гальмування секреціїї кислоти, викликане глюкозою і жиром та 

реалізоване через соматостатин [T. Yamagishi, H. Debas, 1980; M. Beylot et al., 1984]. 

Дані про роль гастрину в механізмі дії катехоламінів на шлункову секрецію теж неоднозначні. 

Виявлено, що при введенні адреналіну або норадреналіну рівень гастрину в крові зростає [I.R. 

Hayes et al., 1972; F. Stadil, F. Rehfeld, 1973], не підвищується [O.Ferrau et al., 1975], знижується [K. 

Uvnaes-Moberg et al., 1984], хоча в усіх випадках мала місце стимуляція секреції кислоти.  



  

В.Г. Мыш [1987] після введення в шлунок собак норадреналіну вже через 2 хв виявив 

підвищення концентрації гастрину в крові шлунково-сальникової вени у 8,9 р, через 5 хв реакція 

сягала піку (9,2 р) і зберігалась принаймі до 10-ї хв (5,6 р). Для порівняння, кратність приросту 

гастринемії після введення ацетилхоліну складала 5,2 р, 5,4 р і 6,2 р відповідно. 

Гастринстимулюючий ефект норадреналіну проявився і при нанесенні його на ізольовану 

антральну слизову (+395%), тоді як β-адреноагоніст ізадрин спричиняв навіть тенденцію до 

зниження (-12%), а β-адреноблокатор обзидан сприяв збільшенню вивільнення гастрину на 63%. 

Автор дійшов висновку, що симпатична ланка вегетативної нервової системи збільшує інкрецію 

гастрину антральною слизовою переважно через α-адренорецептори. А гальмування при цьому 

кислотопродукції і шлункового протеолізу пояснює зменшенням кровоплину в тілі шлунка і, 

гіпотетично, антро-фундального кровоплину, в результаті чого концентрація гастрину в зоні 

клітин-мішеней (парієтальних і головних) залишається без змін чи навіть знижується, попри 

підвищену його інкрецію антральними G-клітинами. На підтвердження своєї гіпотези В.Г. Мыш 

[1987] посилається на численні дані літератури про адреноміметичну стимуляцію ацидогенезу в 

ізольованому шлунку. 

M.N. Peters et al. [1982] вивчали роль адренергічних нервів у вивільненні гастрину у 

периферійну кров у відповідь на розтягнення шлунка здорових людей ізотонічним розчином NaCl. 

Виявили, що блокада β-адренорецепторів пропранололом редукує вивільнення гастрину на 90%, 

тоді як блокада α-адренорецепторів фентоламіном не мала суттєвого ефекту. На тлі блокади М-

холінорецепторів атропіном гастринредукуючий ефект пропранололу зберігається, натомість 

фентоламін суттєво посилює гастринову відповідь на розтягнення шлунка. Автори дійшли 

висновку, що адренергічні нерви здатні регулювати гастринову відповідь на розтягнення шлунка, 

при цьому β-адренергічні механізми стимулюють вивільнення гастрину, натомість α-адренергічні 

механізми можуть гальмувати його за певних обставин. На наш погляд, в світлі викладених 

попередньо положень про роль соматостатину у паракринному гальмуванні вивільнення гастрину 

та про адренергічну стимуляцію вивільнення ентерогастронів можна трактувати результати 

спостереження M.N. Peters et al. [1982] наступним чином. Подразнення механорецепторів збуджує 

як адренергічні, так і холінергічні інтрамуральні нейрони. Далі, холінергічні нейрони через М-

холінорецептори D-клітин гальмують вивільнення соматостатину, послаблюючи цим його 

гальмівний паракринний вплив на сусідні G-клітини, і водночас через М-холінорецептори 

активують G-клітини. Внаслідок таких реципрокних впливів вивільнення гастрину активується. 

Натомість адренергічні нейрони впливають на вивільнення гастрину двояко. З одного боку, 

активують G-клітини, а з іншого боку, активуючи D-клітини і збільшуючи вивільнення ними 

соматостатину, гальмують вивільнення гастрину. В кінцевому підсумку на тлі фентоламіну 

вивільнення гастрину у відповідь на розтягнення шлунка мало би посилюватися і без додаткової 

блокади М-холінорецепторів. Більше того, блокада М-холінорецепторів не тільки усуває пряме 

холінергічне гальмування D-клітин, а й зумовлює їх паракринну стимуляцію натрійуретичним 

поліпептидом, вивільнюваним сусідніми ЕС-клітинами, які підлеглі холінергічному інгібіторному 

впливу [W.R. Gower et al., 2003]. 

1.1.2. Підшлункова залоза. Ще у 1902 р. І.П. Павлов висунув концепцію, що 

зовнішньосекреторна функція підшлункової залози регулюється виключно нервовою системою. 

Проте в цьому ж році W. Bayliss et E. Starling опублікували статтю, яка стала потім класичною, в 

якій, на основі даних про стимуляцію секреції лужного панкреатичного соку шляхом перфузії 

соляною кислотою денервованої тонкої кишки, запропонували гіпотезу про присутність в крові 

месенджера (опосередковуючого гуморального фактора) – секретину. Це відкриття на кілька 

десятиліть змістило акцент на вивчення гуморальних механізмів регуляції функції підшлункової 

залози і різко зменшило увагу до її нервової регуляції. І лише у 80-х роках минулого століття 

появились роботи про модуляцію екзокринної панкреатичної секреції складною взаємодією між 

гормональним і нервовим механізмами [огляд: G.R. Greenberg, 1989]. Недавні ж дослідження, 

сумовані в низці оглядів [E. Niebergall-Roth, M.V. Singer, 2001; W.Y. Chey, T. Chang, 2001; T.M. 

Chang, W.Y. Chey, 2001; J.D. Nathan, R.A. Liddle, 2002; R. Zabielski; 2003; C. Owyang, C.D. Logsdon, 

2004; M.D. Noble, R.A. Liddle, 2005; M.V. Singer, E. Niebergall-Roth, 2009; R. Chandra, R.A. Liddle, 

2009; J. Jaworek et al., 2010], продемонстрували, що головна роль у контролі кишкової фази 

панкреатичної секреції належить ваго-вагальним ентеропанкреатичним рефлексам, тобто 

підтвердили примат нервових механізмів регуляції над гормональними, що стало ще одним 

свідченням генія І.П. Павлова. 



  

Згідно з таблицею гормональної регуляції екзокринної панкреатичної секреції, приведеною 

G.R. Greenberg [1989], і яка перенесена у підручник для лікарів [О.Я. Скляров та ін., 1997], тобто є 

загальноприйнятою, секреція води і бікарбонату стимулюється секретином і VIP, а гальмується – 

соматостатином, глюкагоном, енкефалінами і нейротензином. Стимуляторами секреціїї ензимів 

вважаються холецистокінін (ХЦК), гастрин, бомбезин і субстанція Р, а інгібіторами – 

панкреатичний поліпептид, соматостатин, енкефаліни і глюкагон.  

Показано [O.B. Schaffalitzky de Muckadell, J. Fahrenkrug, 1981], що введення в 12-палу кишку 

здорових людей соляної кислоти значно підвищує рівень секретину в плазмі (пікова концентрація 

перевищує базальну в 15 р), тоді як ізотонічний розчин NaCl, ізотонічний і гіпертонічний розчини 

глюкози, етанол, амінокислоти і жир за даних умов неефективні стосовно вивільнення секретину. 

10-кратна пікова гіперсекретинемія спостерігалась авторами і за умов поступлення в 12-палу 

кишку ендогенної соляної кислоти, стимульованої інсуліновою гіпоглікемією, тоді як аспірація 

кислого шлункового соку запобігала підвищення рівня секретину. Перфузія 12-палої кишки 

буферними розчинами з різним рН дозволила виявити порогові концентрації Н+, що стимулюють 

вивільнення секретину. З’ясовано, що рівень секретину починав підвищуватися при рН між 2 і 3 

(саме такий інтервал рН реєструється після стандартного сніданку із м’яса, овочів і пива), і 

паралельно з цим зростала секреція бікарбонату, оцінена за швидкість зникнення кислоти в 

аспіраті із нижньої третини кишки. Автори відмітили, що навіть натще різкі спонтанні падіння 

інтрадуоденального рН передують незначним підвищенням секретину в плазмі. Аналогічні 

результати отримані у собак [O.L. Llanos et al., 1981]: введення в шлунок харчового подразника 

(розчину печінкового екстракту) за умов підтримання шляхом інтрагастральної титрації його рН на 

нейтральному рівні (7) не впливає суттєво ні на рівень секретину плазми, ні на панкреатичну 

секрецію бікарбонату впродовж 45 хв; якщо ж цей же екстракт з початковим рН 7 ввести без 

наступної титрації, що уможливлює його поступову ендогенну ацидифікацію секретованою 

шлунковою кислотою, то при зниженні рН до 4 реєструється незначний підйом секретину, який 

при падінні рН до 3 сягає 140% базального рівня, досягаючи при рН 2 180%, що супроводжується 

наростаючим викидом бікарбонату. G.R. Greenberg et al. [1982] підтвердили, що підвищення рівня 

секретину плазми у людей шляхом його повільної тривалої довенної інфузії, співставиме з його 

підвищенням за фізіологічних умов, супроводжується 10-разовим збільшенням секреції 

бікарбонату. Аналогічний ефект отримано і у випадку одноразового введення секретину, яке імітує 

швидке підвищення його концентрації в крові після вживання їжі. В клінічному дослідженні [O.B. 

Schaffalitzky de Muckadell, J. Fahrenkrug, 1981] виявлено, що за однакового рівня секретину, 

досягненого його дробним довенним введенням чи індукованого кислотою, секреція бікарбонату 

більш виражена в останньому випадку. В експериментах на собаках O.L. Llanos et al. [1981] 

показали, що максимальний викид бікарбонату після введення секретину майже на 30% 

поступається максимальній секреції бікарбонату за умов поєднання інфузії секретину з введенням 

в шлунок печінкового екстракту з рН 7, яке супроводжується 3-разовим підвищенням рівня в 

плазмі гастрину. Обидві групи авторів пояснюють цей факт тим, що за фізіологічних умов, 

принаймі під час їжі, секретин діє на секрецію бікарбонату не один, а разом з ХЦК, гастрином і 

імпульсами від вагального нерва, тобто має місце потенціація дії секретину іншими 

нейрогуморальними факторами. Показано, що гастрин, молекула якого має пентапептидний С-

термінальний фрагмент, аналогічний такому молекули ХЦК, чинить слабкий стимулюючий вплив 

на секрецію як води і бікарбонату, так і панкреатичних ензимів, який становить лише 25% від 

такого ХЦК, проте, очевидно, має фізіологічне значення, позаяк спостерігається при введенні 

гастрину в дозі, субмаксимальній для стимуляції секреції кислоти шлунком [G.R. Greenberg, 1989].  

З метою з’ясування ролі блукаючого нерва у ендогенному вивільненні секретину і секреції 

бікарбонату K.Y. Lee et al. [1981] в експерименті на голодних неанестезованих собаках усували 

його вплив неселективним блокатором М-холінорецепторів атропіном або посилювали вагальний 

тонус 2-дезоксиглюкозою. Виявлено, що 45-хвилинне вливання в 12-палу кишку 0,05 н HCl 

швидко підвищувало рівень секретину в плазмі і посилювало викид бікарбонату підшлунковою 

залозою. Довенне введення на тлі інтрадуоденальної інфузії кислоти атропіну значно зменшувало, 

а 2-дезоксиглюкози – значно збільшувало панкреатичну секрецію води і бікарбонату, не 

впливаючи суттєво на міру підвищення вивільнення секретину. Не відзначено також суттєвого 

підвищення рівня секретину при годинному введенні самої 2-дезоксиглюкози в такій же дозі, хоча 

при цьому секреція води і бікарбонату значно збільшувалась. У іншому експерименті на 

анестезованих собаках з виділеними на шиї обидвома вагальними нервами і накладеною на 

пілородуоденальне з’єднання лігатурою (з метою запобігання поступлення в 12-палу кишку 



  

шлункового соку) показано, що дворазове збільшення швидкості інтрадуоденальної інфузії 

кислоти асоціюється із пропорційним ростом секретинової відповіді, а наступна двостороння 

цервікальна ваготомія практично не впливала на дозозалежний секретинвивільнюючий ефект 

дуоденальної ацидифікації. Автори дійшли висновку, що у собак вагальні нерви відіграють 

важливу роль у модуляції впливу ендогенного секретину на панкреатичну секрецію води і 

бікарбонату, але при цьому не впливають на вивільнення ендогенного секретину. За іншими 

даними [L.E. Hansen, 1981], у здорових людей атропінізація теж суттєво зменшувала швидкість 

панкреатичної секреції води і бікарбонату у відповідь на ацидифікацію дуоденального вмісту, при 

цьому суттєво зменшувалася і секретинова відповідь впродовж 5-9-ї хвилин, проте впродовж 

наступних 10 хв ефект атропіну нівелювався. 

Доказано, що інтрадуоденальне введення амінокислот, як от триптофану, стимулює 

панкреатичну секрецію бікарбонатів. Однак триптофан не підвищує вмісту в плазмі секретину 

понад базальним рівнем [W. Niebel et al., 1983], що свідчить за існування інших шляхів стимуляції 

панкреатичної секреції бікарбонатів. Селективна блокада М1-рецепторів телензепіном значно 

зменшує, аж до повної ліквідації, бікарбонатну відповідь на інтрадуоденальний триптофан у 

неанестезованих собак. Отже, інтрадуоденальні амінокислоти стимулюють секрецію бікарбонатів 

частково через М1-рецептори. Цей механізм, очевидно, відіграє головну роль у опосередкуванні 

бікарбонатної відповіді на слабкі навантаження інтрадуоденальними амінокислотами, позаяк 

інгібіторний ефект телензепіну більший при дачі малих доз триптофану [E. Niebergall-Roth et al., 

1998]. 

Показано, що в якості секретин-релізинг-фактора виступає фосфоліпаза А2 панкреатичного і 

інтестинального соків [W.Y. Chey, T. Chang, 2001], а секретин реалізує свій ефект через вагальний 

афферентний шлях [T. Chang, W.Y. Chey, 2001]. 

ХЦК багато років вважався головним панкреатичним секретагогом. Цей гормон вивільнюється 

із ентероендокринних І-клітин дуоденальної та ілеальної слизових під впливом ХЦК-релізинг-

факторів у відповідь на амінокислоти і жир [Y. Wang et al., 2002]. Виділено три ХЦК-релізинг-

пептиди: моніторний пептид із панкреатичного соку, діазепам-зв’язуючий інгібітор із кишки свині 

і ХЦК-релізинг-фактор із кишкового секрету щура [W.Y. Chey, T. Chang, 2001]. Показано, що ХЦК 

стимулює вивільнення амілази ізольованими панкреатичними ацинусами, отриманими від щурів, 

мишей, собак та мурчаків [J.A. Williams, 2010]. Однак ХЦК не в змозі стимулювати секрецію 

ензиму панкреатичним ацинусом людей за причиною неадекватного числа ССК1-рецепторів на їх 

ацинарних клітинах [B. Ji et al., 2002; C. Owyang, C.D. Longsdong, 2004]. Спостереженнями 

останніх авторів і наступними дослідженнями виявлено, що ХЦК, вивільнений під впливом 

нутрієнтів в дуоденальну порожнину, може активувати ентеральні нервові закінчення (ССК1-

рецептори на капсаїцин-чутливих вагальних афферентних волокнах С-типу). Стимуляція вагальних 

афферентних нервів генерує сигнал, який посилається до медіального ядра солітарного тракту, 

локалізованого в стволі мозку, і в кінці кінців передається через холінергічні постгангліонарні 

вагальні ефферентні волокна до підшлункової залози. Ацетилхолін, вивільнюваний ефферентними 

нервовими закінченнями, зв’язується М3-рецепторами на панкреатичних ацинарних клітинах і 

спричиняє вивільнення панкреатичних ензимів. Тобто, ХЦК запускає ваго-вагальний холінергічний 

ентеро-панкреатичний рефлекс [C. Owyang, C.D. Longsdong, 2004; Y. Li, C. Owyang, 1993; R. 

Zabielski, 2003; M.V. Singer, E. Niebergall-Roth, 2009; S. Rengman et al., 2009]. 

Показано, що у хімічно і хірургічно деафферентованих щурів мікроін’єкція ХЦК-8 у 

дорзальний вагальний комплекс стимулює панкреатичну секрецію [E. Viard et al., 2007]. З іншого 

боку, мітка, введена у підшлункову залозу, ретроградно досягає дорзального моторного ядра 

вагуса, при цьому 60% нейронів цього ядра здатні деполяризуватися при аплікації ХЦК-8; 

деполяризація чутлива до гальмування антагоністом ССК1-рецепторів лорглумідом і 

панкреатичним поліпептидом (антагоністом холецистокініну) [S. Wan et al., 2007]. З цих 

експериментів не цілком ясно, спричинена активація вагальних волокон в фізіологічних умовах 

вивільненням ХЦК в мозку чи на периферії. Припускають, що ваго-вагальні ентеро-панкреатичні 

рефлекси можуть модулюватися на рівні ствола мозку входами від вищих мозкових центрів, 

зокрема гіпоталамічна холінергічна система тонічно стимулює прегангліонарні нейрони 

дорзального моторного ядра вагуса, які проектуються на підшлункову залозу [M.V. Singer, E. 

Niebergall-Roth, 2009]. 

За сучасними уявленнями, панкреатична секреція контролюється комплексом 

нейрогормональних механізмів, що активуються під час вживання їжі. Присутні в 12-палій кишці 

нутрієнти діють як сигнали для стимуляції інтестинальної фази панкреатичної секреції і індукують 



  

регуляцію екзокринної панкреатичної секреції за механізмом негативного зворотного зв’язку 

(feedback) [J. Morisset, 2008; Y.Li, 2007]. Нервова регуляція цієї секреції включає як 

інтрапанкреатичну, так і центральну нервову систему. Морфологічним еквівалентом першої є 

інтрапанкреатичне гангліонарне сплетіння з терміналями аксонів, що постачають як екзокринну, 

так і ендокринну частини органу. Панкреатичні ганглії є нервовими інтеграційними центрами 

панкреатичної екзокринної і ендокринної секреції. Вони отримують входи від вагальних 

прегангліонарних, симпатичних постгангліонарних, сенсорних і ентеральних волокон. 

Постгангліонарні нервові волокна оточують майже кожен ацинус, формуючи периацинарне 

сплетіння, що містить холінергічні, норадренергічні, пептидергічні і нітрергічні волокна, які в 

більшості закінчуються на ацинарних клітинах. Лише частина панкреатичних нейронів 

проектується на острівці [R. Radke, H.-J. Krammer, 1996; A.L. Kirchgessner, M.-T. Liu, 2000]. Отже, 

автономні нерви підшлункової залози формують окремий “панкреатичний мозок”, котрий є 

частиною ентеральної нервової системи і центром коротких ентеральних рефлексів, відповідальних 

за регуляцію панкреатичної секреторної функції і панкреатичного кровоплину [J.A. Love et al., 

2007; J. Jaworek et al., 1997]. Центральна регуляція секреції залежить від активації дорзального 

вагального комплексу (ДВК) ствола мозку (n. dorsalis n. vagi et n. ambigous), який є центром ваго-

вагального холінергічного ентеро-панкреатичного рефлексу [S.J. Konturek et al., 2003; E. Niebergall-

Roth, M.V. Singer, 2001]. 

ДВК інтегрує сигнали від ольфакторної кори і гіпоталамуса з входами від кишківника через 

вагальні афферентні нерви. Вихід від ДВК передається до залози для формування секреторної 

відповіді на їжу [J.A. Love et al., 2007; Y. Li et al., 2003]. ДВК може також підлягати впливу 

циркулюючих пептидів і гормонів для реалізації feedback регуляції панкреатичної секреції [J. 

Morisset, 2008; J.A. Love et al., 2007; S.J. Konturek et al., 2003a]. Гормони, контролюючи 

поступлення їжі і баланс енергії, також беруть участь у модуляції панкреатичної секреціії [T.H. 

Moran, 2009; O.B. Chaudri et al., 2008; M. Kapica et al., 2008].  

Закінчення вагальних афферентних нервів локалізовані в м’язевому шарі дуоденальної і 

ілеальної слизової. Проте ці вагальні волокна не проникають між епітеліальні клітини і вони не 

проектуються в дуоденальну порожнину. Така локалізація створює труднощі для прямої стимуляції 

нутрієнтами [Y.Li, 2007]. Мабуть, мукозальні терміналі, що ініціюють активацію ентеро-

панкреатичного рефлексу, можуть активуватися або абсорбованими компонентами їжі, або 

реагувати на хімічні месенджери, що вивільнюються клітинами слизової під впливом поступаючих 

в люмен речовин. 

Існує сильна підтримка гіпотези, що інтрапанкреатичні постгангліонарні нейрони регулюють 

секрецію як ензимів, так і бікарбонатів. Ці нейрони активуються центральним входом на 

панкреатичні ганглії під час цефалічної фази і ваго-вагальними рефлексами, ініційованими 

стимулами гастральної і інтестинальної фаз. Ацетилхолін, вивільнюваний цими нейронами, діє 

прямо на мускаринові (М) рецептори на ацинарних клітинах (і, ймовірно, на клітинах протоків), 

викликаючи секрецію першими ензимів, а другими – води і бікарбонатів [T.E. Solomon, 1994]. 

Показано, що електростимуляція вагальльних стволів у тварин [J.J. Holst et al., 1979; D.L. Kaminski 

et al., 1975], ефферентна вагальна активація, індукована інсуліновою гіпоглікемією у людей [D.A. 

Dreiling et al., 1952] або введенням атагоніста глюкози 2-деоксиглюкози у собак [M.M. Eisenberg, 

R.C. Orahood, 1971] спричиняють сильну стимуляцію виходу панкреатичних ензимів. З іншого 

боку, панкреатична ензимна відповідь на інтестинальну перфузію з амінокислотами, пептидами і 

жирними кислотами та на їжу сильно гальмується атропіном і ваготомією [M.V. Singer et al., 1989; 

E. Niebergall-Roth et al., 1997]. Експериментальний доказ ентеро-панкреатичного рефлексу 

отримано при дослідженні латентного періоду панкреатичної ензимної відповіді, тобто часу, 

необхідного для помітного збільшення виходу панкреатичних ензимів після швидкого 

інтрадуоденального болюсного введення триптофану або олеату натрію, порівняно із 

інрапортальною ін’єкцією ХЦК [M.V. Singer et al., 1980]. В цьому дослідженні, проведеному на 

собаках, найкоротший час циркуляції для максимальної дози ХЦК (>30 с) був значуще довшим, 

ніж спостережуваний латентний період амілазної відповіді на інтестинальні нутрієнти (<20 с). Крім 

того, як стволова ваготомія, так і атропін на порядок подовжували латентність на інтестинальні 

стимулянти, але не впливали на латентність на інтрапортальний ХЦК. Автори дійшли висновку, що 

принаймі у собак холінергічний ваго-вагальний ентеро-панкреатичний рефлекс опосередковує 

ранню панкреатичну ензимну відповідь на кишкові подразники. Дослідження латентного періоду 

панкреатичної сокосекреторної відповіді доказало, що ранній ефект введених в кишку триптофана 

або олеата натрію на панкреатичну секрецію рідини теж опосередкований, принаймі частково, 



  

холінергічним ваго-вагальним ентеро-панкреатичним рефлексом [M.V. Singer et al., 1983]. В 

наступних дослідженнях цієї групи авторів проводилась послідовна зовнішня денервація залози. 

Виявлено, що целіакальна і верхньомезентеріальна гангліонектомія не змінює панкреатичної 

протеїнової відповіді на інтестинально введений триптофан. Атропін суттєво редукує цю відповідь 

на мале навантаження триптофаном перед, але не після стволової ваготомії. Ці дані доказують, що 

у собак панкреатична протеїнова відповідь на триптофан є, принаймі частково, опосередкована 

довгими холінергічними ваго-вагальними ентеро-панкреатичними рефлексами, що проводяться 

афферентною і ефферентною ланками вагальних нервів [M.V. Singer et al., 1989]. Гістохімічна 

перевірка продемонструвала, що у щурів є ентеральні нейрони, які проектуються на панкреатичні 

ганглії, чим представлено анатомічний доказ для цих ентеропанкреатичних рефлексів [A.L. 

Kirchgessner et al., 1990]. Дослідження впливу стволової ваготомії або атропіну на панкреатичну 

секреторну відповідь на різні навантаження інтестинальними нутрієнтами показали, що вагальні 

холінергічні механізми є головними посередниками панкреатичної секреторної відповіді на низькі 

навантаження кишковими стимулянтами, тоді як гормони опосередковують секреторну відповідь 

на високі навантаження інтестинальними стимулами [E. Niebergall-Roth et al., 1998]. 

Позаяк існує принаймі три фармакологічно відмінних субтипи (М1, М2, М3) мускаринових 

рецепторів, виникає запитання, який саме субтип відповідальний за вагальний холінергічний 

контроль панкреатичної екзокринної секреції. Базуючись на дослідженнях, в яких М3-рецептори 

фармакологічно блокувались, саме вони розглядались як типові мускаринові рецептори ацинарних 

клітин [M. Kato et al., 1992]. В дослідженнях in vivo на людях і собаках виявлено фізіологічну роль 

М1-рецепторів у контролі панкреатичної екзокринної секреції [S. Teyssen et al., 1995]. Порівняльні 

дослідження ефектів атропіну і антагоніста М1-рецепторів телензепіну на панкреатичну секрецію у 

людей привели до заключення, що неселективне гальмування атропіном здійснюється переважно 

через М1-рецептори [D.K. Nelson et al., 1995]. Пізніше на ацинарних клітинах щура було виявлено 

експресію як М1, так і М3 рецепторів. При цьому фармакологічна блокада М1-рецепторів 

спричиняла значуще більше гальмування секреції амілази ізольованими ацинарними клітинами, 

ніж блокада М3-рецепторів [S.W. Schmid et al., 1998].  

Під час інфузії секретину (для стимуляції панкреатичної секреції рідини) телензепін 

зменшував вихід панкреатичних ензимів у собак на 85%. Позаяк секретин не стимулює секреції 

ензимів, це доказує, що М1-рецептори є важливими медіаторами базальної панкреатичної секреції 

ензимів. Спостереження, що телензепін продовжує депресувати базальний вихід ензимів і після 

стволової ваготомії, доказують, що базальний холінергічний тонус підшлункової залози суттєво не 

залежить від цілісності вагальних нервів, але може бути значною мірою приписаний внутрішнім 

(intrinsic) холінергічним нервам.. Панкреатична протеїнова відповідь на інтрадуоденальний 

триптофан дозозалежно гальмується, аж до повної ліквідації, телензепіном. Це гальмування більш 

виражене, коли давати малі дози триптофану, показуючи, що малі інтрадуоденальні навантаження 

амінокислотами стимулюють вихід панкреатичних ензимів переважно через холінергічні 

механізми включно з М1-рецепторами. На противагу до базального виходу ензимів, телензепін 

неефективний щодо триптофанової стимуляції виходу протеїнів у ваготомованих собак [E. 

Niebergall-Roth et al., 2000]. Цей факт підтримує гіпотезу, що інтрадуоденальний триптофан ініціює 

ентеропанкреатичний рефлекс [M.V. Singer et al., 1980], який активує закінчення 

інтрапанкреатичних постгангліонарних нейронів на ацинарних М1-рецепторах [E. Niebergall-Roth, 

M.V. Singer, 2001]. Задіяння М1-рецепторів було підтверджено при дослідженні ефекту телензепіну 

на латентний період секреції амілази після швидкого інтрадуоденального болюсного нанесення 

триптофану або олеату натрію. Телензепін збільшував його більш ніж в 10 р, що вказує на те, що 

ентеропанкреатичні рефлекси стимулюють панкреатичну секрецію ензимів через активацію М1-

рецепторів [E. Niebergall-Roth et al., 2000a].  

Поряд з холінергічними нервами, гормон холецистокінін вважається найбільш важливим 

медіатором постпрандіальної панкреатичної екзокринної секреції, особливо виходу панкреатичних 

ензимів. З метою з’ясування можливих взаємодій між холінергічними М1-рецепторами і ХЦК E. 

Niebergall-Roth et M.V. Singer [2001] вивчали ефекти телензепіну у собак під час блокади ССК-А-

рецепторів (синонім: ССК1-рецептори) селективним антагоністом девазепідом [R.S. Chang, V.J. 

Lotti, 1986]. Авторами виявлено, що екзогенна стимуляція панкреатичної секреції білка аналогом 

ХЦК церулеїном нечутлива до телензепіну. Це узгоджується з попередніми фактами, що у собак ні 

атропін, ні ваготомія суттєво не впливають на панкреатичну секреторну відповідь на екзогенний 

ССК або церулеїн [S.J. Konturek et al., 1972]. При цьому девазепід пригнічує протеїнову відповідь 

на триптован безвідносно до цілісності вагальних нервів. Отже, на думку авторів, ендогенний ХЦК 



  

контролює панкреатичну секрецію ензимів у собак принаймі частково через механізм, що що не 

включає М1-рецептори, ймовірно, як класичний гуморальний фактор, діючи на ацинарні ССК1-

рецептори. Очевидно, цей механізм відображує видову особливість. Натомість у людей 

стимуляторний ефект фізіологічних доз екзогенного ХЦК або церулеїну майже цілковито 

гальмується атропіном [C. Beglinger et al., 1992], доказуючи, що екзогенний ХЦК у фізіологічних 

концентраціях стимулює панкреатичну секрецію через взаємодію з холінергічною системою. У 

щурів стволова ваготомія, блокада М-рецепторів атропіном, N-рецепторів гексаметонієм, чутливих 

нервових закінчень капсаїцином цілковито запобігають панкреатичну протеїнову відповідь на 

екзогенний ХЦК, вводимий в дозі, яка відтворює його постпрандіальну концентрацію в плазмі, що 

дало підстави для заключення, що у щурів стимулююча дія екзогенного ХЦК у фізіологічній дозі 

на панкреатичну секрецію в основномопосередкована через капсаїцин-чутливі вагальні сенсорні 

афференти, які беруть початок від гастродуоденальної слизової [Y. Li, C. Owyang, 1993]. 

Поряд з дією ХЦК як класичного гуморального фактора, у собак також існує експериментально 

доказана взаємодія між холінергічною системою і гормоном ХЦК. Гальмування протеїнової 

відповіді на інтрадуоденальне введення триптофану, спричинене комбінацією антагоністів М1- і 

ССК1-рецепторів, суттєво більше, ніж сума інгібіторних ефектів кожного антагоніста, даваного 

самостійно. Зокрема, комбінація обох антагоністів у дуже малих дозах, які неефективні стосовно 

протеїнової відповіді при сепаратному застосуванні, цілковито ліквідує протеїнову відповідь при 

сумісному застосуванні [E. Niebergall-Roth et al., 1997]. Ці факти свідчать, що у собак, на додачу до 

прямих ефектів ХЦК на панкреатичнну ацинарну клітину, існує механізм потенціативної взаємодії 

між холінергічними нервовими закінченнями М1-рецепторів і холецистокініном. Разом з тим, 

показано, що блокада ССК1-рецепторів перериває ентеропанкреатичний рефлекс, що 

опосередковує ранню відповідь амілази на інтрадуоденальну болюсну аплікацію триптофану і 

олеату [E. Niebergall-Roth et al., 2000], що свідчить про те, що активація (можливо, вагальна) 

рецепторів холецистокініну є ессенціальною (суттєвою, необхідною) для перебігу цього рефлексу. 

Запитання, де відбувається взаємодія між холінергічною системою і ХЦК у собак, все ще вимагає 

відповіді. По-перше, ХЦК і холінергічні нерви можуть взаємодіяти на рівні ацинарної клітини як 

відправного пункту холінергічного входу, що зумовлює панкреатичну секреторну відповідь 

ацинарної клітини на гормональну дію ХЦК. Однак, ця гіпотеза несумісна із спостереженням, що у 

собак ні ваготомія, ні атропін, ні телензепін не змінюють протеїнової відповіді на екзогенний ХЦК 

або церулеїн. По-друге, ХЦК може активувати холінергічні вагальні нейрони і таким чином 

модулювати інтрапанкреатичні нейрони. Анатомічною основою є відкриття рецепторів для ХЦК 

типу А (зараз: ССК1-рецептори) на афферентних вагальних волокнах [G.J. Dockray, 

1991].Інтригуюча гіпотеза, що інтегрує як гуморально, так і вагально опосередковані механізми дії 

ХЦК у собак, була запропонована M.I. Grossman [цит.: M.V. Singer, 1993]. За нею, 

інтрадуоденальне вливання нутрієнтів вивільнює ХЦК із ендокриноцитів 12-палої кишки. Коли 

вливаються малі кількості нутрієнтів, то вивільнюються лише малі кількості ХЦК, які не 

попадають в циркулюючу кров, а дифундують через інтрацелюлярний простір до ХЦК-рецепторів 

нервів і ініціюють ваго-вагальний рефлекс. Коли ж даються високі інтрадуоденальні дози 

нутрієнтів, виділяються і більші кількості ХЦК, які попадають у кровоплин і можуть стимулювати 

протеїнову відповідь, діючи на ацинарні ХЦК-рецептори. Вищий поріг для гормональної, ніж 

нервової стимуляції ХЦК може бути пояснений спостереженням, що у собак антагоніст ССК1-

рецепторів гальмує протеїнову відповідь як на малі, так і на великі кількості інтрадуоденальних 

нутрієнтів, тоді як антагоніст М1-рецепторів в основному ефективний щодо гальмування відповіді 

на малі кількості нутрієнтів [E. Niebergall-Roth et al., 2000]. Цим механізмом можна пояснити факт, 

що антагоніст ССК1-рецепторів гальмує протеїнову відповідь навіть на малі інтестинальні 

навантаження амінокислотами, які не спричиняють відчутного підйому рівня ХЦК в плазмі [E. 

Niebergall-Roth et al., 1997]. 

Універсальним фізіологічним інгібітором панкреатичної секреції виступає панкреатичний 

поліпептид. Показано, що у собак цей гормон суттєво знижує секрецію води, бікарбонату і ензимів, 

стимульовану ендогенним чи екзогенним секретином чи ХЦК. Стимуляторами вивільнення 

панкреатичного поліпептиду є ті ж нутрієнти, які стимулюють вивільнення ХЦК. Цим пояснюється 

факт, що максимальна продукція панкреатичних ферментів у відповідь на перфузію кишки 

амінокислотами складає менше половини такої після максимальної стимуляції ХЦК-ном [G.R. 

Greenberg, 1989]. 

Інші представники цього ж сімейства – пептид YY і нейропептид Y, теж гальмують секрецію 

ензимів [D. Grandt et al., 1995; S. Kojima et al., 2007].  



  

Ще у 1975 р. іммуноцитохімічними методами вперше було показано, що нейропептиди 

кишківника локалізуються одночасно як в ендокринних клітинах, так і в ентеральних нервах. 

Першим виявленим поліпептидом з подвійною локалізацією стала субстанція Р [A.G. Pears, J.M. 

Polak, 1975]. Пізніше ними стали соматостатин, вазоактивний інтестинальний поліпептид (VIP), 

ендорфіни, бомбезин/гастринвивільнюючий поліпептид (GRP, гастриноліберин) [J.M. Polak, S.R. 

Bloom, 1981]. Доказано, що перелічені нейропептиди, а також панкреатичний поліпептид і 

холецистокінін та амін серотонін локалізуються в нервових утвореннях підшлункової залози або 

нервах, які іннервують екзокринну та ендокринну частини залози [П.К. Климов, А.А. Фокина, 

1987]. 

Хоча низка нейротрансміттерів (нехолінергічних неадренергічних), виявлених у тілах 

панкреатичних нейронів або волокнах, можуть стимулювати або гальмувати панкреатичну 

екзокринну секрецію за різних експериментальних умов, їх фізіологічна значущість у невральному 

контролі екзокринної секреції потребує подальшої оцінки. Найбільш ймовірними кандидатами у 

стимуляторні нейротрансміттери є нейропептиди – VIP, пітуїтарний аденілатциклазуактивуючий 

поліпептид (РАСАР) і GRP та оксид азоту (NO), а інгібіторними нейротрансміттерами вважаються 

енкефаліни, галанін, нейропептид Y і пептид, споріднений з геном кальцитоніну (CGRP); серотонін 

володіє амбівалентними властивостями стосовно впливу на панкреатичну екзокринну секрецію 

[W.Y. Chey, T. Chang, 2001].  

Існують експериментальні докази, що VIP-ергічні, GRP-ергічні, нітрергічні і серотонінергічні 

нерви модулюють холінергічний контроль панкреатичної екзокринної секреції. 

Першими були досліджені VIP-ергічні волокна в складі вагальних нервів, як найпоширеніший 

компонент пептидергічної іннервації травної системи в цілому і екзокринної тканини та протоків 

підшлункової залози зокрема [J.J. Holst et al., 1989]. На моделі ізольованої перфузованої залози 

свині показано, що електроподразнення вагального нерва викликає профузну секрецію рідини і 

бікарбонату, яка не знижується (а інколи навіть підвищується) при добавленні до перфузату 

атропіну, при цьому підвищений подразненням нерва синтез білка подавляється. Панкреатична 

секреція супроводжується підвищенням у венозному перфузаті концентрації VIP до 200 пМ/л 

проти 0 - 15 пМ/л до подразнення вагуса. Кількість вивільнюваного VIP залежить від частоти 

подразнюючого змінного струму (в межах 1-12 Гц), корелює з секрецією рідини за всіх умов і не 

змінюється (або підвищується) під впливом блокади М-холінергічних рецепторів атропіном. Разом 

з тим, реакція VIP на вагальну стимуляцію зникає при блокаді N-холінергічних рецепторів 

гангліонарних нейронів гексаметонієм. Введення у перфузат антисирватки до VIP зменшує 

секреторну реакцію залози на подразнення вагуса вдвічі, яка відновлюється після 30-хвилинного 

вимивання антитіл до VIP. Отримані факти дали авторам підстави для заключення, що в 

структурах підшлункової залози, які секретують рідину і бікарбонат, присутній VIP, який, 

вивільнюючись у відповідь на подразненя вагального нерва, стимулює цю секрецію. 

Ці ж автори виявили в екзокринній тканині залози багато GRP-вмісних нервових волокон, які 

оточують ацинарні клітини. Вивільнення GRP ізольованою перфузованою залозою свині, мурчака і 

щура викликається електростимуляцією її вагальних волокон і резистентне до атропіну. GRP та 

споріднені з ним бомбезин і нейромедин С значно дозозалежно стимулюють панкреатичну 

секрецію рідини, бікарбонатів і ензимів у людей, мурчаків, собак і щурів. При цьому максимальна 

секреція ізольованою перфузованою залозою свині бікарбонату збільшується в 4 р, а білка – у 58 р. 

Атропін гальмує ензимну відповідь на екзогенний GRP, доказуючи, що ацетилхолін якимось чином 

сенситизує ацинарні клітини до ефектів GRP [S. Knuhtsen et al., 1985; J.J. Holst et al., 1989; K.M. 

Flowe et al., 1994]. Інша можливість полягає в тім, що, на додачу до прямої дії на ацинарні 

бомбезин/GRP-рецептори, GRP-вмісні нерви модулюють панкреатичну екзокринну секрецію через 

стимуляцію вивільнення ацетилхоліну із постгангліонарних холінергічних волокон. Ця гіпотеза 

підтримується фактами, що тетродотоксин гальмує GRP-стимульовану секрецію амілази 

панкреатичними дольками щура [K.M. Flowe et al., 1994] і що бомбезин неефективний стосовно 

виходу ензимів із ацинусів собаки [G. Bommelaer et al., 1981]. 

NO відповідає вимогам до нейротрансміттерів, що вивільнюються з нервів і впливають на 

функцію ефекторних клітин. Однак він не преформується і не запасається у пресинаптичних 

клітинах, подібно до інших трансміттерів. Значення NO для регуляції панкреатичної екзокринної 

секреції встановлено в низці досліджень у людей і тварин [огляд: J.Bilski, S.J. Konturek, 1999]. У 

неанестезованих собак інгібіторний ефект інгібітора NO-синтази (L-NNA) був найбільш виражений 

після вагальної стимуляції залози удаваним годуванням [S.J. Konturek et al., 1993] або 

нейроглікопенією, індукованою 2-деокси-D-глюкозою [E. Niebergall-Roth et al., 2000]. Ці факти 



  

доказують, що регуляторний ефект NO на панкреатичну секрецію пов’язаний з вагальним 

механізмом. 

Серотонінергічні нервові волокна, виявлені у підшлунковій залозі, мають, ймовірно, ентеральне 

походження [A.L. Kirchgessner, M.D. Gershon, 1990]. Аксони серотонінергічних 

ентеропанкреатичних нейронів формують у залозі інгібіторні аксо-аксональні синапси. Серотонін 

гальмує вератридин-опосередковану секрецію амілази; таким чином, мішені серотонінергічної 

ентеропанкреатичної іннервації, ймовірно, включають холінергічні аксони, що іннервують 

ацинарні клітини. Цей ефект серотоніну блокується антагоністом 5-HT1P-рецепторів (5-HTP-DP). 

Це спостереження доказує, що серотонінергічні нерви гальмують панкреатичну секрецію ензимів 

через пресинаптичні 5-HT1P-рецептори холінергічних нейронів [A.L. Kirchgessner, M.D. Gershon, 

1995].  

Дослідження ентеро-панкреатичного рефлексу показали, що ентеральні нерви можуть також 

активуватися серотоніном і ймовірно, що серотонінергічні волокна частково відповідальні за 

афферентну стимуляцію, отримувану ДВК від кишківника [Y. Li et al., 2000; 2001]. Ця гіпотеза 

підтримується виявленням на вагальних афферентних волокнах серотонінових рецепторів 5-НТ3 

разом з рецепторами CCK1 [B.M. Mussa et al., 2008]. Доказано, що серотонін, вивільнюваний 

ентероендокринними клітинами під впливом нутрієнтів, стимулює вивільнення ХЦК і цим активує 

ентеро-панкреатичний рефлекс [J.X. Zhu et al., 2001]. Показано, що серотонін стимулює прямо 

ССК1-рецептори панкреатичних вагальних афферентних волокон [B.M. Mussa et al., 2010].  

В цілому серотонін, вивільнюваний ЕС-клітинами інтестинальної слизової, нервовими 

закінченнями ЕНС та інтрапанкреатичних нервів, через різні субтипи рецепторів може бути 

задіяний як у стимуляторний, так і у інгібіторний механізм [W.Y. Chey, T. Chang, 2001]. 

С-натрійуретичний пептид, виявлений як у ЦНС, так і у гастроінтестинальному тракті, будучи 

введений довенно, стимулює у щурів панкреатичну секрецію білка, рідини і хлориду, але не 

бікарбонату через свої рецептори на ацинарних клітинах залози. Секреція хлориду послаблюється 

після стволової ваготомії і перивагальної аплікації капсаїцину або гексаметонію, доказуючи, що ця 

функція С-натрійуретичного пептиду модулюється парасимпатичною нервовою системою. Однак 

секреція білка не чутлива до таких впливів, отже, цей гормон модулює панкреатичну секрецію на 

рівні як ацинарних клітин, так і вагальних нервів [M.E. Sabbatini et al., 2009; R. Chandra, R.A. 

Liddle, 2009].  

Ймовірно, що інші гормони, відомі як стимулятори панкреатичної секреції, можуть активувати, 

прямо чи непрямо, ентеральні нервові закінчення. Вагальні афферентні нервові волокна 

експресують низку рецепторів для гастроінтестинальних гормонів як от ХЦК [P. Moriarty et al., 

1997; Y. Li, C. Owyang, 1997], серотоніну [J. Glatzle et al., 2002], лептину [B. Cakir et al., 2007], 

ґгреліну [I. Sakata et al., 2003; A.J. Page et al., 2007] і, можливо, інших. Цілком ймовірно, що ці 

гормони, вивільнювані під впливом нутрієнтів, можуть активувати вагальні афференти і ініціювати 

ентеро-панкреатичний рефлекс та стимулювати панкреатичну екзокринну секрецію. Це 

припущення, висловлене J. Jaworek et al.[2010], було блискуче підтверджено ними 

експериментально. 

Першим суб’єктом дослідження був мелатонін - дериват серотоніну, раніше відомий як 

головний пінеальний продукт, а тепер відомо, що мелатонін продукується в значно більших 

кількостях ентероендокриноцитами гастроінтестинальної слизової, так що його вміст в травному 

тракті переважає такий у епіфізі більш ніж у 400 разів [G. Huether et al., 1992]. При цьому епіфіз 

вивільняє мелатонін у кров вночі, тоді як вдень головним джерелом мелатоніну стає 

гастроінтестинальна система [G.A. Bubenik, 2008]. У травному тракті мелатонін синтезується із 

свого прекурсора L-триптофана, присутнього у їжі. До того ж, значна кількість мелатоніну 

секретується в дуоденальну порожнину з жовчю [M. Messner et al., 2004]. J. Jaworek et al.[2010] 

показали, що інтраперитонеальне введення щурам як мелатоніну, так і L-триптофану дозозалежно 

стимулює секрецію панкреатичних ензимів, однак обидві речовини нездатні напряму впливати на 

вивільнення амілази панкреатичними ацинусами. З іншого боку, аплікація мелатоніну або L-

триптофану прямо у дуоденальну порожнину стимулює секрецію амілази у кілька разів більше, ніж 

їх введення в порожнину очеревини. Утворюваний із L-триптофана серотонін, похідним від якого є 

мелатонін, теж значуще і дозозалежно збільшує вихід панкреатичної амілази після введення прямо 

у дуоденальну порожнину. Білатеральна піддіафрагмальна ваготомія не впливає суттєво на 

базальну панкреатичну секрецію амілази, проте цілковито запобігає збільшення виходу амілази у 

відповідь на інтрадуоденальне введення мелатоніну або L-триптофану. Як деактивація сенсорних 

нервів капсаїцином, так і попереднє введення антагоніста ССК1-рецепторів лорглуміда, не 



  

впливаючи суттєво на базальну секрецію, теж повністю усувають стимуляторні ефекти обох 

чинників на підшлункову залозу. Введення в дуоденальну порожнину наростаючих доз мелатоніну 

або L-триптофану спричиняє дозозалежний підйом рівня в плазмі ХЦК. 

Другим суб’єктом дослідження J. Jaworek et al.[2010] був лептин, з огляду на присутність його 

не лише у білих адипоцитах – головному джерелі, а й у травному тракті [A. Bado et al., 1998], та 

наявність рецепторів лептину у гастроінтестинальній слизовій і панкреатичних ацинусах [N.M. 

Morton et al., 1998; D.M. Harris et al., 1999]. Авторами показано, що інтрадуоденальне введення 

лептину дозозалежно збільшує вихід амілази, що супроводжується значущим підвищенням рівня в 

плазмі ХЦК. Задіяння ХЦК у стимуляторний ефект люмінального лептину на екзокринну 

панкреатичну секрецію підтверджується спостереженням, що блокада ССК1-рецепторів зводить 

цей ефект нанівець. Деактивація капсаїцинчутливих нервових волокон, як і двостороння ваготомія, 

цілком запобігають відповідь амілази на інтрадуоденальний лептин, доказуючи, що збільшення 

панкреатичної секреції ензимів, створюване лептином, залежить від активації нервових шляхів. 

Протестований за аналогічним алгоритмом ґгрелін теж проявляв себе як панкреатичний 

секретагог. Зокрема, при введенні в дуоденальну порожнину дозозалежно збільшував вихід 

панкреатичної амілази, асоційований із підвищенням ХЦК плазми, а двостороння ваготомія, 

деактивація вагальних афферентів чи затравка лорглумідом цілком реверсували стимуляторний 

ефект ґгреліну. Отримані результати дали підставу J. Jaworek et al.[2010] стверджувати, що 

мелатонін, лептин і ґгрелін, які виділяються в порожнину 12-палої кишки у відповідь на 

поступлення туди їжі, можуть стимулювати секрецію панкреатичних ензимів через активацію 

ентеро-панкреатичного рефлексу шляхом вивільнення ХЦК і, можливо, серотоніну. 

Попри зосередження інтересів сучасних дослідників на холінергічних і пептидергічних 

волокнах, добре відомо, що підшлункова залоза отримує також адренергічну іннервацію. 

Постгангліонарні симпатичні волокна ідуть, головним чином, від нейронів целіакального і 

верхнього мезентеріального гангліїв. Ці волокна розподіляються серед нейронів панкреатичних 

гангліїв, протоків і кровоносних судин та острівців. Окремі симпатичні волокна закінчуються 

прямо на ацинарних клітинах. Все ж симпатична іннервація екзокринної частини залози вельми 

скромна порівняно з такою острівців і кровоносних судин [T.E. Solomon, 1994]. 

Дані про симпатичну регуляцію панкреатичної секреції малочисельні і неоднозначні. Вплив 

норадреналіном або адреналіном на ізольовану підшлункову залозу крілика гальмував секрецію 

води і бікарбонатів; ефект зберігався і після блокади α-адренорецепторів, тобто за відсутності 

вазоконстрикції. На секрецію білка ізольованими ацинарними клітинами мурчака адреналін не 

впливав. Норадреналін же зменшував її в експерименті in vitro з клітинами крілика. Однак за 

іншими даними збудження адренергічних нервів посилювало вихід соку і секрецію бікарбонатів в 

ізольованій і перфузованій підшлунковій залозі собаки; цей ефект опосередкований дофаміном і 

запобігається простагландином F2 [цит. за: П.К. Климов, А.А. Фокина, 1987]. На думку G.R. 

Greenberg [1989], вплив симпатичної нервової системи на підшлункову залозу опосередкований 

дією на її кровопостачання, зокрема норадреналін гальмує панкреатичну секрецію, звужуючи 

судини. Однак тут же цей автор приводить результати дослідів інших авторів на собаках, в яких 

усунення вазоконстрикції антагоністами α-адренорецепторів стимулювало секрецію бікарбонатів, 

що свідчить про прямий симпатичний вплив на залозу, точніше на епітеліоцити її протоків. О.А. 

Кузнецова и др. [1985] у щурів теж виявили збільшення секреції соку і підвищення концентрації 

білка в ньому на тлі α-адреноблокатора, тоді як β-адреноблокатор збільшував вміст білка, але 

незначно зменшував соковиділення. Широкомасштабне дослідження в цьому руслі, проведене П.К. 

Климовым и А.А. Фокиной [1987], показало, що довенне введення голодним собакам α-

адреноблокатора феноксибензаміна або β-адреноблокатора обзидана, як і обох одночасно, не 

збуджує секреторної функції залози. Однак інфузія α-адреноблокатора під час секреції, 

стимульованої м’ясом, збільшує виділення соку і трипсину; β-адреноблокатор виявився в цьому 

плані неефективним. На тлі інтравенозної інфузії α-адреноблокатора різко посилюється 

стимулюючий ефект нейротензину на виділення соку, бікарбонатів і трипсину. Цей стимулюючий 

ефект виявився ще вираженішим на тлі одночасної блокади α- і β-адренорецепторів. З іншого боку, 

на тлі α-адреноблокатора гальмівний ефект тироліберину на активність трипсину запобігається, а 

на секрецію соку і бікарбонатів навіть реверсується у стимулюючий. Разом з тим, введення 

блокатора синтезу катехоламінів (тетрабенацину) гальмує, аж до повного припинення, 

стимульовану м’ясом секрецію соку і бікарбонатів, але не впливає суттєво на активність трипсину. 

Однією із ланок механізму адренергічного пригнічення панкреатичної секреції, ймовірно, є 

соматостатин. Він вивільнюється як із пептидергічних нервових волокон, які входять у залозу, так і 



  

із D-клітин панкреатичних острівців з наступним попаданням у капіляри, тобто виступає в 

регуляторних механізмах як нейротрансміттер, нейрогормон і паракринний гормон [П.К. Климов, 

А.А. Фокина, 1987]. Давно відомо, що соматостатин, введений в дозі, яка підвищує його 

концентрацію в крові до такої, що спостерігається після їжі, гальмує виділення води, бікарбонату і 

ензимів, індуковане введенням кислоти в 12-палу кишку або екзогенним секретином; подавляє 

реакцію залози на їжу і холецистокінін, ендогенно вивільнюваний у відповідь на інтрадуоденальне 

введення суміші амінокислот або жиру [S.J. Konturek, 1981]. В експериментах J.J. Holst et al. [1989] 

показано, що подразнення n. splanchnicus ізольованої підшлункової залози свині значно гальмує 

вивільнення залозою соматостатину. Однак на тлі блокади α-адренорецепторів феноксибензаміном 

гальмівний вплив симпатичного нерва перетворюється у виражену стимуляцію вивільнення 

соматостатину підшлунковою залозою. Блокада β-адренорецепторів пропранололом не впливає на 

гальмівний ефект симпатичної стимуляції. Одночасна блокада адренорецепторів обох типів усуває 

ефект симпатичної стимуляції вивільнення соматостатину. Приведені дані дали підстави авторам 

для заключення, що симпатична нервова система, очевидно, гальмує секрецію соматостатину 

шляхом активації α-адренорецепторів і підвищує секрецію через активацію β-адренорецепторів, 

ймовіро, β1-типу. В дослідах E. Ipp et al. [1981] при активації всієї симпато-адреналової системи 

(введенням 2-дезоксиглюкози) відзначено збільшення секреції соматостатину. 

Іншим посередником адренергічного пригнічення панкреатичної секреції, на нашу думку, може 

бути глюкагон, сильний гальмівний ефект якого на секрецію ферментів і слабкий – на виділення 

соку і бікарбонатів теж давно відомий [П.К. Климов, 1983]. Це припущення базується на положенні 

S.R. Bloom et J.M. Polak [1981] про глюкагон як один із стресорних гормонів, найпотужнішим 

стимулятором вивільнення якого виявилась електростимуляція симпатичного панкреатичного 

нерва, а не гіпоглікемія. Більше того, реакція глюкагону на гіпоглікемію виявилась більше 

залежною від сигналів вегетативної нервової системи, що виходять із глюкорегуляторного центру 

мозку, ніж від прямого впливу на α-клітини залози.  

1.2. Моторно-евакуаторна функція шлунка і мінеральні води 

Як слушно зауважив Т.И. Кипиани [1974], для розуміння фізіологічного механізму 

лікувального впливу питних мінеральних вод на травну систему необхідно, по-перше, вивчити їх 

дію на діяльність шлунку як органу, котрий першим контактує з водою і тим самим значною мірою 

визначає характер зміни роботи інших органів травлення; а по-друге, основні функції шлунку - 

моторну, евакуаторну та секреторну - слід досліджувати паралельно, позаяк вони тісно 

взаємозв'язані. Робіт такого плану обмаль, тому наш огляд стосуватиметься, в основному, 

результатів дослідження тієї чи іншої окремої функції шлунку за умов вживання мінеральних вод 

чи моделюючих їх водно-сольових розчинів і, звичайно, прісної чи дистильованої води. 

Позаяк в евакуації шлункового вмісту відіграють роль такі фактори, як стан пілоричного 

сфінктера та градієнт тиску між шлунком і дванадцятипалою кишкою, котрий створюється в 

результаті систолічних і перистальтичних скорочень моторного апарату шлунку [П.Г. Богач, 1974; 

С.Д. Гройсман, 1974; П.К. Климов, 1976; Т.И.Кипиани, 1974; В.Т. Ивашкин, 1981], зазвичай 

говорять про нероздільну моторно-евакуаторну функцію. 

Дані літератури стосовно швидкості евакуації різних рідин з шлунку в кишківник суперечливі. 

Це стосується як самої прісної води, для якої приводять цифри 50 хв і 12-15 хв [Б.П. Бабкин, 1927], 

так і в порівнянні її з мінеральними водами: одна група авторів вважає, що останні евакуюються 

швидше, а інша - повільніше, ніж прісна вода. Існують різноманітні думки і щодо швидкості 

евакуації однієї і тієї ж мінеральної води різної температури, котрі можна згрупувати наступним 

чином: води температури тіла евакуюються швидше, ніж холодніші чи тепліші; швидше 

переходять в кишківник холодні води; теплі і гарячі води; температурний фактор в межах 12-38° С 

не впливає на евакуацію [огляд: Т.И. Кипиани, 1974]. За переконанням останнього дослідника, 

головною причиною існуючих розходжень є ігнорування початкового функціонального стану 

нервово-рухового апарату шлунку (фази моторної періодики натще) в момент введення води. 

Використавши гастрограф-евакуатометр власної конструкції, що дозволяло одночасно реєструвати 

моторику шлунку і час повного його випорожнення, Т.И. Кипиани [1974] одержав ряд цікавих 

результатів, котрі в значній мірі прояснили ситуацію. 

Перш за все, при порівняльному дослідженні швидкості евакуації водопровідної води у одних 

і тих же собак різними методиками виявилося, що вони дають результати, що суттєво розходяться. 

Так, вода, введена в шлунок в період спокою моторики, при двофістульному методі дослідження 

евакуюється за 6 хв, при визначенні гастрографом-евакуатометром - випорожнення наступає на 38-

й хв, а при застосуванні однофістульного методу час евакуації складає 43 хв. Користуючись надалі 



  

гастрографом-евакуатометром, Т.И. Кипиани [1974] переконливо показав, що швидкість евакуації 

води зумовлена, в першу чергу, фазою періодичної моторної діяльності шлунку, під час котрої 

вона вводиться, і в значно меншій мірі - мінералізацією та хімічним складом води. В цілому різні 

мінеральні води, введені в шлунок в фазу спокою, переходять в кишківник в 2,5-9 раз повільніше (в 

середньому в 4 рази), ніж при введенні їх в фазу роботи. При цьому одні з них (Єсентуки № 20, 

Нарзан, Авадхара) - швидше (за 31-33 хв), а інші (Боржомі, Санапіро № 6, Ацгара № 1, Сухумі № 1, 

Єсентуки № 17) - повільніше (за 40-50 хв) від водопровідної води, а вода Єсентуки № 4 в цьому 

відношенні не відрізняється від останньої (38 хв). При введенні в фазу роботи час евакуації 

коливався в межах 6-16 хв. Ці дані спростовують попереднє положення про безумовну стимуляцію 

евакуаторної функції шлунку всіма мінеральними водами і пояснюють існуючі значні розбіжності 

стосовно часу евакуації. 

Т.И. Кипиани [1974] наочно продемонстрував ще раз одну з причин непевності та 

суперечливості літературних даних: якщо не враховувати фази періодики, то 250 мл водопровідної 

води у однієї собаки евакуюються трохи швидше, ніж аналогічний об'єм води Санапіро № 6 (19 хв 

проти 24 хв), а у іншої - трохи повільніше (28 хв проти 26 хв). 

При вивченні ролі температури води у швидкості її евакуації встановлено, на прикладі води 

Авадхара (гідрокарбонатної натрієвої, М 6-7 г/л), що за умов навантаження в фазу роботи 

температурний фактор несуттєвий - перехід в кишківник 250 мл здійснюється за 6-26 хв. При 

введенні ж мінеральної води в фазу спокою найшвидше вона евакуювалася, будучи введена при 

температурі 21° С - за 15-35 хв, тоді як підігрів води до 37° С, так і, особливо, охолодження її до 

10° С збільшували час евакуації відповідно до 31-45 хв і 46-66 хв. Аналогічна закономірність 

встановлена і для такої ж вуглекислої гідрокарбонатної натрієвої води Боржомі (М 5-8,5 г/л). 

Дегазація мінеральної води суттєво сповільнює її евакуацію за кожного із досліджених значень 

температури. 

Зменшення об'єму води Авадхара (21°С) з 250 до 125 мл, введеного в фазу спокою, 

зменшувало час евакуації з 12-17 хв до 6-10 хв, а в фазу роботи - з 6-8 хв до 3-4 хв. При цьому 

швидкість евакуації суттєво не змінювалася. Збільшення об'єму води до 400 мл вело не тільки до 

очікуваного продовження часу евакуації (52-67 хв і 31-36 хв при введенні в фазу спокою і роботи 

відповідно), а й до зменшення швидкості евакуації відповідно з 13-22 мл/хв до 6-8 мл/хв і з 32-46 

мл/хв до 10-14 мл/хв. 

В клініко-фізіологічних дослідженнях [W. Schmidt-Kessen, 1969] показано, що через 20 хв 

після вживання 750 мл дистильованої води в шлунку залишається біля 40% об'єму. Добавлення до 

води соляної кислоти різко і дозозалежно уповільнює евакуацію. В меншій мірі це стосується 

хлориду калію. Водночас солі натрію прискорюють евакуацію, при цьому залежність нелінійна: 

спочатку зростання концентрації супроводжується прискоренням евакуації, але лише до 

досягнення напівізотонії (0,15 осмоль/л). Дальше зростання концентрації розчинів уповільнювало 

їх евакуацію, зрівнюючи її з такою дистильованої води для сульфату при досягненні 0,2 осмоль/л, 

хлориду і бікарбонату - 0,5 осмоль/л. При любій концентрації натрію бікарбонат евакуюється 

швидше, ніж хлорид, а останній - ніж сульфат. Отже, помірна осмолярність і залужнення 

прискорюють, а гіперосмолярність і закислення - уповільнюють евакуацію водно-сольових 

розчинів.  

На думку А.С. Вишневского [1954], повна евакуація мінеральної води, прийнятої в дозі 200-

250 мл, здійснюється протягом 30-45 хв. При ахілії евакуація прискорена, а при атонії, 

гіперсекреції, пілороспазмі і пілоростенозі - уповільнена. До аналогічного висновку про залежність 

евакуації води від рН антрального відділу прийшли М.Ф. Лендьел та М.А. Гайсак [1984], 

застосувавши методику 2-3-канальної порожнистої рН-метрії. Так, при компенсованому стані 

секреції спостерігається уповільнена евакуація, при цьому має місце пряма залежність між рівнем 

базальної кислотності і часом повного випорожнення. При декомпенсації має місце обернена 

залежність між кількістю соку і евакуацією кислого вмісту шлунку. 

Однак Е.И. Самсон и др. [1981] такий же час евакуації (30-45 хв) приводять стосовно 

маломінералізованої хлоридно-гідрокарбонатної натрієвої води Брусницька у хворих на виразкову 

хворобу, причому незалежно від температури (22° чи 37° С). 

Цікаво проаналізувати на цьому тлі дані А.Г. Саакяна и др. [1983] про швидкість евакуації 

води Єсентуки №4 (вуглекислої хлоридно-гідрокарбонатної натрієвої, мінералізація 8-10 г/л). 

Застосувавши власну методику із домішуванням до 200 мл води 20 ренггенконтрастних кульочок, 

автори встановили, що через 30 хв із шлунка хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки 

евакуюється 56%, через 60 хв - 72%, через 90 хв - 92% часточок. Це значно менше від очікуваного, 



  

якщо орієнтуватися по графіку J. Hunt [цит. за: W. Schmidt-Kessen, 1969], згідно з котрим близька 

до ізотонії суміш хлориду і бікарбонату натрію повинна би евакуюватися за 20 хв приблизно на 

85%. Проте, це узгоджується з фактами про уповільнення евакуаторної функції шлунку при 

виразковій хворобі [А.А. Аблязов и др., 1991]. За іншими даними [В.Я. Шварц, 1991], при 

застосуванні методу відбору подвійної кількості зразків шлункового вмісту, що містить фенолрот, 

встановлено, що половина введеної в шлунок води евакуюється через 10-15 хв, а через 35-40 хв в 

ньому залишається менше, ніж 10% початкового об'єму. При цьому збільшується амплітуда 

електрогастрограми. Правда, не коректно порівнювати результати, одержані різними методами. В 

цитованій роботі, на жаль, автори не порівнюють евакуацію води Єсентуки № 4 з такою прісної 

води, проте вона має інше достоїнство, котре полягає у дослідженні впливу пиття мінеральної води 

на евакуацію пробних сніданків, вживаних через одну годину, тобто в умовах моделювання 

реальної бальнеотерапії. Показано, що при цьому швидкість евакуації із шлунку вуглеводного 

сніданку вірогідно не змінюється, вуглеводно-жирового - збільшується, а білкового - зменшується. 

Дані інших авторів суперечливі: И.Т. Курцин [1959] вважає, що пиття мінеральної води за 30 

хв до їжі стимулює, а за 60-90 хв - гальмує евакуаторну функцію шлунку, тоді як Е.Н. Капская 

[1955] одержалa протилежні результати. 

У хворих з демпінг-синдромом і зумовленою ним прискореною евакуацією їжі із шлунку 

попереднє вживання 250 мл води Єсентуки № 17 уповільнювало її, причому в більшій мірі при 

інтервалі 60 хв, ніж 10 хв [В.Я. Шварц, 1987]. 

Як вже відмічалося, одним з головних факторів евакуації вмісту шлунку є моторика. 

Фундаментальним знанням в цьому розділі бальнеології слід завдячувати перш за все Т.И. 

Кипиани [1974], котрий вивчав одночасно з евакуаторною і моторну функцію шлунку. 

Реєструючи моторику шлунку модифікованим балоно-кімографічним методом з 

використанням гастрографа-евакуатометра, автор констатує, що прісна вода, введена в шлунок 

собаки в фазу спокою, викликала деяке підвищення його тонусу і появу незначних рідких 

скорочень. Введення ж цій же собаці хлоридної натрієвої води Санапіро № 6 вже через 5-10 сек 

призводило до підвищення тонусу і виникнення досить сильних і частих скорочень, котрі 

поступово посилювалися і тривали протягом 2 годин і довше. Після введення водопровідної води в 

фазу роботи шлунку наявні його скорочення, навпаки, гальмувалися на період 20-25 хв, після чого 

наступала незначна активація моторики. Мінеральна вода за аналогічних умов через 15-20 сек 

після введення теж загальмовувала моторику шлунку, але на коротший час - 12-15 хв, потім 

початкові скорочення відновлювалися, досягаючи максимуму через 1 годину після введення. 

Посилення моторики проявлялося у підвищенні тонусу, частоти скорочень та їх амплітуди, а також 

у появі досить енергійної перистальтики, і тривало близько 3 годин. В третій серії дослідів 

мінеральна та прісна води вводилися в шлунок на фоні його безперервних скорочень, викликаних 

механічним подразненням балоном. Показано поступове посилення "механічної" моторики шлунку 

у вигляді збільшення амплітуди і частоти під впливом води Санапіро № 6 і відсутність помітних 

змін у контролі. 

Сульфатно-хлоридна натрієво-кальцієва вода Сухумі №1 (М 2 г/л) діяла аналогічно. Так, при 

введенні її в фазу роботи після короткочасного (20 хв) гальмування моторики активувала її, 

продовжуючи фазу скорочень до 85-115-ї хвилини при початковій величині 20-40 хв, в той час як 

прісна вода активувала моторику лише на 60 хвилин. При введенні в фазу спокою шлунку - 

виводила його з неї, посилювала моторику, збільшувала фазу роботи до 110 хв. Вуглекисла 

гідрокарбонатна натрієва вода Авадхара, введена в фазу роботи, гальмувала скорочення протягом 

45 хв проти 19 хв в контрольних дослідах, а при введенні в фазу спокою викликала появу 

позачергової фази роботи тривалістю 48 хв із сильними скоротливими хвилями, в той час як прісна 

вода чинила ефект значно слабший за амплітудою, хоч і такої ж тривалості (56 хв). 

В клініко-фізіологічних дослідженнях Е.И. Самсон и др. [1981] на хворих з хронічним 

гастритом, у котрих при електроманометричній гастрографії (інтрагастральній тензіометрії) з 

допомогою радіокапсули констатували зниження базального і фазового тиску та амплітуди 

скоротливих хвиль на рівні тіла і печери шлунку, одноразове інтрадуоденальне введення 

гіпертонічної (25 г/л) хлоридної натрієвої води Черешенька підвищувало внутрішньошлунковий 

тиск. Гіпотонічна (3 г/л) хлоридна натрієва вода Ожевська при введенні в період роботи протягом 

перших 2-3 хв підвищувала інтрагастральний тиск, потім протягом 10-15 хв знижувала його нижче 

від початкового. Максимальне гальмування моторики (як за тиском, так і за перистальтичними 

скороченнями) реєструвалось на 18-27-й хвилині після введення, після котрого наступала фаза 

активації з перевищенням початкового рівня. При введенні в період спокою автори спостерігали 



  

поступову активацію моторики з максимумом на 12-20-й хвилині. Відмічено залежність 

підвищення інтрагастрального тиску від об'єму мінеральної води (100-150 і 200-250 мл). Прісна 

кип'ячена вода чинила значно слабшу дію: при вливанні в період роботи гальмувала моторику 

протягом 4-9 хв без суттєвої наступної активації (лише до початкового рівня); при введенні в 

період спокою прісна вода після латентного часу (13-26 хв) проявляла незначну активуючу дію. 

Звертає на себе увагу гідна подиву принципова подібність результатів, одержаних на хворих людях 

і здорових собаках, причому різними методами - електроманометричної гастрографії та 

балонокімографії. 

Наступна група авторів використовувала для оцінки моторики електрогастрографію за 

Собакіним на апараті ЗГС-4М. За даними В.М. Кислиной, приведеними в монографії Е.Б Выгоднер 

[1987], після прийому хворими на хронічний гіпоацидний гастрит 200 мл московської сульфатної 

кальцієво-магнієво-натрієвої води нормалізувався ритм і підвищувалася знижена амплітуда хвиль 

ЕГГ. 

У осіб з брадигастрією і гіпокінезією шлунку, зумовленою ваготомією, одноразове вживання 

моршинської калієво-магнієво-натрієвої води (М 3,5 г/л) джерела № 6 збільшувало амплітуду 

біопотенціалів з 0,25 до 0,295 мВ, частоту їх - з 2,35 до 2,58 за хв [В.И. Вдовиченко, Е.В. Романюк, 

1989]. 

Л.М. Клячкин и др. [1986] виявили, що маломінералізована сакська гідрокарбонатно-хлоридна 

натрієва вода, незалежно від температури (20° чи 40° С) і початкового стану моторики (гіпокінезія 

у хворих з хронічним гастритом з секреторною недостатністю чи гіперкінезія у хворих з виразкою 

дванадцятипалої кишки) знижує амплітуду біоелектричних хвиль шлунку, в той час як 

дистильована вода викликала лише тенденцію до пригнічення біоелетричної активності як 

відображення моторики. 

А.Г. Саакян і В.Я. Шварц [1980], накладаючи активний електрод безпосередньо на слизову 

шлунку і вводячи протягом 20 хв 250 мл води Єсентуки № 17 в дванадцятипалу кишку хворим на її 

виразку, виявили наступне. У осіб із зниженою біоелектричною активністю шлунку (середня 

амплітуда 0,67 мВ, але не вища за 1 мВ) вже через 10 хв вона зростала до 1,16 мВ, досягаючи піку -

1,61 мВ на 20-30-й хвилині, після чого знижувалася до початкового рівня на 60-й хвилині після 

введення. У осіб з підвищеною біоелектричною активністю (Аср. = 2,5 мВ) в 15% випадків 

амплітуда хвиль в період введення збільшувалася у 8-15 раз з наступним зниженням нижче 

початкового рівня, а у решти - гальмування біоелектричної активності наступало після 20-

хвилинного періоду незакономірних змін. 

В результаті курсового пиття мінеральні води нормалізуюють моторно-евакуаторну функцію 

шлунку [А.С. Вишневский, 1954; Е.И. Самсон и др., 1981; Ж.С. Топчян и др., 1984; Е.Б. Выгоднер, 

1987]. 

1.3. Секреторна функція шлунка і мінеральні води 

Сучасні знання впливу мінеральних вод на шлункову секрецію беруть свій початок в 

павловській лабораторії, де проводились фундаментальні дослідження сокогінної дії води як такої 

та водно-сольових розчинів [огляд: Л.И. Двинянников, 1961]. В експериментах П.П. Хижина [1894] 

було показано, що вливання в шлунок собаки 150 мл дистильованої води викликає після 11-

хвилинного латентного періоду виділення із павловського шлуночка 2,1 мл соку протягом 50 хв; 

збільшення дози до 500 мл продовжує час секреції до 91 хв, а об'єм соку - до 7,2 мл. Цікаво, що в 

гейденгайнівському шлуночку після інтрагастрального вливання 200 мл води секреція не 

збуджувалася, для цього необхідно було збільшити об'єм води до 600 мл [И.П. Разенков, 1925]. За 

даними В. Loennqvist [1906], cекреція соку спостерігалась і після введення води в ізольовану 

печеру шлунку. Ізоляція порожнини шлунку від дуоденальної, створюючи умови для тривалого 

контакту води із антральною слизовою, посилює її сокогінну дію. Введення в такий шлунок 200 мл 

води викликає виділення з павловського шлуночка 3,4 мл соку за першу і 2,0 мл - за другу годину, 

а у великому шлунку через 2 години виявляється 297 мл вмісту, що свідчить про секрецію 138 мл 

соку, з котрих 41 мл всмоктується. При введенні води в дванадцятипалу кишку годинна секреція 

павловського шлуночка складає лише 0,4 мл проти 3,4 мл після інтрагастрального введення. 

В цій же роботі шведського фізіолога було показано, що добавка до води хлориду натрію до 

концентрації 0,5%, 0,8% і 0,9% зменшує об'єм 2-годинної секреції з 5,4 до 3,7, 1,8 і 1,35 мл 

відповідно, проте дальше підвищення концентрації, навпаки, сприяє посиленню сокогінної дії 

розчину солі порівняно з такою чистої води. Так, секреторна відповідь на 2,5%-й розчин NаС1 

складала 4,7 мл, на 5%-ний - 6,6 мл, на 7,7%-ний -10,9 мл. 



  

При введенні в ізольовану печеру шлунку 7%-го розчину NаС1 швидкість секреції соку 

зростала з 2,0-2,5 до 6,5-13,5 мл/15 хв. За умов же вільного переходу рідини з шлунку в кишківник 

сокогінна дія розчинів NаС1 менш значна, ніж при затримці в ньому: 130-500 мл 0,6%-го розчину 

NаСІ викликали секрецію всього лише 1,8 мл соку [П.П. Хижин, 1894]. Автор пояснював це 

швидкою евакуаціїю розчинів і їх стримуючою дією на роботу фундальних залоз зі сторони 

кишківника. Прямий доказ гальмівного впливу сольових розчинів був одержаний В. Loennqvist  

[1906]: вливання в дуоденальну порожнину 20 мл розчинів NаСІ пригнічувало шлункове 

соковиділення, стимульване вживанням м'яса з водою; правда, гальмівна дія починалася з 

концентрації 25%, тоді як 0,9%-ний і 2%-ний розчини були в цьому відношенні неефективні. 

Насичення води вуглекислим газом посилює її сокогінну здатність в 1,5-2,2 раза. Розчини 

бікарбонату натрію, не міцніші від 0,35%, за умов виключення евакуації чинили секреторні ефекти 

дещо менші, ніж вода, тоді як концентрованіші (0,5-1,5%) викликали соковиділення в об'ємі 6-13 

мл/2 год проти 5,5 мл/2 год при застосуванні води. Ці ж розчини соди, влиті в дванадцятипалу 

кишку, незалежно від концентрації, вдвічі послаблювали секрецію на воду [В. Loennqvist, 1906]. 

Вливання в ізольовану печеру шлунка 2,25-4%-них розчинів соди викликало секрецію 

фундальних залоз. За умов же безперешкодного переходу з шлунку в кишківник 0,01-1%-ні 

розчини соди гальмують шлункову секрецію [П.П. Хижин, 1894]. Цей феномен пояснюють дуже 

швидкою евакуацією розчинів в дванадцятипалу кишку, звідки вони чинять гальмівну дію. 

П.П. Пименов [1907] показав, що 0,1-1 %-ні розчини соди, введені в шлунок за 2 години до їжі, 

пригнічують харчову секрецію, тоді як при вживанні разом з їжею - посилюють її. Аналогічний 

об'єм води (300 мл) в цьому плані менш або цілком неефективний. Класична інтерпретація цих 

феноменів зводиться до того, що при введенні розчинів натще вони швидко переходять в 

кишківник, чинячи звідти гальмівний вплив на секрецію, тоді як при введенні разом з їжею - 

затримуються в шлунку внаслідок закриття сфінктера і/або його рецептивної релаксації, при цьому 

взаємодіють з наявною НС1 з утворенням вуглекислоти, про сокогінну здатність котрої вже 

згадувалося. 

На основі викладених фактів була сформульована концепція, згідно з котрою з поверхні 

антральної слизової вода як така, розчини солі і соди, вуглекислота чинять свою енергійну 

стимулюючу дію; вода проявляє слабку сокогінну дію також зі сторони дуоденальної слизової, тоді 

як сода і сіль, за даних умов, гальмують шлункову секрецію; соляна кислота пригнічує секрецію з 

поверхні слизових обох зон травного каналу [А.А. Лозинский, 1916; Б.П. Бабкин, 1927]. 

Позаяк більшість мінеральних вод, за старою класифікацією, є "лужними" або "соляними", 

концепція про стимулюючу "пілоричну" і гальмуючу "дуоденальну" дію розчинів солі та соди 

лягла в основу класичної методології питної бальнеотерапії. 

Здатність змінювати відповідним чином харчову секрецію шлунку у здорових собак вперше 

показана для мінеральних вод Єсентуки № 17 [Ф.К. Бороденко, 1908] і Боржомі [А.С. Аладашвили, 

1911], в подальшому - желєзноводських, Авадхара, Санапіро, Куяльник № 4, Сойми, Поляна 

Квасова, Лужанська, Кваси та багатьох інших. Виявлена також самостійна сокогінна дія 

мінеральних вод, причому вона виявилася різною відносно водопровідної води: сильнішою для вод 

Боржомі № 1, Авадхара, Желєзноводських, Санапіро, слабшою - для вод Боржомі № 8, Небеглаві, 

сульфатних [огляди: С.Н. Соколов, 1934; И.Т. Курцин, 1959; Т.И. Кипиани, 1974]. 

У собак з експериментальним гіперсекреторним розладом шлунку щоденний прийом води 

Авадхара протягом 2 тижнів зменшував харчову (на м'ясо) секрецію з 72 до 41 мл/4 год при нормі 

27 мл/4 год; при гіпосекреторній функції, навпаки, секреція зростала [Т.И. Кипиани, 1974]. 

Аналогічну нормалізуючу дію на гіпосекрецію чинила вода Боржомі [А.Д. Жгенти, 1956]. У 

здорових собак курсове вживання мінеральної води мало змінює шлункову секрецію, котра швидко 

відновлюється після припинення водних навантажень [Т.И. Кипиани, 1974]. 

Особливо детальне і ґрунтовне комплексне дослідження впливу мінеральних вод на 

секреторну функцію шлунку у зв'язку із станом його моторно-евакуаторної функції провів Т.И. 

Кипиани [1974]. Автором показано, що величина секреторної реакції шлунку в більшій мірі 

залежить від фази його періодики, під час котрої введена вода, ніж від якості води. Так, 

водопровідна вода, введена в фазу роботи, викликає секрецію павловським шлуночком за 4 години 

1,1 мл соку, що містить 36 мкМ кислоти, тоді як при введенні в фазу спокою - вже 2,3 мл соку і 77 

мкМ кислоти. Для сульфатно-хлоридно-гідрокарбонатної натрієво-кальцієвої води Сухумі № 1 за 

цих умов показники секреції складають: фаза роботи - 2,0 мл і 51 мкМ, фаза спокою - 3,7 мл і 209 

мкМ. Тобто, кислотосекреторний ефект водопровідної води, введеної в фазу спокою, навіть дещо 

переважає такий мінеральної води, введеної в фазу роботи. У автора склалося враження, що для 



  

величини сокогінної дії суттєве значення має тривалість контакту води із слизовою шлунку, тобто 

час евакуації. Дійсно, водопровідна вода, введена в фазу роботи, евакуюється за 20 хв, а в фазу 

спокою - лише за 56 хв; для води Сухумі № 1 відповідні показники складають 15 і 47 хв. З другого 

боку, при порівнянні нами наведених автором кислотосекреторних ефектів різних подразників і 

швидкостей їх евакуації виявляється, що для кожної фази періодики ефект тим сильніший, чим 

швидше вода покидає шлунок. Так, з урахуванням ефектів води Єсентуки № 4, для фази роботи 

зростанню швидкості евакуації (скороченню часу евакуації) в ряду 20, 15 і 9 хв відповідає 

зростання секреції соку (мл/4год): 1,1; 2,0 і 3,0 мл. Для фази спокою, в свою чергу, ряду зміни 

швидкості евакуації 56, 47 і 38 хв відповідає ряд зміни секреції - 2,3; 3,7 і 5,3 мл/4год і 

кислотоутворення - 36, 118 і 218 мкМ/4год. Звідси напрошується принципово інший висновок: не 

швидкість евакуації води (причина) визначає інтенсивність секреції (наслідок), а обидві - могорно-

евакуаторна і кислотосекреторна - функції шлунку змінюються односпрямовано тим вираженіше, 

чим сильніший подразник. Іншими словами, водопровідна вода з мінералізацією біля 0,3 г/л, 

введена в ту чи іншу фазу періодики шлунку, спричиняє мінімальну активацію його моторного і 

секреторного апарату; вода Сухумі з мінералізацією 2 г/л стимулює обидві функції в більшій мірі, а 

ще більш мінералізована вода Єсентуки № 4 (8-10 г/л) - відповідно ще активніша в цьому 

відношенні. Правда, подальше зростання мінералізації (вода Єсентуки № 17: 11-13 г/л) не 

супроводжується ростом ефектів: для фази спокою час евакуації складає 50 хв, секреція - 4,7 

мл/4год, кислотопродукція - 201 мкМ/4год. 

В наступній серії експериментів Т.И. Кипиани [1974] вивчав вплив води Санапіро № 6 на 

секрецію, стимульовану вживанням м'яса. Показано, що прийом мінеральної води разом з 

харчовим подразником збільшує 4-годинну секрецію соку павловським шлуночком, викроєним з 

малої кривизни шлунка, на 15%, концентрацію в ньому іонів водню - на 19%, продукцію кислоти -

на 199%. Прийом води за 30 хв до їжі зменшує активацію постпрандіальної сокогінної реакції до 

10%, кислотосекреції - до 17%. Збільшення інтервалу між обома подразниками до 60 хв. 

трансформує активуючу дію в гальмівну: секреція соку зменшується відносно контролю (на саме 

м'ясо) на 22%, продукція кислоти - на 28% за рахунок зниження кислотності на 7%. Проте в 

шлуночку, викроєному з великої кривизни шлунку, стимулююча дія води на постпрандіальну 

секрецію зберігалася, що суперечить класичним поглядам. 

На прикладі води Ацгара № 1 (вуглекисла, гідрокарбонатна кальцієво-магнієва, М 3 г/л) була 

детальніше вивчена роль інтервалу між прийомом води та їжі в стимулюючому секреторному 

ефекті першої. Виявлено, що максимальна сокогінна дія має місце за умов одночасного вживання 

води і м'яса: об'єм 4-годинного секрету зростає з 6,1 до 12,9 мл. Збільшення інтервалу спричиняє 

зменшення активуючої дії відповідно до 11,9 мл (10 хв), 10,9 мл (15 хв), 8,2 мл (30 хв), а при 

інтервалі 60 хв вона зводиться нанівець (6,1 мл). 

З метою дослідження механізму дії мінеральної води на шлункову секрецію проведено 

спеціальні експерименти. Зокрема, показано, що при удаваному 5-хвилинному питті води Санапіро 

№ 6 езофаготомованими собаками після 10-хвилинного латентного періоду збуджувалася секреція 

соку на час більше 2 годин, тоді як водопровідна вода за цих умов була неефективною. Це дало 

автору підставу стверджувати про рефлекторну природу сокогінної дії мінеральної води. 

В іншій серії дослідів виявлено, що при удаваному годуванні на фоні 15-хвилинного 

порційного вливання 250 мл цієї ж мінеральної води в дванадцятипалу кишку 4-годинна секреція 

соку запізнювалася на 8 хв і була меншою на 70 мл, а його кислотність - на 10-70 мМ/л нижчою 

порівняно з вливанням водопровідної води. Звідси автор зробив висновок, що гальмування 

постпрандіальної секреції при вживанні мінеральної води за 1 год до їжі здійснюється 

рефлекторним шляхом зі сторони кишківника, з чим важко погодитися з огляду на сучасні дані про 

гуморальний механізм дії вод.  

До слова, дворазове гальмування соковиділення мало місце також при ректальному введенні 

собаці за 1 год до їжі 100 мл 0,5%-го розчину соди [А.С. Вишневский, 1954]. 

В третій серії констатовано збільшення на 30 мл 4-годинного об'єму соку і підвищення на 30-

50 мМ/л його загальної кислотності при удаваному годуванні на фоні попереднього 5-хвилинного 

зрошення шлунку водою Санапіро № 6 порівняно з контролем (зрошення прісною водою). Це, на 

думку автора, свідчить про значення шлункової рецепції в реалізації сокогінної дії мінеральної 

води. 

Нарешті, в дослідах з інтрагастральним введенням собакам-реципієнтам мінеральної води, 

котрою перед цим зрошували шлунок чи дванадцятипалу кишку собак-донорів, виявлено, що така 

вода набуває додаткових відповідно стимулюючих чи гальмуючих секрецію властивостей. Ці дані 



  

розцінені Т.И. Кипиани [1974] як свідчення існування гуморальних регуляторних факторів, котрі 

вивільнюються в порожнину шлунково-кишкового тракту. 

Викладені експериментальні дані підтвердилися в клініці не цілком. Так, у здорових людей 

вода Авадхара сама по собі викликала секрецію лише у випадках підвищеної збудливості нервово-

залозистого апарату шлунку, при цьому її сокогінна дія поступалася такій дистильованої і 

водопровідної води; вжита за 0,5-1,5 год до введення в шлунок бульйону, мінеральна вода 

зменшувала годинне напруження секреції і скорочувала секреторний період. Вода Слав'яновська, 

вжита за 15-20 хв. до початку дослідження за методом Курцина, викликає посилення 

соковиділення в складнорефлекторній фазі і послаблення в нервово-хімічній; при прийомі за 1-1,5 

год до дослідження наступає зменшення секреції в обидві фази. Аналогічні дані були одержані 

стосовно інших лікувальних мінеральних вод: Смірновської, Боржомі, Солониха тощо. При 

тривалому вживанні мінеральних вод загальний рівень стану секреції шлунку у здорових осіб 

суттєво не змінювався [огляд: Т.И. Курцин, 1959]. 

У осіб з хронічними захворюваннями системи травлення одноразове вживання лікувальних 

мінеральних вод чинить більш чи менш виражений ефект порівняно із здоровими. Так, у здорових 

при вживанні Боржомі за 10 хв. до дослідження годинна секреція на механічний подразник 

збільшувалася з 85 до 180 мл, на хімічний - з 120 до 150 мл. У хворих з дуоденальною виразкою 

початкові показники секреції були вищими: відповідно 129 і 139 мл, а попередній прийом Боржомі 

сприяв ще більшому їх зростанню - до 176 мл на механічний і 160 мл - на хімічний. У хворих з 

виразкою шлунку збільшення секреції за даних умов в першій фазі здійснювалося з 136 до 162 мл, 

в другій - з 122 до 135 мл. При гіперацидному гастриті складнорефлекгорне соковиділення 

зростало зі 100 до 142 мл, нервово-хімічне - зі 117 до 141 мл, а при гіпоацидному - відповідно з 81 

до 118 мл і з 77 до 120 мл. Нарешті, у хворих з ахилічним гастритом вода виявилася неефективною. 

Отже, при всіх, за винятком останнього, варіантах функціонального стану шлункової секреції 

вживання води Боржомі за 10 хв. до дослідження збільшувало соковиділення, стимульоване 

механічним і хімічним подразником. 

При застосуванні іншої питної методики - вживанні за 1 год до дослідження - соковиділення, 

навпаки, зменшувалося. Зокрема, у здорових у першу фазу з 96 до 57 мл, в другу - з 115 до 71 мл; у 

хворих з виразкою шлунку - з 136 до 87 мл і з 122 до 70 мл; у хворих з гіперацидним гастритом - зі 

100 до 82 мл на механічний подразник і з 117 до 79 мл - на хімічний; нарешті, у хворих з 

гіпоацидним гастритом - відповідно з 81 до 51 мл і з 71,5 до 51,5 мл [А.Д. Жгенти, 1956]. 

При застосуванні класичних гуморальних стимуляторів кислотоутворення у хворих з 

виразковою хворобою дванадцятипалої кишки з підвищеною чи збереженою секреторною 

функцією шлунку, котрим вводили через зонд воду Єсентуки № 17 чи водопровідну (250 мл), А.Г. 

Саакян и др. [1983] одержали наступні результати. Основні показники секреторної функції шлунку, 

стимульованої інсуліном, за умов введення мінеральної води за 25 хв до чи через 60 хв після 

ін'єкції інсуліну вірогідно не змінювалися. В той же час прийом води за 15 хв до ін'єкції 

пентагастрину зменшував на 24% секрецію соку, на 27% - дебит-годину НС1, не впливаючи 

вірогідно на секрецію пепсину та компонентів слизу. При введенні води за 25 хв до повторної 

ін'єкції субмаксимальної дози гістаміну годинне напруження секреції було на 30% меншим 

порівняно з таким на першу ін'єкцію, а дебит-година НС1 - на 26% меншим, вірогідно зменшувався 

також дебит компонентів слизу і невірогідно - пепсину, тоді як при введенні водопровідної води 

результати повторного гістамінового тесту зростали на 15% (секреція соку) та 38% (секреція НС1). 

Базальну секрецію соку вода Єсентуки № 17 зменшувала на 27%, не впливаючи вірогідно на інші 

показники. 

Застосувавши метод інтрагастрального титрування, Б.Г. Кузнецов и др. [1984] показали, що у 

хворих з дуоденальною виразкою прийом цієї води чинив двофазну дію: після 10-хвилинної 

нейтралізації бікарбонатами кислого шлункового вмісту продукція кислоти різко зростала в 2-3 

рази на протязі наступних 30 хв, а надалі кислотоутворення знижувалося, досягаючи на 50-й 

хвилині після введення початкового рівня, після чого розвивалася фаза гальмування базального 

кислотоутворення. 

Проте ще А.С. Вишневский [1954] зауважував, що двояка дія мінеральних вод на шлункову 

секрецію в умовах людської патології проявляється не завжди. При гіперацидному стані 

кислотність може ще більше підвищуватися, а при гіпоацидному - далі знижуватися, що автор 

пояснював особливостями початкового стану, реактивності організму, загостренням патологічного 

стану. Відсутність дуоденальної депресорної дії мінеральних вод, в першу чергу у осіб з 

дуоденальною патологією, відмічають багато дослідників [А.А. Терентьєва, М.К. Розенфельд, 



  

1980; В.Т. Коробицын, Л.А. Серебрина, 1973; А.Г. Саакян, Л.А. Макарова, 1975; Е.И. Самсон и др., 

1980; М.М. Богер, И.И. Гильфер, 1984; В.Я. Шварц, 1987; Ю.С. Осипов, Г.А. Меркулов, 1976; Л.А. 

Серебрина, 1978; 1989; В.И. Черленяк, 1990]. 

Тим не менше, в керівництвах по курортології вкорінилася концепція, згідно з котрою водами 

з вираженою стимулюючою пілоричною дією є вуглекислі хлоридні, хлоридно-гідрокарбонатні, 

гідрокарбонатно-хлоридні, а з гальмівною дуоденальною - гідрокарбонатні і гідрокарбонатно-

сульфатні. Для досягнення пілоричного ефекту рекомендується прийом мінеральної води за 20 хв 

до їжі, дуоденального - за 1-1,5 год до їжі з розрахунку на закриття воротаря і тривалий контакт 

води з антральною слизовою в першому випадку і евакуацію води в дванадцятипалу кишку для 

контакту з дуоденальною слизовою - у другому випадку [F. Hellebrandt, S. Houtz, 1950; U. Міеlkе, 

1978; И.Т. Курцин, 1959; И.С. Смиян, Т.В. Карачевцева, 1985; В.М. Боголюбов, 1985]. 

Нова епоха у вивченні впливу мінеральних вод на кислотосекреторну функцію шлунку була 

відкрита із запровадженням методу інтрагастральної рН-метрії з застосуванням радіотелеметричної 

установки "Капсула" або рН-зонду Линара. Це дало можливість детально прослідкувати динаміку 

пристінкового рН, причому в 2-3 ділянках шлунку і 12-палої кишки, не втручаючись у секреторний 

процес, що неминуче мало місце при аспірації шлункового вмісту. 

С.Г. Вайнштейн и Ю.В. Афанасьева [1976] вивчали динаміку рН в антральному і корпусному 

відділах шлунку хворих з дуоденальною виразкою після прийому 200 мл вуглекислої 

гідрокарбонатної натрієвої води Боржомі (М-5-8,5 г/л) при t 40° і 20°С. Виявлено кілька варіантів 

змін, в залежності від особливостей порушень кислотосекреторної функції фундальних і 

кислотонейтралізуючої - антральних. У хворих з нормальним кислотоутворенням на гістамін після 

вживання води низькі величини рН тіла і антруму швидко піднімалися до квазінейтральних 

значень, потім в тілі рівень рН знижувався, досягаючи через 20 хв після введення початкових 

сильнокислих значень, тоді як в печері - утримувався біля 2 годин на квазінейтральному рівні, 

причому чим нижча інтенсивність базального кислотоутворення, тим довше зберігається стан 

компенсації, тобто стійке залужнення печери. За умов зниженого кислотоутворення базальний рН 

тіла зростає з 1,8-2,0 до нейтральних величин на 10-й хвилині, але вже на 20-й, як і в попередньому 

випадку, опускається до базального рівня, в той час як антральний рН зберігається на базальному 

рівні з самого початку. При інтенсивному базальному кислотоутворенні у відповідь на введення 

мінеральної води залуження, навіть короткочасне, в тілі шлунку не наступає, а лише в його печері. 

Авторами описані й інші варіанти секреторної відповіді, зокрема зниження рН тіла і печери нижче 

від базальних. Висновки дослідників зводяться до того, що вода Боржомі в цілому сприятливо діє 

на кислототвірну функцію шлунку у хворих з виразковою хворобою і хронічним гастритом зі 

збереженою чи підвищеною секрецією, викликаючи стійку компенсацію у випадку 

"декомпесованого кислого шлунку" як наслідку надмірної нейро-гуморальної стимуляції 

парціальної кислотної секреції. Якщо ж недостатність нейтралізуючої функції пілоричних залоз є 

наслідком надмірної кислої секреції гіперплазованих парієтальних клітин, то гальмівний ефект 

води короткочасний або відсутній. При різкій гіперплазії наступає навіть посилення 

кислотоутворення. 

М.Ф. Лендьел і М.А. Гайсак [1984] на аналогічному контингенті хворих з виразковою 

хворобою вивчали одноразову дію інших представників гідрокарбонатних натрієвих вод -

Лужанської, Поляни, Пасєки з мінералізацією від 2,0 до 23,8 г/л. Показано, що всі води дають 

виражене залужнення, в результаті котрого декомпенсований і субкомпенсований стани базальної 

шлункової секреції у 25-47% осіб переходять у компенсований на період 90-100 хв. Так званий 

"лужний час" в корпусному відділі шлунку складає 12-25 хв, в антральному - 17-41 хв. Поряд з 

нейтралізуючою дією досліджувані води в 20-48% осіб викликали так званий "кислотний 

поштовх", тобто чинили стимулюючу дію. Узагальнено, що одноразовий прийом 100-206 мл 

лужної води чинить найсприятливішу дію при початковому середньокислому компенсованому або 

субкомпенсованому стані шлункової секреції, а також при незначних кількостях шлункового соку 

натще. Найменш сприятлива дія виявлена у хворих з декомпенсованим сильнокислим станом 

секреції та гіперсекрецією натще. 

За даними В.М. Мавродия [1986], повільний прийом хворими з дуоденальною виразкою 200 

мл води Поляна Квасова (М 10,5 г/л) викликав початковий ефект розведення (рН>5) тривалістю 8 

хв, припинення дуоденальної ацидифікації на 11 хв з наступним відновленням. В період післядії 

(60 хв) час закислення 12-палої кишки скорочувався з 27 до 18 хв, частота дуоденальних рН-хвиль 

рідшала з 1,8 до 1,1 за хв, мінімальний рівень дуоденального рН зростав з 1,7 до 1,9, рН в тілі - з 1,3 

до 1,9. 



  

Вуглекислі хлоридно-гідрокарбонатні натрієві води Єсентуки № 17 (М 11-13 г/л) і № 4 (М 8-10 

г/л) нейтралізували вміст шлунку хворих з дуоденальною виразкою відповідно на 15 і 20 хв (Б.Г. 

Кузнецов и др., 1984]. Менш мінералізована (М 3,6 г/л) вода Брусницька цього ж типу 

залужнювала шлунок на 10-30 хв з наступним відновленням кислого рН, проте у 2/3 осіб через 45-

60 хв радіокапсулою реєструвався повторний підйом рН до рівня 4. Підвищення рН було 

вираженішим при кислотоутворенні високої інтенсивності. У 1/5 осіб із зниженим 

кислотоутворенням відмічалося зниження рН. Введена після їжі, мінеральна вода продовжувала 

протикислотну дію їжі [Е.Н. Самсон и др., 1981]. 

Вуглекисла гідрокарбонатно-сульфатна натрієво-кальцієва вода Слав'яновська (М 3,5 г/л) 

чинила дещо слабшу гальмівну дію [В.М. Мавродий,1986].Хлоридні натрієві води Дубовий гай (М 

12,7 г/л) і Черешенька (М 25,5 г/ л), навпаки, чинили кислотостимулюючу дію. Перша з них 

знижувала на 120-й хвилині рН з 2,3-3,2 до 1,3-2,2, з 3,5-6,8 - до 2,2-2,6, з 1,5-2,1 до 1,2-1,3, з 1,0-1,4 

- лише на 0,1-0,2 одиниці, але не постійно. Друга - з 4,5 до 2,8 через 60 хв [Е.Н. Самсон и др., 1981]. 

Аналогічно діє вода Маківська (М 4,8-5,2 г/л), знижуючи рН у 65% хворих гіпоацидним гастритом 

[А.Г. Чабан и др., 1990]. 

Дія на інтрагастральний рН сульфатної натрієво-магнієво-кальцієвої (М 3,5-4,2 г/л) 

Московської води детально вивчена Е.Б. Выгоднер [1979, 1987]. Автором виділено 4 типи реакцій 

секреторного апарату шлунку. 

І тип - при низьких показниках рН тіла 0,8-1,5 (в середньому 1,3) після незначного і 

короткочасного залужнення, зумовленого розбавленням соку водою, наступає повернення до 

базального рівня чи трохи нижчого (в середньому 1,2); 

II тип - при початковому рН 1,5-2,0 (в середньому 1,8), що відповідає нормацидності, 

залужнення було глибшим (до рН 4-5) і довшим (20-25 хв), після чого теж наступало відновлення 

кислотності чи її підвищення (зниження рН до 1,4). 

III тип - при початковому рН вище 3, що відповідає гіпо- і анацидному стану, протягом 

перших 35-60 хв він зростав, в середньому, до 5,95, а потім закономірно знижувався, досягаючи 

1,7. 

IV тип - при гістамінрефрактерній ахлоргідрії (рН 5,5-7,0) пиття води не викликало суттєвих 

змін. 

За даними Т.М. Дзвонковского (1986), у хворих хронічним гастродуоденітом з синдромом 

"субкомпенсованого кислого шлунку" (рН тіла - 1,4-1,5 і рН печери 2,3-2,9), одноразовий прийом 

моршинської хлоридно-сульфатної калієво-магнієво-натрієвої води, незалежно від мінералізації 

(3,5 і 7 г/л), викликав зниження рН тіла в середньому на 0,2 од. (до 1,2-1,3), рН печери - на 0,2-0,7 

од. (до 1,6-2,7). В.И. Вдовиченко і Е.В Романюк [1989] виявили, що за даних умов частота випадків 

субкомпенсованого кислотоутворення серед осіб після ваготомії зростала з 12% до 18%, 

декомпенсованого зменшувалася з 50% до 44%. З другого боку, частота гіперацидних станів 

зростала з 50% до 60%, нормоацидних - з 19% до 25%, а гіпоацидних - зменшувалася з 31% до 

15%, що в цілому свідчить про кислотостимулюючу дію досліджуваної води. 

Курсове вживання мінеральних вод теж суттєво впливає на показники кислотосекреторної 

функції шлунку, оцінювані як аспіраційно-титраційним методом, так і методом інтрагастральної 

рН-метрії. Констатовано, що у гастроентерологічних хворих підвищена збудливість нервово-

залозистого апарату шлунку частіше знижується, а знижена в більшості випадків, за винятком 

ахілії на грунті атрофії, - підвищується. Ця закономірність встановлена для вод Желєзноводських, 

Боржомі, Новоіжевська, Солониха, Марія, Софія і багато інших, незалежно від мінералізації та 

іонного складу [А.Д. Жгенти, 1956; И.Т. Курцин, 1959; Д.І. Візір, 1959; А.П. Пелещук и др., 1974; 

Л.А. Серебрина, 1978,1989; В.А. Терентьева, М.И. Розенфельд, 1980). 

За результатами інтрагастральної рН-метрії, у хворих з гіперацидністю в кінці курсу питного 

лікування, по-перше, підвищувався базальний рівень рН в тілі і печері шлунку; по-друге, 

показники рН послідовної (після одноразового прийому мінеральної води) секреції теж ставали 

вищими. Так, курс пиття води Поляна Квасова підвищував рН тіла в базальному періоді з 1,3 до 

1,5, а в періоді післядії - з 1,9 до 2,2; для води Слав'яновської відповідні показники зростали з 1,4 

до 1,6 і з 1,8 до 2,0; для води Одеської - з 1,5 до 1,6 із 1,7 до 1,9 [В.М. Мавродий, 1986]. Курсове 

лікування Моршинською водою (М 3,5 г/л) в режимі за 20 хв до їжі сприяло зростанню базального 

рН тіла з 1,5 до 1,8, стимульованого - з 1,3 до 1,4; базального рН печери - з 2,6 до 5,2, 

стимульованого - з 2,3 до 5,0. Пиття в режимі за 90 хв до їжі - гальмувало базальне 

кислотоутворення в більшій мірі - рН тіла зростав з 1,4 до 2,1, а стимульоване - в такій же (з 1,2 до 

1,3), при цьому рН печери зростав в базальному періоді з 2,3 до 4,5, в стимульованому - з 1,6 до 



  

3,8. Динаміка показників кислотоутворюючої та кислотонейтралізуючої функції шлунку при 

курсовому прийомі цієї ж води у розведенні 7 г/л принципово не відрізнялася від такої при 

застосуванні розведення 3,5 г/л [Т.М. Дзвонковский, 1986]. 

Аналогічних висновків дійшла Е.Б. Выгоднер [1987], застосовуючи для лікування Московську 

мінеральну воду, а для діагностики - триканальну рН-метрію. Нею показано, що в результаті 

курсового прийому води в режимі за 90 хв до їжі базальний рівень рН тіла зростав з 1,3 до 1,9; рН 

печери - з 1,75 до 2,7; рН 12-палої кишки - з 4,5 до 5,8. Ці зміни супроводжувалися зростанням 

тривалості лужного часу, що свідчить про гальмування підвищеного базального кислотоутворення. 

Показники рН послідовної (після води) секреції теж зростали: в тілі - з 1,9 до 2,4; в печері - з 2,7 до 

3,7; в дуоденумі - з 5,3 до 6,8. Курс пиття в режимі за 30 хв до їжі, на думку автора, спричиняв 

негативні зміни, тобто ще більше обтяжував гіперацидність. Так, рН тіла знижувався з 1,75 до 1,4; 

рН печери - з 3,1 до 2,2; рН дуоденума - з 5,3 до 4,2. Проте звертає на себе увагу суттєво вищі 

початкові показники рН в даній групі хворих, тому порівняння навряд чи коректне, на нашу думку. 

Інша група фактів свідчить про сприятливий вплив курсу пиття на гіпоацидні порушення 

шлункового кислотоутворення. Так, лікування водою Ожевська в режимі одномоментного 

прийому (по 200 мл за 5-15 хв до їжі) сприяло зниженню базального рівня рН шлунку з 2,3-3,4 до 

1,9-2,3 і з 3,5-5,9 до 3,5-5,3. Ще ефективнішим виявився режим двомоментного прийому (100 мл за 

20-25 хв до їжі і 150 мл - безпосередньо перед нею): рН знижувався відповідно до 1,7-2,1 і 3,4-3,8 

[Е.И. Самсон и др., 1981]. Хлоридна натрієва вода Маківська (М 4,8-5,2 г/л) знижувала у хворих з 

секреторною недостатністю рівень рН на 2,0-2,9 од. в половині випадків, на 1,0-1,9 од. - в третині, а 

у решти зміни рН були відсутні, або ще різкіші - зниження на 3-4 од. [А.Г. Чабан и др., 1990]. 

1.4. Гастро-ренальні функціональні відносини за умов вживання мінеральних вод 

Попри як теоретичний, так і практичний інтерес дослідників до характеру взаємозв’язків між 

функціями шлунка і нирок за умов вживання мінеральних вод, дана проблема не має однозначного 

вирішення. Існує дві протилежні точки зору на гастро-ренальні відносини. Згідно з концепцією 

Прониной М.Н. [1971], при прийомі мінеральної води збуджуються механо- і хеморецептори 

травного каналу, що рефлекторно гальмує виділення в кров АДГ. Це, в свою чергу, сприяє 

активації секреції шлункового соку, жовчі та сечовиділення. Якщо незабаром після цього 

приймається їжа, то через харчовий центр стимулюється секреція травних залоз, яка розгортається 

вже в фазу зниження АДГ, в умовах більшої функціональної активності залоз. У результаті 

проявляється стимулююча дія мінеральних вод на секрецію залоз та діурез. Потім виділення 

рідини в травний канал і з сечею, а також всмоктування мінеральної води в кров призводять через 

інтерохеморецептори до підвищення рівня АДГ, що дещо гальмує секрецію, проте вона протікає на 

високому рівні, позаяк за даних умов вже домінує харчовий центр та інтестинальні гормони. Якщо 

ж в фазу зниження АДГ у шлунок не потрапляє їжа, то через годину внаслідок виділення рідини 

через нирки та в порожнину травного каналу і всмоктування інгредієнтів мінеральної води 

активується інкреція АДГ, що веде до пригнічення соковиділення та сечовиділення. Коли в цей 

момент вжити їжу, то реакція залоз буде зниженою. 

Разом з тим, існує й альтернативна концепція гастро-ренальних відносин. На противагу 

положенню про односпрямовані зміни секреції та діурезу Бакурадзе А.Н. [1982-1984, 1986] 

відстоює свою концепцію реципрокних відносин між нирками та травними залозами. Ним 

показано, що вода Саїрме № 1, вжита разом з їжею, підвищує у собак шлункову секрецію і дещо 

знижує діурез; при прийомі за 1,5 год до їжі діурез значно підвищується, а секреція соку 

знижується. В іншому експерименті виявлено, що води Саїрме, Боржомі, Небіглаві самі по собі 

незначно збуджують секрецію слинних, шлункових та підшлункової залоз і печінки, зате є 

сильними діуретиками. При вживанні вказаних мінеральних вод разом з їжею або незадовго до неї 

вони достатньо підсилюють харчову секрецію залоз, при цьому діурез низький. Якщо води ввести 

натще – за 1-1,5 год до їжі, то на фоні посиленого діурезу секреція травних залоз на наступний 

прийом їжі буде пригнічена. При цьому слабомінералізована вода глибше пригнічує секрецію і 

сильніше збуджує діурез. У дослідах з водою Лікані (типу Боржомі) встановлено, що при вживанні 

її разом з м’ясом павловський шлуночок за 4 год секретує 25 мл соку, а нирки виділяють 160 мл 

сечі; при прийомі води за 1 год до їжі секреція знижується до 10 мл, а діурез зростає до 184 мл. 

Автор вважає, що зменшення секреції шлункового соку зумовлено збільшенням діурезу, яке 

передує їжі, тобто збудженню секреції залоз. Посилена функція нирок порушує постачання шлунка 

кров’ю, водою та хлоридами.  

Яременком М.С. [1971] показано, що впродовж першої години після інтрагастрального 

навантаження собаки водопровідною водою мала місце секреція шлункового соку при низькому 



  

рівні діурезу; впродовж другої години секреція пригнічувалась, а діурез зростав, при цьому падав 

рівень АДГ крові. 

Реципрокність гастро-ренальних відносин підтверджено клінічними спостереженнями 

[Коробицин В.Т., Серебрина Л.А., 1973]. Так, води хлоридні натрієві значно посилюють секрецію і 

кислотоутворення в шлунку і водночас різко загальмовують діурез, що супроводжується 

зниженням титраційної кислотності сечі і підвищенням її рН, тоді як води гідрокарбонатні 

гальмують шлункову секрецію і збільшують сечовиділення. 

1.5. Утворення та виділення жовчі і мінеральні води 

Основні відомості про холеретичну та холекінетичну дію питних мінеральних вод були 

здобуті в 30-60-х роках минулого століття і стосуються переважно кавказьких мінеральних вод. 

Надалі інтерес дослідників значно впав, проте дослідження все ж не припинялись. 

При розгляді питания про вплив мінеральних вод на процеси утворення та виділення жовчі 

ніяк не обійтися без висвітлення даних про аналогічну дію води як такої i розчинів різних солей, 

тобто основних складників мінеральних вод. Наявні дані неоднозначні. Так, дистильована вода, за 

одними даними, чинить вельми незначний і непостійний вплив на жовчоплин у собак, а за іншими 

– відчутно збільшує його per se або при вживані разом з їжею [огляд: О.І. Чебаненко та ін., 1997]. 

Деяку ясність вносять досліди Б.Е. Есипенко и др. [1983]: поступлення в шлунок собаки 200-250 

мл води (1-1,5% від маси тіла) не впливає на рівень жовчоплину, тоді як 500 мл (2-3%) збільшує 

кількість виділеної за 2 години жовчі на 24%, при цьому жовч трохи розріджується. При 

дискретній реєстрації жовчоплину автори відмічали як фазу стимуляції (перші 30 хв і на 90-135-й 

хв), так і фазу пригнічення (між 60-90-ю хв після водного навантаження). Стимуляція жовчоплину 

спостерігається i при тривалих, багатоденних навантаженнях тварин водою, проте за умови 

відносно великих об'ємів цих навантажень. Так, в пpoцесі 3%-них навантажень собак швидкість 

плину жовчі зростає на 29% з одночасним зниженням в цій же мірі концентрації в ній щільних 

часток; 2%-ні навантаження не змінюють холерезу, підвищуючи все ж вміст в жовчі води; 1%-ні ж  

навантаження навітъ дещо пригнічують жовчеутворення, зокрема в період між 5-9-м днем курсу. 

При введенні в шлунок собаки 200 мл 0,1-0,5%-них розчинів соди виявлено підвищення 

секреції жовчі i її розрідження, тоді як 0,5-3%-ні розчини, навпаки, зменшували кількість виділеної 

жовчі [И.Т. Курцин, 1959]. 

Класична “содова” (вуглекисла гідрокарбонатна натрієва, мінералізація 5,0-8,5 г/л) мінеральна 

вода боржомі, введена в шлунок собаки в об'ємі 500 мл, прискорювала плин жовчі з 3,9 до 6,9 

мл/год, а аналогічна доза води caїpмe №3 (вуглекисла гідрокарбонатна натрієва, М 4,9 г/л) - з 3,6 до 

8,7 мл/год, в той час як їжа 300 г хліба - з 3,5 до 9,3 мл/год, 200 г м'яса - 3,4 до 16,8 мл/год, що дало 

підставу Г.З. Инасаридзе [1952] зробити висновок про значну жовчогінну  дію цих вод. Близька до  

них  вода  плосковська (вуглекисла  гідрокарбонатна натрієва, М 8,6 г/л) при щоденному введенні 

собакам в дозі 200 мл поступово посилювала жовчовиділення, тоді як вода сойми  типу  єсентуки 

№17  (вуглекисла хлоридно-гідрокарбонатна натрієва, М 8,8 г/л), навпаки, поступово 

послаблювала жовчовиділення [И.А. Мигунов, 1960]. Стимулююча дія на жовчотвірну функцію 

печінки показана також для єсентукських та желєзноводських мінеральних вод, води кeмepi і 

джермук [огляд: И.Т. Курцин, 1959]. 

Однак за даними Ю.А Петровского [1947], кавказькі мінеральні води чинять непевну дію: то 

збільшують, то зменшують секрецію жовчі. 

Третя ж група aвтopiв дійшла висновку, що води боржомі, єсентуки, слав'яновська, 

п'ятигорський нарзан, дзау-суар, мацестинська не стимулюють чи навіть гальмують секрецію жовчі 

у собак [огляди: И.Т. Курцин, 1959: Т.И. Кипиани, 1974]. Правда, при цьому порівнювалися ефекти 

мінеральних вод з таким дистильованої води, котра, як вже було відмічено, сама по coбi не є 

індиферентною відносно жовчоутворення. Тому, на нашу думку, якщо допустити холеретичну дію 

дистильованої води, що дуже ймовірно, то холеретична дія котpoїсь мінеральної води, слабша від 

такої дистильованої води, не може вважатися як фактично гальмівна. 

Heпeвнi результати одержані також Т.И. Кипиани [1974]. Так, у однієї собаки при введенні в 

шлунок 250 мл води санапіро №6 (азотної, метанової хлоридної нaтpiєвої) виділення жовчі 

складало 31 мл/4 год проти 12,5 мл/4 год в дослідах з водопровідною водою, тоді як у іншої собаки, 

навпаки, дія во-допровідної води переважала дію мінеральної: 27 проти 23,7 мл/4 год. З метою 

з’ясування причини такої невизначеності автор враховував фазу періодичної моторної діяльності 

шлунку, під час котрої в нього вводилась вода. Виявилося, що при введенні води боржомі (250 мл) 

в період спокою за 4 год виділяється 7,8 мл жовчі, тоді як в період скорочень шлунку - 12,1 мл. 



  

Отже, холеретичний ефект визначається також i вихідним функціональним станом шлунку в 

момент водного навантаження. 

Про роль температури води свідчить більший холеретичний ефект води авадхара теплої (35° 

С), ніж холодної (22° С) [Т.И. Кипиани, 1974]. 

Значний вплив на холеретичну дію мінеральних вод за умов харчової секреції має інтервал 

часу між прийомом води та їжі. Так, жовчовиділення за 4 години після інтрагастрального введення 

250 мл водопровідної води складало 11,8-14,9 мл, води авадхара - 17,0-17,4 мл, їжі 250 г хліба - 

23,9 мл, хліба з водопровідною водою - 30,4 мл, а хліба з мінеральною водою - 38,5 мл, тобто при 

сумісному введенні води i харчового подразника їх ефекти сумуються, тоді як при застосуванні 

обох подразників з одногодинним інтервалом стимулююча дія як водопровідної (25 мл), так i 

мінеральної (28 мл) води сходить практично нанівець [Т.И. Кипиани, 1974]. В іншому ж 

експерименті цього ж автора показано, що вода санапіро №6 значно посилює секрецію жовчі при 

прийомі разом з їжею i гальмує її при прийомі за 1 год до їжі. За даними Ш.К Парджанадзе [1946], 

вода боржомі однаково стимулює холерез, як при введенні разом з молоком, так i при 

одногодинному інтервалі між ними. 

Результати клінічних досліджень в принципі узгоджуються з експеримента льними.  При 

спостереженнях за хворими з початковою формою гепатиту виявлено, що кавказькі мінеральні 

води (слав'яновська, смірновська, владимирська) чинять вельми значну жовчегінну дію - 

збільшують загальну кількiсть жовчі в кишці, що є результатом не мixypeвoгo рефлексу, а 

посилення продукції жовчі та її виділення в кишку без заходу в мixyp. Найбільшу жовчогінну дію 

мали гарячі води. За іншими даними,железноводські води незлобінського, cмipновськoгo та 

владимирського джерел збільшують дуоденальну секрецію на 40-60%, а вода слав'яновського 

джерела, навпаки, зменшує її на 41% порівняно з дією дистильованої води. Hepiзкe підвищення 

кількості поступаючої в кишку жовчі відмічено після прийому води єсентуки №17, натомість 

п’ятигорський нарзан, за одними даними, зменшував, а за іншими – збільшував дуоденальну 

секрецію. Збільшення секреції жовчі під впливом води боржомі cпocтерігалось у здорових людей 

[огляд: И.Т. Курцин, 1959]. Окрім “лужних” i “лужно-соляних” вод, значно стимулюють 

жовчеутворення також “глауберовi” води (сульфатні натрієво-магнієвi) [C.H. Соколов, 1934] i 

хлоридні сульфатно-магнієві [П.Ф. Попелюк, В.Т. Каменецький, 1959]. 

Розв'язати відміченi суперечності допоможуть частково дані про те, що прийом мінеральної 

води в кінці періоду спокою чи на самому початку періоду роботи шлунку викликає збiльшення 

дуоденального вмісту в 1,5-3 рази порівняно з прийомом води на початку періоду спокою [И.Т. 

Курцин, 1959]. 

Оскільки дуоденальний вміст являє собою суміш жовчі i панкреатичного  соку, більш 

інформативними стосовно впливу на холерез могли б стати дані спостережень за людьми з 

норицею жовчевого мixypa чи холедоха. Проте i вони виявилися неоднозначними. Так, в 

спостереженні за трьома хворими з норицею холедоха виявлено, що кавказькі мінеральні води 

(єсентуки №4, №17, слав'яновська, смірновська, нарзан, лисогорська i баталинська) не змінюють чи 

навіть зменшують кількість виділеної жовчі. В іншому спостереженні на одному хворому 

виявлено, що прийом 500 мл води саїрме збільшував вихід жовчі на 23% порівняно з базальним, 

причому протягом першої години в більшості випадків спостерігалось сповільнення 

жовчовиділення, тоді як надалі холерез прискорювався, досягаючи свого максимуму на 4-й годині. 

Вода боржомі, навпаки, гальмувала жовчовиділення на 13% [огляд: И.Т. Курцин, 1959]. 

В клініко-фізіологічному спостереженні Е.Б. Выгоднер и Л.В. Петропавловской [1987] за 18 

хворими з норицею холедоха виявлено, що після прийому 200 мл московської сульфатної 

кальцієво-магнієво-натрієвої (М 3,5-4,2 г/л) води годинний об'єм жовчі у 13 пацієнтів збільшувався 

на 9-110%, в середньому на 49%, а у решти 5, слід гадати, не змінювався, а то i зменшувався. 

Інша сторона дії мінеральних вод - холецистокінетична, вперше була показана для 

єсентукських вод №4, №17 i №20 [Ф.К. Бороденко, 1908]. Автор відзначив, що на відміну від 

мінеральних вод, розчини кухонної солі та соди не викликають виходу жoвчi в кишку. Пізніше в 

експериментах на собаках показано, що після введення в шлунок слав'яновської, александро-

єрмоловської чи баталінської води через дуже короткий латентний період підвищується тонус 

жовчевого мixypa. В дослідах з водою джермук виявлено, що вже в момент пиття у собак 

посилювалися спонтанні скорочення мixypa, а через 15-20 хв виникали рідкі, але сильні ритмічні 

скорочення його стінок. Пери-стальтика мixypa після прийому води навітъ перевищувала таку 

після їжі. Ефект джермукської води усувався атропіном [огляди: И.Т. Курцин, 1959; Т.И. Кипиани, 

1974]. 



  

Клінічні дані суперечливі. Так, одні автори не спостерігали мixypeвoгo рефлексу після 

введення хворим іжевської, боржомської, єсентукської №17, слав’яновської, смірновської 

мiнeральниx вод, тоді як iншi відмічали холекінетичну дію бopжoмi i дзау-суар №14 [огляди: И.Т. 

Курцин, 1959; Т.И. Кипиани, 1974]. За даними Я.С. Циммермана [1956], вода новоіжевська, 

введена в кількості 30 мл через зонд безпосередньо в дванадцятипалу кишку, викликає енергійний 

вихід жовчі, зовсім мало поступаючись в цьому відношенні дії стандартного холекінетика - 33%-

ного розчину сульфату магнію. 

Головним фактором холекінетичної дії питних мінеральних вод вважається сульфат-аніон [A. 

Crema et al., 1966; W. Schmidt-Kesen, 1969; В.М. Боголюбов, 1985]. При цьому визначальне 

значення має не кoнцeнтpaцiя сульфат-аніона, а його кількість, що поступає в 12-палу кишку. 

Холецистокінетичний ефект наступає після прийому не менше 0,82 г сульфату [U. Mielke, 1978]. 

Звідси стає зрозумілим, чому в дослідженні В.Г. Саратовского [1967] розчини солі “Барбара”, не 

мiцнiшi ніж 10%, тобто вміщуючі не більше 0,8 М/л сульфату, суттєвого скорочення жовчового 

мixypa у людей не викликали, на відміну від 20-30%-них poзчинів, котpi скорочували його на 30-

70%. 

1.6. Панкреатична секреція і мінеральні води 

Ще в Павловській лабораторії вперше було показано, що слабкі розчини соди викликають у 

собак секрецію панкреатичного соку [Н.М. Беккер, 1893]. Натомість введення концентрованих 

розчинів соди гальмувало діяльність залози у людей [Е.Н. Артемьев и др., 1937]. Тому й не дивно, 

що мінеральні води з високим вмістом бікарбонатів (єсентуки №17, п'ятигорські нарзани, боржомі) 

чинять гальмівну дію на панкреатичну секрецію [огляди: С.Н. Соколов, 1934; И.Т. Курцин, 1959; 

Т.И. Кипиани, 1974]. Проте за іншими даними, води єсентуки №17, слав'яновська, смирновська, 

новоіжевська впливають на секрецію підшункового соку двояко. При цьому характер їх впливу на 

харчову секрецію визначається інтервалом між прийомом води та їжі. Так, вода боржомі, прийнята 

натще чи одночасно з їжею, стимулює секрецію, тоді як прийом за 1,5 години до їжі - гальмує [З.В. 

Кобахидзе, 1957]. Введення собакам води авадхара разом з їжею збільшувало панкреатичну 

секрецію в 1,5 р (м'ясо), 1,7-1,8 р (хліб) i 1,6-1,8 р (молоко) порівняно з дією їжі, змішаної з 

водопровідною водою. Мінеральна вода, введена в шлунок собаки за 1 годину до їжі, викликала на 

43% меншу секрецію, ніж вжита разом з їжею. Гальмування підшлункового соковиділення на їжу 

до 52% спостерігалось i при введеннi води авадхара безпосередньо в дванадцятипалу кишку [Т.И. 

Кипиани, 1974]. 

Отже, стосовно панкреатичної секреції теж спостерігається пілоричний i дуоденальний ефекти 

води, подібно до шлункової ceкреції. Поєднуючою ланкою при цьому служить, напевно, соляна 

кислота, стимулююча, як відомо, секрецію підшлункової залози. На користь сказаного, здавалося 

б, свідчать дані про ледь виражену стимулюючу дію води у хворих з гiпo-i анацидністю, тоді як 

при нормо- i гіперацидності вона виражена яскраво [И.Т. Курцин, 1959]. Проте є дані i про 

незалежність секреторних змін підшлункової залози при дії мінеральних вод від шлункової 

секреції: можливе первинне збудження панкреатичної секреції без активації шлункової [A.Н. 

Бакурадзе, 1957]. 

В експериментах Т.И. Кипиани [1974] досліджена роль фази періодичної моторної діяльності 

шлунку, під час котрої вводиться вода, в її ефектах на панкреатичну секрецію. Виявлено, що при 

введенні 250 мл води авадхара в період роботи вона викликає  скупу секрецю (22 мл/3 год), тоді як 

в період спокою – вдвічі  більшу (45 мл/3год). Подібні результати одержані і стосовно води 

санапіро №6.  

Підбиваючи підсумок викладеному експериментальному i клінічному матеріалові, можна 

сказати, що вплив мінеральних вод на панкреато-біліарну систему неоднозначний, при цьому це не 

зв’язано ні з їх іонним складом, ні з їх мінералізацією, але певною мірою з фазою періодичної 

діяльності травної системи. 

1.7. Регуляторні поліпептиди гастро-ентеро-панкреатичної ендокринної системи і 

мінеральні води 
На кожному історичному етапі бальнеологи із запізненням використовували для пояснення 

механізму впливу питних мінеральних вод і водно-сольових розчинів на функціонування органів 

травної системи домінуючі в цей час концепції. Це стосується як західних бальнеологічних шкіл з 

їх гіпотезами "трансмінералізації", "цілісної дії", "вегетативних перебудов", "ефекту деформації" 

("духу джерела") [огляд: U. Міеlkе, 1978], так і радянської, розвиток котрої надовго був обмежений 

рамками нервізму [И.Т. Курцин, 1959; Т.И. Кипиани, 1974; П.Г. Царфис, 1975, 1980; В.М. 

Боголюбов, В.С. Улащик, 1985], що спричинило певний застій. 



  

Тому цілком закономірно, що на наступному етапі розвитку бальнеології чільне місце посіла 

концепція про ключову роль в механізмі дії питних мінеральних вод на функціонування і трофіку 

травної системи гормонів гастро-ентеро-панкреатичної ендокринної системи [термін T. Fujita, 

1974], яка визнається основним посередником взаємодії між водою та органами травлення. Цікаво, 

що фундаментальні дослідження павловською лабораторією впливу на роботу головних травних 

залоз води та водно-сольових розчинів [П.П. Хижин, 1894; А.П. Соколов, 1904; В. Loennqvist, 1906] 

майже співпали в часі з відкриттям секретину [W. Bayliss, Е. Starling, 1902] і гастрину [J. Еdkins, 

1905] - найважливіших гормонів гастро-ентеро-панкреатичної ендокринної системи (ГЕПЕС). 

Отже, ще тоді мали місце об'єктивні передумови пояснити фізіологічні ефекти мінеральних вод на 

травні залози через модуляцію вивільнення ними гастро-інтестинальних гормонів, проте, на жаль, 

вони не були реалізовані. В цьому плані неможливо обминути увагою гіпотезу про 

крено(бальнео)токсини - речовини, що появляються в крові внаслідок дії бальнеофакторів 

(мінеральних вод та грязей) на шкіру чи слизові травного тракту. Звідси логічно витікала думка 

про можливість застосування з лікувальною метою сироватки крові тварин, підданих 

бальнеопроцедурам [А.А. Лозинский, 1916]. 

Проте свій розвиток ця ідея продовжила лише через півстоліття в роботі А. Сгеma еt а1. [1966], 

в котрій перевірялися альтернативні гіпотези - нейро-рефлекторна і гуморальна - механізму 

холекінетичної дії розчину сульфату магнію. Було виявлено, що пероральний прийом здоровими 

людьми 40 мл 33% розчину магнезії в 1,5-4 рази підвищує холецистокінетичну активність їх сечі, 

що тестувалася шляхом внутрішньовенозного введення наркотизованим і атропінізованим 

мурчакам. 

В іншій серії зрошення дуоденальної слизової наркотизованої мавпи 40% розчином магнезії 

підвищувало тонус жовчевого міхура як самої тварини (in situ), так і ізольованого міхура мурчака, 

поміщеного в камеру, через котру пропускалася мавп'яча кров. Холецистокінетнчна реакція 

наступала через 10 хв після початку зрошення, відверталася попереднім введенням тварині 

гексаметонію, але не атропіну. Вливання ж магнезії в вену мавпи викликало протилежну реакцію - 

падіння тонусу обох жовчевих міхурів. Інградуоденальна перфузія ізотонічним (0,9%) розчином 

хлориду натрію була неефективна. Звідси випливає висновок, що добре відомий ефект магнезії на 

жовчевий міхур і сфінктер Одді опосередкований холецистокініном, котрий вивільнюється із 

дуоденальної слизової в кров, а звідти - переходить в сечу. 

В цьому ж році бальнеолог J. Benda [1966] дійшов висновку, що холеретична, 

холецистокінетична і амілазурична дія карловарської мінеральної води, до складу котрої входить 

сульфат магнію, опосередкована холецистокініном-панкреозиміном, що вивільнюється із 

дуоденальної слизової. Трохи пізніше в роботах групи В.В. Желтвая [В.В. Желтвай, 1969, 1973; 

В.А. Цокало, 1971] була сформульована гіпотеза, що гідрокарбонатні води Закарпаття (Сойми, 

Кваси, Драговська, Поляна Квасова, Лужанська) впливають на секреторну функцію підшлункової 

залози та кишківника, жовчоутворення та жовчовиділення шляхом стимулювання чи пригнічення 

(тобто модуляції) вивільнення гастроінтестинальних гормонів: гастрину, ентерогастрону, 

секретину, холецистокініну-панкреозиміну. 

Грунтовніше ці ідеї були розвинені в огляді W. Schmidt-Kessen [1969]. Автор запропонував 

наступну схему дії мінеральної води на секрецію травних залоз. При розтягненні печери шлунку 

об'ємом води, гальмуванні холінестерази розчиненим в ній вуглекислим газом, а також під 

впливом іонів гідроксилу активується холінергічний механізм вивільнення в кров антрального 

гастрину, котрий запускає всю травну активність - секрецію соляної кислоти, пепсину, в деякій 

мірі жовчі і панкреатичного соку. З іншого боку, з дуоденальної слизової під впливом високого 

осмотичного тиску, іонів сульфату та водню, котрі поступають із шлунку, вивільнюється 

ентерогастрон, котрий гальмує вивільнення гастрину, а також секретин і холецистокінін-

панкреозимін, котрі стимулюють панкреатичну і печінкову секрецію. При цьому іони сульфату 

діють на дуоденальну слизову аналогічно підвищенню концентрації іонів водню, гальмуючи їх 

транспорт через мембрану на апікальну поверхню епітелію. На користь такого припущення 

свідчать, на думку автора, дані про розвиток гіпервентиляції при підвищенні вмісту в крові іонів 

сульфату, подібно до відомого ефекту ацидозу, а також факт збільшення екскреції з сечею іонів 

водню та амонію при сульфатдіурезі. 

В цей же період експериментальні докази гуморального механізму дії мінеральних вод на 

шлунок навели грузинські дослідники. В експерименті А.Д. Робакидзе [1969] кров, взята у собаки-

донора через годину після інтрагастрального вливання їй лужної мінеральної води, і введена в вену 

собаки-реципієнта, пригнічувала у останньої шлункову секрецію, тоді як інфузія мінеральної води 



  

була неефективна. Цим дослідом підтверджувалася гуморальна природа гальмування секреції 

шлунку через годину після вживання мінеральної води, відомого ще з початку століття. В 

аналогічних експериментальних умовах Т.И. Кипиани [1974] відтворив гуморальний механізм 

стимуляції мінеральною водою моторики шлунку. 

Проте в цитованих роботах наведені докази участі гастро-ентеро-панкреатичних гормонів в 

механізмі дії на травну систему мінеральних вод та водно-сольових розчинів не були прямими, 

оскільки в них не визначався вміст в крові конкретних регуляторних поліпептидів, а фіксувалась 

лише їх активність. Нова епоха концепції про реалізацію фізіологічної та лікувальної дії 

мінеральних вод через їх модулюючий вплив на ГЕПЕС почалася після застосування 

бальнеологами методу радіоімунного аналізу концентрації гормонів. 

Піонером в цьому плані став W. Schmidt-Kessen [1978]. В ґрунтовному клініко-фізіологічному 

експерименті на здорових добровольцях він показав, що прийом натще 300 мл карлсбадської 

мінеральної води (майже ізотонічної, хлоридно-сульфатної натрієво-кальцієво-магнієвої) вже через 

кілька хвилин після початку пиття викликав підвищення концентрації в сироватці крові гастрину, 

котре досягало піку - 31 пг/мл проти 11 пг/мл натще - через 10-15 хв, а до 30-ї хвилини рівень 

гастринемії опускався до базального. Звичайна питна вода теж викликала підйом гастрину в крові, 

але в меншій мірі - лише до 22 пг/мл, в той час як при періодичному заборі крові протягом 30-

хвилинного моніторингу у тих же осіб рівень гастрину закономірно не змінювався, залишаючись в 

межах 9-14 пг/мл. До слова, в дослідженні S. Raptis [1975] вживання 200 мл питної води не 

відбивалося на рівні гастринемії, тоді як D. Preston еt. а1. [1985] підтвердили гастринстимулюючу 

дію питної води, використовуючи, правда, дуже велику її дозу 10 мл/кг, тобто порядку 650-750 мл. 

Повертаючись же до роботи W. Schmidt-Kessen [1978], відмітимо, що мінеральна вода не тільки 

підвищувала рівень гастрину натще, а й суттєво - в 7,4 раза - збільшувала гастринінкреторну 

реакцію на прийом їжі, що слідував через 15 хв після закінчення пиття води. Питна вода за цих 

умов збільшувала пік гастринемії в 5,5 раза, тоді як на саму їжу рівень гастрину зростав лише в 4,6 

раза. На тривалість постпрандіальної гастринінкреторної реакції, котра складала 45 хв, ні питна, ні 

мінеральна вода не впливали. 

У цих же осіб одночасно вивчалася інсулінінкреторна реакція на прийом води і послідуюче 

вживання їжі. Для статистичної обробки використаний метод прямих різниць. Встановлено, що 

питна вода викликає поступовий приріст рівня інсулінемії в середньому на 22 мкОД/мл через 15 хв 

після початку пиття з наступним крутим спадом до базального на 25-й хвилині. 

На відміну від неї мінеральна вода сприяє підйому рівня інсуліну до 30 мкОД/ мл вже через 5 

хв, утриманню його протягом наступних 15 хв, після чого цей рівень круто падав, навіть нижче від 

базального, на 25-й хвилині. Цікаво, що інсулінінкреторна реакція на саму їжу навіть дещо 

поступалася такій на мінеральну воду. За умови попереднього прийому останньої постпрандіальна 

інсулінінкреторна реакція суттєво зростала: це стосується як величини приросту інсулінемії (на 70 

мкОД/мл), так і її тривалості (25 хв проти 18 хв в контролі). Процитована робота німецького 

бальнеолога дала могутній імпульс для аналогічних досліджень інших мінеральних вод. 

На теренах колишнього СРСР вивчення гормонмодулюючої дії перорального прийому 

мінеральних вод на ГЕПЕС було розпочато в Пятигорському НДІ курортології і фізіотерапії. В 

перших роботах Б.Г. Кузнецова [1976, 1978] показано, що на одноразове введення в шлунок 

здоровим щурам глюкози, розчиненої у мінеральній воді Єсентуки № 17, підвищення вмісту в 

крові інсуліну на 60-й хвилині було меншим, ніж при використанні в якості розчинника 

водопровідної води. Це дало підставу зробити автору висновок про гальмівний вплив мінеральної 

води на вивільнення інсуліну, індуковане глюкозою. Проте детальніше дослідження Б.Г. Кузнецова 

[1980] з реєстрацією інсулінемії в ранній фазі реакції і інтегральною оцінкою вивільнення інсуліну 

показало, що як дана вода, так і води Славяновська та Машук № 19 чинять інсулінотропну дію. 

Поряд із здоровими щурами, посилення інкреції інсуліну під впливом води Єсентуки № 17 і 

Славяновської констатовано також у щурів з експериментальною виразкою шлунково-кишкового 

тракту, аллоксановим діабетом [В.К. Фролков, 1980], у людей, хворих на виразкову хворобу 

шлунка [А.Г. Саакян и др., 1983]. Показано, що вода Єсентуки № 17 чинить інсулінінкреторну дію 

на здорових щурів і при введенні в чистому вигляді, без глюкози. Пятигорський сульфатний 

нарзан, навпаки, гальмує наростання інсулінемії [Б.Г. Кузнецов и др., 1986]. При цьому 

інсулінінкреторна дія мінеральних вод поєднувалася із зниженням рівня гіперглікемії. Проте за 

іншими даними [J. Vozda, Р. Stepanek, 1986], нижчий рівень гіперглікемії у здорових добровольців 

після вживання глюкози, розчиненої в слабомінералізованій гідрокарбонатній кальцієво-магнієвій 

воді Рудольфового джерела (Чехія), порівняно із звичайним оральним глюкозо-толерантним тестом 



  

не супроводжувався вищим рівнем інсулінемії. Можливо, справа в тім, що інсулінемія починала 

реєструватися авторами лише з 30-ї хвилини після вживання глюкози, тоді як інсулінотропна дія 

мінеральних вод проявляється саме протягом ранньої фази реакції з наступною редукцією. 

Дослідження інсулінінкреторної реакції на мінеральні води цікаве не тільки саме по собі, а і як 

спосіб оцінки вивільнення так званих інкретинів інсуліну - гормонів сімейства секретину і 

гастрину, котрі утворюють ентеро-інсулярну вісь [J. Dupre, 1980; Н. Schenk, 1981; R. Long, 1983; J. 

Florholmen еt. а1., 1984; А.М. Уголев, 1978; П.К. Климов, 1979, 1983, 1986; П.К. Климов, Г.М. 

Барашкова, 1991; Л.С. Василевская, 1983, 1986]. 

Вважається, що гіперінсулінемія може служити індикатором виходу в кров цих гормонів [А.Р., 

Златкина, Т.С. Камынина, 1977]. Тому не стало несподіванкою виявлення стимулюючого впливу 

мінеральних вод на виділення гормонів ентеро-інсулярної осі. 

Так, при введенні здоровим щурам води Єсентуки № 17 як в чистому вигляді [Б.Г. Кузнецов и 

др., 1986], так і сумісно з глюкозою [Б.Г. Кузнецов, 1980; Б.Г. Кузнецов и др., 1984] виникала 

гіперглюкагонемія. З другого боку, вода Пятигорського джерела № 17 вірогідно не впливала на 

рівень ні інсуліну, ні глюкагону у хворих виразковою хворобою [Ю.М. Гринзайд, 1983]. 

Достатньо вивчена дія мінеральних вод на вивільнення гастрину. Показано, що вода Єсентуки 

№ 17 у здорових щурів і людей з виразковою хворобою викликає початкову короткочасну (5-10 хв) 

гіпергастринемію, на зміну котрій наступає значно триваліша гіпогастринемія [В.М. Дерябина и 

др., 1979; Б.Г. Кузнецов и др., 1984, 1986; В.Я. Шварц, 1985, 1987]. Дія ж Славяновської 

мінеральної води на хворих однофазна гастринстимулююча [А.Г. Саакян и др., 1983]. Активація 

вивільнення гастрину показана і для інших мінеральних вод: Московської [Е.Б. Выгоднер, 1979, 

1987], Боржомі [В.Д. Махатадзе, 1983], Пятигорського джерела № 7 [Ю.М. Гринзайд, 1980, 1983]. 

В більш пізніх дослідженнях на здорових щурах [Н.Д. Полушина, В.К. Фролков, 1990; Н.Д. 

Полушина, 1993; Н.Д. Полушина и др., 1994] виявлено, що одноразове введення води Єсентуки № 

17 стимулює вивільнення, поряд з інсуліном, глюкагоном, гастрином, інших гормонів ГЕПЕС - 

ВІП і серотоніну, а також АКТГ і альдостерону, гальмуючи при цьому вивільнення кортизону і в 

незначній мірі - трийодтироніну та тироксину. 

Вміст соматостатину - ще одного гормону ГЕПЕС, з огляду на паракринний характер його дії, 

визначали не в крові, а в тканинах. Виявилось, під впливом води Єсентуки № 17 соматостатингістія 

тонкого кишківника і підшлункової залози зменшувалася, а шлунку - збільшувалася [Б.Г. Кузнецов 

и др., 1984]. 

Викладені дані стосуються термінових ефектів мінеральних вод. Значно більший практичний 

інтерес становлять результати дослідження впливу на ГЕПЕС курсового вживання питних 

лікувальних вод, позаяк вони саме таким чином застосовуються. 

За одними даними [А.Г. Саакян и др., 1983], курсове вживання води Єсентуки № 17 чи 

Славяновської не впливає на базальний рівень інсуліну у щурів (здорових і з експериментальною 

виразкою), у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (ВХДК) в фазі ремісії (повної 

чи неповної). За іншими даними цієї ж групи авторів, базальна концентрація інсуліну у хворих 

ВХДК (дорослих і дітей) в фазі ремісії та у щурів з ацетатною виразкою за Окабе в результаті 

курсу питного лікування підвищується [Ю.С. Осипов и др., 1981; Т.А. Тарвердян и др., 1983], а у 

хворих ВХДК в фазі затухаючого загострення - знижується [А.Г. Саакян и др., 1983]. У хворих 

цукровим діабетом, котрі лікувалися мінеральною водою, базальна інсулінемія знижувалася [Б.Г. 

Кузнецов, 1980] або підвищувалася [Р.Т. Рахманова и др., 1984]. 

Показано, що у здорових щурів і людей, хворих на цукровий діабет чи ВХДК в фазі повної 

ремісії чи затухаючого загострення курсове пиття супроводжується зменшенням інкреції інсуліну, 

стимульованої глюкозою, розчиненою в мінеральній воді Єсентуки № 17 чи Славяновській [Б.Г. 

Кузнецов, 1978,1980; А.Г. Саакян и др., 1983]. У хворих ВХДК в фазі неповної ремісії реактивність 

при цьому не змінювалася, а у щурів з ацетатною виразкою Окабе - підвищувалася [А.Г. Саакян и 

др., 1983]. Отже, як в нормі, так і за певних патологічних станів, курсове вживання мінеральних 

вод, як правило, не впливає на базальний рівень інсуліну крові. Водночас реактивність інсулярної 

ланки ГЕПЕС змінюється, як правило, в бік ослаблення. 

Інший гормон ГЕПЕС - гастрин - більш підлеглий впливу курсового пиття мінеральних вод. За 

даними Ю.С. Осипова и др. [1981] і А.Т. Тарвердян и др. [1983], в результаті бальнеотерапії в 

Желєзноводську дітей з ВХДК знижений базальний рівень гастрину підвищується; у дорослих з 

аналогічною патологією на початку лікування мала місце базальна гіпергастринемія, яка в кінці 

лікування ставала ще вираженішою. Е.Б. Выгоднер [1987] показала, що після вживання 

Московської мінеральної води знижені та нормальні показники гастрину крові зростали на початку 



  

лікування лише у 44% хворих, тоді як після курсу пиття нормальні і знижені показники 

підвищувалися, а підвищені - знижувалися. За даними Т.М. Дзвонковского [1986], курсове 

лікування хворих хронічним гастродуоденітом із застосуванням моршинської хлоридно-сульфатної 

калієво-магнієво-натрієвої води, незалежно від режиму пиття, вірогідно не впливало ні на 

базальний, ні на постпрандіальний рівні гастринемії. 

Рівень глюкагону у дорослих з ВХДК, початково підвищений, в результаті лікування в 

Желєзноводську підвищувався ще в більшій мірі, тоді як у дітей гіперглюкагонемія знижувалася на 

33%, не досягаючи норми [Ю.С. Осипов и др., 1981; Т.А. Тарвердян и др., 1983]. В дослідженнях 

групи Н.Д. Полушиной [Н.Д. Полушина, В.К. Фролков, 1990; Н.Д. Полушина, 1993; Н.Д. 

Полушина и др., 1994] показано, що курсове напоювання щурів водою Єсентуки № 17 підвищує 

базальну концентрацію в крові гастрину на 80%, глюкагону - на 102%, інсуліну - на 43%, 

кортизолу - на 33%, АКТГ - на 33%, серотоніну - на 74%, і знижує - альдостерону - на 19%, 

трийодтироніну - на 33%, тироксину - на 41%. У контрольних щурів, напоюваних водопровідною 

водою, мали місце аналогічні зсуви стосовно інсуліну (+31%), трийодтироніну (-17%) і тироксину 

(-29%), тому можна говорити про специфічність дії курсового вживання мінеральної води на рівень 

гастрину, глюкагону, кортизолу і альдостерону. 

На відміну від інсуліну, реактивність гастрину і серотоніну на введення мінеральної води в 

кінці курсу напоювання зростає [Н.Д. Полушина, 1993; Н.Д. Полушина и др., 1994]. 

Цитовані автори не ставили перед собою завдання розкриття механізму модулюючого впливу 

мінеральних вод на ГЕПЕС, зокрема вияснення їх діючих начал. Тому деяку ясність можуть внести 

результати досліджень впливу на вивільнення гормонів ГЕПЕС водно-сольових розчинів. 

Відомо, що доведені до ізотонії манітом розчини хлориду кальцію в діапазоні 2,5-97 мМ/л [G. 

Вагсlау еt аl., 1983], які 118 мМ/л [А. Вгаssіnnе, S. Wаndjа, 1983], підвищують вміст гастрину у 

людей, тоді як ізотонічний розчин хлориду натрію неефективний [А. Вгаssіnnе, S. Wаndjа, 1983]. 

Значне підвищення гастрину у людей виявлено також після інтрагастрального введення 4,46 мМ/л 

розчину глюконату кальцію [M. Brodie, Р. Gаngu1і, 1977]. Позаяк застосовані авторами 

концентрації кальцію співрозмірні з такими в питних мінеральних водах, даний іон можна вважати 

одним із гастринстимулюючих факторів. Гастринстимулюючий ефект констатований і при 

застосуванні неприродно високих концентрацій (0,7-4,3 М/л) хлориду і карбонату кальцію [J. Веhаг 

еt а1., 1977; G. Fеuгlе, 1975, 1977; К. Іnоuе еt а1., 1985]. Правда, R. Ніggs еt а1. [1974] не знаходили 

підвищення рівня гастрину після вживання карбонату кальцію. Стимуляція вивільнення гастрину із 

антральної слизової шлунка собаки продемонстрована в умовах іn vitro [R. Fiddian-Green еt а1., 

1983]. 

Стосовно магнію інформація значно бідніша. За одними даними, цей іон не впливає на рівень 

гастрину [J. Веhаг еt а1., 1977], за іншими - підвищує його [К. Іnоuе еt а1., 1985; W. Реterson еt а1., 

1986]. 

Достатня увага в літературі приділена ролі бікарбонатів і зв'язаного з ними залужненню 

антральної слизової в стимуляції виділення гастрину. Більшість авторів констатували 

гіпергастринемію після перорального прийому чи інтрадуоденального вливання розчинів 

бікарбонатів [J. Веhаr еt а1., 1977; G. Fеurlе, 1975, 1977; К.-Н. Ноltеrmueller, 1982]. Рідше 

зустрічаються дані про відсутність за даних умов суттєвих змін рівня сироваткового гастрину (Е. 

Ніggs еt а1., 1974; R. Мс Са1lum, 1985], і лише R. Веfrіts еt а1.[1984] знаходили гастринінгібіторний 

ефект бікарбонатів. 

Домінує думка, що гастринстимулюючу дію чинять не іони бікарбонату, а зумовлений ними 

високий рН [Е.Б. Выгоднер, 1979; Т. Таkeshima еt а1., 1977]. І дійсно, у хворих ВХДК 

гастринінкреторна реакція на розчин бікарбонату натрію, карбонату кальцію, гідроокису магнію та 

алюмінію вища за таку на відповідні розчини хлоридів, тобто з нижчим рН. З другого боку, штучне 

доведення рН розчину хлориду кальцію до 10 зрівнювало його ефект з таким карбонату кальцію з 

рН 9,5 [G. Feurle, 1975, 1977]. В експерименті B. Saffouri et al. [1984] на ізольованому васкулярно 

перфузованому шлунку щура зрошення його слизової 0,1 М розчином бікарбонату натрію 

збільшувало секрецію гастрину, тоді як перфузія з кислими розчинами (рН 3,5-3,0) гальмувала її. 

Однак за даними R. Ніggs еt а1. [1974], у хворих ВХДК залужнення шлункового вмісту 

бікарбонатом натрію, карбонатом кальцію, гідрооксидами магнію чи алюмінію не впливало на 

рівень гастринемії. Аналогічний ефект, вірніше його відсутність, спостерігав G. Feurle [1977] у 

здорових осіб. 

Базуючись на даних про значний гастринінкреторний ефект суспензії карбонату кальцію і 

відсутність такого у гідрооксиду магнію з аналогічним рН (9,4), J. Веhar еt а1. [1977] заперечують 



  

зумовленість вивільнення гастрину залуженням слизової печери шлунку. До такого ж висновку 

прийшли Р. Vezzdini еt а1.[1978]. 

Морфологічним субстратом розвитку гіпергастринемії при курсовому введенні солей кальцію 

виступає гіперплазія G-клітин антральної слизової, про що свідчать дані експериментів на щурах із 

5-денним введенням їм 0,11 М хлориду кальцію в дозі 2 мл/200г [V. Каtіс еt а1., 1981] або 8-

тижневим -1-2 мл антациду, що містить бікарбонат кальцію [В. Каduk, Н. Наеusеr, 1980]. 

Ще одним фактором, котрий стимулює вивільнення гастрину, може бути відхилення 

осмолярності поступаючого в шлунок чи дуоденум розчину чи мінеральної води від ізотонії. Так, в 

дослідах іn vitro з перфузією 12-типалої кишки щура заміна ізотонічного розчину хлориду натрію 

на гіпер- чи гіпотонічний збільшувала вивільнення гастрину в серозну рідину відповідно на 33% і 

30%; ще більший приріст - 75%, викликала дистильована вода [И.А. Бутусова, И.Л. Попович, 

1989]. Однак в дослідах in vivo на здорових інтактних собаках рівень гастрину сирватки протягом 

перших 4 хв після інтрагастрального введення дистильованої води знижувався на 25% [І.Л. 

Попович та ін., 1992]. Мабуть, гіпогастринемія зумовлена інгібіторним впливом на G-клітини 

ентероглюкагону, вивільнення котрого зростає під впливом дистильованої води [Т. Маtsuyama еt 

а1., 1981]. До слова, інші гастрони - ВІП, ЖІП, як і ентероглюкагон - вивільнюються під впливом 

гіпертонічних розчинів [А. Еbeide еt а1., 1980; J. Ноlst еt а1., 1976]. 

Аналіз викладених літературних даних свідчить про здатність питних мінеральних вод суттєво 

впливати на моторно-евакуаторну і кислото-секреторну функції шлунку та утворення і виділення 

жовчі і підшлункового соку через посередництво регуляторних поліпептидів гастро-ентеро-

панкреатичної ендокринної системи. Разом з тим, результати стосовно характеру і величини 

ефектів досить суперечливі.  



  

РОЗДІЛ 2 

ВПЛИВ ПИТНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ВОД КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ НА ФУНКЦІЇ 

ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА ЇХ РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ  

Арсенал питних мінеральних вод курорту Трускавець складають маломінералізована вода 

Нафтуся та середньомінералізовані води джерел №1 і №2, іонний склад яких, за даними 

Трускавецької гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції, наступний (в мМ/л): Na+ - 0,5; 79; 

156; Cl- - 1; 69; 142; SO4
2- - 1; 8,1; 13,1; HCO3

- - 8,2; 7,3; 7,5; Ca2+ - 2,9; 4,0; 5,3; Mg2+ - 2,3; 3,2; 4,3; K+ 

- 0,3; 0,1; 0,3.  

2.1. Шлункова секреція 

Дані експериментальних та клінічних досліджень стосовно впливу трускавецьких мінеральних 

вод на секрецію шлунку неоднозначні. В першому такому дослідженні на одній собаці з 

павловським шлуночком показано, що введення у великий шлунок 200 мл Нафтусі за 30 хв до їжі 

м'яса зменшує постпрандіальну секрецію соку та його кислотність; за цих умов секреція на хліб не 

змінюється, тоді як на молоко соковиділення за 4 години збільшується без змін кислотності соку 

[Ю.А. Петровский и др., 1954]. Автори прийшли до висновку, що Нафтуся не чинить суттєвого 

впливу на стимульовану секрецію шлункового соку, знижуючи її на сильний і збільшуючи - на 

слабкий подразник. Проведені у відділі експериментальної бальнеології Інституту фізіології майже 

через пів-століття експерименти на собаках із застосуванням сильних стимуляторів соковиділення 

- гістаміну та пентагастрину - підтвердили це [І.Л. Попович, 1987; О.Б. Тимочко та ін., 1996]. 

В іншому дослідженні собакам вводили 250 мл Нафтусі за 10 або 90 хв до прийому їжі [Ф.Е. 

Куркудым, Е.М. Шевела, 1964; Е.М. Шевела, 1965]. Автори пишуть, що ця мінеральна вода, на 

відміну від інших, не володіє ні стимулюючою дією в першому випадку, ні гальмівною - в 

другому. Проте в іншому місці публікації йдеться про те, що незалежно від часу введення в 

шлунок відносно їжі, Нафтуся підсилює секрецію в складно-рефлекторній фазі (протягом перших 2 

годин) і гальмує - в нервово-хімічній (впродовж 2  наступних годин). В підсумку Нафтуся 

класифікована як така, що чинить значну сокогінну дію. 

І.Л. Поповичем [1987] в експерименті на собаках показано, що Нафтуся є потужним 

інгібітором стимульованої секреції шлунку. При цьому гальмування наступає при введенні її за 10 

хв до подразника (стимулятора), причому як інтрагастрально, так і інтрадуоденально; більше того, 

для гальмівного ефекту достатньо зрошувати нею лише фундальну слизову. Це суперечить 

канонам бальнеології, згідно з якими для гальмування постпрандіальної секреції мінеральну воду 

слід вводити в шлунок за 60-90 хв до подразника або безпосередньо в 12-палу кишку, оскільки 

кислотоінгібіторний ефект запускається з боку дуоденальної слизової. Проте при глибшому 

розгляді ніякої суперечності не виявляється. Дійсно, субстратом дуоденально-інгібіторного ефекту 

є гастрони, зокрема соматостатин, ентероглюкагон, VIP, GIP, секретин тощо, котрі вивільнюються 

в кров із відповідних дуоденальних ендокриноцитів. Проте джерела гастронів у вигляді D-, D1(Н)- і 

А-клітин, що містять відповідно соматостатин, VIP і глюкагон, локалізовані також в антральній і 

навіть фундальній слизовій [D. Grube, 1982; П.К. Климов, 1983]. Очевидно, Нафтуся стимулює їх 

вивільнення, подібно до соляної кислоти.  

Дані про вплив Нафтусі на стимульовану секрецію у людей ще більш суперечливі. При 

вживанні її за 20 хв до капустяного відвару приблизно в половині випадків, незалежно від 

базального рівня кислотопродукції, остання гальмується на 40-50%, тоді як у інших осіб так само 

збільшується [И.Л. Попович, М.С. Яременко, 1989; В.П. Перченко и др., 1991; В.П. Перченко, 

1993]. 

Тепер стосовно впливу Нафтусі на базальне кислотоутворення, що являє собою самостійний 

інтерес, позаяк дана ситуація теж має місце в практиці бальнеотерапії, коли вода призначається за 

60-90 хв до прийому їжі. За даними клінічних досліджень [Л.К. Байкалов, А.Н. Соколовский. А.Н., 

1965; Соколовский, Л.К. Байкалов, 1965], при цьому кислотність шлункового соку підвищувалася у 

90% осіб з початковою гіперацидністю, у 83% - з нормоацидністю і у 30% осіб з базальною гіпо- і 

анацидністю. Стимулювальну дію води Нафтуся, яка дещо переважала таку водопровідної води, на 

базальну секрецію у хворих із гіпоацидним гастритом підмітив також И.Т. Шимонко [1966].  

Вказаних двох досліджень виявилося достатньо для сформування думки про Нафтусю як 

безумовний стимулятор кислотопродукції [Курорт Трускавец, 1980, 1987]. Проте наступні клінічні 

і експериментальні дослідження показали, що це вірно лише частково. Г.И. Стеценко и др. [1984], 

застосувавши метод інтрагастральної рН-метрії, показали, що у хворих з початковим базальним 

кислотоутворенням середньої інтенсивності прийом 200 мл Нафтусі (37-40° С) протягом 90 хв 

суттєво не впливає на величину рН як в тілі (1,54 і 1,69), так і в печері (3,15 і 2,18). У більшості осіб 



  

із значно зниженим базальним кислотоутворенням мала місце дуже незначна стимуляція: рН в тілі 

знижувався з 7,4 до 5,9, в антрумі - з 7,3 до 6,55, тоді як у меншості випадків рН в тілі навіть дешо 

зростав - з 7,0 до 7,3. В наступних дослідженнях [Г.И. Стеценко и др., 1986; И.Л. Попович, 1987; 

И.Л. Попович, М.С. Яременко, 1989; В.П. Перченко и др., 1991; В.П. Перченко, 1993] встановлено, 

шо незалежно від вихідного функціонального стану секреторного апарату шлунку, вживання води 

"Нафтуся" майже з одинаковою частотою як стимулює, так і гальмує базальне кислотоутворення. 

Авторами звернена увага на те, що і у попередніх спостереженнях А.Н. Соколовского и Л.К. 

Байкалова [1965] мали місце випадки гальмування чи відсутності реакції, котрі проте не були 

належно оцінені. 

Паралельно в експериментах на собаках виявлено, що кислотостимулюючу дію нативна 

Нафтуся чинить лише у великій дозі (15 мл/кг), тоді як застосування дози такого ж порядку, що і в 

клінічній бальнеології (3 мл/кг), не впливає на величину рН чи навіть підвищує її. В той же час 

Нафтуся, денатурована інтенсивним прогріванням чи аеробним зберіганням, навіть у малій дозі 

відчутно знижує інтрагастральний рН. Такий же ефект чинила і нативна Нафтуся, введена на фоні 

фентоламіну або при курсовому напоюванні [М.С. Яременко и др., 1985,1986; И.Л. Попович, 1987; 

И.Л. Попович, М.С. Яременко, 1989]. 

З даних позицій переважно стимулювальну дію Нафтусі в 60-х роках заманливо пояснити 

некоректною технологією її підігріву, що призводило до її денатурації, адже у 80-х роках, коли 

була впроваджена щадна методика підігріву, частота кислотостимулюючих реакцій зменшилась 

наполовину. Проте вони мають все ж місце у хворих з регуляторними порушеннями, 

еквівалентними блокаді α-адренорецепторів [И.Л. Попович, 1987].  

Отже, попри досить тривалу історію дослідження впливу води Нафтуся на шлункову секрецію, 

не лише механізми цього впливу, а й його характер достатньо не вивчені. Природно, що механізми 

амбівалентної дії Нафтусі слід шукати у різноспрямованнх змінах параметрів регуляції шлункової 

секреції, детермінованих як їх початковими рівнями, так і реактивністю [В.Т.Ивашкин, 1981; П.К. 

Климов, 1983; Нейрогуморальная регуляция..., 1983; І.Л.Попович та ін., 1990]. Перші спроби 

пошуку в цьому напрямку [П.В.Лахін та ін., 1998;  И.Л.Попович и др., 1989] не увінчались повним 

успіхом, мабуть, через фрагментарність аналізу. 

Інші трускавецькі питні мінеральні води (джерел №1 і №2) теж спричиняють у хворих із 

хронічною патологією гепато-біліарної системи амбівалентний ефект на базальну секрецію 

шлункового соку, досліджувану аспіраційним методом. Зокрема, у 43% продукція кислоти 

гальмується, натомість у 57% - стимулюється. Характер кислотної відповіді шлунка на вживання 

мінеральних вод не залежить ні від їх складу, ні від початкового рівня кислотопродукції. Так, з-

поміж 46 осіб з нормальною базальною секрецією гальмівий ефект виявлено у 25, стимулюючий - 

у 21; з-поміж 100 хворих  із зниженою базальною кислотопродукцією дальше її пригнічення мало 

місце у 38, а посилення - у 62; нарешті, гіперсекреторні розлади, констатовані лише у 5 хворих із 

151 обстеженого, після вживання води у 3 випадках пом'якшувалися, натомість у 2 – обтяжувалися 

[В.П. Перченко и др., 1987; В.П. Перченко, 1993].  

2.2. Холерез 

Дослідженню впливу Нафтусі на холерез була приділена достатня увага як експериментаторів, 

так і клініцистів. Так, ще K. Knosow i J. Rosenbusch [1931] в гострому експерименті 

продемонстрували, що після введення води Нафтуся в шлунок собак і кроликів наступає значне, 

але короткочасне підвищення швидкості жовчевиділення. Натомість Ю.А. Петровский и др. [1954] 

отримали протилежні результати: введення собаці 200-250 мл водопровідної води спричиняло 

впродовж 5 год виділення жовчі у кількості 9,5 мл, що переважало реакцію на введення такого ж 

об'єму води Нафтуся (цифри авторами не приведені). Проте в наступних дослідженнях 

неодноразово підтверджувалися холеретичні властивості вод типу Нафтуся. Зокрема, за даними 

М.Т. Ковалевой [1960], Нафтуся, введена собакам натще, посилювала жовчевиділення впродовж 3 

год на 21-28% порівняно з водопровідним контролем.  Інші води типу Нафтуся володіють подібним 

холеретичним ефектом: Нафтуся №2, свердловин (св.) 14-Н, 17-Н (приріст 14,5-80%), 9-Н (11,5-

17%), джерела урочища Мражниця - нативна (25-54%) і пляшкова (10-21%). Крім стимуляції 

холерезу, у жовчі збільшувався вміст холатів, знижувався вміст холестерину, тоді як концентрація 

білірубіну змінювалась непевно [М.Т. Ковалева, 1960; М.Т. Ковалева, Е.М. Рыбчинская, 1954; М.Т. 

Ковалева, А.Е. Чуенко, 1961]. За даними В.И. Бешко [1975], застосування Нафтусі шкловського 

родовища у дозі 2% від маси тіла збільшувало холерез у собак до 16,1 мл/3год проти 11,6 мл/3год 

при введенні водопровідної води, тобто на 39%. Г.А. Бабенко и др. [1975] вводили собакам 

Нафтусю вигодського родовища у кількості 200 мл. При цьому виділення жовчі збільшилось на 



  

33% - з 3,6 мл/год до 4,8 мл/год. Натомість вода селятинського родовища (250-300 мл) не змінювала 

або навіть знижувала швидкість секреції жовчі порівняно з ефектом колодязьної чи водопровідної 

води. И.Н. Данилова и др. [1977] встановили, що введення собакам пляшкової Нафтусі в дозі 1,5% 

(250 мл) вірогідно не збільшувало швидкості жовчевиділення порівняно з водопровідною водою; 

натомість доза 3% пригнічувала холерез. Розчини гумусових речовин, виділених з Нафтусі, діяли 

непевно (у двох собак чинили активуючу дію, у інших двох - гальмівну), тоді як бітуми в дозі 0,3 

мг/кг збільшували холерез на 12-23% порівняно з контролем, а в дозі 0,6 мг/кг - зменшували його 

на 7-49%.  

Значний інтерес представляють експерименти з перфузією дуоденально-єюнального відрізку 

кишківника in situ наркотизованих щурів [М.С. Яремемнко и др., 1989]. Виявилось, що впродовж 

перших 30 хв Нафтуся збільшує виділення жовчі на 29%, других - на 28%, третіх - на 37%. 

Аналогічний вплив на холерез чинив і сольовий аналог Нафтусі (САН): приріст складав 23%, 28% і 

23% відповідно. Натомість,  моделюючи осмолярність Нафтусі 0,01 М розчином NaCl, ці ж автори 

не виявили істотного впливу на холерез: зміни склали лише +6%, +14% і +12%. Інші експерименти 

на щурах продемонстрували, що ні внутрішньовенне, ні ректальне введення Нафтусі не впливають 

на холерез. Зате парентеральне введення щурам 3-5 мл/кг сирватки від тварин-донорів, одержаної у 

них через 30 хв після інтрагастрального навантаження Нафтусею у дозі 1,0-1,5%, викликає приріст 

жовчевиділення на 20-27%. На основі одержаних результатів М.С. Яременко и др. [1983] висунули  

гіпотезу, згідно якої терміновий холеретичний ефект Нафтусі зумовлений не прямим впливом її 

компонентів на печінку, а опосередкований гастро-інтестинальними гормонами, котрі 

вивільняються ендокриноцитами, локалізованими, головним чином, в слизовій верхніх відділів 

травного каналу. Застосувавши аналогічну методику перфузії кишківника, С.В. Івасівка [1997] 

відтворив холеретичний ефект нативної Нафтусі ліофілізованим залишком, одержаним як із  

підкисленої, так і з нейтральної води. 

 В клінічних умовах продемонструвати холеретичну дію Нафтусі можливо лише шляхом 

спостереження за хворими з норицею жовчевого міхура або холедоха. Показано, що базальна 

швидкість жовчевиділення після введення 200 мл пляшкової Нафтусі №2 зростала на 6-8%, тоді як 

водопровідна вода закономірних змін не викликала [Ш.И. Беккерман, 1968]. 

Введення 150 мл Нафтусі у порожнисту кишку хворих на ентероколіт спричиняло виділення 

секреторної рідини з більшими домішками жовчі, ніж в порціях, одержаних натще або після 

введення водопровідної води [В.П. Фесенко, 1968]. У 66% хворих на хронічний холецистит після 

одноразового вливання Нафтусі №1 в дванадцятипалу кишку об'єм спонтанного дуоденального 

вмісту зростав, у 19% - не змінювався, у 15% - зменшувався [Н.Ф. Голосай, 1962]. Г.И. Стеценко 

[1989] теж спостерігав незначне збільшення поступлення жовчі у дванадцятипалу кишку після 

вживання 200 мл або 400 мл Нафтусі св. 1-НО. В.П. Балановский [1992] конкретизував ці 

результати: прийом 200 мл Нафтусі викликав значне зростання швидкості дуоденальної секреції 

лише у хворих з базальним рівнем, нижчим ніж 16 мл/15 хв. В першій 15-хвилинній порції, 

одержаній через 30 хв після навантаження, об'єм секреції був максимальним і становив в 

середньому 19 мл проти 10 мл в базальному періоді. Надалі швидкість секреції зменшувалась, хоча 

і залишалась вищою від базальної. Загалом, за 1 год у хворих з низькою базальною секрецією її 

швидкість зростала на 54%, тоді як у хворих з високою базальною секрецією (20 мл/15 хв) вона 

знижувалась на 15%.  

2.3. Холекінетика 

Феномен скорочення жовчевого міхура після вживання води Нафтуся був відкритий А.Н. 

Соколовським у 1960 році з використанням методу серійної оральної рентгеноконтрастної 

холецистографії. Ним встановлено, що у 85% здорових людей міхур скорочувався частково, а у 

15% скорочення не наступало; натомість у хворих з патологією гастродуоденальної зони (хронічні 

гастрити, виразкова хвороба) часткове скорочення міхура відмічене в 95%, а повне - в 5% випадків 

[А.Н. Соколовский, 1960; А.Н. Соколовский, Л.К. Байкалов, 1965]. В.Г. Саратовський [1964, 1967, 

1967а], застосувавши цей же метод, виявив, що після прийому 250 мл води Нафтуся св. 21-Н (18-

20о С) ознаки скорочення міхура реєструються вже на 5-15-й хв, а його максимум – на 40-60-й хв. 

Об’єм міхура зменшувався при цьому на 20-67%, в більшості випадків- на 40%. Групою Г.І. 

Стеценка показано, що вода св. 21-Н (37-39 оС), випита в об’ємі 200 мл, через 60 хв скорочує міхур 

на 20% [Г.И. Стеценко и др., 1982], а вода св. 1-НО – на 45% [Г.И. Стеценко и др., 1981]. 

З використанням методу дуоденального зондування холецистокінетична дія води проявляється 

менш чітко. Так, Н.Ф. Голосай [1962] після інтрадуоденального введення води Нафтуся №1 

виявляла міхуревий рефлекс лише у 18-19% хворих, С.И. Селезнева и Е.В. Лелюхина [1976], 



  

використовуючи воду св. 21-Н (100-200 мл) - у половини. Г.І. Стеценко та ін. [1996], порівнюючи 

холецистокінетичну активність води типу Нафтуся різних родовищ, виявляли міхуревий рефлекс на 

прийом чи інтрадуоденальне введення води св. 21-Н трускавецького родовища - у 37%, нижнє-

синєвидненського - у 25%, східницького - у 36%, сатанівського - у 52%. Цінним в даному 

дослідженні було введення в дуоденум через 60 хв після води Нафтуся стандартного холекінетика 

(розчину ксиліту або сульфату магнію), щоб підтвердити у всіх випадках збереження скоротливої 

здатності міхура. При цьому констатовано, що об'єм міхуревої жовчі, що виділялась на Нафтусю, 

не первищував 10-15% такого на стандартний холекінетик.  

Вперше в умовах курорту Трускавець метод ультрасонографії жовчового міхура для вивчення 

холецистокінетичної дії води Нафтуся був застосований А.Я. Бульбою та ін. в 1989 році. Було 

показано, що через 1 годину після прийому води ступінь скорочення міхура у хворих на хронічний 

безкам'яний холецистит з нормальною евакуаторною функцією складав в середньому 21%, з 

дискінезіею за гіпотонічним-гіпокінетичним типом - 22%, за гіпертонічним-гіперкінетичним типом 

- 3%, за змішаним типом - 5%. Проте за середніми цифрами приховувався амбівалентний характер 

моторно-евакуаторної реакції міхура на прийом Нафтусі: у однієї частини він скорочувався, тоді як 

у іншої - навпаки, розширювався. Так, частота скоротливої реакції серед хворих з нормокінезіею 

складала 35%, гіперкінезією - 38%,  гіпокінезією - 74%, змішаною дискінезією - 60%. В іншому 

дослідженні цієї групи [А.Я. Бульба, 1996; О.І. Чебаненко та ін., 1997] міхуревий рефлекс на 

вживання Нафтусі виявлено у 93% випадків нормокінезії, у 79% - гіпокінезії та у 78% - гіперкінезії 

жовчевого міхура; у решти випадків міхур розширювався.  

За даними Г.І. Стеценка та ін. [1991], вода св. 21-Н викликала в 75% випадків скорочення міхура 

на 35%, а у решти хворих міхур збільшувався на 75%. Частота скоротливої реакції на воду 

сатанівського родовища складала 65%, сколівського - 65%. В пізнішому дослідженні Г.І. Стеценка 

[1995] показано, що частота холецистокінетичного ефекту води св. 21-Н складає 55%, сатанівського 

родовища - 77%, східницького - 70%, нижнєсиньовидненського - 68%. На жаль, в цих дослідженнях 

об'єм міхура вимірювався лише до і через 0,5-1 год після прийому води Нафтуся, тобто не була 

використана можливість моніторингу за динамікою об'єму. 

І.Л. Поповичем та ін. [1990] констатовано відповідність між кислотосекреторними і 

холецистокінетичними ефектами: у випадках підвищення рН в тілі шлунку частість скорочення 

міхура складає 91%, натомість у випадках розширення міхура зниження рН тіла відбувається у 

92% осіб. Не вдалося виявити закономірного зв'язку між характером кінетичної реакції міхура і 

станом базального кислотоутворення, хоча заслуговує на увагу вища частість базальної 

анацидності серед осіб з холецистокінетичною реакцією (55%) порівняно із її відсутністю (30%). 

Це узгоджується  із даними В.Й. Людвова і В.О. Людвової [1991] про відчутнішу 

холецистокінетичну реакцію  на вживання Нафтусі, змішаної із яєчними жовтками, у осіб із 

гіпоацидністю, ніж гіперацидністю (скорочення на 76% проти 65% відповідно). 

Інші трускавецькі питні мінеральні води досліджені лише фрагментарно.  

В.Г. Саратовський [1967] рентгенологічним методом виявив, що вода джерела №1 (хлоридна 

нaтpiєвa, M 3,6-7,2 г/л), вжита в об’ємі 250 мл, у 33% хворих на хронічний холецистит не 

викликала скорочення мixypa, у 12% - скорочувала його менше, ніж на 5%, у 55% - на 15-25%, 

тобто чинила вельми слабку холекінетичну дію. Значно мінералізованіша (10,1-12,4 г/л) вода 

джерела №2 діяла сильніше, викликаючи скорочення майже у вcix обстежуваних  на 7-30%, у 

більшості - на 20-30%. Позаяк вміст сульфат-аніону в обох водах майже однаковий, ми робимо 

висновок, що сильніша холекінетична дія води джерела №2 проти джерела №1 зумовлена вищим 

вмicтом в ній ioнiв натрію та хлориду. На підтвердження ще можна навести дані С.В. Карпинець 

[1992] про скорочення мixypa на 30±7% після прийому ізотонічного розчину (9 г/л або 150 мМ/л) 

натрію хлориду. 

І.Л. Поповичем та ін. [1990] при порівняльному дослідженні холекінетичних ефектів у хворих 

на хронічний безкам'яний холецистит, що супроводжувався, переважно, гіпокінезією (у 73%), 

рідше - нормокінезією (у 17%) чи гіперкінезією (у 10%) виявлено, що через 1 год після вживання 

Нафтусі у 46 осіб із 106 має місце скорочення міхура на 29%, у 60 - розширення на 45%. Хлоридні 

натрієві води діяли аналогічно: вода дж. №1 у 4 хворих спричиняла скорочення на 24%, а у 6 - 

розширення на 78%; вода дж. №2, досліджена на 9 пацієнтах, у 6 викликала констрикцію на 38%, а 

у 3 - дилятацію на 39%. Характер холецистокінетичної реакції на вживання води не залежав від 

початкового об'єму міхура: обидва типи реакції зустрічались як при нормальних, так і при 

зменшених чи збільшених його розмірах. 

2.4. Панкреатична секреція 



  

Дослідженню впливу бальнеочинників курорту Трускавець на зовнішньосекреторну функцію 

підшлункової залози присвячені лише лічені роботи. Л.К. Байкалов і В.І. Білецький [1967] дійшли 

висновку, що інтрадуоденальне введення води Нафтуся нормалізує активність панкреатичних 

ферментів у дуоденальному вмісті хворих на хронічний панкреатит і захворювання гепато-

біліарної системи. П.В. Вакалюк та ін. [1977] за аналогічних умов виявили, що Нафтуся впродовж 

перших 30 хв після введення збільшує дебіт бікарбонатів у півтора раза, тоді як екболічна функція 

підшлункової залози активізується значно менше.  

Вплив курсу комплексної бальнеотерапії на зовнішньосекреторну функцію підшлункової 

залози хворих на хронічний панкреатит вивчався И.И. Марковым та О.Б. Орловым [1972, 1976]. 

Під час первинного обстеження у 32% хворих ними констатована гіпосекреція, у 24% - 

гіперсекреція, у 71% - зменшення бікарбонатної лужності в спонтанному секреті, у 91% - зниження 

активності амілази, у 67% - ліпази, у 61% - трипсину. При цьому зниження активності всіх трьох 

ферментів мали місце у 43%, тоді як лише одного - у 21%. Наприкінці лікування частість 

гіпосекреції знизилась до 9%, натомість частість гіперсекреції залишилась майже на початковому 

рівні (23%). Судячи за наведеними авторами даними, пересічно швидкість спонтанної секреції 

зростає на 26%: із 113% середньої норми (СН) до 142% СН; бікарбонатна лужність - на 53%: із 53% 

до 81% СН; активність амілази - на 63%: із 22% до 37%;  трипсину - на 67%: із 14% до 23% СН; 

ліпази - на 31%: із 76% до 99,5% СН. Отже, в цілому по обстеженому контингенту, початкова 

схильність до спонтанної гіперсекреції під впливом бальнеотерапії наростає, помірно знижена 

активність ліпази нормалізується, значно знижена лужність трансформується у помірно знижену, 

натомість різко знижена активність амілази і трипсину підвищуються несуттєво.  

2.5. Нейро-гормональна регуляція травної системи  

Ф.Е. Куркудым [1963], базуючись на даних про позитивні іно- та хронотропний ефекти 

Нафтусі на ізольоване серце жаби, наділяв її симпатоміметичними властивостями, зумовленими 

органічними речовинами. Проте В.П. Загороднюк [1989], не зумівши відвернути вказані ефекти ні 

-, ні -адреноблокаторами, відкинув цю гіпотезу та пояснив їх дією карбонових кислот. Тим не 

менше, цілий ряд факторів свідчить про спроможність Нафтусі активувати нейро-гормональні 

регуляторні механізми. Так, И.И. Марков та В.И. Дуновец [1970] виявили, що у 

гастроентерологічних хворих після триразового вживання Нафтусі збільшується добова екскреція 

з сечею 17-кетостероїдів, 17-кетогенних стероїдів, катехоламінів та 5-оксиіндолілацетату. Про 

активацію кори наднирників після курсового вживання Нафтусі непрямо свідчили дані про 

зниження Na/K-коефіцієнта сечі у щурів [Л.Г. Левкут, 1994], собак [И.С. Флюнт, 1991] та людей 

[О.І. Чебаненко та ін., 1997], а також збільшення маси наднирників [Л.Г. Левкут, 1994]. Пізніше 

отримано дані про триразове збільшення екскреції з сечею 17-КС у щурів, котрі вживали Нафтусю 

впродовж 5 днів [І.Л. Попович та ін., 2000].  

Особливий інтерес викликають дані про вплив бальнеочинників на функціональний стан 

вегетативної нервової системи. В дослідженні В.П. Перченка за нашої участі [1998] методом 

кардіоінтервалографії вперше було показано, що навіть одноразове вживання 200 мл Нафтусі 

чинить відчутний вплив на холінергічно-адренергічну регуляцію у людей. При цьому у 49% осіб 

виникали різні варіанти симпатотонічних реакцій, у 24% - ваготонічних реакцій, а у решти 27% 

величина індекса напруження (ІН) Баєвського закономірно не змінювалася. 

Аналогічне розмаїття вегетативних реакцій було отримано в результаті курсу бальнеотерапії у 

дітей [Л.М. Величко, 1998]. В 73% хворих з ваготонією випадків стандартна бальнеотерапія 

спричиняла підвищення симпатичного тонусу на 31%, до нижньої межі нормотонії, зниження 

тонусу вагуса на 12% за відсутності суттєвих змін зі сторони гуморального каналу регуляції. В 

підсумку показник вегетативного балансу (ПВБ) зріс на 49%, а ІН - на 45%, так що вегетативний 

гомеостаз змістився в бік ослаблення ваготонії. У решти 27% дітей симпатичний тонус зріс на 

121%, а вагусний - знизився на 75%, так що  ПВБ підвищився в 8,5 раза, а ІН - в 8,9 раза, а 

ваготонія трансформувалася у симпатотонію. В інших дітей на початку мала місце нормотонія, а в 

кінці курсу тонус вагуса знизився на 18,5%, що при тенденції до підвищення симпатичного тонусу 

дало ріст ПВБ на 29%, ІН - на 19%, але в межах нормотонії. Нарешті, в кількох випадках 

початкової симпатотонії стандартна бальнеотерапія ще більше її обтяжувала за рахунок дальшого 

підвищення симпатичного тонусу на 40%, однак за умов  ослаблення на 23% гуморальних 

стимулюючих впливів. В результаті ІН зростав лише на 14%. В цілому, стандартна бальнеотерапія 

спричинила симпатотропну дію. В поєднанні з даними про збільшення екскреції з сечею 17-КС і 

17-ОКС можна констатувати активацію ерготропних механізмів регуляції. 



  

Дані про вплив води Нафтуся на ГЕПЕС, отримані трускавецькою школою бальнеології [И.Л. 

Попович, 1987; И.А. Бутусова, 1991; В.П. Перченко, 1993; О.Б. Тимочко, 1997; С.В. Івасівка, 

1997], узагальнені у монографії "Біоактивна вода Нафтуся і шлунок" [2000]. 

В експериментах на здорових собаках виявлено, що після введення через зонд води Нафтуся 

(3мл/кг) в шлунок під час фази І його періодичної діяльності вже через 2 хв підвищується рівень 

глюкагонемії на 16%, гастринемії - на 102%,  інсулінемії - на 62%, соматостатинемії - на 30-60%. 

Фаза гіперглюкагонемії  (114-121% від базального рівня) спостерігається впродовж 15 хв, після 

чого рівень глюкагону знижується, досягаючи на 20-й  хв базального рівня, а на 30-й - 

опускаючись на 19% нижче від нього. Гіпоглюкагонемія нормалізується на 60-й хв після вживання 

Нафтусі. Полярна фазність динаміки має місце і стосовно інсуліну: 10-хвилинна фаза 

гіперінсулінемії (162-113%) переходить у 50-хвилинну фазу гіпоінсулінемії (80-93%). Натомість 

для гастрину крові характерні дві фази гіпергастринемії різної тривалості: антральна, тривалістю 6-

10 хв, із пересічним піком 215% від базального рівня, та дуоденальна, що реєструється до кінця 

годинного спостереження і характеризується піком 294% в середньому на 24-й хвилині.  

Слід відзначити, що введення собакам Нафтусі під час фази ІІІ періодичної діяльності 

шлунку, коли базальний рівень гастринемії більш як удвічі перевищував такий під час фази І, 

спричиняє зниження гастрину до 57% на 8-й хв, після чого розвивається дуоденальна фаза 

вивільнення гастрину в кров. 

В експериментах на здорових щурах підтверджено двофазний характер гіпергастринемії 

після інтрагастрального введення Нафтусі (5 мл/кг). На 2-й хв гастринемія складала пересічно 

188% від базального рівня, на 5-й хв - 187%, 10-й хв - 172 %, знижуючись на 15-й хв до 118%, після 

чого знову піднімалась до 163% і 158% на 30-й і 60-й хв відповідно. Підтверджено також реверсію 

початкової гіперглюкагонемії у наступну гіпоглюкагонемію: на 5-й хв рівень глюкагону плазми 

склав 114% від базального, тоді як на 30-й хв - 73 %. Разом з тим, у обидвох вказаних періодах 

констатовано падіння інсулінемії до 55% і 60% базального рівня  відповідно. 

В експериментах на щурах із застосуванням різних тест-розчинів, які моделюють окремі 

характеристики Нафтусі, продемонстровано, що головним фактором впливу на ГЕПЕС є 

гіпотонічність води, тобто гормонмодулююча дія Нафтусі реалізується через осморецептори 

антрально-дуоденальної слизової. Разом з тим доказано, що бікарбонати, хлориди і, меншою 

мірою, сульфати послаблюють першу фазу гастринінкреторної реакції на воду як таку. Друга фаза 

вивільнення гастрину, навпаки, суттєво посилюється бікарбонатами і сульфатами, але не 

хлоридами. За умов врахування вихідного рівня в гастрину плазмі  виявилось, що у випадках 

знаходження його в діапазоні 10-30 пг/мл величина реакції складає 83-95%, для діапазону 31-55 

пг/мл – 38-44%, натомість реакція початкового рівня понад 55 пг/мл слабовиражена чи інверсна 

(від +16 до -7%). Це узгоджується із згадуваними вже результатами експериментів на собаках, коли 

Нафтуся вводилась на тлі гастринемії 42±5 чи 98±9 пг/мл.  

Також показано, що гастринінкреторна реакція на Нафтусю відвертається попереднім 

вливанням в шлунок новокаїну та значно пригнічується на тлі ін'єкції атропіну. Інсулінінкреторна 

реакція на тлі атропіну чи атропіну з обзиданом дещо послаблюється, тоді як на фоні атропіну з 

фентоламіном - відчутно посилюється.  

В експериментах in vitro на ізольованій дванадцятипалій кишці щура із застосуванням 

дистильованої води як моделі гіпоосмолярного фактору Нафтусі підтверджено, що анестезія 

слизової новокаїном майже повністю відвертає викид гастрину. Разом з тим, виявлено, що блокада 

N-холінорецепторів бензогексонієм або М2-холінорецепторів пірензепіном в більшості дослідів 

знижує вивільнення гастрину до рівня, нижчого від фонового, в решти суттєво послаблює ефект 

гіпотонічного подразника. Аналогічний інгібіторний реверсуючий ефект спричиняє блокада α-

адренорецепторів фентоламіном. Блокада β-адренорецепторів в даному аспекті неефективна. 

Вивільнення соматостатину дистильована вода збільшує на 93%, VIP - на 102%, при цьому 

вивільнення гастро-інгібіторного поліпептиду не змінюється. 

В клінічних спостереженнях показано, що помірна активація секреції кислоти 

супроводжується підвищенням на 15-й хв гастринемії на 21%, інсулінемії - на 116% за відсутності 

суттєвих змін глюкагонемії (+6%) і вазопресинемії (-4%). Виражена активація кислотопродукції 

асоціюється із підвищенням рівня гастрину на 42%, інсуліну - на 152% та зниженням глюкагону на 

23% і вазопресину - на 10%. Помірне гальмування кислотопродукції супроводжується викидом 

інсуліну (+172%) і зниженням рівня вазопресинемії (на 21%) за відсутності суттєвих змін 

гастринемії (-0,5%) та глюкагонемії (+11%). Натомість виражений кислотоінгібіторний ефект 



  

"Нафтусі" асоціюється із зниженням рівня гастрину (на 20%) і підвищенням - глюкагону (на 36%) 

та інсуліну (на 64%) за відсутності суттєвих змін вазопресину (-4%). 

Показано, що скерованість і міра реакції гастрину визначаються його початковим рівнем в 

сироватці. Так, у всіх пацієнтів з нормальною базальною гастринемією (57-93 пг/мл) та у 16% 

хворих із незначною гіпергастринемією (115-127 пг/мл) через 15 хв після вживання Нафтусі рівень 

гастрину підвищується на 50±14 пг/мл, тоді як у 84% хворих з гіпергастринемією він знижується, 

пересічно на 35±20 пг/мл. Виявлено  тісну інверсну кореляцію (r=-0,76) між базальною 

гастринемією та величиною гастринінкреторної реакції на Нафтусю. Характер 

глюкагонінкреторної реакції теж визначається початковим рівнем гормону: у випадках 

гіпоглюкагонемії (210-350 пг/мл) вміст глюкагону через 15 хв підвищувався в середньому на 59±16 

пг/мл, при цьому нормальний рівень гормону (380-450 пг/мл) знижувався пересічно на 73±28 

пг/мл. Коефіцієнт кореляції між базальною глюкагонемією та глюкагон-інкреторною реакцією на 

Нафтусю складає -0,90. Вміст в сирватці інсуліну у 2/3 хворих у відповідь на Нафтусю 

підвищувався з 1-3 мкМО/мл до 8-10 мкМО/мл, в середньому на 7,0±0,5 мкМО/мл, а у решти - 

суттєвих змін не виявлено або мало місце незначне зниження інсулінемії. Констатовано тісний 

зв'язок реакцій на Нафтусю рівнів інсуліну і гастрину (r=0,84) та інсуліну і глюкагону (r=0,99). 

Зв'язок між реакціями гастрину і глюкагону відсутній (r=0,03). 

В цій же роботі показано, що курс бальнеотерапії з питтям Нафтусі відчутно впливає як на 

базальний рівень гормонів, так і їх термінові реакції на Нафтусю. Зокрема, наприкінці питного 

лікування у всіх спостережуваних хворих базальний рівень гастринемії був в межах норми, разом з 

тим, реакція на Нафтусю суттєво редукувалася, як гастринактивуюча (від 60% до 4%), так і 

гастринінгібіторна (до -17%); при цьому зникав інверсний зв'язок між базальним рівнем гормона та 

його реакцією на Нафтусю (r=-0,20). 

Базальний рівень глюкагонемії під впливом бальнеотерапії теж нормалізувався, тоді як 

реактивність глюкагонової ланки ГЕПЕС на Нафтусю, на відміну від гастринової, зросла: від -17% 

до -30%, якщо судити за зміною базального рівня. При цьому зберігався тісний обернений зв'язок 

між базальним рівнем і мірою його зниження (r=-0,91).  

Базальний рівень інсуліну наприкінці лікування проявив лише тенденцію до зростання. В 

43% осіб у відповідь на вживання Нафтусі рівень інсуліну зростав від 3-15 мкМО/мл до 8-19 

мкМО/мл, натомість у 57% хворих залишився без змін чи знижувався на 1-2 мкМО/мл, тобто 

реактивність інсулінової ланки ГЕПЕС дещо знижувалась. Не виявлено кореляції між базальною 

інсулінемією та інсулінінкреторною реакцією на Нафтусю (r=-0,17). 

Описані функціональні зміни ГЕПЕС супроводжувалися збільшенням в антральній слизовій 

сумарної щільності G- і ЕC-ендокриноцитів - джерел гастрину та інших регуляторних поліпептидів 

- від 7-9 кл/мм2 до 38-63 кл/мм2. 

Експерименти на щурах і собаках дають підстави віднести функціональні і морфологічні 

зміни ГЕПЕС під впливом комплексного лікування на рахунок саме Нафтусі. Показано, що курсове 

вживання Нафтусі спричиняло у щурів підвищення щільності аргірофільних ендокриноцитів на 

19% (до 205±5 кл/мм2 проти 172±3,5 кл/мм2 в контролі), що супроводжувалось підвищенням на 

25% базальної гастринемії (до 76±6 пг/мл проти 61±1 пг/мл) та майже триразовим підвищенням 

вмісту гастрину в антрумі.  

На основі отриманих даних автори припускають, що діючі фактори Нафтусі (гіпотонічність, 

іони, органічні речовини) реалізують свій гастринінкреторний ефект через подразнення 

інтерорецепторів (осмо- і хеморецепторів) антрально-дуоденальної слизової, імпульси від яких 

поступають до афферентних нейронів інтрамуральної (метасимпатичної) нервової системи, якими 

є клітини Догеля ІІ типу; холінергічні аксони останніх через N-холінорецептори збуджують 

еффекторні нейрони - клітини Догеля І типу, як холінергічні, так і адренергічні (звідси термін - 

метасимпатична нервова система). Аксони перших нейронів, своєю чергою, закінчуються на 

активуючих М-холінорецепторах гастринвмісних G-клітин і інсулінвмісних β-клітин та гальмівних 

М-холінорецепторах D-, H-, A- і, можливо, α-клітин, що містять відповідно соматостатин, МШЗ і 

глюкагон. Аксони інших нейронів, навпаки, збуджують α- і β-адренорецептори перелічених клітин 

ГЕПЕС. Відомо, що вивільнення гастрину реалізується через М-, α- і β-адренорецептори, 

вивільнення соматостатину, глюкагону, інших поліпептидів сімейства секретину - через 

адренорецептори обидвох типів, натомість вивільнення інсуліну при збудженні β-

адренорецепторів активується, а α-адренорецепторів - гальмується. З іншого боку, ендокриноцити 

різних типів взаємодіють між собою через свої продукти (інкрети) паракринним чи ендокринним 

шляхом, зокрема соматостатин, глюкагон, VIP гальмують вивільнення гастрину, тобто діють як 



  

гастрони; соматостатин гальмує, а гастрин, глюкагон, VIP, GIP стимулюють вивільнення інсуліну, 

тобто діють як інкретини. Саме такою взаємодією можна пояснити виявлене розмаїття реакцій 

ГЕПЕС на Нафтусю.  

Описані реакції вписуються у ксенобіотико-адаптогенну концепцію механізму лікувально-

профілактичної дії води Нафтуся [І.Л. Попович, С.В. Івасівка, 1990; С.В. Івасівка та ін., 1999; І.Л. 

Попович, 2001], відповідно до якої у відповідь на поступлення в організм органічних речовин-

ксенобіотиків активуються його адаптивні системи, зокрема симпато-адреналова і ГЕПЕС.  

Отже, дані експериментальних і клінічних досліджень сокогінної, холеретичної, 

холекінетичної дії вод типу Нафтуся неоднозначні, а стосовно вод дж. №1 і №2 - фрагментарні. 

Остання характеристика стосується вивчення механізмів: є лише вказівка на певну роль гормонів 

гастроентеро-панкреатичної ендокринної та вегетативної нервової систем. Зовсім не вивчалися 

механізми дії вод на панкреатичну секрецію, як і механізми сумісних реакцій жовчевого міхура і 

шлункового кислотоутворення. Залишаються нез'ясованими також фактори, які зумовлюють 

характер і виразність реакцій.  



  

РОЗДІЛ 3 

ТЕРМІНОВА ГАСТРОПРОТЕКТИВНА ДІЯ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ 

В умовах експерименту досліджено гастропротективну дію Нафтусі на стресорні 

пошкодження слизової шлунку (СПСШ) з виясненням ролі в її механізмі гастринового та 

кислотного чинників. Для цього в першій серії щурам вводили через зонд Нафтусю або 

водопровідну воду в дозі 2% від маси тіла і зразу ж піддавали іммобілізаційно-холодовому стресу 

(ІХС). Контролем служили щурі без водного навантаження. Після завершення ІХС, окрім іншого, 

визначали рівень гастринемії та рН на поверхні фундальної слизової шлунку, обгортаючи нею 

скляний електрод. 

Таблиця 3.1.  

Вплив одноразового вживання води Нафтуся на стресорні пошкодження слизової шлунку 

щурів-самців 

 

Показник 

 

Контроль (48) 

 

Водопровідна вода (8) 

 

Вода Нафтуся (12) 

 Відносна частість пошкоджень, % 

 

88±5 

 

13±12* 

 

33±14* 

 Важкість пошкоджень, бали 

 

2,0±0162 

 

0,4±0,38* 

 

0,8±0,38* 

 Відносна частість виразкоутворення, %  

 

65±7 

 

13±12* 

 

25±13* 

 Множинність виразкоутворення 

 

2,42±0,47 

 

0,25±0,25* 

 

0,67±0,38* 

 Індекс виразкоутворення 

 

5,7 

 

1,1* 

 

2,0* 

 рН фундальної слизової 

 

2,80±0,15 

 

2,58±0,17 

 

2,82±0,18 

 Примітка: показники, вірогідно відмінні від контрольних, відмічені *. 

Виявилося (табл. 3.1), що за даних умов має місце виражений гастропротективний ефект. 

Відсутність суттєвих відмінностей між ефектами Нафтусі та водопровідної води свідчить за 

вирішальну роль гіпоосмолярного чинника. Це цілком зрозуміло в світлі даних Бутусової І.А. 

[1991] про спричинюване люмінальною гіпотонічністю вивільнення гастрину у щурів. Роль 

кислотного чинника у стресорному пошкодженні, як і у його протекції, хоча і має місце, проте не 

суттєва. 

Тут же вважаємо коректним привести ілюстрацію експерименту Поповича І.Л. [2000] на 

собаках з вивчення годинної динаміки гастринемії після одноразового інтрагастрального введення 

води Нафтуся нативної, термічно обробленої і її штучного сольового аналога (ШСАН) (рис. 3.1). 

Видно, що впродовж принаймі години має місце гіпергастринемія, більшою мірою виражена після 

введення Нафтусі, меншою - її гіпотонічного сольового аналога. 

Рис. 3.1. Динаміка гастринемії у собак після інтрагастрального введення Нафтусі нативної (•), 

термічно обробленої (о) та ШСАН (•) 

 



  

З метою моделювання ситуації із зміною люмінальної осмолярності та гастринемії було 

поставлено окремий експеримент на 55 щурах-самках масою 180-230 г, розділених на 5 груп. 

Тваринам контрольної групи вводили в шлунок через зонд ізотонічний розчин NaCl (ФР) в дозі 5 

мл/кг і впорскували внутріочеревинно ФР в дозі 2 мл/кг, після чого викликали у них 

імобілізаційно-холодовий стрес шляхом занурення у воду (20°С) до рівня мечовидного відростка 

на 3 год. Щурам основної дослідної групи вводили перорально воду Нафтуся (св. 21-Н), а 

парентеральне - ФР в аналогічних дозах. Тварини третьої групи одержували перорально ФР, а 

парентерально - розчин пентагастрину (ПГ) в дозі 0,25 мг/кг, четвертої - навпаки, перорально - ПГ 

в цій же дозі, розчинений в 5 мл/кг ФР, парентеральне - ФР. Окрема група щурів залишалася 

інтактною, тобто не піддавалася ні маніпуляціям, ні стресу. Після завершення водної імерсії всі 

тварини були сакрифіковані декапітацією. Підраховували кількість виразок, їх загальну довжину, а 

також масовий індекс наднирників, тимусу і селезінки, тобто компонентів класичної тріади стресу. 

 

Таблиця 3.2 

Термінові ефекти чинників на стресорні пошкодження слизової шлунку 

 
Показник 

 

 

 

Після імобілізаційно-холодового стресу 

 

 

Група  

(n) 

 

Інтактна  

(12) 

 

Контроль  

(19) 

 

Нафтуся  

(5) 

 

ПГ в/оч. 

(10) 

 

ПГ перор. 

(9) 

 Маса тіла, г 

 

210±6 

 

209±5 

 

209±9 

 

204±5 

 

209±6 

 
Масовий індекс, ‰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 наднирників 

 

0,21±0,02 

 

0,26±0,03 

 

0,25±0,03 

 

0,24±0,02 

 

0,25±0,02 

 тимуса 

 

0,33±0,03 

 

0,40±0,03 

 

0,42±0,07 

 

0,42±0,04 

 

0,42±0,06 

 селезінки 

 

2,7±0,2 

 

4,0±0,3* 

 

3,6±0,3* 

 

3,4±0,4* 

 

4,1±0,2* 

 Стан слизової шлунку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 частість пошкоджень, % 

 

0 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 важкість пошкоджень, бал 

 

0 

 

2,2±0,2* 

 

1,8±0,5* 

 

1,8±0,3* 

 

2,0±0,3* 

 к-сть тварин з виразками 

 

0 

 

67±10* 

 

43±17* 

 

42±14* 

 

64±14* 

 к-сть виразок на тварину 

 

0 

 

2,4±0,7* 

 

1,2±0,7* 

 

1,0±0,4* 

 

3,0±1,3* 

 довжина виразок, мм 

 

0 

 

3,2±1,0* 

 

0,8±0,5# 

 

1,0±0,6# 

 

3,1±1,5* 

 індекс ульцерації 

 

0 

 

5,94 

 

3,86 

 

3,64 

 

6,28 

  

Примітка: показники, вірогідно відмінні від таких інтактної групи відмічені *, контрольної - #. 

 

Як бачимо, введення щурам води Нафтуся безпосередньо перед стресом суттєво пом'якшує 

зумовлену ним ульцерацію слизової шлунку. Цей гастропротективний ефект біоактивної води 

можна пояснити станом гіпергастринемії, котрий наступає у відповідь на гіпоосмолярний стимул. 

На користь такого пояснення свідчать: аналогічний гастропротективний ефект від парентерального 

введення пентагастрину, перорального введення водопровідної води, але не ізотонічного розчину 

NаСl. Разом з тим, пероральне введення пентагастрину виявилось неефективним. 
 



  

РОЗДІЛ 4 

ВАРІАНТИ ТЕРМІНОВИХ ЕФЕКТІВ ВОДИ НАФТУСЯ НА ШЛУНКОВУ 

СЕКРЕЦІЮ ТА ЇХ ВЕГЕТО-ГУМОРАЛЬНИЙ І ДІУРЕТИЧНИЙ  АККОМПАНЕМЕНТИ 

 

В першій серії досліджено термінові одночасні ефекти води Нафтуся на секреторну функцію 

шлунку і діуретично-салуретичну функцію нирок та їх вегетативно-гуморальні механізми. 

Спостереження проведені на 91 особі обох статей, хворих на оксалатний уролітіаз без суттєвого 

порушення пасажу сечі, поєднаний з хронічним гастритом в фазі ремісії із збереженою чи 

зниженою секреторною функцією. Верифікація уролітіазу здійснена методом ультрасонографії [].  

Стан базальної шлункової секреції оцінено шляхом збору через зонд соку впродовж 1 год (після 

попереднього відсмоктування вмісту натще) з наступним аналізом його складу.  

Кардинальний параметр - рН соку - вимірювали скляним електродом, під'єднаним до 

потенціометра. Калібрування рН-електроду здійснювали щоденно шляхом почергового занурення 

його в стандартні буферні розчини при to 38о С з рН 1,1; 1,7; 4,0; 6,8 і 9,1. На основі одержаних 

показників методом інтраполяції та екстраполяції будували шкалу рН з ціною поділок 0,05-0,1 од. 

Визначали також концентрацію в соці титрованої кислоти (методом потенціометричного 

титрування NаОН до рН 8,3), а у випадках квазінейтральних величин рН - концентрацію 

бікарбонату (методом зворотного титрування []), (Богер М.М., 1982), пепсину (методом 

Туголукова В.Н. в описанні Плетневой Н.Г. []), хлориду  (ртутно-роданідним методом), калію і 

натрію (методом полум'яної фотометрії) з обчисленням їх дебитів. Розраховували об'єми 

парієтальної (P) та непарієтальної (NP) компонент шлункового соку за формулами []: 

Р = V(0,219 + 4,88 Снт); NР = V - Р, де 

V - об'єм соку; 

Снт - загальна (титрована) кислотність соку (мМ/л)  

Після завершення аспірації базального шлункового соку обстежуваний вживав в якості 

ентерального подразника воду Нафтуся (3 мл/кг, to 37-40о С), залишок якої, змішаний із соком, 

відсмоктували через 30 хв, а потім впродовж години здійснювали збір послідовного (реактивного) 

шлункового соку та аналіз його складу за аналогічним алгоритмом.  

З метою з'ясування вегетативно-гуморальних механізмів дії Нафтусі в базальному періоді та 

через 20, 40 і 60 хв після її вживання оцінювали стан холінергічно-адренергічної регуляції методом 

варіаційної кардіоінтервалометрії за Р.М. Баевским [], використовуючи апарат "Кардіо" (Київ). 

Метод варіаційної кардіо-інтервалометрії базується на концепції авторів про систему кровообігу як 

індикатор адаптаційної діяльності організму. При цьому функціонування системи кровообігу 

вплітається в конструкцію адаптаційних механізмів цілісного організму. Обгрунтування 

використання системи кровообігу в якості індикатора адаптаційної реакції здійснено через 

категорію адекватності результуючого стану апарату управління кровообігом стану гіпоталамо-

гіпофізарно-адренокортикальної, симпато-адреналової і парасимпатичної регуляторних систем. 

Інформація про характер процесів, котрі протікають в системі управління автоматією синусового 

вузла, закодована в ряді кардіоінтервалів R-R, а вона,  своєю чергою, служить індикатором більш 

загальних змін в організмі, зумовлених адаптаційною реакцією.  Головними числовими 

характеристиками варіаційної кардіоінтервалограми (пульсограми) є: мода (Мо) - значення 

найчастішого R-R-інтервалу; амплітуда моди (АМо) - відсоток кардіоінтервалів, котрі 

відповідають значенню Мо; варіаційний розмах (Х) - різниця між крайніми значеннями 

кардіоінтервалів. Величина Мо характеризує гуморальний канал центральної регуляції синусового 

вузла, представлений циркулюючими катехоламінами та іншими чинниками. АМо відображує 

вплив симпатичного відділу вегетативної нервової системи (симпатичний тонус), тобто 

стабілізуючий (мобілізуючий) ефект централізації управління ритмом серця, тоді як X є 

показником стану парасимпатичного відділу (тонуса вагуса) і відображує сумарний ефект 

вегетативної регуляції ритму.  

З головних вираховують ряд вторинних показників, з них найчастіше використовують індекс 

вегетативної балансу: IВБ=АМо/Х, та індекс напруження регуляторних систем Баєвського: 

ІНБ=АМо/2 Х•Мо. IВБ вказує на співвідношення між активністю симпатичного і 

парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи, тобто характеризує вегетативний 

гомеостаз, а ІНБ відображує ступінь централізації управління серцевим ритмом. Відношення ІНБ, 

зареєстрованого через одну хв після вставання, до ІНБ в положенні лежачи характеризує 

вегетативну реактивність.   



  

З огляду на спільність еферентної вегетативної іннервації серця і верхніх відділів травного 

тракту отримана інформація про регуляторні впливи ВНС на серце і може бути екстрапольована на 

шлунок.  

З метою з'ясування ролі в механізмі дії Нафтусі регуляторних поліпептидів в базальному 

періоді та через 15 і 45 хв після пиття води через катетер, введений в ліктьову вену, періодично 

брали проби крові (3-4 мл). В інтервалах між заборами проб катетер заповнювали розчином 

гепарину, котрий потім видаляли разом з кількома краплями крові. Для одержання сироватки 

пробірки з кров'ю протягом 5 хв витримували в термостаті (25°С) з метою тромбоутворення, після 

чого поміщали в ексікатор на лід, де вони знаходилися до кінця дослідження. Для одержання 

плазми краплі крові спрямовували в пробірки, на дно котрих попередньо насипали ЕДТА, 

зв'язуючий іони кальцію, а також інгібітор протеаз контрикал із розрахунку відповідно 1,4 мг та 

300 од. на 1 мл крові. Проби центрифугували (5 хв, 3 000 об/хв), відбирали з них пастерівською 

піпеткою сироватку чи плазму, кожну з котрих навпіл розливали в поліетиленові капсули. Капсули 

до аналізу зберігали в рефрижераторі (-20°С). Транспортування в Київ до радіоблоку Інституту 

фізіології ім. О.О. Богомольця здійснювали в термостаті з льодом, змішаним з хлоридом натрію.  

Визначали рівень гастрину і інсуліну в сироватці та глюкагону і вазопресину в плазмі крові 

(радіоімунним методом з використанням відповідних наборів фірми "Sorin", France; Інституту 

біоорганічної хімії АН, Бєларусь; фірм "Serono Diagnostics", BRD; "Boehman LAG", Schweiz).  

Кожен набір містить ліофілізований препарат відповідного гормону, міченого радіоактивним 
125J, 6-7 калібрувальних проб сироватки з відомими концентраціями гормону, ліофілізовану 

антисироватку до гормону, преципітуючий реагент. 

Метод радіоімунного аналізу базується на законі дії мас, у відповідності до якого гормон, що 

визначається, конкурує зі своїм міченим аналогом (антигеном) за обмежене число сайтів 

(зв'язуючих місць) антитіла до досягнення хімічної рівноваги всіх компонентів реакційної суміші. 

Внаслідок цього зменшується зв'язування міченого гормону і відношення зв'язаного з антигеном 

міченого гормону до вільного міченого гормону. Зв'язану і вільну форми міченого гормону 

розділяють, радіометрують одну з фракцій на гамма-лічильнику, будують криву залежності між 

величиною радіоактивності зв'язаного гормону і кількістю введеного неміченого аналогу. 

Концентрація гормону в аналізованих пробах встановлюється шляхом порівняння ступеня редукції 

зв'язування міченого гормону, зумовленого даними пробами, з аналогічною дією відомих 

кількостей гормону-стандарту. Розрахунок концентрації гормонів здійснювали на ЕОМ М-4030 за 

програмою ВМДР. Мінімальні виявлювані концентрації (чутливість) складають: для інсуліну - 2-3 

млОД/л, гастрину - 10 нг/л, глюкагону - 14 нг/л, вазопресину - 0,2 нг/л; точність характеризується 

коефіцієнтами варіації в межах 4-10%; неспецифічне зв'язування (перехресні реакції) не 

перевищувало 3%, ступінь специфічного зв'язування складала 45-55% [] (R. Yalow, S. Веrson, 1970; 

Г.А. Ткачева и др., 1983; Dosage radioimmunologique de la gastrine, 1985; Serono Arbeitsanleitung. 

Glukagon Radioimmunoassay, 1984; Набор реактивов для радиоиммунологического определения 

инсулина..., 1985).  

Крім того, в плазмі  крові, відібраній до і через 45 хв після вживання Нафтусі, визначали 

концентрацію кальцію (за реакцією його з арсеназо ІІІ), магнію (за реакцією з колгаміте), 

неорганічних фосфатів (фосфат-молібдатний метод), хлориду (ртутно-роданідний метод), калію і 

натрію (метод полум'яної фотометрії).  

Перелічені електроліти визначали і в порціях сечі, зібраних впродовж години до та після пиття 

води, крім того, реєстрували також рН сечі (скляним електродом) і її титраційну кислотність 

(методом титрування розчином NaOH). 

Використовували аналізатор "Pointe-180" фірми "Scientific" (USA),  вітчизняний фотометр 

(ПФМУ 4.2) та потенціометр "рН-метр милливольтметр рН-121". 

У 40 хворих додатково визначали об'ємну швидкість кровоплину через a. gastrica sinistra, a.a. 

renalis dextra et sinistra та a. hepatica communis до і через 30 хв після вживання Нафтусі, 

застосовуючи метод кольорового допплеровського картування з ехоконтрастуванням препаратом 

Levovist [], використовуючи ехокамеру "Аloka SSD-118" (Japan). 

Ефект Нафтусі на досліджувані показники виражали у вигляді співвідношення десяткового 

логарифму послідовних (реактивних) і початкових (базальних) величин (lg R/B). 



  

4.1. Факторний аналіз інформаційного поля базальних параметрів та ефектів на них 

води Нафтуся 

Відомо [9], що головними цілями факторного аналізу є скорочення числа змінних (редукція 

даних) і визначення структури взаємозв'язків між змінними, тобто їх класифікація. Вважається, що 

спостережувані змінні є лінійною комбінацією деяких неспостережуваних факторів, тобто фактори 

- це гіпотетичні, такі, що безпосередньо не вимірюються, приховані змінні, в термінах яких 

описуються вимірюванні змінні.  Деякі із факторів (загальні, вторинні) допускаються спільними 

для двох і більше змінних, інші - характерні для кожного параметру окремо (унікальні, первинні). 

На практиці неможливо отримати точну структуру факторної моделі, можна лише знайти оцінки 

параметрів факторної структури. Тому, за принципом postulate of parsimony, приймають модель з 

мінімальним числом загальних факторів.  

Одним із методів факторного аналізу є аналіз головних компонент. Головні компоненти (ГК) - 

це лінійні комбінації спостережуваних змінних, які володіють властивостями ортогональності, 

тобто це природні ортогональні функції. Отже, ГК протилежні до загальних факторів, позаяк 

останні - гіпотетичні і не виражаються через комбінацію змінних, тоді як ГК - це лінійні функції 

від спостережуваних змінних. Тим не менше, в більшості випадків, обидва методи приводять до 

вельми близьких результатів. 

Суть методу ГК полягає у лінійному перетворенні і конденсації початкової інформації. На 

основі матриць кореляції визначається система ортогональних, лінійно незалежних функцій, 

номінованих власними векторами, які відповідають системі незалежних випадкових величин, 

номінованих власними числами матриці кореляції (λ). Кілька перших власних чисел кореляційної 

матриці вичерпують основну частину сумарної дисперсії поля, тому при аналізі результатів 

розкладання особлива увага приділяється першим власним числам і відповідних їм компонентам. А 

поскільки широкомасштабні процеси, якими є функціональні системи організму, характеризуються 

великою дисперсією, то справедливо припустити, що саме вони відображені у перших 

компонентах. 

В n-мірному факторному просторі перша ГК являє собою представництво точок (даних) вздовж 

вибраної головної осі, вона відтворює максимальну долю дисперсії зареєстрованих даних. Якщо 

описувати кожну точку в новій системі координат, то втрати інформації не відбувається. За 

наявності більш-менш тісного зв'язку між змінними решта інформації міститься у наступних ГК, 

при цьому вісь другої ГК перпендикулярна до осі першої ГК і вздовж неї розташована менша 

частина даних, тобто друга ГК відтворює наступну за величиною долю дисперсії; ще менше 

інформації міститься вздовж осі третьої ГК, перпендикулярної до перших двох, і т.д. Вважається, 

що для вивчення факторної структури досліджуваного поля можна обмежитися розглядом такої 

кількості ГК, сумарний вклад яких у загальну дисперсію вихідних даних перевищує 2/3.  Іншим 

підходом для визначення кількості ГК є застосування критеріїв Kaiser (λ>1) та Cattell (за 

максимальним уповільненням λ, візуалізованим графічно). За всіма критеріями, оптимальним 

числом ГК виявилось 10.   

Факторна структура вважається найпростішою, якщо всі змінні мають одиничну факторну 

складність, тобто коли кожна змінна має ненульове навантаження лише на один загальний фактор. 

Якщо факторів не менше двох, то кожен рядок містить лише один ненульовий елемент, кожен 

стовбець має кілька нулів, для кожної пари стовбців нульові елементи не співпадають. Проте така 

проста структура для реальних даних недосяжна. Простота структури визначена, якщо для кожного 

фактора існує не менше трьох змінних, які мають на цей фактор значне навантаження. Первинні 

факторні навантаження - це проекції змінних на осі n-мірного простору. Проста факторна 

структура отримується, коли всі значення змінних лежать на цих осях. В ортогональному випадку 

проста структура задається множиною точок, які мають ненульові навантаження лише на один 

фактор (вісь). Проекція ненульова, якщо кут між скупченням точок відмінний від прямого. Отже, 

можна допустити, що скупчення точок знаходиться  на первинних осях, або що проекції точок на 

вторинних осях - нульові.  

Для досягнення простішої інтерпретації рішень застосовується концепція косокутних (не 

ортогональних) факторів, що дає можливість краще представити кластери змінних без відмови від 

ортогональності (незалежності) факторів. Тому після визначення кластерів змінних і ротації осей в 

межах кластерів нами було проведено обчислення кореляцій між знайденими косокутними 

факторами. Результати представлені в табл. 4.1, свідчать за взаємну незалежність факторів: модулі 

коефіцієнтів кореляції знаходяться в інтервалі 0,01÷0,36. При цьому середня величина ׀r׀ складає 



  

всього 0,12±0,01, а середня квадратична: 0,15, тобто ортогональність факторів практично 

зберігається.   

Таблиця 4.1 

Кореляції між косокутними факторами (кластери базальних параметрів із одиничними 

навантаженнями) 
Фактор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,00          

2 0,14 1,00         

3 0,12 0,10 1,00        

4 0,17 0,02 -0,02 1,00       

5 0,03 -0,14 -0,27 -0,01 1,00      

6 0,19 -0,28 -0,06 0,02 0,06 1,00     

7 0,20 -0,21 0,04 -0,01 -0,02 0,01 1,00    

8 -0,06 -0,36 -0,20 0,03 0,06 0,04 -0,01 1,00   

9 -0,02 0,18 0,27 0,28 0,19 -0,06 -0,13 0,03 1,00  

10 -0,16 -0,05 0,12 -0,07 -0,17 -0,16 -0,34 -0,20 -0,03 1,00 

 

З метою знаходження матриці факторного відображення, найближчої до найпростішої 

ідеальної структури, проводиться процедура ортогональної ротації методами quartimax, varimax i 

equamax.  Нами вибрано метод equamax, який поєднує властивості обидвох перших.  

Видно (табл. 4.2), що перша ГК пояснює максимальну долю (16,9%) мінливості 

інформаційного поля і може бути інтерпретована як секреторна функція шлунка, позаяк об'єднує у 

один кластер 7 параметрів, котрі характеризують швидкість секреції (напруження) обидвох 

компонент (непарієтальної і парієтальної) шлункового соку та швидкості секреції (дебити) його 

головних складових: хлориду, калію, натрію, загальної (титрованої) кислоти і пепсину.  

Таблиця 4.2 

Факторні навантаження (equamax normalized). Кластери навантажень, котрі детермінують 

косокутні фактори для ієрархічного аналізу базальних параметрів 
Змінна Код ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ГК5 ГК6 ГК7 ГК8 ГК9 ГК10 

Дебит Cl- Q Cl 0,99          

Дебит K+ Q K 0,98          

Напруження NP-комп. соку VNP 0,95          

Дебит Na+ Q Na 0,95          

Напруження P-комп. соку VP 0,93          

Дебит HT Q HT 0,74          

Дебит пепсину Q P 0,71   0,65       

Магнійурія MgU  0,96         

Хлоридурія ClU  0,94         

Натрійурія NaU  0,94         

Калійурія KU  0,94         

Фосфатурія PU  0,92         

Кальційурія CaU  0,65 0,32        

Хлоридемія ClP   0,98        

Натрійемія NaP   0,98        

Калійемія KP   0,98        

Na/K плазми МСА   0,97        

рН соку pHS    0,96       

HCO3
- соку BS    0,95       

Дебит HCO3
- Q B    0,93       

Пепсин соку PS    0,91       

Са/Р плазми PTA     0,93      

Кальційемія CaP     0,93      

Ca/Mg плазми Ca/MgP     0,77     -0,44 

Вегетативний баланс AMo/ΔX      0,86     

Симпатотонус AMo      0,83    -0,27 

Вегетативна реактивність VR      0,72     

Ваготонус ΔX     0,28 0,69     

Гастрин/глюкагон Gas/Glu       0,77   -0,41 

Гастринемія Gas  0,51     0,76    



  

День курсу Day       0,73    

1/Са*Р плазми CTA       0,28 0,80   

Інсулінемія Ins       -0,42 0,76   

Фосфатемія PP     0,62   0,68   

Ацидурія HTU         0,90  

Діурез Diu         0,84  

АДГ плазми ADH         0,57  

рН сечі pHU         0,51  

Магнійемія MgP       -0,30   0,77 

Залишок БАВН %W          0,46 

Глюкагонемія Glu  -0,36 0,37     -0,43  0,46 

Власне число λ 7,11 6,15 5,18 4,53 3,01 2,66 2,32 2,10 1,63 1,29 

Доля поглиненої дисперсії % total. 16,9 14,6 12,3 10,8 7,2 6,3 5,5 5,0 3,9 3,1 

Кумулятивна доля 

поглиненої дисперсії 

% cumul. 16,9 31,6 43,9 54,7 61,9 68,2 73,7 78,7 82,6 85,7 

Канонікальна кореляція r*= λ/(λ+1) 0,88 0,86 0,84 0,82 0,75 0,73 0,70 0,68 0,62 0,56 

 

Друга ГК поглинає 14,6% дисперсії і характеризує салуретичну функцію нирок та, в певній 

мірі, гастринемію і глюкагонемію. Третя ГК (12,3% варіабільності) інтерпретується як 

осмолярність плазми, котра пов'язана із мінералокортикоїдною активністю кори наднирників, адже 

об'єднує в один кластер концентрацію головних осмотично активних електролітів та Na/K-

коефіцієнт. Четверта ГК, майже не поступаючись попередній за долею поглиненої дисперсії 

(10,8%), характеризує концентрацію в шлунковому соці іонів водню або бікарбонатів та пепсину, а 

також дебити останніх. 

Сумарний вклад решти ГК у пояснення дисперсії зареєстрованих параметрів значно 

поступається такому перших чотирьох: 31,0% проти 54,7%. При цьому п'ята ГК (7,2% дисперсії) 

характеризує кальційемію, а також кальцій-фосфатний і кальцій-магнієвий коефіцієнти плазми, 

шоста ГК (6,3% мінливості) - вегетативну регуляцію, сьома ГК (5,5% варіабільності) пов'язана, з 

одного боку, із гастринемією і гастрин-глюкагоновим коефіцієнтом, а з іншого - із днем курсу, 

тобто тривалістю попереднього впливу на організм Нафтусі та інших бальнеочинників. Восьма ГК 

(5,0% дисперсії) характеризує інсулінемію і кальцитонінову активність плазми, інверсною мірою 

якої є кальційемія і фосфатемія. До слова, фосфатемія майже аналогічною мірою пов'язана і з 

п'ятою ГК. Дев'ята ГК пояснює лише 3,9% дисперсії, об'єднучи в одному кластері екскрецію з 

сечею титрованої кислоти, діурез, вазопресинемію, а також рН сечі. Нарешті, десята ГК (3,1% 

дисперсії) об'єднує, з одного боку, магнійемію, глюкагонемію та кальцій-магнієвий і гастрин-

глюкагоновий коефіцієнти, а з іншого боку - відносний об'єм залишку у шлунку Нафтусі через 30 

хв після пиття як інверсну міру швидкості її евакуації. Звертає на себе увагу, що глюкагонемія 

майже аналогічною мірою пов'язана також із восьмою, третьою і другою ГК.     

Таблиця 4.3 

Розширена матриця факторного навантаження. Кореляції кластерів (Сl) змінних (косокутних 

факторів) із вторинними (S) та первинними (Р) факторами 
 Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 Cl5 Cl6 Cl7 Cl8 Cl9 Cl10 

S1 0,44 -0,02 -0,11 0,11 0,06 0,23 0,51 0,02 -0,09 -0,53 

S2 0,12 0,12 0,44 0,25 0,42 0,00 -0,10 0,00 0,55 -0,09 

S3 0,14 0,67 0,19 0,02 -0,20 -0,28 -0,10 -0,51 0,08 0,16 

S4 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S5 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S6 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S7 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 

P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 

P4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 

Отже, 6/7 інформації про базальні параметри секреторної і евакуаторної функцій шлунка, їх 

вегетативно-гуморальної регуляції та діуретично-салуретичної функції нирок, яка міститься у 40 

показниках, може бути сконденсована у десяти головних компонентах. 



  

В табл. 4.3 відображено результати обчислення кореляцій кластерів із загальними та 

унікальними факторами. Видно, що перші шість кластерів базальних параметрів тісно пов'язані із 

одним загальним фактором, а останні чотири кластери - із одним унікальним фактором. Разом з 

тим п'ять кластерів корелюють посередньо ще з одним загалдьним чи унікальним фактором. З 

іншого боку, всі чотири унікальні фактори та шість із дев'яти загальних факторів (S4÷S9) тісно 

корелюють з одним відповідним кластером базальних параметрів, натомість перші три загальні 

фактори пов'язані зразу із декількома (2-3) кластерами, але посередньо.  

Отримана кореляційна матриця для косокутних факторів була піддана подальшому аналізу, 

щоб виділити множину ортогональних факторів, котрі розділяють мінливість в змінних на ту, що 

відноситься до загальної дисперсії (вторинні фактори) і на окремі дисперсії, що відносяться до 

кластерів або подібних змінних (первинні фактори). 

Виявлено (табл.4.4), що існує три безпосередньо не виміряні гіпотетичні загальні фактори.  

Таблиця 4.4 

Навантаження вторинних (S) і первинних (Р) факторів (суттєві >0,70)  
Код S1 S2 S3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Gas/Glu -0,58         -0,61    

MgP 0,45            0,64 

Q Cl -0,39   0,89          

Q K -0,38   0,88          

VP -0,37   0,84          

VNP -0,37   0,86          

Q Na -0,37   0,86          

Gas -0,35    -0,41     -0,66    

Q P -0,32   0,63   0,61       

Q HT -0,31   0,66   0,49       

Day 0,30         0,66    

Glu 0,29    -0,38 -0,36     -0,42  0,38 

%W -0,28            -0,38 

AMo 0,28        -0,77     

HTU  0,53          -0,75  

Diu  0,46          -0,71  

МСА  -0,42    0,87        

CaP  0,41      -0,84      

ClP  -0,41    0,89        

NaP  -0,41    0,89        

KP  -0,41    0,89        

Ca/MgP  0,39      -0,68   -0,31  -0,35 

PTA  0,38  -0,32    -0,82      

ADH  -0,36          0,48  

pHU  0,35          -0,40  

pHS  -0,24     -0,92       

BS  -0,24     -0,92       

PS  0,22     0,88       

Q B  -0,19     -0,91       

ClU   0,65  0,71         

NaU   0,65  0,71         

KU   0,65  0,71         

MgU   0,59  0,75         

PU   0,57  0,72         

PP   0,49     0,53   -0,57   

CTA   -0,47        0,69   

Ins   -0,33       0,39 0,68   

CaU   0,33  0,53      0,32   

AMo/ΔX   0,27      -0,82     

VR   -0,27      0,67     

ΔX         0,66     

При цьому  перший загальний фактор (S1) об'єднує, з одного боку, гастрин-глюкагоновий 

індекс (в т.ч. гастринемію і глюкагонемію), магнійемію і симпатичний тонус, тобто регулюючі 

параметри, а з іншого боку - секрецію шлунком хлориду, калію, натрію, пепсину і кислоти в складі 



  

парієтальної (кислотної) і непарієтальної (лужної) компонент соку, а також об'єм залишку вжитої 

води, тобто регульовані параметри секреторно-евакуаторної функції шлунку.  

На окрему увагу заслуговує день курсу бальнеотерапії (2-4-й чи 19-21-й) в якості, мабуть, 

регулюючого параметра, адже тривалість дії на організм бальнеочинників, передовсім Нафтусі, 

очевидно, впливає на базальний рівень як регулюючих, так і регульованих параметрів.    

Другий загальний фактор (S2) стосується антидіуретичної, мінерало-кортикоїдної і 

паратиринової гормональної активностей, котрі регулюють, відповідно, швидкість сечовиділення і 

екскреції з сечею кислоти, рівень в плазмі іонів натрію, калію і хлориду, кальційемію і кальцій-

магнієвий коефіцієнт плазми, а також концентрацію в шлунковому соці іонів водню чи бікарбонату 

та пепсину. Третій загальний фактор (S3) містить в собі, з одного боку, регулюючі нейро-

гуморально-гормональні параметри, якими є кальцитонінова активність, інсулінемія, адренергічно-

холінергічні впливи і вегетативна реактивність, а з іншого - показники салуретичної функції нирок: 

швидкість екскреції з сечею хлориду, натрію, калію, магнію, фосфатів і кальцію, а також 

фосфатемію. 

Отже, завдяки факторному аналізу вдалося виявити три незалежних кластери базальних 

параметрів гастроентеро-панкреатичної ендокринної і вегетативної нервової систем, 

електролітемії,  секреторно-евакуаторної функції шлунку та діуретично-салуретичної функції 

нирок, пов'язаних між собою причинно-наслідковими функціональними зв'язками. 

  

Таблиця 4.5 

Кореляції між косокутними факторами (кластери термінових ефектів на параметри із 

одиничними навантаженнями) 
Фактор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,00          

2 0,02 1,00         

3 0,02 -0,08 1,00        

4 0,06 -0,09 0,14 1,00       

5 -0,10 0,17 0,19 -0,09 1,00      

6 0,39 0,07 -0,01 0,04 0,06 1,00     

7 -0,45 0,03 -0,03 -0,34 -0,01 -0,09 1,00    

8 -0,31 -0,50 0,01 -0,02 -0,43 -0,07 0,14 1,00   

9 -0,09 0,07 -0,19 -0,19 0,00 0,13 0,26 0,04 1,00  

10 -0,56 -0,38 0,04 0,20 0,00 -0,60 0,32 0,18 -0,09 1,00 

 

Десять ГК пояснюють 86,6% дисперсії інформаційного поля термінових ефектів Нафтусі 

(табл. 4.6), що майже аналогічно факторній структурі базальних параметрів (85,7%).  

Таблиця 4.6 

Факторні навантаження (equamax normalized). Кластери навантажень, котрі детермінують 

косокутні фактори для ієрархічного аналізу термінових ефектів на параметри 
Змінна Код ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ГК5 ГК6 ГК7 ГК8 ГК9 ГК10 

Гастрин/глюкагон (15) Gas/Glu15 0,86          

Са/Р плазми PTA 0,82          

Гастрин/глюкагон (45) Gas/Glu45 0,78          

Фосфатемія PP 0,77          

Симпатотонус (20) АМо20 0,60          

Дебит Cl- Q Cl  0,97         

Дебит K+ Q K  0,96         

Дебит Na+ Q Na  0,94         

Напруження NP-комп. соку VNP  0,94         

Напруження P-комп. соку VP  0,91         

Дебит пепсину Q P  0,75         

Дебит HT Q HT  0,62         

Хлоридурія ClU   0,98        

Фосфатурія PU   0,95        

Магнійурія MgU   0,94        

Натрійурія NaU   0,90        

Калійурія KU   0,85        

Кальційурія CaU   0,83        

Хлоридемія ClP    0,98       



  

Натрійемія NaP    0,98       

Калійемія KP    0,98       

Na/K плазми МСА    0,97       

Магнійемія MgP    0,45       

День курсу Day    0,31       

Діурез Diu     0,92      

АДГ плазми ADH     0,92      

Ацидурія HTU     0,89      

рН сечі pHU     0,50      

Симпатотонус (60) АМо60      0,82     

Вегетативний баланс (60) AMo/ΔX60      0,70     

1/Са*Р плазми CTA       0,90    

Ca/Mg плазми Ca/MgP       0,71    

Кальційемія CaP       0,63    

Пепсин соку PS        0,76   

рН соку pHS        0,76   

Інсулінемія (15) Ins         0,88  

Гастринемія (15) Gas15         0,74  

Глюкагонемія (15) Gl15         0,64  

Ваготонус (40) ΔX40          0,93 

Вегетативний баланс (40) AMo/ΔX40          0,88 

Глюкагонемія (45) Gl45          0,78 

Ваготонус (20) ΔX20          0,75 

Ваготонус (60) ΔX60          0,72 

Вегетативний баланс (20) AMo/ΔX20          0,65 

Симпатотонус (40) АМо40          0,54 

Гастринемія (45) Gas45          0,41 

Власне число λ 10,06 7,29 6,22 4,64 3,23 2,54 2,15 1,73 1,62 1,23 

Доля поглиненої дисперсії % total. 21,4 15,5 13,2 9,9 6,9 5,4 4,6 3,7 3,5 2,6 

Кумулятивна доля 

поглиненої дисперсії 

% cumul. 21,4 36,9 50,1 60,0 66,9 72,3 76,8 80,5 84,0 86,6 

Канонікальна кореляція r*= λ/(λ+1) 0,91 0,88 0,86 0,82 0,76 0,72 0,68 0,63 0,62 0,55 

Примітка: Для деяких змінених в дужках вказано хвилину реакції. 

При цьому перша ГК поглинає 21,4% мінливості і стосується раннього (через 15 хв після 

вживання) і пізнього (через 45 хв) ефектів Нафтусі на гастрин-глюкагоновий баланс, паратиринову 

активність (в тому числі детерміновану нею фосфатемію) та симпатичний тонус (через 20 хв), тому 

може бути інтерпретована  як бальнеоефект на регуляторні чинники. Друга ГК пояснює 15,5% 

дисперсії і однозначно інтерпретується як ефекти Нафтусі на секрецію шлункового соку та його 

складників. Ще 3,7% дисперсії поглинається змінами концентрації в соці пепсину та його рН, 

відображеними в восьмій ГК. Третя ГК (13,2%) характеризує вплив на салурез, четверта ГК (9,9%) 

- на осмотично активні електроліти плазмпи (через мінералокортикоїдну активність) і, в меншій 

мірі, на магнійемію; тут же виявляється день курсу бальнеотерапії.  

П'ята ГК (6,9%) характеризує ефект Нафтусі на сечовиділення, опосередкований 

антидіуретичним гормоном, та екскрецію з сечею кислоти. Шоста ГК пояснює 5,4% мінливості і 

інтерпретується як дуже пізний (через 60 хв) ефект на симпатичний тонус і симпато-вагальний 

баланс. Сьома ГК (4,6%) стосується змін кальційемії і кальцій-магнієвого коефіцієнта плазми, 

детермінованих впливом Нафтусі на кальцитонінову активність. Дев'ята ГК (3,5%) інтерпретується 

як ранні ефекти на вивільнення в кров інсуліну, гастрину і глюкагону, натомість десята ГК (2,6%)  

характеризує пізні  ефекти на ці регуляторні поліпептиди, а також на параметри вегетативної 

регуляції впродовж різних фаз бальнеореакції. 

Отже, перша, шоста, сьома, дев'ята і десята ГК, сумарно пояснюючи 37,5% дисперсії 

інформаційного поля термінових ефектів Нафтусі, характеризують зміни параметрів гастроентеро-

панкреатичної ендокринної і вегетативної нервової системи, а також паратиринової і 

кальцитонінової гормональної активності, котрі, своєю чергою, детермінують зміни параметрів 

шлункового соку, інформація про які сконденсована у другій і восьмій ГК (19,2% дисперсії), сечі 

(20,1% дисперсії, поглиненої третьою і п'ятою ГК) та осмолярність плазми (9,9% дисперсії - 

четверта ГК).       

Розширена матриця факторного навантаження (табл. 4.7) засвідчує, що вісім із десяти 

кластерів термінових ефектів тісно пов'язані із загальними факторами і лише сьомий і дев'ятий 



  

кластери - із унікальними факторами. Разом з тим, перший, другий, четвертий, п'ятий і шостий   

кластери посередньо корелюють ще й з іншими загальними факторами. 

З іншого боку, перший загальний фактор (S1) тісно корелює із першим і десятим кластерами 

(Cl1 і Cl10), S2 - із Cl8, S5 - із Cl2, S6 - із Cl3, S7 - із Cl4; S8 - із Cl5; S9 - із Cl6. Кореляція середньої сили 

має місце між S1 та Cl6 і Cl7, S2 - із  Cl2 та Cl5, S3  - із Cl4, Cl7 та Cl9, S4 - із Cl1. З-поміж унікальних 

факторів Р1 і Р3 тісно пов'язані із Cl7 і Cl9 відповідно, а Р2 і Р4 - посередньо із Cl8 і Cl10 відповідно. 

Таблиця 4.7 

Розширена матриця факторного навантаження. Кореляції кластерів (Сl) ефектів (косокутних 

факторів) із вторинними (S) та первинними (Р) факторами 
 Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 Cl5 Cl6 Cl7 Cl8 Cl9 Cl10 

S1 -0,72 -0,17 0,06 0,00 0,09 -0,62 0,42 0,17 -0,03 0,85 

S2 0,05 0,62 0,06 -0,09 0,53 0,01 -0,01 -0,75 0,00 -0,17 

S3 0,26 -0,21 0,24 0,54 0,05 -0,14 -0,55 -0,14 -0,43 0,20 

S4 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S5 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S6 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S7 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 

P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 

P4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

 

У підсумку (табл. 4.8) виявлено існування трьох загальних факторів - безпосередньо не 

вимірюваних термінових ефектів Нафтусі. Перший з них може бути інтерпретований як 

регуляторний бальнеоефект, тобто вплив Нафтусі на параметри вегетативної нервової, гастрин-

глюкагонової гуморальної та паратиринової гормональної регуляції. Звертає на себе увагу низка 

фактів. По-перше, найсуттєвіша роль (судячи за модулями навантажень) у регуляторному ефекті 

Нафтусі належить змінам саме інтегральних  регулюючих параметрів: холінергічно-

адренергічного і гастрин-глюкагонового балансу, а також паратиринової активності. По-друге, у 

змінах вегетативного балансу роль холінергічних впливів дещо (різниця модулів навантажень 

0,10÷0,12) переважає роль адренергічних впливів; натомість між такими гастрину і глюкагону в 

ранній фазі бальнеоефекту різниця практично відсутня (0,01). По-третє, факторне навантаження 

змін гастрин-глюкагонового балансу в ранній фазі ефекту Нафтусі має негативний знак, аналогічно 

до такого змін паратиринової активності і вагального тонусу, тоді як в пізній фазі знак факторного 

навантаження цього параметра реверсується у позитивний, як це має міцсце стосовно змін 

вегетативного балансу і симпатичного тонусу. Така ситуація зумовлена тим, що в пізній фазі 

бальнеоефекту роль змін гастринемії сходить нанівець (r=0,17), натомість глюкагонемії - зростає 

(від +0,43 до +0,63).  

Таблиця 4.8 

Навантаження вторинних (S) і первинних (Р) факторів (суттєві >0,70)  
Код S1 S2 S3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

AMo/ΔX20 0,73   0,27 0,30        -0,28 

AMo/ΔX40 0,71            -0,49 

PTA -0,71   -0,54          

AMo/ΔX60 0,71        0,48    -0,29 

Gas/Glu15 -0,68   -0,61          

ΔX20 -0,67        0,37    0,39 

ΔX40 -0,66        0,28    0,56 

CaP -0,65  0,43 -0,32     0,21 0,39    

ΔX60 -0,64   0,29     -0,22    0,39 

Gl45 0,63            -0,43 

АМо20 0,57   0,42 0,43    0,23  0,24   

АМо40 0,54   0,21    0,31  0,27 0,32  -0,26 

АМо60 0,52        0,67 0,20    

PP 0,50   0,60 -0,26     0,46    

Gas15 -0,44   -0,27  -0,20      0,69  

Gl15 0,43  -0,42 0,42        0,57  



  

Gas/Glu45 0,31   0,65          

pHS  -0,75         -0,46   

Q P  0,74   -0,51      0,24   

PS -0,32 0,67  -0,31       0,47   

Q HT -0,51 0,56  -0,29 -0,41         

VP -0,32 0,55   -0,71         

Q Cl  0,49   -0,80         

HTU  0,48      -0,78      

Q K  0,45   -0,81         

Diu  0,42      -0,83      

VNP  0,41  0,21 -0,80         

Q Na  0,41  0,21 -0,80         

ADH  -0,41      0,82      

pHU  0,26      -0,42      

Ca/MgP -0,52  0,58 -0,26      0,45    

MgP   -0,49    -0,32  0,26 -0,30    

МСА   0,48    0,85       

NaP   0,47    0,86       

ClP   0,47    0,86       

KP   0,47    0,86       

CTA   -0,46       -0,73    

Ins   -0,41         0,80  

ClU   0,23   0,96        

PU   0,23   0,92        

MgU      0,93        

NaU      0,88        

KU   0,20   0,83        

CaU     0,21 0,83    -0,24    

Gas45 0,17       0,28 -0,46  0,33  -0,28 

Day     0,20  -0,28  0,26     

 

До складу даного загального фактора входять, поряд із регулюючими, регульовані 

параметри, точніше їх зміни під впливом Нафтусі: кальційемія, фосфатемія, Ca/Mg-коефіцієнт 

плазми та секреція шлунком титрованої кислоти (в складі парієтальної компоненти соку) і 

концентрація в соці пепсину. Цілком природно, що знак факторних навантажень змін параметрів 

секреторної функції шлунка аналогічний такому змін паратиринової активності, кальційемії, 

Ca/Mg-коефіцієнту, вагального тонусу (впродовж всього періоду реакції), гастрин-глюкагонового 

балансу і гастрину (в ранній фазі реакції), натомість протилежний такому змін вегетативного 

балансу, симпатичного тонусу і глюкагонемії (впродовж всього періоду реакції), а також 

фосфатемії. 

Другий загальний фактор інтерпретується як гастро-ренальний, позаяк об'єднує термінові 

ефекти Нафтусі на шлункову секрецію та виділення нирками сечі і кислоти. При цьому 

максимальне факторне навантаження притаманне змінам саме рН соку - його кардинального 

параметра. Тут же природно виявляється зміна рівня в плазмі антидіуретичного гормону. 

Третій загальний фактор об'єднує ефекти Нафтусі на вміст в плазмі електролітів, 

опосередковані, очевидно, змінами мінералокортикоїдної і кальцитонінової активностей та, 

мабуть, глюкагонемії і інсулінемії. Максимальне факторне навантаження припадає на зміни 

кальцій-магнієвого коефіцієнту плазми. Останній параметр, як і кальційемія та рання 

глюкагонемія,  одночасно належить до третього і першого загальних факторів. 

Зміни параметрів салурезу не мають суттєвих навантажень на жоден із загальних факторів, 

натомість дуже тісно корелюють із третім унікальним фактором. 

Нарешті, слід зауважити, що день курсу не має суттєвих навантажень на жоден із загальних 

чи унікальних факторів термінових ефектів. Сказане стосується також змін гастринемії в пізній 

фазі реакції.  

Одним із підсумків факторного аналізу є можливість на основі розширеної матриці 

факторних навантажень обчислити сумарні коефіцієнти автокореляції (within) ρ та взаємокореляції 

(between) r, які, згідно з концепцією C. Shannon [], розвиненою Н.П. Суворовым и И.Г Суворовой [] 

та імплементованою в біологію та фізіологію І.Л. Поповичем [], характеризують інформаційні 



  

складові як технічних, так і фізіологічних систем, виступаючи критеріями їх оптимальності і 

досконалості - гармонії. Кількісною характеристикою гармонії є різниця між авто- і 

взаємокореляцією.  

За нашими розрахунками, в базальному періоді  величина ρ=0,895±0,024; r=0,046±0,012, 

отже, індекс гармонії складає 0,849. Натомість в реактивному періоді ρ зменшується до 

0,781±0,031, а r - збільшується до 0,058±0,011, так що індекс гармонії зменшується до 0,723. Отже, 

БАВН через 1 год після вживання вносить дизгармонію у секреторну функцію шлунку, діуретично-

салуретичну функцію нирок та їх нейро-гормонально-гуморальну регуляцію. 

Виходячи із підсумків факторного аналізу термінових ефектів, згідно з якими чільне місце 

серед варіант другого загального фактора за навантаженнями посідає зміна рН соку, кластеризація 

ефектів була проведена саме за цим показником. На першому етапі проаналізовано квантитативні 

(кількісні) варіанти ефектів, а на другому - квалітативні (якісні) варіанти.  

  

4.2. Квантитативні варіанти термінових ефектів води Нафтуся на рН шлункового соку 

Прелімінарний графічний аналіз показав (рис. 4.1), що серед 37 осіб із базальною 

анацидністю (An) після вживання БАВН у 10 рН практично не змінюється (ефект надалі 

маркується як An+-), у 20 - знижується помірно, тобто кислотність відповідно підвищується (An+), 

тді як у 7 - знижується значно (An++). Серед 54 осіб із базальнпим рН на рівнях гіпо-, нормо- чи 

гіперацидності (рис. 4.1, 4.2), у 38 у відповідь на БАВН кислотність (acidity) підвищується, при 

цьому у однієї половини - помірно (А+), а у іншої -  значно (А++). 

Рис. 4.2. Варіанти рН соку в базальному (B) та реактивному (R) періодах секреції (деталізація 

випадків із базальним рН <2) 

Встановлено, що серед осіб без анацидності (табл. 4.9, рис. 4.3, 4.4) помірне, але значуще 

зниження рН соку, тобто підвищення його кислотності, а також концентрації пепсину (на 12%), 

асоціюються із тенденцією до зменшення напруження секреції, більш вираженою стосовно 

Рис. 4.1. Варіанти рН соку в базальному (B) та реактивному 

(R) періодах секреції
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лужного компоненту соку, так що дебити як кислоти, так і пепсину вірогідно не відрізнялися від 

базальних, як і головних електролітів соку.  

Таблиця 4.9 

Квантитативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та його супутні 

параметри 
Показник Ефект А+ А++ А- А-- An+ An++ An+- 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

19 

(21) 

19 

(21) 

8 

(9) 

8 

(9) 

20 

(22) 

7 

(8) 

10 

(11) 

рH соку 

2,0÷1,5 

1,75±0,05 

B 

R 

R-B 

1,76±0,06 

1,66±0,05 

-0,10±0,01# 

1,80±0,03 

1,49±0,03* 

-0,31±0,03# 

1,78±0,07 

1,84±0,09 

+0,06±0,02# 

1,53±0,07* 

1,79±0,11 

+0,26±0,04# 

6,41±0,04* 

2,62±0,07* 

-3,79±0,10# 

6,37±0,11* 

1,77±0,06 

-4,60±0,10# 

7,17±0,06* 

7,20±0,03* 

+0,03±0,05 

QHT, мМ/год 

1,5÷5,5 

3,50±0,40 

B 

R 

lgR/B 

2,53±0,55 

2,49±0,43 

+0,04±0,05 

1,37±0,16* 

2,33±0,33* 

+0,23±0,04# 

1,87±0,50* 

1,38±0,44* 

-0,15±0,04# 

2,70±0,82 

1,64±0,37* 

-0,19±0,09# 

0,62±0,05* 

0,99±0,10* 

+0,18±0,04# 

0,66±0,06* 

2,25±0,31* 

+0,52±0,06# 

0,93±0,08* 

0,70±0,05* 

-0,12±0,03# 

V, мл/год 

50÷100 

75±5 

B 

R 

lgR/B 

90±11 

80±12 

-0,06±0,04 

65±5 

56±6* 

-0,08±0,04 

81±11 

65±8 

-0,09±0,02# 

66±16 

66±6 

+0,04±0,09 

62±5* 

80±5 

+0,12±0,03# 

66±6 

70±5 

+0,02±0,04 

93±8 

70±5 

-0,12±0,03# 

VP, мл/год 

20÷50 

35±3 

B 

R 

lgR/B 

32,0±5,0 

29,8±4,4 

-0,02±0,04 

21,0±1,8* 

23,6±2,9* 

+0,04±0,04 

26,9±4,3 

20,9±3,6* 

-0,10±0,02# 

27,5±7,3 

22,3±2,6* 

-0,04±0,09 

16,6±1,2* 

22,4±1,6* 

+0,13±0,03# 

17,7±1,5* 

26,2±2,3* 

+0,17±0,05# 

25,0±2,2* 

18,7±1,3* 

-0,12±0,03# 

VNP, мл/год 

55÷25 

40±3 

B 

R 

lgR/B 

57,9±6,8* 

50,7±8,1 

-0,08±0,05 

44,4±3,4 

32,3±3,6 

-0,15±0,05# 

54,3±8,0 

43,6±5,6 

-0,08±0,02# 

38,2±8,6 

43,4±4,0 

+0,10±0,09 

45,4±3,4 

57,8±3,7* 

+0,11±0,03# 

48,3±4,1 

43,4±3,8 

-0,05±0,04 

68,2±6,1* 

51,1±3,6* 

-0,12±0,03# 

Пепсин, мг/л 

200÷400 

300±20 

B 

R 

lgR/B 

313±24 

350±26 

+0,05±0,01# 

277±9 

431±23* 

+0,18±0,02# 

298±28 

284±28 

-0,02±0,01# 

424±43* 

300±30 

-0,15±0,01# 

80±2* 

180±5* 

+0,35±0,02# 

81±4* 

290±24 

+0,55±0,03# 

51±1* 

50±1* 

-0,01±0,01 

QP, мг/год 

10÷40 

25±3 

B 

R 

lgR/B 

29,8±5,2 

28,2±4,3 

-0,01±0,04 

18,2±1,6 

24,0±3,2 

+0,11±0,04# 

24,3±4,6 

18,7±3,9 

-0,11±0,02# 

28,2±7,9 

19,8±2,9 

-0,10±0,09 

5,0±0,4* 

14,5±1,1* 

+0,46±0,03# 

5,5±0,6* 

20,1±2,3 

+0,57±0,06# 

4,8±0,4* 

3,5±0,3* 

-0,13±0,04# 

QCl, мМ/год 

4,5÷16,5 

10,5±1,2 

B 

R 

lgR/B 

12,68±1,66 

11,40±1,70 

-0,05±0,04 

9,12±0,71 

8,06±0,91 

-0,07±0,04 

11,37±1,61 

9,00±1,20 

-0,09±0,02# 

9,46±2,28 

9,20±0,80 

+0,03±0,09 

8,50±0,03 

11,04±0,72 

+0,12±0,03# 

9,05±0,76 

9,88±0,77 

+0,04±0,04 

12,77±1,14 

9,57±0,67 

-0,12±0,03# 

QNa, мМ/год 

10,4÷2,9 

6,65±0,75 

B 

R 

lgR/B 

7,63±0,90 

6,67±1,06 

-0,08±0,05 

5,85±0,44 

4,26±0,47* 

-0,15±0,05# 

7,16±1,06 

5,75±0,74 

-0,08±0,02# 

5,03±1,13 

5,71±0,53 

+0,10±0,09 

5,98±0,45 

7,62±0,48 

+0,11±0,03# 

6,37±0,54 

5,71±0,51 

-0,05±0,04 

9,00±0,80* 

6,74±0,47 

-0,12±0,03# 

QК, мМ/год 

0,66÷2,44 

1,55±0,18 

B 

R 

lgR/B 

1,82±0,22 

1,61±0,25 

-0,07±0,04 

1,36±0,10 

1,07±0,12* 

-0,12±0,04# 

1,67±0,24 

1,34±0,17 

-0,08±0,02# 

1,26±0,29 

1,34±0,12 

+0,07±0,09 

1,34±0,10 

1,72±0,11 

+0,11±0,03# 

1,43±0,12 

1,38±0,11 

-0,01±0,04 

2,01±0,18 

1,51±0,11 

-0,12±0,03# 

Примітки: 1. Базальна анацидність (An) і базальна кислотопродукція (А) та скерованість і 

виразність змін рН соку. 

                   2. B - базальний період секреції; R - реактивний (послідовний) період секреції. 

                   3. Показники, вірогідно відмінні від нормальних, позначені *. 

                   4. Значущі ефекти, обчислені за прямими різницями, позначені #.  

 

У іншої групи, аналогічної за чисельністю, де мало місце виражене зниження рН соку, 

концентрація пепсину зростала на 51%, що попри ту ж тенденцію до зменшення об'єму соку (за 

рахунок непарієтального компоненту) супроводжувалося приростом кислотопродукції на 70%, а 

пепсиноутворення - на 29%. Натомість реципрокно зменшувалась секреція калію і, особливо, 

натрію за відсутності значущої зміни - хлориду. 

Помірне зниження  кислотності соку і вмісту в ньому пепсину супроводжується 

вираженішим зменшенням напруження парієтальної секреції, так що дебит кислоти падав на 29%, 

пепсину - на 22%, що поєднувалось із зменшенням дебиту електролітів, тобто мала місце помірна 

інгібіція секреторної функції. 

У випадках, де констатовано виражене падіння кислотності соку, знижувалась також 

концентрація пепсину, але в меншій мірі - на 29%.  При цьому секреція кислотного компоненту 

проявляла тенденцію до зменшення, а лужного - до підвищення, так що кислотопродукція 

зменшувалася на 35%, дебит пепсину - на 21% за відсутності змін секреції електролітів. 

Зниження рН соку від квазінейтральних величин до зони гіпоацидності з появою в ньому 

іонів Н+ та зникненніям бікаробонат-іонів супроводжується збільшенням секреції соку на 32%, 



  

більшою мірою (на 35%) за рахунок його кислотного компоненту, що в сукупності дає приріст 

кислотопрдукції на 51%, але без досягнення нижньої межі норми. Ще більшою мірою зростає 

продукція пепсину - на 188%, досягаючи  нижньої зони норми. Описані зміни параметрів соку 

супроводжуються збільшенням на третину секреції електролітів. 

У випадках, коли рН досягав зони оптимуму для пепсину, констатовано нормалізацію 

концентрації і продукції останнього, а також дебиту кислоти, за рахунок прискорення на 48%  

швидкості секреції парієтального компоненту соку в поєднанні із тенденцією до уповільнеення (на 

11%) секреції його лужного компоненту. Секреція електролітів при цьому залишається незмінною. 

Рис. 4.3. Квантитативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та його 

супутні параметри 
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 Рис. 4.4. Квантитативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та продукцію 

електролітів  
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Збереження після вживання БАВН нейтрального рівня рН, як і значно зниженої концентрації в 

соці пепсину, асоціюється із гальмуванням секреції соку на 24%, рівною мірою обох його 

компонентів, без змін концентрацій в соці електролітів.   

На рис. 4.5 візуалізовано термінові ефекти БАВН на параметри шлункового соку в діапазоні 

змін його рН від +0,26±0,04 до -4,60±0,10, тобто від максимального зниження кислотності до 

максимального її підвищення. Видно, що лише паттерни продукції кислоти і концентрації в соці 

пепсину задовільно інверсно узгоджуються із паттерном рН соку. Звертає на себе увагу подібність 

паттернів продукції натрію і калію та секреції непарієтального компоненту соку. 

З огляду на загальновідому діуретичну та салуретичну дію БАВН, а також самостійну і/або 

опосередковану роль деяких іонів, передовсім кальцію та магнію, в регуляції шлункової секреції, 

ми вивчали синхронно із змінами рН соку  зміни діурезу, екскрецію титрованої кислоти нирками, а 

також обмін основних електролітів. 

Виявлено (табл. 4.10, рис. 4.6) певну реципрокність між виділенням кислоти шлунком та 

нирками у осіб без анацидності. Так, зниження рН, тобто активація секреції кислоти в порожнину 

шлунка поєднується із зменшенням її екскреції в сечу, тоді як виражене гальмування ацидогенезу 

фундальними залозами супроводжується прискоренням ацидогенезу нирковими канальцями. Разом 

з тим, помірне гальмування кислотоутворення в шлунку не асоціюється із закономірними змінами 

екскреції титрованої кислоти. У осіб із базальною анацидністю, навпаки, залежність має прямий 

характер. 

Описані зміни відбуваються на фоні прискорення в тій чи іншій мірі екскреції з сечею 

кальцію, магнію, фосфатів і хлориду, незалежно від типу секреторної реакції шлунка (рис. 4.7, 4.8).  

Таблиця 4. 10 

Квантитативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та параметри сечі 

 
Показник Ефект А+ А++ А- А-- An+ An++ An+- 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

19 

(21) 

19 

(21) 

8 

(9) 

8 

(9) 

20 

(22) 

7 

(8) 

10 

(11) 

Діурез, мл/год 

33÷63 

48±3 

B 

R 

lgR/B 

55±12 

58±9 

+0,12±0,10 

50±7 

69±9 

+0,15±0,06# 

64±11 

56±11 

-0,05±0,10 

31±7* 

57±11 

+0,31±0,19 

26±5* 

64±8 

+0,41±0,06# 

24±4* 

63±5* 

+0,44±0,09# 

38±7 

57±7 

+0,23±0,11# 

АДГ, нг/л 

0÷4,3 

2,15±0,43 

B 

R45 

lgR45/B 

2,08±0,07 

1,83±0,17 

-0,09±0,06 

2,24±0,08 

1,91±0,16 

-0,10±0,04# 

2,29±0,06 

2,53±0,32 

+0,02±0,06 

2,10±0,11 

1,56±0,35 

-0,24±0,14 

2,24±0,05 

1,29±0,13 

-0,27±0,04# 

2,25±0,03 

1,23±0,20 

-0,29±0,07# 

2,18±0,10 

1,74±0,28 

-0,15±0,07# 

рН сечі 

5,0÷6,5 

5,75±0,15 

B 

R 

R-B 

5,80±0,17 

6,14±0,17 

+0,34±0,13# 

5,78±0,15 

5,60±0,15 

-0,18±0,13 

5,60±0,32 

5,14±0,25* 

-0,46±0,16# 

5,45±0,15 

5,50±0,39 

+0,05±0,30 

5,57±0,15 

5,68±0,19 

+0,11±0,08 

5,13±0,17* 

5,61±0,15 

+0,49±0,17# 

5,48±0,23 

5,43±0,12 

-0,05±0,19 

HT-урія, мМ/год 

0,42÷1,25 

0,83±0,08 

B 

R 

lgR/B 

2,72±0,72* 

1,93±0,44* 

-0,13±0,03# 

1,85±0,34* 

1,66±0,25* 

-0,05±0,08 

1,72±0,35* 

0,84±0,12 

-0,26±0,10# 

0,95±0,20 

1,27±0,30 

+0,11±0,19 

0,87±0,18 

2,08±0,40* 

+0,38±0,07# 

0,57±0,10* 

2,28±0,36* 

+0,64±0,17# 

1,29±0,36 

1,72±0,23* 

+0,26±0,12# 

Cl-урія, мМ/год 

5,4÷10,8 

8,10±0,54 

B 

R 

lgR/B 

6,58±0,43* 

8,03±1,10 

+0,04±0,05 

6,10±0,40* 

8,09±0,65 

+0,11±0,04# 

5,23±0,63* 

7,28±1,29 

+0,12±0,05# 

4,60±0,40* 

6,18±1,13 

+0,09±0,08 

   

P-урія, мМ/год 

0,43÷2,69 

1,56±0,23 

B 

R 

lgR/B 

1,46±0,21 

2,17±0,39 

+0,18±0,07# 

1,16±0,17 

1,28±0,07 

+0,10±0,04# 

1,18±0,27 

1,53±0,25 

+0,16±0,06# 

0,94±0,14* 

1,55±0,28 

+0,21±0,10# 

   

Ca-урія, мМ/год 

0,06÷0,27 

0,17±0,02 

B 

R 

lgR/B 

0,15±0,02 

0,23±0,03 

+0,19±0,07# 

0,15±0,02 

0,22±0,02 

+0,23±0,05# 

0,11±0,03 

0,16±0,03 

+0,20±0,08# 

0,11±0,03 

0,10±0,02* 

+0,04±0,20 

   

Mg-урія, мМ/год 

0,13÷0,42 

0,27±0,03 

B 

R 

lgR/B 

0,05±0,01* 

0,06±0,01* 

+0,11±0,06 

0,05±0,01* 

0,06±0,01* 

+0,13±0,04# 

0,04±0,01* 

0,05±0,01* 

+0,05±0,07 

0,03±0,01* 

0,05±0,01* 

+0,17±0,11 

   

Na-урія, мМ/год 

4,7÷9,5 

7,10±0,47 

B 

R 

lgR/B 

5,51±0,47* 

7,07±1,18 

+0,04±0,07 

4,99±0,43* 

7,14±0,71 

+0,14±0,06# 

4,05±0,68* 

6,27±1,39 

+0,16±0,08# 

3,38±0,43* 

5,08±1,22 

+0,11±0,11 

   

K-урія, мМ/год 

1,67÷3,33 

2,50±0,17 

B 

R 

lgR/B 

2,35±0,04 

2,46±0,09 

+0,02±0,02 

2,31±0,03 

2,47±0,05 

+0,03±0,01# 

2,24±0,05 

2,40±0,10 

+0,03±0,01# 

2,19±0,03 

2,31±0,09 

+0,02±0,02 

   

 



  

Сказане стосується також діуретичних ефектів, котрі, своєю чергою, опосередковані 

реципрокними змінами рівня в плазмі антидіуретичного гормону. 

Між змінами рН соку і сечі закономірні зв'язки відсутні 

Теж без закономірного зв'язку з останнім в плазмі знижується в усіх групах концентрація 

хлориду і проявляє тенденцію до зростання концентрація магнію (табл. 4.11, рис. 4.9). 

Разом з тим, зміни рівня в плазмі кальцію і фосфатів закономірно пов'язані із характером та 

вираженістю секреторної реакції шлунка на БАВН. Так, підвищення кислотності супроводжується 

зниженням фосфатемії та підвищенням кальційємії і навпаки.  

Таблиця 4.11 

Квантитативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та параметри 

електролітів плазми крові 
Показник Ефект А+ А++ А- А-- 
min÷max 

X±m 

n 

 

19 

 

19 

 

8 

 

8 

 

Са-емія, мМ/л 

2,2÷3,0 

2,60±0,08 

B 

R 

lgR/B 

2,25±0,01* 

2,25±0,03* 

0,00±0,01 

2,23±0,07* 

2,70±0,19 

+0,07±0,01# 

2,37±0,18 

2,31±0,06* 

-0,01±0,02 

2,17±0,02* 

2,12±0,06* 

-0,01±0,01 

Mg-емія, мМ/л 

0,50÷1,25 

0,88±0,07 

B 

R 

R-B 

0,74±0,02 

0,76±0,02 

+0,01±0,01 

0,75±0,01 

0,79±0,03 

+0,02±0,01 

0,79±0,02 

0,79±0,02 

0,00±0,01 

0,77±0,03 

0,79±0,02 

+0,01±0,02 

Na-емія, мМ/л 

130÷150 

140,0±2,0 

B 

R 

lgR/B 

145,9±3,9 

132,2±2,6* 

-0,04±0,01# 

146,6±4,0 

133,9±3,2 

-0,04±0,01# 

171,2±14,0* 

151,6±5,8 

-0,05±0,02# 

166,9±5,5* 

160,7±4,2* 

-0,02±0,02 

K-емія, мМ/л 

3,6÷5,4 

4,50±0,18 

B 

R 

lgR/B 

4,68±0,07 

4,42±0,05 

-0,02±0,01# 

4,70±0,08 

4,45±0,06 

-0,02±0,01# 

5,17±0,27* 

4,79±0,11 

-0,03±0,01# 

5,09±0,10* 

4,97±0,08* 

-0,01±0,01 

Сl-емія, мМ/л 

95÷110 

102,5±1,5 

B 

R 

lgR/B 

103,8±2,2 

96,1±1,5* 

-0,03±0,01# 

104,2±2,2 

97,0±1,8* 

-0,03±0,01# 

118,0±7,2* 

107,0±3,3 

-0,04±0,02# 

115,6±3,1* 

112,1±2,4* 

-0,01±0,01 

P-емія, мМ/л 

0,60÷1,29 

0,95±0,07 

B 

R 

lgR/B 

1,26±0,02* 

1,21±0,02* 

-0,01±0,01 

1,34±0,02* 

1,18±0,02* 

-0,05±0,01# 

1,15±0,06* 

1,18±0,07* 

+0,01±0,01 

1,08±0,04 

1,24±0,03* 

+0,06±0,02# 

Ca/P = РТА 

2,10÷3,80 

2,74±0,14 

B 

R 

lgR/B 

1,81±0,04* 

1,87±0,04* 

+0,01±0,01 

1,69±0,08* 

2,31±0,19 

+0,12±0,02# 

2,13±0,24* 

2,03±0,17* 

-0,02±0,01 

2,03±0,07* 

1,71±0,06* 

-0,07±0,02# 

10/Са*Р = СТА 

3,0÷5,0 

4,0±0,2 

B 

R 

lgR/B 

3,56±0,07* 

3,68±0,06 

+0,01±0,01 

3,41±0,07* 

3,32±0,15* 

-0,02±0,01 

3,82±0,22 

3,73±0,13 

-0,01±0,03 

4,31±0,16 

3,84±0,16 

-0,05±0,02# 

Na/K = МСА 

29,6÷32,6 

31,1±0,3 

B 

R 

lgR/B 

31,1±0,3 

29,8±0,2* 

-0,02±0,01# 

31,1±0,3 

30,0±0,3* 

-0,02±0,01# 

32,8±0,9 

31,5±0,5 

-0,02±0,01 

32,8±0,4* 

32,3±0,3* 

-0,01±0,01 

Ca/Mg 

2,10÷3,80 

2,95±0,17 

B 

R 

lgR/B 

3,10±0,08 

3,01±0,07 

-0,01±0,01 

2,98±0,11 

3,55±0,34 

+0,05±0,02# 

3,01±0,26 

2,94±0,14 

-0,01±0,02 

2,85±0,10 

2,69±0,10 

-0,03±0,02 

 

 



  

 

Рис. 4.6. Супутні зміни діурезу та ацидурезу за різних квантитативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на рН шлункового соку  
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    Рис. 4.7. Супутні зміни електролітурії за різних квантитативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на рН шлункового соку  
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       Рис. 4.8. Супутні зміни параметрів сечі за різних квантитативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на рН шлункового соку
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 Рис. 4.9. Супутні зміни електролітемії за різних квантитативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на рН шлункового соку
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         Рис. 4.10. Супутні зміни електролітних співвідношень за різних квантитативних варіантів 

термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку 
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    Рис. 4.11. Супутні зміни електролітів та їх співвідношень за різних квантитативних варіантів 

термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку 
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         Добре відомо, що вміст в плазмі та екскреція з сечею кальцію і фосфатів найбільш підлеглі 

регуляторним впливам паратирину і кальцитоніну. При цьому обидва гормони збільшують 

кальцій- і фосфатурію та знижують фосфатемію, тобто виступають як синергісти, в той час як 

стосовно рівня кальціємії дія їх протилежна: паратирин підвищує, а кальцитонін - знижує 

концентрацію цього іона в плазмі. Ці ефекти гормонів настільки закономірні, що донедавна лежали 

в основі біологічного методу визначення їх в крові []. З другого боку, паратирин і кальцитонін 

чинять протилежні ефекти на шлункову секрецію []. Нами виявлено (рис. 4.10, 4.11), що Ca/P-

коефіцієнт плазми як маркер паратиринової активності, закономірно прямо співвідноситься із 

змінами рН соку, чого не можна сказати стосовно маркера кальцитонінової активності, яким 

вважали коефіцієнт 1/Са*Р. Разом з тим, паттерн Са/Mg-коефіцієнту плазми задовільно 

узгоджується із паттерном рН соку. 

При співсиавленні змін рН соку і вмісту в крові гормонів ГЕПЕС виявлено, що кожному 

типу відповіді секреторного апарату притаманна характерна констелляція гормональних зсувів 

(табл. 4.12, рис. 4.12). Це стосується передовсім співвідношення ключових регуляторних 

поліпептидів - гастрину і глюкагону. В цілому активації базальної секреції шлунку передує 

підвищення гастрин-глюкагонового індексу, тоді як гальмуванню - його зниження, що зрозуміло з 

огляду на їх протилежні ефекти []. При цьому помірне підвищення кислотності поєднується із 

помірним підвищенням на 15-й хв Gas/Glu-коефіцієнта, за рахунок переважання вивільнення 

гастрину (+20%) над таким глюкагону (+12%). Водночас виражене підвищення кислотності 

асоціюється із білш вираженими реципрокними змінами цих регуляторів ацидогенезу: 

підвищенням вмісту гастрину на 45% з одночасним падінням глюкагону на 21%, що дає 

відчутніший приріст Gas/Glu-коефіцієнта. З іншого боку, помірне гальмування секреції досягається 

лишень незначним викидом глюкагону (+17%) за відсутності закономірних змін концентрації 

гастрину. Виражений інгібіторний ефект БАВН на ацидогенез досягається шляхом поєднання 

викиду глюкагону (+44%) із гальмуванням вивільнення гастрину (-15%). Зміни гастрин- і 

глюкагонемії на 45-й хв, на  відміну від 15-ї хв, значно слабше чи зовсім не пов'язані із змінами рН 

соку. 

 Вивільнення інсуліну закономірно не ув'язувалося ні з характером, ні з вираженістю 

секреторної реакції шлунку. При цьому його рівень при всіх типах реакції зростав на 68-181%. 

Таблиця 4.12 

Квантитативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та рівень в крові 

регуляторних поліпептидів 

 

Показник Ефект А+ А++ А- А-- 
min÷max 

X±m 

n 

 

19 

 

19 

 

8 

 

8 

 

Інсулін, мМО/л 

3÷23 

13,0±2,0 

B 

R15 

lgR15/B 

3,2±0,9* 

7,0±0,8* 

+0,45±0,08# 

0,9±0,2* 

2,2±0,5* 

+0,23±0,06# 

2,4±0,5* 

6,6±1,5* 

+0,33±0,15# 

5,5±2,1* 

8,9±2,5 

+0,22±0,14 

Гастрин, нг/л 

28÷115 

72±9 

B 

R15 

lgR15/B 

R45 

lgR45/B 

106±10* 

128±11* 

+0,08±0,03# 

97±11 

-0,06±0,03# 

99±9* 

140±10* 

+0,16±0,03# 

81±7 

-0,09±0,03# 

83±16 

83±14 

0,00±0,05 

70±14 

-0,07±0,05 

111±21 

88±11 

-0,07±0,04 

120±27 

+0,01±0,03 

Глюкагон, нг/л 

50÷138 

94±9 

B 

R15 

lgR15/B 

R45 

lgR45/B 

84±6 

89±2 

+0,05±0,03 

89±13 

-0,02±0,05 

112±6 

86±2 

-0,10±0,03# 

80±11 

-0,18±0,05# 

83±10 

93±4 

+0,07±0,04 

93±16 

+0,02±0,06 

62±8* 

84±4 

+0,16±0,05# 

92±28 

+0,07±0,09 

Gas/Glu-коефіцієнт 

0,60÷0,92 

0,76±0,08 

B 

R15 

R15/B 

R45 

R45/B 

1,35±0,12* 

1,48±0,14* 

+0,03±0,03 

1,36±0,19* 

-0,04±0,04 

0,92±0,08 

1,63±0,11* 

+0,26±0,03# 

1,17±0,10* 

+0,09±0,04# 

1,06±0,18 

0,91±0,15 

-0,07±0,04 

1,12±0,29 

-0,09±0,5 

1,72±0,16* 

1,07±0,14 

-0,23±0,05# 

1,57±0,24* 

-0,06±0,06 

 



  

Рис. 4.12. Зміни регуляторних параметрів за різних квантитативних варіантів термінових ефектів 
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Рис. 4.13. Зміни регуляторних параметрів за різних квантитативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на рН шлункового соку 
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Таблиця 4. 13 

Квантитативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та параметри 

вегетативної регуляції 

Показник Ефект А+ А++ А- А-- 

min÷max 

X±m 

n 

 

19 

 

19 

 

8 

 

8 

 

Індекс 

вегетативного 

балансу 

IVB=100*АМо/Δ

Х 

125÷230 

178±10 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

150±21 

174±35 

+0,02±0,04 

189±36 

+0,03±0,06 

143±19 

-0,02±0,07 

156±29 

118±29 

-0,18±0,03# 

114±23* 

-0,16±0,04# 

107±16* 

-0,14±0,06# 

154±30 

225±37 

+0,20±0,05# 

170±34 

+0,05±0,07 

161±28 

+0,05±0,04 

116±28* 

187±29 

+0,26±0,10# 

221±62 

+0,29±0,10# 

145±25 

+0,14±0,08 

Симпатичний 

тонус 

AMo, % 

15÷25 

20,0±1,0 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

17,7±1,0 

18,3±1,2 

+0,01±0,02 

19,8±1,9 

+0,02±0,03 

18,0±1,2 

0,00±0,03 

16,6±1,2* 

15,3±1,5* 

-0,05±0,02# 

15,0±1,5* 

-0,06±0,03# 

14,4±1,0* 

-0,06±0,03# 

20,1±2,1 

22,4±1,7 

+0,06±0,04 

19,8±1,7 

0,00±0,04 

19,1±1,5 

-0,01±0,04 

14,6±1,5* 

16,6±1,4 

+0,06±0,02# 

19,1±2,1 

+0,11±0,05# 

17,1±1,9 

+0,07±0,05 

Вагальний тонус 

ΔХ, мс 

75÷150 

113±8 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

154±16* 

155±20 

-0,01±0,03 

157±20 

0,00±0,04 

164±21* 

+0,03±0,06 

146±12* 

200±19* 

+0,13±0,02# 

176±13* 

+0,09±0,02# 

178±20* 

+0,08±0,04# 

179±47 

114±14 

-0,15±0,07# 

147±25 

-0,05±0,07 

138±18 

-0,07±0,06 

169±29 

105±18 

-0,19±0,08# 

108±12 

-0,17±0,06# 

134±14 

-0,07±0,06 

Вегетативна 

реактивність 

ВР=ІН ст./ІН 

леж. 

0,7÷3,0 

 

B 

R20 

R20-B 

R40 

R40-B 

R60 

R60-B 

3,12±0,68 

7,26±2,66* 

+4,14±2,05# 

7,10±1,87* 

+4,20±1,73# 

5,29±1,55* 

+2,18±1,20 

2,62±0,45 

4,10±0,54* 

+1,46±0,63# 

4,60±0,73* 

+1,96±0,79# 

6,40±2,00* 

+3,79±1,85# 

3,35±0,90 

1,99±0,39 

-1,36±0,63# 

3,33±0,65 

-0,03±0,67 

3,21±1,27 

-0,14±0,70 

7,63±2,29* 

2,49±0,82 

-5,14±2,24# 

5,57±2,79 

-2,06±1,10 

3,38±0,79 

-4,25±1,93# 

 

Аналіз сумісних змін рН соку і параметрів вегетативної регуляції (табл. 4.13, рис. 4.12) 

показує, що лише значне підвищення кислотності асоціюється із значущим зниженням індексу 

вегетативного балансу (IVB) за рахунок, більшою мірою, підвищення вагального тонусу і, меншою 

мірою, зниження симпатичного тонусу. Натомість помірне підвищення кислотності не 

супроводжується закономірними змінами холіно-адренергічної регуляції. З іншого боку, значне 

підвищення рН соку зумовлене поєднанням ослаблення вагальних і посилення симпатичних 

регуляторних впливів на 20-й і 40-й хв після вживання БАВН, тоді як незначне зниження 

кислотності асоціюється лише із короткочасним підвищенням IVB (на 20-й хв). 

На рис. 4.13 сконцентровані паттерни ранньої і пізньої реакції параметрів ГЕПЕС і ВНС за 

різних квантитативних варіантів змін рН шлункового соку. Чітко видно, що саме інтегральні 

параметри - гастрин-глюкагоновий  та симпато-вагальний індекси  - зумовлюють характер і 

виразність ефектів БАВН на кислотність соку, при цьому більшу роль відіграють ранні реакції, ніж 

пізні. 

З метою з'ясування можливості прогнозування виділених нами 7 квантитативних  варіантів 

термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку вся сукупність зареєстрованих базальних 

параметрів була піддана дискримінантному аналізу (метод forward stepwise) []. Програмою 

виявлено 6 параметрів-провісників (в порядку зменшення прогностичної цінності): рН соку,  

концентрація в ньому пепсинну, бікарбонату, кальцитонінова активність плазми, дебит 

бікарбонату і глюкагонемія. Прогностична інформація сконцентрована у 6 радикалах, при цьому 

значущі коефіцієнти канонікальної кореляції мають лише три із них, складаючи відповідно 0,999; 

0,835 і 0,764. Перший радикал інверсно посередньо корелює із рН соку (r=-0,48); другий - прямо 



  

тісно із концентрацією  (r=0,74) і дебитом (r=0,79) бікарбонату та знову - із рН соку, але 

протилежним чином (r=0,43); третій - із кальцитоніновою активністю (r=-0,67), глюкагонемією 

(r=0,53), концентрацією в соці пепсину (r=-0,48)  і знову - із рН  (r=0,35).  

Отже,  перший радикал характеризує кислотний компонент соку, другий - його лужний 

компонент, третій - протеолітичну активність соку і гормональні регулятори секреції. 

Відібрані провісники, будучи включені у класифікаційні функції для кожного варіанту змін 

рН, дозволяють спрогнозувати ефекти в цілому з точністю 75,8%. При цьому надійність прогнозу 

того чи іншого варіанту дуже строката. Так, якщо відсутність змін рН у 10 хворих із анацидністю 

прогнозується безпомилково, помірне зниження рН  за аналогічного його базального рівня (An+) - 

з точністю  95% (1 помилка на 20 хворих), суттєве зниження за відсутності анацидності  (А++) - 

78,9% (4 помилки на 19 осіб), як і суттєве підвищення (А--) - 75% (2 помилки на 8 випадків), то 

ймовірність точного прогнозу помірного підвищення кислотності (А+) складає лише 68,4% (6 

помилок на 19 осіб), помірного зниження (А-) - 50 % (4 помилки на 8 осіб), а стосовно суттєвого 

зниження рН у осіб із анацидністю  вона практично не відрізняєиться від випадковості (28,6% за 

випадковості 14,2%). 

За нестандартизованими канонікальними величинами перших трьох радикалів базальний 

стан кожного із 91 обстежених осіб, який зумовлює той чи інший варіант зміни рН після вживання 

БАВН, може бути візуалізований на площинах  (рис. 4.14). 

 

Рис. 4.14. Нестандартизовані канонікальні величини радикалів  базальних параметрів осіб за різних  

квантитативних варіантів термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку 
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Видно, що на площині перших двох радикалів хворі із базальною анацидністю, у котрих рН не 

змінюється (An+-), локалізуються в діапазоні  -30÷-36 (Root 1) і 1,5÷6,56 (Root 2), чітко 

відмежовуючись від решти груп-кластерів. Хворі із аналогічним рівнем рН, але який під впливом 

БАВН знижується, мало відрізняються від попередніх за першим радикалом, натомість володіють 

діаметрально протилежними величинами другого радикалу. При цьому особи із помірною (An+) і 

значною (An++) активацією ацидогенезу переміщуються. З іншого боку, особи із базальним рівнем 

рН в діапазоні суб-, нормо- чи гіперацидності характеризуються позитивними величинами першого 

радикалу (в діапазоні 17÷22) і квазінульовими - другого, перемішуючись між собою, тобто не 

розрізняюиться просторово. Більш-менш чітке розмежування виявляється лише за третім 

радикалом. Так, для осіб із значним кислотоінгібіторним ефекторм (А--) характерні мінімальні 

величини третього радикалу (пересічно -3,09), натомість значній активації ацидогенезу (А++) 

передують максимальні величини (пересічно +1,42).      

4.3. Квалітативні варіанти термінових ефектів води Нафтуся на рН шлункового соку 

Позаяк квантитативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку в  ціломуне 

піддаються достатньо точному прогнозуванню, що можна розцінити як недостатньо адекватний 

підхід до кластеризації, на наступному етапі кластеризація ефектів була здійснена наінших засадах 

- квалітативних, тобто на основі якісних змін рН. 

Сформовано 7 груп-кластерів, тобто квалітативних варіантів ефектів  (табл. 3.14).  

Таблиця 4.14 

Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та його супутні 

параметри 
Показник Ефект An/An N/S N/N- An/S An/N N/N+ N/H 
min÷max 

X±m 

n 

(%) 

10 

(11) 

4 

(4) 

12 

(13) 

20 

(22) 

7 

(8) 

23 

(25) 

15 

(16) 

рH соку 

2,0÷1,5 

1,75±0,05 

B 

R 

R-B 

7,17±0,06* 

7,20±0,03* 

+0,03±0,05 

1,92±0,05* 

2,21±0,04* 

+0,29±0,07# 

1,56±0,06* 

1,68±0,04 

+0,12±0,03# 

6,41±0,04* 

2,62±0,07* 

-3,79±0,10# 

6,37±0,11* 

1,77±0,06 

-4,60±0,10# 

1,89±0,02 

1,70±0,03 

-0,19±0,02# 

1,62±0,05 

1,38±0,02 

-0,24±0,05# 

QHT, мМ/год 

1,5÷5,5 

3,50±0,40 

B 

R 

lgR/B 

0,93±0,08* 

0,70±0,05* 

-0,12±0,03# 

1,15±0,14* 

0,64±0,07* 

-0,24±0,03# 

2,66±0,60 

1,80±0,33* 

-0,14±0,06# 

0,62±0,05* 

0,99±0,10* 

+0,18±0,04# 

0,66±0,06* 

2,25±0,31* 

+0,52±0,06# 

1,25±0,17* 

1,79±0,27* 

+0,15±0,04# 

3,02±0,62 

3,37±0,45 

+0,12±0,07 

V, мл/год 

50÷100 

75±5 

B 

R 

lgR/B 

93±8 

70±5 

-0,12±0,03# 

79±16 

78±6 

+0,01±0,07 

72±12 

61±9 

-0,03±0,06 

62±5* 

80±5 

+0,12±0,03# 

66±6 

70±5 

+0,02±0,04 

72±7 

71±10 

-0,04±0,04 

86±3 

65±9 

-0,11±0,05# 

VP, мл/год 

20÷50 

35±3 

B 

R 

lgR/B 

25,0±2,2* 

18,7±1,3* 

-0,12±0,03# 

23,0±4,2* 

20,0±1,7* 

-0,04±0,06 

28,6±5,3 

22,1±2,8* 

-0,08±0,06 

16,6±1,2* 

22,4±1,6* 

+0,13±0,03# 

17,7±1,5* 

26,2±2,3* 

+0,17±0,05# 

21,8±2,2* 

24,2±3,5* 

+0,02±0,04 

33,7±5,8 

30,6±4,0 

-0,01±0,05 

VNP, мл/год 

55÷25 

40±3 

B 

R 

lgR/B 

68,2±6,1* 

51,1±3,6* 

-0,12±0,03# 

56,5±12,2 

57,7±4,1* 

+0,04±0,08 

42,9±7,0 

38,8±3,2 

0,00±0,06 

45,4±3,4 

57,8±3,7* 

+0,11±0,03# 

48,3±4,1 

43,4±3,8 

-0,05±0,04 

50,1±4,4 

46,4±6,9 

-0,07±0,04 

52,7±7,4 

34,0±4,6 

-0,19±0,05# 

Пепсин, мг/л 

200÷400 

300±20 

B 

R 

lgR/B 

51,2±1,3* 

50,1±0,7* 

-0,01±0,01 

247±8* 

200±11* 

-0,09±0,03# 

399±33* 

323±19 

-0,08±0,02# 

80±2* 

180±5* 

+0,35±0,02# 

81±4* 

290±24 

+0,55±0,03# 

254±5* 

310±10 

+0,08±0,01# 

359±24 

514±16* 

+0,17±0,03# 

QP, мг/год 

10÷40 

25±3 

B 

R 

lgR/B 

4,8±0,4* 

3,5±0,3* 

-0,13±0,04# 

19,3±3,4 

15,7±1,9* 

-0,08±0,04 

28,6±5,7 

20,5±3,0 

-0,11±0,06 

5,0±0,4* 

14,5±1,1* 

+0,46±0,03# 

5,5±0,6* 

20,1±2,3 

+0,57±0,06# 

18,5±1,9 

21,6±3,1 

+0,05±0,04 

32,4±6,0 

33,0±4,4 

+0,05±0,06 

QCl, мМ/год 

4,5÷16,5 

10,5±1,2 

B 

R 

lgR/B 

12,77±1,14 

9,57±0,67 

-0,12±0,03# 

10,97±2,25 

10,62±0,80 

+0,01±0,07 

10,23±1,72 

8,60±0,5 

-0,04±0,06 

8,50±0,03 

11,04±0,72 

+0,12±0,03# 

9,05±0,76 

9,88±0,77 

+0,04±0,04 

9,97±0,93 

9,91±1,44 

-0,03±0,04 

12,31±1,88 

9,45±1,25 

-0,10±0,05# 

QNa, мМ/год 

10,4÷2,9 

6,65±0,75 

B 

R 

lgR/B 

9,00±0,80* 

6,74±0,47 

-0,12±0,03# 

7,45±1,61 

7,61±0,54 

+0,04±0,08 

5,64±0,92 

5,11±0,43 

0,00±0,07 

5,98±0,45 

7,62±0,48 

+0,11±0,03# 

6,37±0,54 

5,71±0,51 

-0,05±0,04 

6,60±0,58 

6,11±0,91 

-0,07±0,04 

6,94±0,97 

4,48±0,61* 

-0,19±0,05# 

QК, мМ/год 

0,66÷2,44 

1,55±0,18 

B 

R 

lgR/B 

2,01±0,18 

1,51±0,11 

-0,12±0,03# 

1,69±0,36 

1,69±0,12 

+0,03±0,08 

1,40±0,23 

1,22±0,11 

-0,02±0,06 

1,34±0,10 

1,72±0,11 

+0,11±0,03# 

1,43±0,12 

1,38±0,11 

-0,01±0,04 

1,51±0,14 

1,44±0,21 

-0,05±0,04 

1,70±0,25 

1,19±0,16 

-0,15±0,05# 

Примітки: 1. An - анацидність; S - субацидність; N - нормацидність;                       H - 

гіперацидність соку. 

                     2. B - базальний період секреції; R - реактивний (послідовний) період секреції. 

                     3. Показники, вірогідно відмінні від нормальних, позначені *. 

                     4. Значущі ефекти, обчислені за прямими різницями, позначені #.   



  

Найчастішим (25% від обстеженого контингенту) виявився варіант N/N+, тобто підвищення 

кислотності соку в межах нормоацидності, ще у 13% осіб мало місце зниження кислотності в 

межах норми (N/N-). У 16% випадків констатовано перехід нормоацидності у гіперацидність (N/H), 

а у 4% - у субацидність (N/S), тобто якісні зміни рН соку. Стосовно хворих із базальною 

анацидністю у більшості  (20 осіб) вона трансформувалася у субацидність (An/S), у 7 - цілком 

нормалізувалась (An/N), разом з тим, у 10 - залишалась без суттєвих змін  (An/An).  

Кореляційний аналіз виявив, що найтісніше зміни рН соку пов'язані із змінами концентрації в 

ньому пепсину (r=-0,89) та його дебиту (r=-0,83). При цьому  (табл. 4.14, рис. 4.15) перехід 

нормоацидності у субацидність супроводжується зниженням протеолітичної активності 

шлункового соку від 82% середньої норми  (СН) до 67%, пепсинопродукції - від 77% до 63% СН.       

Рис. 4.15. Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та його 

супутні параметри 
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Зниження кислотності в межах норми асоціюється із співрозмірними змінами параметрів пепсину: 

зниженням його концентрації від 133% до 108% СН, дебиту - від 114% до 82% СН, тобто теж в 

межах норми. З іншого боку, підвищення кислотності із збереженням нормоацидності 

супроводжується зростанням протеолітичної активності від 85% до 103% СН, пепсинопродукції - 

від 74% до 86% СН, а досягнення зони гіперацидності асоціюється із переходом концентрації 

пепсину від верхньої зони норми (120% СН) за її верхню межу (171% СН). Разом з тим, дебит 

пепсину практично не зростає, залишаючись у верхній зоні норми. Анацидність, асоційована із 

суттєво зниженою протеолітичною активністю соку, у випадках трансформації її у субацидність 

супроводжується підвищенням концентрації пепсину від 27% до 60% СН, а у випадках 

нормалізації кислотності - нормалізацією пепсину  (від 27% до 97% СН). Дебит пепсину зростає 

відповідно від 20% до 58% СН та від 22% до 80% СН. Нарешті, за відсутності змін 

квазінейтральних величин рН соку його протеолітична активність практично не змінюється, 

залишаючись на рівнях 17,1% і 16,7% СН до і після вживання БАВН, а пепсинопродукція навіть 

вірогідно зменшується - від 19% до 14% СН.  

Рис. 4.16. Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та 

продукцію електролітів 
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 Менш тісно, але закономірно, зміни рН соку пов'язані із змінами кислотопродукції (r=-0,54), 

секреції кослотної (парієтальної) компоненти соку  (r=-0,46) і хлориду (r=-0,38), тоді як кореляція із 

секрецією лужної (непарієтальної) компоненти соку, калію і натрію - на межі значущості (r=-0,31; -

0,34 і -0,31 відповідно). Зокрема, варіанти N/S i N/N- характеризуються зменшенням дебитів 

титрованої кислоти від 33% до 18% СН та від 76% до 51% СН відповідно, натомість варіанти N/N+ 

i N/H супроводжуються ростом ацидогенезу відповідно від 36% до 51% СН та від 86% до 96% СН. 

Трансформація анацидності у суб- чи нормоацидність асоціюється, з одного боку, із збільшенням 

продукції титрованої кислоти відповідно від 18% до 28%  СН та від 19% до 64% СН  (рис. 4.15), а з 

іншого - із зникненням із складу шлункового соку бікарбонату (рис. 4.16). Дебит  останнього у 

випадках збереження анацидності зменшується внаслідок зменшення напруження секреції лужної 

компоненти соку.  

 

Рис. 4.17. Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на параметри шлункового соку 
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      Описані зв'язки між якісними змінами рН соку і інших його параметрів візуалізовані на рис. 

4.17 у вигляді паттернів логарифмів відношень їх реактивних (R) величин до базальних (В). Окрім 

вже сказаного, видно, що паттерн продукції пепсину вельми подібний до паттерна секреції 

парієтальної компоненти соку, що підтверджується розрахунком коефіцієнта кореляції (r=0,87), 

тоді як паттерн концентрації пепсину подібніший до такого продукції кислоти (r=0,72). Своєю 

чергою, паттерн парієтальної компоненти соку найбільш подібний до такого продукції хлориду 

(r=0,94), а непарієтальної компоненти - натрію (r=0,99), калію  (r=0,99) і хлориду (r=0,96). 

Таблиця 4.15 

Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та параметри сечі 
Показник Ефект N/S N/N- N/N+ N/H An/S An/N An/An 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

4 

(4) 

12 

(13) 

23 

(25) 

15 

(16) 

20 

(22) 

7 

(8) 

10 

(11) 

Діурез, мл/год 

33÷63 

48±3 

B 

R 

lgR/B 

47±14 

53±19 

+0,08±0,10 

48±10 

58±9 

+0,14±0,11 

49±8 

71±10* 

+0,20±0,07# 

57±11 

52±5 

-0,04±0,08 

26±5* 

64±8 

+0,41±0,06# 

24±4* 

63±5* 

+0,44±0,09# 

38±7 

57±7 

+0,23±0,11# 

АДГ, нг/л 

0÷4,3 

2,15±0,43 

B 

R45 

lgR45/B 

2,15±0,12 

2,32±0,28 

-0,12±0,15 

2,21±0,08 

1,95±0,26 

-0,11±0,08 

2,21±0,05 

1,78±0,15 

-0,14±0,05# 

2,09±0,11 

2,01±0,17 

-0,03±0,05 

2,24±0,05 

1,29±0,13 

-0,27±0,04# 

2,25±0,03 

1,23±0,20 

-0,29±0,07# 

2,18±0,10 

1,74±0,28 

-0,15±0,07# 

рН сечі 

5,0÷6,5 

5,75±0,15 

B 

R 

R-B 

5,88±0,42 

5,40±0,15 

-0,48±0,31 

5,41±0,18 

5,29±0,31 

-0,12±0,22 

5,72±0,15 

5,86±0,14 

+0,14±0,13 

5,91±0,17 

5,89±0,22 

-0,03±0,16 

5,57±0,15 

5,68±0,19 

+0,11±0,08 

5,13±0,17* 

5,61±0,15 

+0,49±0,17# 

5,48±0,23 

5,43±0,12 

-0,05±0,19 

HT-урія, мМ/год 

0,42÷1,25 

0,83±0,08 

B 

R 

lgR/B 

1,80±0,59 

1,48±0,51 

+0,01±0,19 

1,18±0,21 

0,91±0,14 

-0,10±0,10 

2,06±0,46* 

2,02±0,38* 

+0,09±0,09 

2,62±0,73* 

1,46±0,22* 

-0,11±0,13 

0,87±0,18 

2,08±0,40* 

+0,38±0,07# 

0,57±0,10* 

2,28±0,36* 

+0,64±0,17# 

1,29±0,36 

1,72±0,23* 

+0,26±0,12# 

Cl-урія, мМ/год 

5,4÷10,8 

8,10±0,54 

B 

R 

lgR/B 

3,86±0,15* 

6,91±0,28 

+0,25±0,02# 

5,14±0,47* 

6,67±1,13 

+0,07±0,06 

6,24±0,42* 

7,24±0,75 

+0,04±0,04 

6,42±0,39* 

9,31±1,05 

+0,13±0,06# 

   

P-урія, мМ/год 

0,43÷2,69 

1,56±0,23 

B 

R 

lgR/B 

0,58±0,08* 

1.51±0,12* 

+0,42±0,10# 

1,22±0,18 

1,55±0,24 

+0,10±0,05 

1,29±0,18 

1,62±0,25 

+0,14±0,05# 

1,33±0,20 

1,89±0,37 

+0,14±0,06# 

   

Ca-урія, мМ/год 

0,06÷0,27 

0,17±0,02 

B 

R 

lgR/B 

0,06±0,02* 

0,17±0,05 

+0,49±0,07# 

0,12±0,03 

0,12±0,02 

0,00±0,12 

0,12±0,02 

0,20±0,02 

+0,23±0,04# 

0,18±0,03 

0,26±0,03* 

+0,18±0,08# 

   

Mg-урія, мМ/год 

0,13÷0,42 

0,27±0,03 

B 

R 

lgR/B 

0,02±0,01* 

0,06±0,01* 

+0,38±0,11# 

0,04±0,01* 

0,05±0,01* 

+0,09±0,06 

0,04±0,01* 

0,06±0,01* 

+0,13±0,05# 

0,05±0,01* 

0,07±0,01* 

+0,09±0,05 

   

Na-урія, мМ/год 

4,7÷9,5 

7,10±0,47 

B 

R 

lgR/B 

2,57±0,17* 

5,87±0,30 

+0,36±0,03# 

3,95±0,51* 

5,61±1,22 

+0,08±0,08 

5,15±0,45* 

6,23±0,81 

+0,05±0,06 

5,34±0,42* 

8,46±1,13 

+0,16±0,07# 

   

K-урія, мМ/год 

1,67÷3,33 

2,50±0,17 

B 

R 

lgR/B 

2,13±0,01 

2,37±0,02 

+0,05±0,01# 

2,23±0,04 

2,35±0,09 

+0,02±0,01 

2,32±0,03 

2,40±0,06 

+0,01±0,01 

2,33±0,03 

2,57±0,09 

+0,04±0,01# 

   

 

Аналіз сумісних змін рН шлункового соку та параметрів сечі (табл. 4.15, рис. 4.18) виявив 

наступне. Хворі із базальною анацидністю характеризуються уповільненим спонтанним діурезом, 

пересічно на рівні 50-79% СН, тоді як наявність у соці Н+ супроводжується сечовиділенням на 

рівні 98-119%  СН. 



  

Рис. 4.18. Супутні зміни діурезу та ацидурезу за різних квалітативних варіантів термінових 

ефектів БАВН на рН шлункового соку  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вживання БАВН хворими із анацидністю призводить до прискорення сечовиділення 

впродовж наступної години до верхньої межі норми (119-133% СН), в той час як в інших трьох 

групах діурез закономірно не змінюється, залишаючись пересічно на рівнях 108-121% СН і лише в 

одній групі (зате найчисленнішій) має місце поєднання підвищення кислотності шлункового соку в 

межах норми із суттєвим прискоренням сечовиділення - від 102 до 148% СН. В цілому кореляція 

між змінами рН соку і швидкості діурезу виявляється хоч і значущою, але слабкою (r=-0,34). Зміни 

діурезу, своєю чергою, зумовлені реципрокними змінами рівнів в плазмі антидіуретичного гормону 

(r=-0,98). Створюється враження, що останній чинить певний гальмівний вплив на кислотність 

(r=0,32). рН сечі, не відрізняючись у хворих практично всіх груп від середньої норми, закономірно 

не змінюється  і після вживання БАВН, підвищуючись суттєво лише у випадках трансформації 

анацидності у нормоацидність, тобто саме у хворих із погранично кислим рН сечі. Так що 

кореляція між змінами рН соку і сечі несуттєва (r=-0,18). Натомість екскреція із сечею титрованої 

кислоти змінюється із рН соку закономірно (r=-0,41).  

Екскреція з сечею основних електролітів реєструвалася лише у хворих без базальної 

анацидності. Не виявлено зв'язків між змінами рН шлункового соку, з одного боку, та 

електролітурії - з іншого (табл. 4.15, рис. 4.19). 
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Рис. 4.19. Супутні зміни електролітурії за різних квалітативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на рН шлункового соку  
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         Видно, що за всіх квалітативних варіантів термінових ефектів БАВН на рН має місце в тій чи 

іншій мірі виражене прискорення екскреції електролітів.  При цьому початково знижені рівні 

екскреції хлориду і натрію нормалізуються, нормальні, як правило, чи знижені показники фосфат-, 

кальцій- і калійурії підвищуються в межах норми, а вираженість гіпомагнійурії зменшується, 

залишаючись все ж значною. 

Викладене візуалізовано на рис. 4.20 у вигляді паттернів супутніх змін параметрів сечі за 

різних квалітативних варіантів ефектів БАВН на рН шлункового соку. 

          Рис. 4.20. Супутні зміни параметрів сечі за різних квалітативних варіантів термінових ефектів 
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       Стосовно супутньої динаміки тих же електролітів в плазмі констатовано (табл. 4.16, рис. 4.21), 

що суттєве зниження нормальної кислотності до рівня субацидності супроводжується зниженням 

кальційемії від 97% до 85% СН, тоді як у випадках підвищення рН в межах норми рівень кальцію 

плазми залишається стабільним (слід зауважити, правда, початкову гіпокальційемію). З іншого 

боку, підвищення кислотності в межах норми асоціюється із незначним, але закономірним 

підйомом рівня кальцію - від 84% до 88%, який значно відчутніший у випадках досягнення 

гіперацидності - від 90% до106% СН.      

Таблиця 4.16 

Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та параметри 

електролітів плазми крові 
Показник Ефект N/S N/N- N/N+ N/H 
min÷max 

X±m 

n 

 

4 

 

12 

 

23 

 

15 

 

Са-емія, мМ/л 

2,2÷3,0 

2,60±0,08 

B 

R 

lgR/B 

2,53±0,36 

2,21±0,19 

-0,05±0,03 

2,19±0,02* 

2,22±0,03* 

+0,01±0,01 

2,18±0,03* 

2,29±0,04* 

+0,02±0,01# 

2,33±0,08* 

2,76±0,24 

+0,06±0,02# 

Mg-емія, мМ/л 

0,50÷1,25 

0,88±0,07 

B 

R 

R-B 

0,75±0,01 

0,75±0,01 

0,00±0,01 

0,79±0,02 

0,81±0,02 

+0,01±0,02 

0,73±0,01* 

0,79±0,02 

+0,03±0,01# 

0,76±0,02 

0,76±0,02 

0,00±0,01 

Na-емія, мМ/л 

130÷150 

140,0±2,0 

B 

R 

lgR/B 

157,4±10,5 

162,7±6,2* 

+0,02±0,01 

172,9±9,0* 

154,0±4,4* 

-0,05±0,02# 

150,9±4,2 

135,0±3,0 

-0,05±0,01# 

139,1±1,7 

130,1±2,5* 

-0,03±0,01# 

K-емія, мМ/л 

3,6÷5,4 

4,50±0,18 

B 

R 

lgR/B 

4,91±0,20 

5,01±0,12* 

+0,01±0,01 

5,20±0,17* 

4,84±0,08 

-0,03±0,01# 

4,78±0,08 

4,47±0,06 

-0,03±0,01# 

4,55±0,03 

4,38±0,05 

-0,02±0,01# 

Сl-емія, мМ/л 

95÷110 

102,5±1,5 

B 

R 

lgR/B 

110,3±5,9 

113,3±3,5* 

+0,01±0,01 

119,0±5,1* 

108,3±2,5 

-0,04±0,01# 

106,6±2,3 

97,6±1,7* 

-0,04±0,01# 

99,9±0,9 

94,9±1,4* 

-0,02±0,01# 

P-емія, мМ/л 

0,60÷1,29 

0,95±0,07 

B 

R 

lgR/B 

1,03±0,02 

1,12±0,07 

+0,03±0,03 

1,14±0,05* 

1,24±0,04* 

+0,04±0,01# 

1,32±0,02* 

1,21±0,02* 

-0,04±0,01# 

1,26±0,03* 

1,18±0,02* 

-0,03±0,01# 

Ca/P = РТА 

2,10÷3,80 

2,74±0,14 

B 

R 

lgR/B 

2,46±0,38 

2,05±0,33 

-0,08±0,02# 

1,95±0,08* 

1,81±0,08* 

-0,03±0,01# 

1,67±0,05* 

1,91±0,05* 

+0,06±0,01# 

1,87±0,09* 

2,37±0,23 

+0,09±0,02# 

10/Са*Р = СТА 

3,0÷5,0 

4,0±0,2 

B 

R 

lgR/B 

4,04±0,05 

4,14±0,17 

+0,02±0,05 

4,07±0,14 

3,67±0,11 

-0,05±0,02# 

3,50±0,06* 

3,64±0,07 

+0,02±0,01# 

3,46±0,09* 

3,30±0,18* 

-0,03±0,02 

Na/K = МСА 

29,6÷32,6 

31,1±0,3 

B 

R 

lgR/B 

32,0±0,8 

32,5±0,5* 

+0,01±0,01 

33,0±0,6* 

31,8±0,4 

-0,02±0,01# 

31,5±0,3 

30,1±0,3* 

-0,02±0,01 

30,5±0,2 

29,7±0,2 

-0,01±0,01 

Ca/Mg 

2,10÷3,80 

2,95±0,17 

B 

R 

lgR/B 

3,35±0,47 

2,97±0,26 

-0,05±0,02# 

2,79±0,08 

2,76±0,08 

-0,01±0,02 

3,00±0,07 

2,97±0,09 

-0,01±0,01 

3,10±0,13 

3,76±0,41 

+0,06±0,03# 

 



  

Рис. 4.21. Супутні зміни електролітемії за різних квалітативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на рН шлункового соку 
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        Фосфатемія, навпаки, у випадках зниження кислотності зростає, від 108% до 118% СН та від 

120% до 131% СН за варіантів N/S та N/N- відповідно, натомість підвищення кислотності 

супроводжується зменшенням виразності гіперфосфатемії від 139% до 127% СН та від 133% до 

124% СН за варіантів N/N+ та N/H відповідно. Магнійемія, як правило, залишається стабільною в 

нижній зоні норми, а калійемія - у верхній зоні за всіх варіантів змін рН соку. Нарешті, мажорні 

електроліти плазми - хлорид і натрій, знаходячисьу верхній зоні норми чи над нею, під впливом 

БАВН залишаються без змін чи знижуються, проте без жодного зв'язку із характером змін рН соку. 

Значно чіткіші зв'язки із змінами рН виявлено при обчисленні електролітних співвідношень 

(табл. 4.16, рис. 4.22). 

Рис. 4.22. Супутні зміни електролітних співвідношень за різних квалітативних варіантів 

термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку 

         Передовсім, це Са/Р-коефіцієнт плазми, який відображує паратиринову активність (РТА). 

Констатовано, що якісне падіння кислотності (N/S) зумовлене зниженням РТА від 90% до 75% СН, 

тоді як зниження кислотності в межах норми супроводжується менш відчутним падінням РТА - від 

71% до 66% СН. З іншого боку, активація ацидогенезу в межах норми поєднана із помірним 

підвищенням РТА - від 61% до 70% СН, тоді як якісні зміни (від нормо- до гіперацидності) 

зумовлені значнішим підвищенням паратиринової активності - від 68% до 86% СН. 

Ca/Mg-коефіцієнт плазми теж змінюється односкеровано із змінами кислотності шлункового 

соку, але лише у випадках якісних зсувів, тобто в зону суб- і гіперацидності, тоді як зміни 

кислотності в межах норми відбуваються без змін даного коефіцієнту.  

В той же час зміни кальцитонінової активності (СТА), хоч і мають місце, зовсім не пов'язані із 

змінами рН соку. Це ж стосується і мінералокортикоїдної активності (МСА), маркером якої є Na/K-

коефіцієнт плазми. 

Викладені положення проілюстровано на рис. 4.23. Видно, що послідовності якісних термінових 

ефектів N/S — N/N- — N/N+ — N/H в найбільшій мірі відповідає саме паттерн Са/Р-коефіцієнта 

плазми та, в певній мірі, Ca/Mg-коефіцієнта, тоді як паттерни інших параметрів електролітемії 

невідповідні паттерну квалітативних ефектів БАВН на рН шлункового соку.
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 Рис. 4.23. Супутні зміни електролітів та їх співвідношень за різних квалітативних варіантів 

термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку 

 

Дослідження ролі у ефектах БАВН на рН соку гормонів ГЕПЕС (табл. 4.17, рис. 4.24) 

показало, що виражене зниження кислотності, до рівня субацидності, спричинене, головним 

чином, раннім (на 15-й хв) підвищенням рівня глюкагонемії (від 67% до 102% СН), яке на  45-й хв 

стає незакономірним через широкий розкид індивідуальних величин. Водночас гастринемія 

проявляє слабку тенденцію до зниження, так що гастрин/глюкагоновий індекс як маркер балансу 

про- і антацидних регуляторних факторів, в ранній фазі реакції суттєво знижується  (від 124% до 

68% СН)  з наступним досягненням базального рівня. Помірне зниження кислотності в межах 

норми асоціюється із значно менш вираженим підйомом глюкагонемії (від 80% до 91% СН) знову 

ж лише за тенденції до зниження гастринемії, що в підсумку дає зниження Gas/Glu-індекса від 

202% до 151% СН.  
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Рис. 4.24. Зміни регуляторних параметрів за різних квалітативних варіантів термінових ефектів 
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  Таблиця 4.17 

Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та рівень в крові 

регуляторних поліпептидів  

 
Показник Ефект N/S N/N- N/N+ N/H 
min÷max 

X±m 

n 

 

4 

 

12 

 

23 

 

15 

 

Інсулін, мМО/л 

3÷23 

13,0±2,0 

B 

R15 

lgR15/B 

8,5±3,8 

11,5±4,6 

+0,13±0,06 

2,4±0,3* 

6,5±1,1* 

+0,33±0,13# 

1,3±0,1* 

4,3±0,7* 

+0,41±0,07# 

3,3±1,2* 

5,0±1,2* 

+0,23±0,08# 

Гастрин, нг/л 

28÷115 

72±9 

B 

R15 

lgR15/B 

R45 

lgR45/B 

51±3* 

49±8 

-0,04±0,06 

48±3* 

-0,03±0,03 

112±15* 

98±8* 

-0,04±0,04 

111±15* 

-0,03±0,04 

106±9* 

141±9* 

+0,13±0,03# 

94±10 

-0,08±0,02# 

96±10 

124±13* 

+0,10±0,03# 

82±8 

-0,08±0,03# 

Глюкагон, нг/л 

50÷138 

94±9 

B 

R15 

lgR15/B 

R45 

lgR45/B 

63±15 

96±5 

+0,21±0,08# 

96±26 

+0,03±0,13 

75±8 

86±3 

+0,08±0,04# 

92±19 

+0,02±0,07 

93±6 

88±1 

0,00±0,03 

75±7 

-0,11±0,04# 

106±8 

87±3 

-0,07±0,04 

99±19 

-0,10±0,06 

Gas/Glu 

0,60÷0,92 

0,76±0,08 

B 

R15 

R15/B 

R45 

R45/B 

0,94±0,19 

0,52±0,10* 

-0,25±0,08# 

0,97±0,27 

-0,06±0,07 

1,54±0,16* 

1,15±0,09* 

-0,12±0,04# 

1,47±0,23* 

-0,05±0,06 

1,22±0,09* 

1,61±0,10* 

+0,13±0,03# 

1,31±0,10* 

+0,03±0,03 

1,00±0,14 

1,48±0,17* 

+0,17±0,04# 

1,19±0,23 

+0,02±0,04 

 

З іншого боку, помірне підвищення кислотності в межах норми спричинене підвищенням в 

ранній фазі гастринемії (від 147% до 196% СН) за відсутності закономірних змін глюкагонемії. В 

пізній фазі реакції на БАВН гастринемія знижується до рівня, нижчого від базального, проте 

глюкагонемія знижується ще в більшій мірі, так що Gas/Glu-індекс залишається дещо вищим від 

базального. Відчутніша активація ацидогенезу - до рівня гіперацидності - досягається внаслідок 

підйому рівня гастрину, асоційованого із реципрокним падінням рівня глюкагону, так що Gas/Glu-

індекс зростає від 131% до 195% СН. 

Рівень інсулінемії підвищується безвідносно ні до характеру, ні до виразності термінового 

ефекту  БАВН на рН шлункового соку. 

Інший маркер співвідношення про- і антацидних регуляторних факторів - індекс 

вегетативного балансу - теж відіграє важливу роль у ефектах БАВН на кислотність шлункового 

соку. Виявлено (табл. 4.18, рис. 4.24), що трансформація нормоацидності у субацидність 

асоціюється із вираженим підвищенням IVB на 20-й хв реакції від 53% до 101% СН, за рахунок, 

головним чином, зниження початково підвищеного вагального тонусу, тоді як симпатичний тонус 

проявляє лише тенденцію до підвищення.  

Зниження кислотності в межах норми зумовлене менш вираженим підвищенням IVB (від 

83% до 120% СН), що досягається поєднанням падіння вагального тонусу в межах норми із 

підвищенням  симпатичного тонусу, теж в межах норми. Підвищення кислотності в межах норми 

супроводжується незначним, але тривалим підвищенням вагального тонусу (від 132% до 165-156% 

СН) за відсутності суттєвих змін симпатичного тонусу. Разом з тим, у переході нормоацидності у 

гіперацидність зміни холіно-адренергічних регуляторних впливів, мабуть, суттєвої участі не 

приймають, позаяк вони аналогічні таким за попереднього варіанту ефекту. 



  

Таблиця 4.18 

Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку та параметри 

вегетативної регуляції 
Показник Ефект N/S N/N- N/N+ N/H 
min÷max 

X±m 

n 4 12 23 15 

Індекс 

вегетативного 

балансу 

IVB=100*АМо/ΔХ 

125÷230 

178±10 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

95±29*    

180±24 

+0,32±0,08# 

142±42 

+0,17±0,08 

107±28 

+0,07±0,06 

148±25 

214±30 

+0,20±0,07# 

214±44 

+0,17±0,09 

168±21 

+0,10±0,06 

157±24 

154±34 

-0,10±0,03# 

171±34 

-0,06±0,06 

125±17* 

-0,10±0,06 

147±26 

133±28 

-0,05±0,06 

120±18 

-0,06±0,06 

125±18 

-0,06±0,08 

Симпатичний 

тонус 

AMo, % 

15÷25 

20,0±1,0 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

18,5±2,1 

20,0±0,8 

+0,04±0,04 

18,5±2,4 

0,00±0,04 

17,0±1,8 

-0,04±0,08 

17,0±1,8 

19,3±1,7 

+0,07±0,03# 

19,8±1,6 

+0,08±0,04 

18,5±1,5 

+0,05±0,03 

17,0±0,9* 

16,5±1,3* 

-0,03±0,02 

17,9±1,9 

-0,02±0,03 

15,9±1,1* 

-0,04±0,03 

17,3±1,4 

17,3±1,6 

0,00±0,03 

16,6±1,4 

-0,02±0,03 

16,7±1,4 

-0,02±0,03 

Вагальний тонус 

ΔХ, мс 

75÷150 

113±8 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

252±82* 

116±12 

-0,28±0,11# 

153±29 

-0,18±0,11 

176±28* 

-0,11±0,10 

147±21 

107±14 

-0,13±0,05# 

119±16 

-0,09±0,05 

123±10 

-0,05±0,04 

149±13* 

186±21* 

+0,07±0,02# 

171±18* 

+0,05±0,03 

177±21* 

+0,06±0,04 

151±16* 

164±17* 

+0,04±0,04 

160±12* 

+0,04±0,05 

161±18* 

+0,04±0,05 

Вегетативна 

реактивність 

ВР=ІН ст./ІН леж. 

0,7÷3,0 

 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

5,35±0,99* 

2,10±0,84 

-3,25±0,85# 

3,80±0,59* 

-1,55±0,63# 

5,39±2,14* 

+0,04±1,67 

5,54±1,74* 

2,29±0,54 

-3,25±1,60# 

4,67±1,90 

-0,87±0,90 

2,60±0,60 

-2,94±1,43# 

2,60±0,55 

6,92±2,19* 

+4,31±2,13# 

6,62±1,46* 

+4,01±1,43# 

6,26±1,45* 

+3,65±1,55# 

3,26±0,59* 

3,76±0,64* 

+0,40±0,80 

4,45±1,01* 

+1,43±0,70# 

5,23±2,32* 

+1,96±1,25 

 

Таке припущення підтверджується даними, сконцентрованими на рис. 4.25.  



  

Рис. 4.25. Зміни регуляторних параметрів за різних квалітативних варіантів термінових 

ефектів БАВН на рН шлункового соку 
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        Видно, по-перше, що вирішальну роль у характері і виразності термінових ефектів БАВН на 

рН шлункового соку відіграють ранні  зміни регуляторних параметрів ГЕПЕС і ВНС. По-друге, 

кислотоінгібіторні ефекти спричиняються,  головним чином, зниженням вагального тонусу і 

підвищенням рівня глюкагонемії, натомість у стимуляції ацидогенезу головні ролі відіграють 

підвищення гастринемії і зниження глюкагонемії.     

При загальному огляді базальних показників в різних групах осіб звертає на себе суттєва 

розбіжність між низкою параметрів не тільки шлункової секреції, а й сечовиділення, 

електролітемії, ГЕПЕС і ВНС. Це навіює думку про те, що саме ці розбіжності зумовлюють той чи 

інший квалітативний варіант термінових ефектів  БАВН на рН шлункового соку. З метою 

перевірки такого припущення було проведено дискримінантний аналіз інформаційного поля із 42 

базальних параметрів (метод forward stepwise) []. Для включення у модель програмою відібрано 14 

із них, а саме (в порядку зниження критеріїв Λ і F): рН соку (Λ=0,0051; F=2734), концентрація в 

ньому бікарбонату (Λ=0,0018; F=311) і пепсину (Λ=0,00034; F=204), фосфатемія (Λ=0,00022; 

F=120), Na/K-коефіцієнт плазми (Λ=0,00015; F=87), дебит бікарбонату  (Λ=0,0001; F=69), 

інсулінемія  (Λ=0,00008; F=58), вагальний тонус (Λ=0,00006; F=50), глюкагонемія (Λ=0,00005; 

F=44), кальцитонінова активність плазми (Λ=0,00004; F=40), кальційемія (Λ=0,00003; F=37), день 

курсу бальнеотерапії (Λ=0,000023; F=34), магнійемія (Λ=0,000020; F=32) і Ca/Mg-коефіцієнт 

плазми (Λ=0,000015; F=30). Потужність дискримінації (за критерієм Wilks' Λ) складає 0,00002; 

значення  F статистики, зв'язаної з    Wilks' Λ: approx. F(84,4)=30,2; p<10-4.  

Віддалі Mahalanobis між центроїдами кластерів відібраних базальних параметрів як міра 

розбіжностей між ними приведені на табл. 4.19 (над діагоналлю, під нею - величини критерію F). 

Видно, що за відібраними базальними параметрами кожна група осіб значуще відрізняється від 

шести інших, за винятком відсутності розбіжностей між особами із базальною анацидністю, у 

котрих БАВН знижує рН до рівнів субацидності (An/S) чи нормоацидності (An/N).   

Таблиця 4.19 

Віддалі Mahalanobis (DM) між центроїдами кластерів базальних параметрів-предикторів  за 

різних квалітативних варіантів термінових ефектів БАВН на рН соку 
         DM  

F 

N/S N/N- N/N+ N/H An/S An/N An/An 

N/S                8,1 8,0 9,5 57 57 61 

N/N- 9,3                4,8 5,9 58 58 62 

N/N+ 10,2 10,3                4,0 58 58 62 

N/H 13,6 13,1 8,2                60 60 64 

An/S 506 1421 2039 1747                0,5 6,7 

An/N 393 796 948 916 0,08                6,8 

An/An 393 1158 1468 1356 16,4 10,0                

 

З метою візуалізації як міжгрупових, так і індивідуальних розбіжностей 14-мірний простір 

відібраних дискримінантних змінних спочатку було трансформовано у 6-мірний простір 

канонічних змінних, кожна з яких є лінійною комбінацією дискримінантних змінних. Коефіцієнт 

канонікальної кореляції, як міра зв'язку (ступеня залежності) між канонічною змінною і групами-

варіантами ефектів на рН, складає для першої змінної 0,999 (Λ=0,00002; χ2=882; p<10-6), другої - 

0,870 (Λ=0,013; χ2=345; p<10-6), третьої - 0,837 (Λ=0,053; χ2=233; p<10-6), четвертої - 0,811 (Λ=0,178; 

χ2=137; p<10-6), п'ятої - 0,689 (Λ=0,52; χ2=52; p<10-3)і шостої - 0,10 (Λ=0,99; χ2=0,8; p=0,999). 

Критерій η2, тобто доля дисперсії, яка пояснюється розподілом контингенту на групи-

варіанти, і яка є мірою реальної корисності канонічних змінних, складає для першої з них 0,999; 

другої - 0,757; третьої - 0,700; четвертої - 0,658; п'ятої - 0,475 і шостої - 0,010. При оцінці 

корисності за відносним %-ним вмістом (долею власного числа в їх сумі) виявлено, що перша 

канонічна змінна містить 99,0% дискримінантних можливостей; друга - 0,4%; третя - 0,3%; 

четверта - 0,2%; п'ята - 0,1%, а шоста - 0,001% (надалі виключена із аналізу). 

На  наступному етапі дискримінантного аналізу обчислювали повні структурні коефіцієнти, 

тобто коефіцієнти кореляції між канонічними змінними і відібраними простими змінними 

(показниками). Вважається, що структурний коефіцієнт показує, яка доля інформації про канонічну 

змінну закладена у відібраному показнику. Перша канонічна змінна значуще прямо корелює лише 

із рН соку  (r=0,48), тобто може бути інтерпретована як обернена міра вільної кислотності соку; 

друга - із фосфатемією (r=0,38), кальцитоніновою активністю (r=-0,34), мінералокортикоїдною 

активністю (r=-0,27) і глюкагонемією (r=0,25), тобто характеризує стан гормональної регуляції. 

Третя канонічна змінна однозначно інтерпретується як лужність шлункового соку, позаяк прямо 



  

тісно корелює із концентрацією в ньому бікарбонату (r=0,72) і його дебитом (r=0,77), а також із рН 

соку (r=0,38). Четверта змінна-функція є оберненою мірою оцінки протеолітичної активності соку, 

адже інверсно корелює із концентрацією в ньому пепсину  (r=-0,43), а також із рН соку (r=0,37). 

Заслуговують на увагу зв'язки між мінералокортикоїдною активністю (r=-0,25), інсулінемією 

(r=0,24) і Ca/Mg-коефіцієнтом плазми (r=0,24). П'ята канонічна змінна, по-перше, ще тісніше 

пов'язана із пепсином (r=-0,61) та інсулінемією, але інверсно (r=-0,39), а по-друге - із фосфатемією 

(r=0,41) та кальційемією (r=-0,30), тобто є оберненою мірою оцінки паратиринової активності. 

На останньому етапі розраховували нестандартизовані (біжучі) коефіцієнти, які дають 

інформацію про абсолютний вклад кожного відібраного показника у значення кожної із шести 

канонічних змінних. Сума добутків нестандартизованих коефіцієнтів на значення дискримінантних 

базальних показників плюс константа дає значення дискримінантної функції для кожної 

обстеженої особи. Значення   дискримінантних функцій визначають точку в просторі 

дискримінантних функцій, які ще називають радикалами. 

Підсумки дискримінантного аналізу дають можливість, передовсім, індивідуальної 

візуалізації обстеженої особи за констелляцією базальних показників, які зумовлюють той чи 

інший квалітативний варіант термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку.  

 

Рис. 4.26. Нестандартизовані канонікальні величини радикалів  базальних параметрів осіб за 

різних  квалітативних варіантів термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку 
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       Видно (рис. 4.26), як на площині перших двох радикалів чітко розмежовані вздовж першого 

радикалу (який містить інформацію про величину рН соку) кластери-групи осіб із анацидністю 

(справа, в діапазоні позитивних величин) та із "кислими" значеннями рН  (зліва, в діапазоні 

негативних величин).  Особи, у котрих після вживання БАВН анацидність зберігалася (An/An), 

більш-менш чітко відмежовані від осіб, у котрих рН знижувався до зони субацидності (An/S) чи 

нормоацидності (An/N), водночас дві останні групи перемішені. Це підтверджується порівнянням 

середніх величин першого радикалу: 36,6±0,6; 32,7±0,1 і 32,9±0,2, яким відповідають значення рН 

соку: 7,17±0,06; 6,41±0,04 і 6,37±0,11. З іншого боку, особи із базальними рН в діапазоні 1,4÷2,1 

розмежовуються нечітко з огляду на характер реактивної зміни рН. Так, серелні величини 

складають -21,4±0,4 (N/S). -23,0±0,03 (N/N-),  -22,5±0,2 (N/N+) і 24,8±0,2 (N/H),  що узгоджується із 

середніми величинами рН: 1,92±0,05; 1,56±0,06; 1,89±0,02 і 1,62±0,05. 

        Натомість вздовж другого радикалу останні 4 групи-кластери розмежовуються значно чіткіше: 

середні величини складають -5,61±0,97 (N/S),      -2,17±0,46 (N/N-),  +0,71±0,25 (N/N+) і 2,07±0,23 

(N/H). Їх паттерну відповідають паттерни базальної фосфатемії і глюкагоремії. Так, рівень першої 

майже неухильно зростає в послідовності (в мМ/л): 1,03±0,02; 1,14±0,05; 1,32±0,02 і 1,26±0,03; а 

другої - в послідовності (в нг/л): 63±15; 75±8; 93±6 і 106±8. Рівень інсулінемії, навпаки, послідовно 

знижується в ряду (в мМО/л): 8,5±3,8; 2,4±0,3; 1,3±0,1 і 3,3±1,2. Менш закономірно змінюються ще 

два регуляторні параметри: кальцитонінова і мінералокортикоїдна активності. Якщо перелічені 

базальні показники виразити у % від середньої норми, то їх зв'язки із величинами другого радикалу 

набувають наступного вигляду (рис. 4.27). 

 

 

Рис. 4.27. Зв'язки базальних параметрів гормональної регуляції з величинами другого 

радикалу за різних квантитативних варіантів змін рН
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Повертаючись до рис. 4.26 побачимо, що вздовж третього радикалуособи кластера An/An 

розмежовуються із двома іншими ще чіткіше, ніж вздовж першого, при цьому кластери An/S i 

An/N теж перемішуються. Це узгоджується із співвідношеннями головних параметрів третього 

кореня. Так, базальні дебити бікарбонату складають (в мМ/год): 3,60±0,33 проти 1,64±0,11 і 

1,67±0,19, а їх концентрації в шлунковому соці (і мМ/л): 39±1 проти 27±1 відповідно. 

На рис. 4.28 зображено локалізацію центроїдів, тобто найбільш типове розташування 

кожного із 7 кластерів осіб у просторі перших трьох радикалів. Видно як чітке просторове 

розмежування 5 кластерів, так і практичне злиття An/S i An/N. 

За констелляцією 14 дискримінантних базальних параметрів обстежена особа може бути 

ідентифікована (класифікована) шляхом обчислення класифікуючих (дискримінантних) функцій - 

особливих лінійних комбінацій для кожної групи, які максимізують розбіжності між групами і 

мінімізують дисперсію в середині груп.  

Рис. 4.28.  Середні величини канонікальних радикалів базальних параметрів-провісників 

квалітативних варіантів ефектів БАВН на рН соку 

 
 Класифікаційна матриця, ілюстрацією якої є рис. 4.26, засвідчує, що коректність 

ретроспективної ідентифікації осіб кластерів An/An i N/S складає 100%, N/N+ - 95,7% (1помилка на 

23 особи), An/S - 95,0% (1 помилка на 20 осіб), N/N- - 91,7% (1 помилка на 12 осіб), N/H - 86,7% (2 

помилки на 15 осіб). Натомість 5 із 7 осіб кластера An/N помилково ретроспективно відносяться до 

кластера An/S (коректність 28,6%). В цілому коректність класифікації складає 89,0%. Іншими 

словами, в майбутніх дослідженнях саме з такою точністю можна спрогнозувати той чи інший 

квалітативний варіант термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку, зареєструвавши всього 

14 початкових параметрів. З-поміж них 4 характеризують базальну секрецію шлунка, 6 - вміст в 

плазмі електролітів та їх співвідношення, залежні від мінералокортикоїдної і кальцитонінової 

активностей, 3 - регуляторні нейро-гуморальні параметри, а також день курсу бальнеотерапії, 

основу якої складає саме пиття БАВН.  



  

 4.4. Квалітативні варіанти термінових ефектів води Нафтуся на секреторну функцію 

шлунку  

На третьому етапі аналізу термінові ефекти БАВН було згруповано на основі 

кислотопродукції (дебиту титрованої кислоти).  

Виявлено (рис. 4.29), що з-поміж 46 хворих із базальною гіпосекрецією кислоти і 

анацидністю (An) після вживання БАВН у 10 дебит кислоти знижувався ще нижче, натомість у 36 - 

зростав, при цьому у 29 - із збереженням гіпосекреції, а ще у 7 - досягаючи нижньої зони діапазону 

норми. У 11 хворих із базальною гіпосекрецією і субацидністю (S) послідовна кислотопродукція 

зменшувалась із збереженням субацидності соку. Виходячи з цього, варіанти ефектів на 

кислотопродукцію номіновані як An/An-, An/S, An/N і S/S-. З-поміж 34 хворих з нормальною (N) 

чи дещо підвищеною базальною секрецією кислоти після вживання БАВН у 10 дебит зменшувався 

в межах діапазону норми, натомість у 24 - зростав в межах норми чи дещо перевищуючи її. З 

огляду на малочисленість варіанти укрупнено і номіновано як N/N- i N/N+ відповідно. 

 

 

 

 

Детальніша інформація про параметри секреторної функції шлунку міститься в табл.  4.20   

та на рис. 4.30 і 4.31. 

   Рис. 4.29.  Варіанти кислотопродукції в базальному (B) та реактивному (R) періодах 

секреції
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Таблиця 4.20 

Варіанти термінових ефектів БАВН на секреторну функцію шлунку 

 
Показник Ефект An/An- S/S- N/N- An/S An/N N/N+ 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

10 

(11) 

11 

(12) 

10 

(11) 

29 

(32) 

7 

(8) 

24 

(26) 

QHT, мМ/год 

1,5÷5,5 

3,50±0,40 

B 

R 

LgR/B 

0,93±0,08* 

0,70±0,05* 

-0,12±0,03# 

1,38±0,11* 

0,87±0,08* 

-0,20±0,02# 

4,77±0,79 

2,75±0,39 

-0,22±0,06# 

0,64±0,04* 

0,97±0,08* 

+0,17±0,03# 

0,66±0,06* 

2,25±0,31* 

+0,52±0,06# 

1,73±0,21* 

2,94±0,34 

+0,24±0,03# 

рH соку 

2,0÷1,5 

1,75±0,05 

B 

R 

R-B 

7,17±0,06* 

7,20±0,03* 

+0,03±0,05 

1,81±0,05 

1,93±0,07* 

+0,12±0,06 

1,54±0,05* 

1,54±0,04* 

0,00±0,05 

5,02±0,39* 

2,36±0,09* 

-2,66±0,33# 

6,37±0,11* 

1,77±0,06 

-4,60±0,10# 

1,72±0,04 

1,50±0,03* 

-0,22±0,04# 

V, мл/год 

50÷100 

75±5 

B 

R 

lgR/B 

93±8 

70±5 

-0,12±0,03# 

74±8 

58±6* 

-0,10±0,05 

124±15* 

72±6 

-0,22±0,05# 

58±4 

71±5 

+0,07±0,03# 

66±6 

70±5 

+0,02±0,04 

68±6 

76±10 

+0,02±0,04 

VP, мл/год 

20÷50 

35±3 

B 

R 

lgR/B 

25,0±2,2* 

18,7±1,3* 

-0,12±0,03# 

22,9±2,0* 

16,9±1,3* 

-0,13±0,04# 

50,3±7,0 

29,2±3,0 

-0,22±0,05# 

15,9±0,9* 

20,3±1,4* 

+0,10±0,02# 

17,7±1,5* 

26,2±2,3* 

+0,17±0,05# 

23,3±2,1* 

31,0±3,7 

+0,11±0,03# 

VNP, мл/год 

55÷25 

40±3 

B 

R 

lgR/B 

68,2±6,1* 

51,1±3,6* 

-0,12±0,03# 

50,8±6,4 

41,0±4,9 

-0,09±0,06 

73,5±8,5* 

42,8±3,3 

-0,22±0,05# 

42,3±2,7 

50,4±3,6* 

+0,06±0,03# 

48,3±4,1 

43,4±3,8 

-0,05±0,04 

44,7±4,4 

45,3±6,9 

-0,03±0,05 

Пепсин, мг/л 

200÷400 

300±20 

B 

R 

lgR/B 

51±1* 

50±1* 

-0,01±0,01 

282±19 

255±17 

-0,05±0,03 

395±25* 

396±25* 

0,00±0,03 

130±14 

209±10* 

+0,26±0,03# 

81±4* 

290±24 

+0,55±0,03# 

323±22 

428±22* 

+0,13±0,03# 

QP, мг/год 

10÷40 

25±3 

B 

R 

lgR/B 

4,8±0,4* 

3,5±0,3* 

-0,13±0,04# 

19,7±1,6 

14,0±1,0* 

-0,14±0,03# 

49,8±7,5* 

28,9±3,6 

-0,22±0,05# 

7,2±0,7* 

14,1±0,9* 

+0,33±0,05# 

5,5±0,6* 

20,1±2,3 

+0,57±0,06# 

21,2±2,0 

30,8±3,6 

+0,15±0,03# 

QCl, мМ/год 

4,5÷16,5 

10,5±1,2 

B 

R 

lgR/B 

12,77±1,14 

9,57±0,67 

-0,12±0,03# 

10,23±1,13 

8,00±0,80 

-0,10±0,05 

17,74±2,20* 

10,31±0,86 

-0,22±0,05# 

7,98±0,49 

9,75±0,68 

+0,08±0,03# 

9,05±0,76 

9,88±0,77 

+0,04±0,04 

9,55±0,87 

10,93±1,44 

+0,03±0,04 

QNa, мМ/год 

10,4÷2,9 

6,65±0,75 

B 

R 

lgR/B 

9,00±0,80* 

6,74±0,47 

-0,12±0,03# 

6,69±0,84 

5,41±0,64 

-0,09±0,06 

9,68±1,12 

5,64±0,44 

-0,22±0,05# 

5,57±0,35 

6,65±0,48 

+0,06±0,03# 

6,37±0,54 

5,71±0,51 

-0,05±0,04 

5,88±0,58 

5,96±0,90 

-0,03±0,05 

QК, мМ/год 

0,66÷2,44 

1,55±0,18 

B 

R 

lgR/B 

2,01±0,18 

1,51±0,11 

-0,12±0,03# 

1,54±0,18 

1,23±0,14 

-0,09±0,06 

2,40±0,28* 

1,40±0,11 

-0,22±0,05# 

1,25±0,08 

1,51±0,11 

+0,07±0,03# 

1,43±0,12 

1,38±0,11 

-0,01±0,04 

1,38±0,13 

1,48±0,21 

+0,01±0,04 



  

 Рис. 4.30. Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на шлункову  секрецію 
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 Рис. 4.31. Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на шлункову секрецію та продукцію 

електролітів 
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          Видно, що поглиблення ступеню гіпосекреції (An/An-) з 27% середньої норми (СН) до 20% 

СН зумовлене уповільненням виділення соку за збереження його слаболужного характеру. При 

цьому об'єм кислотної компоненти соку знижується від 71% СН до 53% СН, а лужної - від 170% 

СН до 128% СН, що супроводжується зменшенням дебиту хлориду від 122% СН до 91% СН, 

натрію - від 135% СН 101% СН, калію - від 130% СН до 97% СН. Продукція пепсину знижується 

від 19% СН до 14% СН за збереження ступеню зниження його концентрації на рівні 17% СН.  

У випадках із варіантом S/S- має місце зменшення дебиту титрованої кислоти від 39% СН до 

25% СН, зумовлене як незначним зниженням кислотності соку (підвищенням його рН), так і 

зменшенням секреції кислотної компоненти більшою мірою, ніж лужної - від 65% СН до 48% СН 

та від 127% СН до 103% СН відповідно. Це асоціюється із зменшенням секреції хлориду (від 97% 

СН до 76% СН), натрію (від 101% СН до 81% СН), калію (від 99% СН до 79% СН). 

Пепсинопродукція зменшується співрозмірно із кислотопродукцією - від 79% СН до 56% СН, без 

суттєвого зниження концентрації пепсину в соці (94% СН і 85% СН в базальному і реактивному 

періодах відповідно). 

Гальмування кислотопродукції в межах розширеної норми (N/N-) - від 136% СН до 79% СН - 

відбувається на тлі відсутності змін верхньопограничної кислотності соку, тобто за рахунок 

зменшення підвищеної секреції соку (від 165% СН до 96% СН). При цьому оптимізуються дебити 

хлориду  (зменшується від 169% СН до 98% СН), натрію (146% СН і 85% СН) і калію (155% СН і 

90% СН). Продукція пепсину, за збереження на верхній межі норми його концентрації в соці, теж 

нормалізується - зменшується від 199% СН до 116%. 

Зупинимось тепер на трьох варіантах кислотостимулювальних ефектів БАВН.  

У 32% хворих (An/S) з базальною анацидністю дебит титрованої кислоти в реактивному 

періоді секреції підвищується від 18% СН до 28% СН, не досягаючи все ж навіть нижньої межі 

норми. При цьому квазінейтральна величина рН соку знижується до зони субацидності, тобто 

появляється так звана "вільна кислотність". Це зумовлено прискоренням секреції кислотної 

компоненти соку від 45% СН до 58% СН, тобто на 26%, тоді як секреція лужної компоненти 

зростає лише на 15% (від 106% СН до 126% СН). Якісні зміни відбуваються і стосовно 

пепсинопродукції - вона зростає від 29% СН до 56% СН, досягаючи нижньої межі норми, при 

цьому ще більшою мірою нормалізується концентрація пепсину в соці - від 43% СН до 70% СН. 

Натомість зміни дебитів електролітів менш відчутні. 

У 8% хворих з аналогічним початковим станом кислотопродукції (An/N) бісля вживання 

БАВН зареєстровано параметри секреції в межах норми. Зокрема, дебит титрованої кислоти 

зростає від 19% СН до 64% СН, рН соку із анацидного трансформується у нормоацидний, що 

зумовлено активацією на 48% секреції кислотної компоненти (від 50% СН до 75% СН) за 

відсутності суттєвих змін - лужної. Концентрація в соці пепсину практично досягає середньої 

норми, так що пепсинопродукція зростає  від 22% СН до 80%  СН.  

Нарешті, у 26% хворих констатовано стимуляцію кислотопродукції в межах нижньої зони 

норми - від 49% СН до 84% СН. Це зумовлено як за попереднього варіанту, прискоренням на 29% 

секреції  парієтальної компоненти (від 66% СН до 89% СН) за відсутності змін непарієтальної 

компоненти соку. При цьому концентрація в соці як Н+, так і пепсину досягають верхньої межі 

норми чи навіть перевищують її, а пепсинопродукція зростає від 85% СН до 123% СН.   

Отже, виявлене у 34% хворих гальмування базальної кислотопродукції після вживання 

БАВН має кількісний гідрокінетичний характер, тобто відбувається в межах певної якості - гіпо-, 

суб- та нормоацидної секреції, внаслідок, головним чином, зменшення швидкості соковиділення за 

відсутності суттєвих змін рН соку та концентрації в ньому хлориду, натрію, калію та пепсину. 

Натомість у 66% хворих БАВН активує базальну кислотопродукцію. При цьому у 26% активація 

має кількісний, а у 40% - якісний кислото-екболічний характер, тобто активуються секреторні 

функції парієтальних і головних клітин фундальних залоз шлунку. 

На рис. 4.32 візуалізовано варіанти ефектів БАВН на параметри шлункової секреції. Видно, 

по-перше, що паттерн ефектів на кислотопродукцію дуже подібний до такого стосовно продукції 

пепсину і, меншою мірою, парієтальної компоненти соку. По-друге, паттерни ефектів на 

продукцію натрію і калію подібні до такого непарієтальної компоненти соку. По-третє, паттерни 

ефектів на продукцію електролітів дуже подібні між собою і водночас відрізняються від таких 

стосовно кислото- і пепсинопродукції.  

 



  

Рис. 4.32. Квалітативні варіанти термінових ефектів БАВН на параметри шлункової секреції 

 

Візуальні враження підтверджуються результатами кореляційного аналізу. Зокрема, 

коефіцієнт кореляції між ефектами БАВН на кислотопродукцію і секрецію парієтальної 

компоненти складає 0,86, продукцію пепсину - 0,84, між ефектами на секрецію непарієтальної 

компоненти і секрецію хлориду, натрію і калію - відповідно 0,91, 0,94 і 0,94. Натомість коефіцієнти 

кореляції між ефектами БАВН на кислотопродукцію і секрецію хлориду, калію і натрію значно 

менші: 0,63; 0,51 і 0,42 відповідно. Дещо тісніша кореляція із ефектами на секрецію електролітів і 

пепсинопродукцію: 0,77; 0,69 і 0,63 відповідно. 

Аналіз супутніх змін екскреції з сечею вільної (Н+) і загальної (НТ) кислоти (табл. 4.21, рис. 

4.33) виявив в цілому лише слабку (r=0,18) кореляцію між ефектами БАВН на секрецію титрованої 

кислоти шлунком і екскрецією титрованої кислоти нирками. 

Така слабка кореляція зумовлена тим, що поряд із зростанням ацидурії за варіантів An/S, 

An/N i N/N+ та зменшенням її за варіанту S/S- має місце її зростання і у випадках гальмування 

шлункової кислотопродукції (варіанти An/An- i N/N-). Аналогічна за силою кореляція (r=0,20) 

виявлена між ефектами БАВН на кислотопродукцію в шлунку та діурез. Діуретичний ефект БАВН 

дуже тісно інверсно (r=-0,95) корелює із змінами вмісту в крові антидіуретичного гормону і прямо 
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тісно (r=0,86) - із екскрецією титрованої кислоти нирками. Натомість зміни рН сечі зовсім  не 

зв'язані із змінами кислотопродукції в шлунку: рН підвищується у випадках як активації (An/N), 

так і гальмування (N/N-) шлункової секреції кислоти, не змінюючись суттєво за інших варіантів 

кислотосекреторних ефектів БАВН.  

Супутні зміни електролітурії теж зовсім не зв'язані із змінами шлункової кислотопродукції 

(табл. 4.21, рис. 4.34 і 4.35): як при гальмуванні, так і при стимуляції секреції титрованої кислоти 

екскреція з сечею хлориду, натрію, кальцію і фосфатів зростає суттєво, а магнію і калію - незначно 

або не змінюється. 

  

Таблиця 4.21 

Варіанти термінових одночасних ефектів БАВН на секреторну функцію шлунку та 

параметри сечі 
Показник Ефект An/An- S/S- N/N- An/S An/N N/N+ 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

10 

(11) 

11 

(12) 

10 

(11) 

29 

(32) 

7 

(8) 

24 

(26) 

Діурез, мл/год 

33÷63 

48±3 

B 

R 

lgR/B 

38±7 

57±7 

+0,23±0,11# 

53±8 

65±9 

+0,10±0,13 

41±9 

51±8 

+0,15±0,13 

37±7 

62±7 

+0,28±0,06# 

24±4* 

63±5* 

+0,44±0,09# 

51±9 

66±8* 

+0,19±0,07# 

АДГ, нг/л 

0÷4,3 

2,15±0,43 

B 

R45 

lgR45/B 

2,18±0,10 

1,74±0,28 

-0,15±0,07# 

2,21±0,04 

2,17±0,32 

-0,09±0,10 

2,12±0,09 

1,83±0,26 

-0,12±0,09 

2,21±0,05 

1,57±0,13 

-0,19±0,04# 

2,25±0,03 

1,23±0,20 

-0,29±0,07# 

2,18±0,08 

1,75±0,15 

-0,13±0,05# 

рН сечі 

5,0÷6,5 

5,75±0,15 

B 

R 

R-B 

5,48±0,23 

5,43±0,12 

-0,05±0,19 

5,45±0,23 

5,17±0,22 

-0,28±0,22 

5,43±0,17 

5,84±0,28 

+0,41±0,25 

5,75±0,13 

5,82±0,15 

+0,07±0,08 

5,13±0,17* 

5,61±0,15 

+0,49±0,17# 

5,78±0,14 

5,73±0,18 

-0,05±0,11 

HT-урія, мМ/год 

0,42÷1,25 

0,83±0,08 

B 

R 

lgR/B 

1,29±0,36 

1,72±0,23* 

+0,26±0,12# 

1,50±0,29* 

1,07±0,21 

-0,09±0,15 

1,13±0,28 

1,37±0,31 

+0,13±0,14 

1,70±0,38* 

1,93±0,28* 

+0,19±0,08# 

0,57±0,10* 

2,28±0,36* 

+0,64±0,17# 

2,01±0,49* 

1,88±0,38* 

+0,04±0,09 

Cl-урія, мМ/год 

5,4÷10,8 

8,10±0,54 

B 

R 

lgR/B 

 4,80±0,39* 

7,79±1,24 

+0,17±0,05# 

7,38±0,71 

8,24±1,30 

+0,02±0,08 

6,29±0,17* 

7,12±0,81 

0,00±0,04 

 5,62±0,36* 

7,57±0,70 

+0,11±0,03# 

P-урія, мМ/год 

0,43÷2,69 

1,56±0,23 

B 

R 

lgR/B 

 0,95±0,20 

1,82±0,40 

+0,29±0,06# 

1,86±0,27 

2,12±0,41 

+0,05±0,09 

1,09±0,14 

1,76±0,26 

+0,24±0,05# 

 1,16±0,14 

1,39±0,18 

+0,10±0,04# 

Ca-урія, мМ/год 

0,06÷0,27 

0,17±0,02 

B 

R 

lgR/B 

 0,09±0,02* 

0,17±0,04 

+0,30±0,09# 

0,18±0,03 

0,21±0,04 

+0,08±0,11 

0,11±0,02* 

0,20±0,03 

+0,24±0,04# 

 0,15±0,02 

0,21±0,02 

+0,16±0,07# 

Mg-урія, мМ/год 

0,13÷0,42 

0,27±0,03 

B 

R 

lgR/B 

 0,03±0,01* 

0,06±0,01* 

+0,25±0,07# 

0,06±0,01* 

0,06±0,01* 

-0,03±0,09 

0,04±0,01* 

0,05±0,01* 

+0,18±0,04# 

 0,04±0,01* 

0,05±0,01* 

+0,10±0,04# 

Na-урія, мМ/год 

4,7÷9,5 

7,10±0,47 

B 

R 

lgR/B 

 3,60±0,42* 

6,82±1,34 

+0,22±0,07# 

6,38±0,76 

7,30±1,40 

+0,02±0,10 

5,20±0,18* 

6,09±0,87 

+0,01±0,05 

 4,47±0,39* 

6,58±0,75 

+0,14±0,05# 

K-урія, мМ/год 

1,67÷3,33 

2,50±0,17 

B 

R 

lgR/B 

 2,20±0,03 

2,44±0,10 

+0,04±0,01# 

2,41±0,06 

2,48±0,10 

+0,01±0,02 

2,32±0,01 

2,39±0,07 

+0,01±0,01 

 2,27±0,03 

2,43±0,06 

+0,03±0,01# 

 



  

    Рис. 4.33. Супутні зміни діурезу та ацидурезу за різних квалітативних варіантів термінових 

ефектів БАВН на шлункову секрецію 
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Рис. 4.34. Супутні зміни електролітурії за різних квалітативних варіантів термінових ефектів БАВН 

на шлункову секрецію 
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 Рис. 4.35. Супутні зміни параметрів сечі за різних квалітативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на шлункову секрецію 
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     При аналізі супутніх змін вмісту електролітів в плазмі та їх співвідношень виявлено (табл. 4.22, 

рис. 4.36-4.38) кореляцію середньої сили між кислото-секреторними ефектами і ефектами на 

кальційемію (r=0,41) і фосфатемію (r=-0,35). Отож, стимуляція кислотопродукції супроводжується 

більшим (за варіанту N/N+) чи меншим (за варіанту An/S) підвищенням рівня в плазмі кальцію і 

одинаковою мірою зниженням рівня фосфатів, натомість кислотоінгібіторний ефект БАВН 

асоціюється із тенденцією до підвищення фосфатемії і зниження - кальційемії. Ще тісніша 

кореляція (r=0,46) має місце стосовно Са/Р-коефіцієнта плазми як маркера паратиринової 

активності (РТА).  

 

Таблиця 4.22 

Варіанти термінових одночасних ефектів БАВН на секреторну функцію шлунку та 

параметри електролітів плазми крові 

 
Показник Ефект S/S- N/N- An/S N/N+ 

min÷max 

X±m 

n  11  10  29  24  

Са-емія, мМ/л 

2,2÷3,0 

2,60±0,08 

B 

R 

lgR/B 

2,33±0,13 

2,26±0,08* 

-0,01±0,02 

2,22±0,02* 

2,21±0,03* 

-0,00±0,01 

2,17±0,03* 

2,24±0,02* 

+0,014±0,006# 

2,26±0,06* 

2,60±0,15 

+0,06±0,01# 

Mg-емія, мМ/л 

0,50÷1,25 

0,88±0,07 

B 

R 

R-B 

0,76±0,02 

0,78±0,02 

+0,02±0,01 

0,79±0,03 

0,77±0,02 

-0,01±0,01 

0,72±0,01 

0,74±0,02 

+0,01±0,01 

0,75±0,01 

0,80±0,02 

+0,03±0,01# 

Na-емія, мМ/л 

130÷150 

140±2,0 

B 

R 

lgR/B 

162,8±8,6* 

152,8±6,0 

-0,02±0,01 

154,8±3,9 

140,8±4,9 

-0,04±0,01# 

145,9±2,2 

131,1±2,3 

-0,05±0,01# 

150,4±4,5* 

136,9±3,1 

-0,04±0,01# 

K-емія, мМ/л 

3,6÷5,4 

4,50±0,18 

B 

R 

lgR/B 

5,01±0,16* 

4,82±0,12 

-0,02±0,01 

4,86±0,17 

4,59±0,09 

-0,02±0,01# 

4,68±0,04 

4,40±0,05 

-0,03±0,01# 

4,77±0,09 

4,51±0,06 

-0,02±0,01# 

Сl-емія, мМ/л 

95÷110 

102,5±1,5 

B 

R 

lgR/B 

113,3±4,8* 

107,6±3,4 

-0,02±0,01 

108,8±5,0 

100,9±2,7 

-0,03±0,01# 

103,8±1,2 

95,4±1,3* 

-0,04±0,01# 

106,3±2,5 

98,7±1,7 

-0,03±0,01# 

P-емія, мМ/л 

0,60÷1,29 

0,95±0,07 

B 

R 

lgR/B 

1,11±0,05 

1,16±0,03* 

+0,02±0,02 

1,23±0,03* 

1,24±0,02* 

+0,01±0,01 

1,29±0,03* 

1,20±0,03* 

-0,03±0,01# 

1,29±0,03* 

1,21±0,02* 

-0,03±0,01# 

Ca/P = РТА 

2,10÷3,80 

2,74±0,14 

B 

R 

lgR/B 

2,13±0,16* 

1,99±0,13* 

-0,03±0,02 

1,82±0,06* 

1,78±0,03* 

-0,01±0,01 

1,72±0,06* 

1,89±0,05* 

+0,04±0,01# 

1,77±0,07* 

2,19±0,15* 

+0,08±0,02# 

10/Са*Р = СТА 

3,0÷5,0 

4,0±0,2 

B 

R 

lgR/B 

4,00±0,20 

3,89±0,12 

-0,01±0,02 

3,68±0,10 

3,65±0,07 

-0,00±0,01 

3,64±0,07 

3,75±0,06 

+0,02±0,01# 

3,50±0,08* 

3,36±0,12* 

-0,02±0,01 

Na/K = МСА 

29,6÷32,6 

31,1±0,3 

B 

R 

lgR/B 

32,3±0,6 

31,6±0,5 

-0,01±0,01 

31,7±0,6 

30,6±0,4 

-0,02±0,01# 

31,1±0,2 

29,7±0,2 

-0,02±0,01# 

31,3±0,3 

30,3±0,3 

-0,02±0,01# 

Ca/Mg 

2,10÷3,80 

2,95±0,17 

B 

R 

lgR/B 

3,09±0,18 

2,90±0,13 

-0,03±0,02 

2,86±0,12 

2,89±0,06 

+0,01±0,02 

2,99±0,08 

3,05±0,07 

+0,01±0,01 

3,04±0,09 

3,39±0,28 

+0,03±0,02 

 



  

Рис. 4.36. Супутні зміни електролітемії за різних квалітативних варіантів термінових ефектів БАВН 

на шлункову секрецію 
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       Рис. 4.37. Супутні зміни електролітних співвідношень за різних квалітативних варіантів 

термінових ефектів БАВН на шлункову секрецію 
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Рис. 4.38. Супутні зміни електролітів плазми та їх співвідношень за різних квалітативних варіантів 

термінових ефектів БАВН на шлункову секрецію 
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            РТА значуще підвищена у випадках стимуляції ацидосекреції і несуттєво чи значуще 

знижена - у випадках її гальмування. Індивідуальна детермінація термінового кислотосекреторного 

ефекту БАВН її ефектом на паратиринову активність візуалізована на рис 4.39. 

 Стосовно Ca/Mg-коефіцієнта плазми значущі односкеровані зміни виявлені лише за 

варіантів N/N+ i S/S-. Детальніший аналіз показав, що зміни Ca/P i Ca/Mg-коефіцієнтів плазми 

значуще корелюють із змінами секреції лужної       (r=-0,37 i -0,33), але не кислотної  (r=0,11 i -0,03) 

компонент шлункового соку.    Натомість вміст в плазмі натрію, хлориду і калію тією чи іншою 

мірою знижувався у випадках як гальмування, так і стимуляції кислотопродукції в шлунку. 

Дослідження ролі гормонів ГЕПЕС у ефектах БАВН на кислотопродукцію показало (табл. 

4.23, рис. 4.40), що варіант S/S- супроводжується суттєвим підвищенням рівня глюкагонемії на 15-

й і 45-й хв реакції, в той час як гастринемія суттєво не змінюється.  Варіант гальмування N/N- 

асоціюється із вираженішою і тривалішою гіперглюкагонемічною реакцією, знову ж за відсутністю 

суттєвих змін гастринемії, так що падіння гастрин-глюкагонового індексу крові регресивно 

поглиблюється, на відміну від варіанту S/S-, за якого це зниження короткочасне.  

Натомість обидва варіанти активації кислотопродукції супроводжуються таким, що 

поглиблюється, зниженням рівня глюкагону в поєднанні із підйомом рівня гастрину на 15-й хв, 

який на 45-й хв сходить нанівець (An/S) чи опускається нижче від базального рівня (N/N+), так що 

гастрин-глюкагоновий індекс вже на 15-й хв реакції на БАВН суттєво підвищується, а надалі 

знижується, залишаючись все ж вищим від базального рівня.   

Рівень інсуліну, який реєструвався лише на 15-й хв реакції, виявлено вищим від базального 

за всіх варіантів ефектів на кислотопродукцію.  

Рис. 4.39. Детермінація термінового кислотосекреторного ефекту Нафтусі реакцією паратирину 

(на 45-й хв)
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Таблиця 4.23 

 Варіанти термінових одночасних ефектів БАВН на секреторну функцію шлунку та рівень в 

крові регуляторних поліпептидів 

 
Показник Ефект S/S- N/N- An/S N/N+ 

min÷max 

X±m 

n  11 

 

10  

 

29 

 

24  

 

Інсулін, мМО/л 

3÷23 

13,0±2,0 

B 

R15 

lgR15/B 

4,5±1,6* 

9,3±1,7 

+0,43±0,09# 

2,8±1,1* 

5,7±1,3* 

+0,31±0,15# 

1,4±0,2* 

5,2±0,8* 

+0,42±0,07# 

2,2±0,6* 

3,9±0,7* 

+0,24±0,06# 

Гастрин, нг/л 

28÷115 

72±9 

B 

R15 

lgR15/B 

R45 

lgR45/B 

91±13 

102±17 

+0,03±0,05 

84±13 

-0,04±0,04 

97±16 

106±12* 

+0,05±0,06 

100±22 

-0,03±0,05 

125±9* 

138±7* 

+0,05±0,02# 

118±9* 

-0,03±0,01# 

98±8* 

127±10* 

+0,11±0,03# 

79±7 

-0,10±0,03# 

Глюкагон, нг/л 

50÷138 

94±9 

B 

R15 

lgR15/B 

R45 

lgR45/B 

68±7* 

90±4 

+0,14±0,04# 

87±20 

+0,03±0,06 

75±9 

86±3 

+0,08±0,04 

115±27 

+0,13±0,06# 

104±6 

91±2 

-0,04±0,03 

88±6 

-0,08±0,03# 

102±6 

86±2 

-0,05±0,03 

75±10 

-0,18±0,04# 

Gas/Glu-коефіцієнт 

0,60÷0,92 

0,76±0,08 

B 

R15 

R15-B 

R45 

R45-B 

1,41±0,18* 

1,17±0,18* 

-0,24±0,16 

1,34±0,25* 

-0,06±0,18 

1,34±0,16* 

1,25±0,15* 

-0,10±0,11 

0,99±0,17 

-0,36±0,12# 

1,29±0,10* 

1,56±0,10* 

+0,27±0,06# 

1,41±0,09* 

+0,12±0,10 

1,04±0,10* 

1,49±0,11* 

+0,45±0,10# 

1,34±0,15* 

+0,31±0,12# 



  

Рис. 4.40. Зміни регуляторних параметрів за різних квалітативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на шлункову секрецію 

 

Gas

0

20

40

60

80

100

120

140

N S/S- N/N- An/S N/N+

нг/л
Glu

0

20

40

60

80

100

120

140

N S/S- N/N- An/S N/N+

нг/л

AMo

0

5

10

15

20

25

N S/S- N/N- An/S N/N+

%
dX

0

50

100

150

200

N S/S- N/N- An/S N/N+

мс

Ins

0

2

4

6

8

10

12

14

16

N S/S- N/N- An/S N/N+

мМО/л
VR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N S/S- N/N- An/S N/N+

Gas/Glu

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

N S/S- N/N- An/S N/N+

IVB

0

50

100

150

200

250

300

350

N S/S- N/N- An/S N/N+

Базальний період Реактивний період (15-20-а хв)

Реактивний період (40-45-а хв) Реактивний період (60-а хв)



  

Аналіз вегетативного супроводу кислотосекреторних ефектів БАВН виявив (рис. 4.40, табл. 

4.24), що гальмування ацидогенезу у хворих із базальною субацидністю асоційоване із помірним 

підвищенням на 20-й хв симпатичного тонусу і значним зниженням вагального тонусу, з 

наступним різким (симпатичний) чи поступовим (вагальний) відновленням їх базальних рівнів, так 

що індекс вегетативного балансу (IVB) виявляється на 20-й хв значно підвищеним, на 40-й - на 

базальному рівні, а на 60-й хв - навіть дещо зниженим.  

Таблиця 4.24 

Варіанти термінових одночасних ефектів БАВН на секреторну функцію шлунку та 

параметри вегетативної регуляції 

 
Показник Ефект S/S- N/N- An/S N/N+ 

min÷max 

X±m 

n  11 

 

10  

 

29 

 

24  

 

Симпатичний тонус 

AMo, % 

15÷25 

20,0±1,0 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

19,1±1,8 

22,3±1,8 

+0,08±0,03# 

18,9±1,2 

+0,01±0,04 

18,0±1,1 

-0,01±0,04 

17,6±1,6 

21,5±2,0 

+0,09±0,02# 

20,7±1,9 

+0,07±0,04 

17,5±1,3 

0,00±0,04 

17,7±0,6* 

15,9±0,6* 

-0,05±0,01# 

20,8±1,6 

+0,04±0,03 

17,8±1,1 

-0,01±0,02 

16,0±1,0* 

14,5±0,8* 

-0,04±0,01# 

15,5±1,5* 

-0,04±0,03 

15,5±1,2* 

-0,02±0,03 

Вагальний тонус 

ΔХ, мс 

75÷150 

113±8 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

171±35 

102±12 

-0,19±0,05# 

133±19 

-0,07±0,06 

149±13* 

0,00±0,07 

165±29 

99±7 

-0,17±0,06# 

114±10 

-0,12±0,06 

128±10 

-0,06±0,08 

154±13* 

168±15* 

+0,03±0,02 

153±13* 

-0,01±0,03 

171±19* 

+0,03±0,05 

148±11* 

203±18* 

+0,13±0,02# 

183±16* 

+0,08±0,03 

175±19* 

+0,05±0,03 

Індекс 

вегетативного 

балансу 

IVB=100*АМо/ΔХ 

125÷230 

178±10 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

163±33 

278±53 

+0,26±0,04# 

174±25 

+0,08±0,08 

134±16* 

-0,01±0,08 

154±36 

235±38* 

+0,26±0,06# 

207±33 

+0,19±0,08# 

151±22 

+0,07±0,10 

143±14 

124±13* 

-0,08±0,03# 

211±37 

+0,06±0,05 

144±19 

-0,04±0,06 

139±22 

95±14* 

-0,17±0,03# 

125±28 

-0,13±0,05# 

121±16* 

-0,08±0,05 

Вегетативна 

реактивність 

ВР=ІНст/ІНсид 

0,7÷3,0 

 

B 

R20 

R20-B 

R40 

R40-B 

R60 

R60-B 

4,68±1,67* 

1,70±0,34 

-2,98±1,40# 

3,31±0,44 

-1,38±1,05 

3,75±1,08 

-0,94±1,06 

4,34±1,28* 

2,03±0,32 

-2,30±1,10# 

5,71±2,64* 

+1,74±1,79 

2,76±0,66 

-1,58±0,77# 

2,11±0,16 

4,34±0,65* 

+2,24±0,65# 

4,11±0,65* 

+2,01±0,70# 

4,72±1,22* 

+2,62±1,18# 

3,45±0,63 

7,36±2,10* 

+3,85±1,80# 

6,80±1,39* 

+3,29±1,41# 

6,82±1,78* 

+3,37±1,65# 

 



  

У випадках гальмування в межах нормальної кислотопродукції симпатичний тонус 

виявляється підвищеним як на 20-й, так і на 40-й хв реакції, відновлюючись лише на 60-й хв, а 

зниження вагального тонусу - відчутніше і триваліше, зберігаючись до кінця реєстрації; відповідно 

IVB перевищує базальний рівень на 20-й і 40-й хв після вживання БАВН.  

Стимуляція кислотопродукції у хворих із базальною анацидністю супроводжується 

початковим незначним зниженням симпатичного і тенденцією до підвищення - вагального тонусів, 

що дає незначне, але закономірне зниження IVB на 20-й хв реакції. На 40-й хв реакції симпатичний 

тонус піднімається вище від базального рівня, а вагальний - знижується до нього, так що IVB 

виявляється підвищеним. Наприкінці реакції стан  вегетативної регуляції відновлюється до 

базального. 

Посилення кислотородукції в межах норми асоційоване із значним початковим підвищенням 

вагального тонусу в поєднанні із незначним зниженням - симпатичного, так що  IVB виявляється 

значно зміщеним в бік ваготонії. Надалі виразність такого зсуву зменшується внаслідок 

поступового зниження вагального тонусу і редукції - симпатичного, але зберігається до кінця 

реєстрації реакції.   

      Вегетативна реактивність (VR) за обидвох стимуляційних варіантів ефектів БАВН значно 

підвищується вже на 20-й хв, залишаючись на цих рівнях до кінця реєстрації, натомість у випадках 

гальмування кислотопродукції вона після значного початкового зниження поступово 

відновлюється (варіант S/S-) або проявляє непевні зміни (варіант N/N-). 

На рис. 4.41 сконцентровано динаміку ацидостимуляційних (гастрин і вагус) та 

ацидогальмівних (глюкагон і симпатикус) регуляторних чинників. Видно, що обидва варіанти 

гальмівних ефектів БАВН на кислотопродукцію спричинені, головним чином, раннім зниженням 

вагального тонусу, тоді як роль гастрину несуттєва. Підвищення глюкагонемії має значення і в 

пізній фазі варіанту  N/N-, в той час як вплив інших регуляторних чинників редукується чи 

нівелюється. Натомість у стимуляції кислотопродукції раннє підвищення рівня гастринемії відіграє 

головну роль, як і підвищення вагального тонусу та зниження - симпатичного. Роль зниження рівня 

глюкагонемії вагоміша в пізній фазі реакції, хоч проявляється і в ранній фазі. 

Візуальні враження підтверджуються результатами кореляційно-регресивного аналізу. 

Зокрема, ефект БАВН на дебит-годину титрованої кислоти тісно прямо корелює із зміною 

вагального тонусу на 20-й хв реакції (r=0,66), дещо слабше і інверсно - із ранньою реакцією 

симпатичного тонусу (r=-0,56) і максимально - із зміною в цій фазі індексу вегетативного балансу 

(r=-0,72). Із змінами параметрів вегетативної регуляції на 40-й хв кислотосекреторний ефект БАВН 

пов'язаний слабше (r=0,48; -0,34 і -0,48 відповідно), а із змінами на 60-й хв кореляція вже несуттєва 

(r=0,27; -0,15 і -0,26 відповідно). 

Із ранніми (на 15-й хв) змінами рівнів в крові гастрину і глюкагону кислотосекреторний ефект 

БАВН корелює посередньо і, природно, реципрокно (r=0,30 і -0,31 відповідно). В пізній (на 45-й 

хв) фазі реакції кореляція із глюкагоном посилюється (r=-0,50), а із гастрином - сходить нанівець 

(r=-0,25). 



  

Рис. 4.41. Зміни регуляторних параметрів за різних квалітативних варіантів термінових ефектів 

БАВН на шлункову секрецію 
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Якщо ж проаналізувати залежність кислотосекреторного ефекту БАВН від змін гастрин-

глюкагонового індексу, то виявиться, що останній детермінує перший значно сильніше, причому 

рання реакція - на 42%, а пізня - лише на 22% (рис. 4.42). 

 

Сумісні ж ранні зміни індексу вегетативного балансу і гастрин-глюкагонового індексу 

детермінують кислотосекреторний ефект БАВН на 52% (рис. 4.43) 

Рис. 4.42. Детермінація термінового кислотосекреторного ефекту Нафтусі 

реакцією гастрин-глюкагонового індексу на 15-й  та 45-й хв4
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Рис. 4.43. Вегетативно-гормональна детермінація термінового кислото-секреторного ефекту 

Нафтусі 

 

 

Z = 0,04 - 1,016x + 0,011y + 0,247х2 - 0,073ху - 0,003у2 

Z = 0,107 - 0,9775x + 0,013y 

R = 0,719;  R2 = 0,517; F(2,9) = 47,2; p<10-5 

На наступному етапі аналізу з'ясовано можливість прогнозу варіантів ефектів БАВН на 

шлункову секрецію за базальними параметрами. Із включених для дискримінантного аналізу 42 

параметрів шлункової секреції, сечовиділення, електролітемії, ГЕПЕС і вегетативної регуляції 

програмою відібрано лише 5: дебит бікарбонатів (Λ=0,209; F=64,5; р<10-6), дебит титрованої 

кислоти (Λ=0,087; F=40,3; р<10-6), рН соку (Λ=0,050; F=29,9; р<10-6), концентрація в ньому бікар-

бонату (Λ=0,036; F=23,5; р<10-6) та фосфатемія (Λ=0,028; F=19,6; р<10-6).  

Розділяюча інформація міститься у 5 радикалах, при цьому в першому - 64,0%, в другому - 

24,0%, в третьому - 8,7%, в четвертому - 3,3% та в п'ятому - лише 0,03%. Перший радикал 

однозначно інтерпретується як лужна компонента шлункового соку, позаяк тісно корелює із 

дебітом бікарбонату (r=0,86), його концентрацією в соці (r=0,80) та величиною рН соку (r=0,76). 

Другий радикал інверсно відображує базальну кислотопродукцію (r=-0,63), натомість третій - її ж, 

але прямою мірою (r=0,65), а також рН соку (r=0,54); четвертий радикал характеризує базальну 

фосфатемію (r=0,98).  

Індивідуальні величини перших трьох радикалів (96,7% інформації) візуалізовані на рис. 

4.44. 

      Видно, що всі 10 хворих із базальною анацидністю, яка не змінюється чи поглиблюється 

після вживання БАВН, чітко відособлені від інших, тобто точність ретроспективного прогнозу 

варіанту An/An- складає 100%. З досить високою точністю можливо спрогнозувати також варіанти 

ефектів N/N+ (75,0%, 6 помилок на 24 особи) та S/S- (72,7%, 3 помилки на 11 осіб); при цьому 

головним постачальником помилок виступають особи, котрі реагують за варіантом An/S, точність 

прогнозу якого - лише 58,6% (із 29 хворих у 7 - помилковий прогноз варіанту  N/N+, у 2 - S/S-, ще у 

3 - An/N).  Натомість прогноз варіантів N/N- і An/N слід вважати недостатньо точним (50,0% і 

42,9% відповідно). Загальна точність ретроспективного прогнозу варіанту ефекту БАВН на 

кислотопродукцію за 5 базальними параметрами складає 67,0%. 
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Рис. 4.44. Індивідуальні величини канонікальних радикалів базальних параметрів-

провісників у осіб, віднесених до квалітативних варіантів ефектів БАВН на  шлункову секрецію 

Все ж за середніми величинами ("центроїдами") канонікальних радикалів базальних 

параметрів-предикторів всі групи хворих значуще відрізняються між собою (D2
M=65÷3,6; 

F=55,7÷4,7; p=10-6÷10-3), за винятком одної пари: An/S-An/N (D2
M=2,1; F=1,95; p=0,09), що добре 

видно на 3D-діаграмі (рис. 4.45). 
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Рис. 4.45. Середні величини канонікальних радикалів базальних параметрів-провісників 

квалітативних варіантів ефектів БАВН на  шлункову секрецію 

 

 

На останньому етапі простежено супутні зміни об'єму жовчевого міхура - 

холецистоволюмограму (табл. 4.25 і рис. 4.46). 

Таблиця 4.25 

Варіанти термінових ефектів БАВН на холецистоволюмограму 

 
Показник Ефект S/S- N/N- An/S N/N+ 

min÷max 

X±m 

n 11 

 

10  

 

29 

 

24  

 

Об'єм 

жовчевого 

міхура, мл 

13÷33 

23,0±2,0 

VB 

lg V10/VB 

lg V20/VB 

lg V30/VB 

lg V45/VB 

lg V60/VB 

26,4±4,1 

+0,018±0,005# 

0,000±0,015 

-0,030±0,027 

-0,053±0,030 

-0,042±0,032 

24,4±4,6 

+0,023±0,004# 

+0,025±0,008# 

+0,006±0,023 

-0,010±0,031 

-0,014±0,036 

32,6±1,5* 

-0,010±0,008 

-0,026±0,013# 

-0,042±0,018# 

-0,024±0,019 

-0,026±0,025 

30,8±2,1* 

-0,061±0,017# 

-0,106±0,018# 

-0,151±0,022# 

-0,087±0,016# 

-0,050±0,022# 



  

Виявлено, що активація кислотопродукції в межах норми (N/N+) супроводжується відчутним 

холецистокінетичним ефектом - скороченням об'єму жовчевого міхура з піком (-30%) на 30-й хв 

після вживання БАВН з наступним розслабленням до 89% базального об'єму на 60-й хв. Перехід 

анацидності у субацидність (An/S) теж асоційований із  холецистокінетичним ефектом, але 

млявим, з піком скорочення на 30-й хв лише на 10%. Натомість ацидоінгібіторні ефекти БАВН 

супроводжуються двофазними холецистоволюмограмами. При цьому гальмування 

кислотопродукції в межах субацидності (S/S-) асоційоване із 20-хвилинною фазою розширення 

міхура із піком (+4%) на 10-й хв з наступним його скороченням з піком (-11,5%) на 45-й хв, яке, 

очевидно, продовжується понад 1 год. У осіб із нормальною базальною секрецією кислоти, яка 

після вживання БАВН гальмується в межах норми (N/N-), супутня фаза розширення міхура 

триваліша (біля 30 хв) і плавніша, а потім переходить у мляве, але  тривале скорочення.   

Рис. 4. 46.  Варіанти термінових ефектів БАВН на холецистоволюмограму
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        РОЗДІЛ 5 

 ТЕРМІНОВІ ОДНОЧАСНІ ГАСТРО-РЕНАЛЬНІ ЕФЕКТИ ВОДИ НАФТУСЯ 

Залежно від характеру змін соковиділення та сечовиділення виділено чотири варіанти 

термінових секреторно-діуретичних ефектів БАВН (рис. 5.1). У 42% випадків констатовано 

прискорення обидвох процесів, а у 15% - їх уповільнення, тобто односпрямовані зміни шлункової 

секреції та діурезу мали місце у 57% спостережень.  

В той же час у другої половини обстежених гастро-ренальні відносини за умови вживання 

БАВН мали реципрокний характер: у 34% сповільнення соковиділення поєднувалося із 

прискоренням діурезу, а у 9% - констатовано активацію шлункової секреції в поєднанні із 

уповільненням сечовиділення. Отже, нами підтверджена виявлена раніше амбівалентність ефектів 

БАВН на соко- і сечовиділення [] (Балановський В.П., 1995). 

Простежується чітка детермінованість гастро-ренальних ефектів вихідним рівнем 

гідрокінетичних функцій. Так, за секреторно-діуретичного ефекту (V+D+) секреція соку зростає із 

82% СН до 112% СН, а діурез - із 50% СН до 131% СН. І навпаки, підвищений початковий рівень 

обидвох процесів детермінує антисекреторно-антидіуретичний ефект (V-D-): соковиділення 

сповільнюється  від 116% СН до 90% СН, а сечовиділення - від 142% СН до 83% СН. Сказане 

справедливе і для інших двох типів ефектів: при поєднанні низького початкового рівня секреції 

(81% СН) з високим рівнем діурезу (173% СН) у відповідь на БАВН перший підвищується до 97% 

СН, тоді як другий – знижується до 92% СН; і навпаки, антисекреторно-діуретичний ефект 

розвивається у осіб з початково високим (117% СН) рівнем соковиділення та низьким (87% СН) - 

Рис. 5.1. Варіанти термінових гастро-ренальних ефектів БАВН 
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діурезу. Отримані результати узгоджуються із висунутою раніше амбівалентно-еквілібраторною 

концепцією дії на організм БАВН [](Балановський В.П., 1993), яка,  своєю чергою, базується на 

“законі початкового рівня” [](Wilder J., 1967). 

5.1. Варіанти гастро-ренальних функціональних відносин 

Секреторно-діуретичний ефект (табл. 5.1) характеризується збільшенням дебиту кислотної 

компоненти соку більшою мірою, ніж лужної, за антисекреторно-діуретичного ефекту більшою 

мірою гальмується секреція лужної компоненти соку, тоді як обидва варіанти антидіуретичних 

ефектів супроводжуються менш вираженими відносно попередніх і приблизно одинаковими 

відповідними змінами дебитів обидвох компонент шлункового соку. В цілому зміни під впливом 

БАВН секреції кислотної і лужної компонент тісно взаємопов'язані (r=0,81). Приблизно 

одинаковою мірою зміни обох компонент соку корелюють із реактивними змінами секреції з соком 

хлориду (r=0,93 і 0,96), калію (r=0,87 і 0,97) і натрію (r=0,81 і 0,97), тоді як із змінами кислото- і 

пепсинопродукції тісніше пов'язані зміни секреції кислотної компоненти порівняно із лужною 

(r=0,86 проти 0,42 і 0,87 проти 0,63 відповідно).  

Таблиця 5.1 

Базальні і реактивні параметри шлункового соку за різних варіантів термінових гастро-

ренальних ефектів води Нафтуся 
Показник Ефект V+D+ V+D- V-D+ V-D- 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

38 

(42) 

8 

(9) 

31 

(34) 

14 

(15) 

V, мл/год 

50÷100 

75±5 

B 

R 

lgR/B 

61,4±4,2* 

84,3±6,5 

+0,13±0,02# 

61,0±6,6 

72,9±6,6 

+0,08±0,02# 

87,7±7,6 

55,0±3,4* 

-0,18±0,02# 

87,1±6,8 

66,7±4,9 

-0,11±0,02# 

VP, мл/год 

20÷50 

35±3 

B 

R 

lgR/B 

17,8±1,3* 

27,5±2,4 

+0,18±0,02# 

24,4±3,9* 

28,2±4,4 

+0,07±0,03# 

29,1±3,5 

19,9±1,5* 

-0,13±0,03# 

26,6±2,2* 

20,7±1,2* 

-0,10±0,02# 

VNP, мл/год 

55÷25 

40±3 

B 

R 

lgR/B 

43,6±2,9 

56,7±4,4* 

+0,11±0,02# 

36,6±3,7 

44,7±3,7 

+0,09±0,03# 

58,6±4,4* 

35,0±2,3 

-0,22±0,03# 

60,5±5,0* 

46,0±4,1 

-0,12±0,03# 

QHT, мМ/год 

1,5÷5,5 

3,50±0,40 

B 

R 

lgR/B 

0,90±0,11* 

1,86±0,25* 

+0,28±0,03# 

2,26±0,55 

2,53±0,67 

+0,04±0,06 

2,03±0,40* 

1,62±0,21* 

-0,04±0,04 

1,55±0,23* 

1,25±0,15* 

-0,07±0,05 

рH соку 

2,0÷1,5 

1,75±0,05 

B 

R 

R-B 

4,71±0,37* 

2,15±0,09* 

-2,57±0,31# 

1,62±0,10 

1,68±0,12 

+0,06±,07 

3,24±0,43* 

2,88±0,43* 

-0,36±0,17# 

3,28±0,65* 

2,94±0,61 

-0,34±0,32 

QP, мг/год 

10÷40 

25±3 

B 

R 

lgR/B 

9,8±1,5* 

22,0±2,5 

+0,41±0,03# 

24,4±4,7 

27,1±5,6 

+0,05±0,04 

22,1±4,1 

16,3±2,2* 

-0,09±0,03# 

18,8±3,0 

14,8±1,8* 

-0,07±0,04 

Пепсин, мг/л 

200÷400 

300±20 

B 

R 

lgR/B 

161±20* 

260±17 

+0,28±0,03# 

385±51 

358±52 

-0,04±0,04 

239±24 

307±32 

+0,09±0,03# 

220±31* 

241±33 

+0,05±0,04 

QCl, мМ/год 

4,5÷16,5 

10,5±1,2 

B 

R 

lgR/B 

8,48±0,58 

11,77±0,91 

+0,14±0,02# 

8,72±0,99 

10,38±1,00 

+0,08±0,02# 

12,27±1,10 

7,77±0,48* 

-0,18±0,02# 

12,09±0,94 

9,27±0,66 

-0,11±0,02# 

QNa, мМ/год 

10,4÷2,9 

6,65±0,75 

B 

R 

lgR/B 

5,75±0,39 

7,48±0,57 

+0,11±0,02# 

4,82±0,48* 

5,89±0,48 

+0,09±0,03# 

7,72±0,59 

4,62±0,30* 

-0,22±0,03# 

7,97±0,65 

6,06±0,54 

-0,12±0,03# 

QК, мМ/год 

0,66÷2,44 

1,55±0,18 

B 

R 

lgR/B 

1,30±0,09 

1,74±0,13 

+0,12±0,02# 

1,19±0,12 

1,44±0,12 

+0,09±0,03# 

1,80±0,15 

1,11±0,07* 

-0,20±0,02# 

1,83±0,15 

1,40±0,11 

-0,12±0,03# 

QB, мМ/год 

0 

B 

R 

1,02±0,14* 

0 

0 

0 

0,93±0,29* 

0,57±0,19* 

0,94±0,44 

0,68±0,37 

 

    Примітки. 1. V - соковиділення, D - діурез.  

                      2. Скерованість змін V і D позначена + чи -. 

3. B - базальний період секреції; R - реактивний (послідовний) період 

секреції. 

                      4. Показники, вірогідно відмінні від нормальних, позначені *. 

                      5. Значущі ефекти, обчислені за прямими різницями, позначені #.  



  

 

Натомість із змінами діурезу обидві компоненти пов'язані слабко (r=0,19 і 0,17 відповідно). Це 

ж стосується зв'язків діуретичних ефектів із ефектами на секрецію титрованої кислоти (r=0,20), 

хлориду (r=0,18), калію (r=0,18) і натрію (r=0,17). Стосовно реактивних змін параметрів сечі (табл. 

5.2) слабка кореляція виявлена лише між ефектами БАВН на кальційурію і секрецію лужної 

компоненти (r=-0,24) та ацидурію і секрецію кислотної компоненти (r=0,15). Натомість зміни 

діурезу прямо тісно пов'язані із ефектами БАВН на секрецію з сечею титрованої кислоти (r=0,86), 

помірно - із змінами рН сечі (r=0,32) та слабко - із ефектами на екскрецію магнію (r=0,21), хлориду 

(r=0,19) і калію (r=0,13). 

Найцікавішими в руслі гастро-ренальних ефектів виявилися зміни рН соку, які приблизно 

одинаковою мірою інверсно  корелюють із змінами як секреції кислотної (r=-0,46) і лужної (r=-

0,31) компонент соку, так і діурезу (r=-0,34). 

Таблиця 5.2 

Базальні і реактивні параметри сечі за різних варіантів термінових гастро-ренальних ефектів 

води Нафтуся 
Показник Ефект V+D+ V+D- V-D+ V-D- 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

38 

(42) 

8 

(9) 

31 

(34) 

14 

(15) 

Діурез, мл/год 

33÷63 

48±3 

B 

R 

lgR/B 

24±2* 

63±5* 

+0,44±0,04# 

83±17* 

44±8 

-0,25±0,08# 

42±6 

74±7* 

+0,29±0,05# 

68±9* 

40±4 

-0,21±0,05# 

HT-урія, мМ/год 

0,42÷1,25 

0,83±0,08 

B 

R 

lgR/B 

0,80±0,11 

1,95±0,24* 

+0,40±0,06# 

4,31±1,25* 

1,03±0,17 

-0,52±0,12# 

1,24±0,18* 

1,93±0,30* 

+0,23±0,06# 

2,81±0,54* 

1,25±0,16* 

-0,30±0,06# 

Cl-урія, мМ/год 

5,4÷10,8 

8,10±0,54 

B 

R 

lgR/B 

4,88±0,19* 

6,48±0,34* 

+0,12±0,03# 

5,45±0,51* 

8,08±1,93 

+0,11±0,07 

6,05±0,33* 

8,99±0,72 

+0,15±0,04# 

6,44±0,78 

6,06±0,65* 

-0,02±0,05 

P-урія, мМ/год 

0,43÷2,69 

1,56±0,23 

B 

R 

lgR/B 

1,02±0,09* 

1,30±0,07 

+0,15±0,04# 

1,14±0,25 

2,17±0,69 

+0,24±0,09# 

1,25±0,14 

1,88±0,23 

+0,20±0,04# 

1,59±0,25 

1,33±0,07 

-0,01±0,06 

Ca-урія, мМ/год 

0,06÷0,27 

0,17±0,02 

B 

R 

lgR/B 

0,14±0,02 

0,18±0,02 

+0,13±0,06# 

0,13±0,03 

0,22±0,06 

+0,20±0,14 

0,12±0,02 

0,22±0,02 

+0,28±0,04# 

0,16±0,02 

0,17±0,02 

+0,03±0,08 

Mg-урія, мМ/год 

0,13÷0,42 

0,27±0,03 

B 

R 

lgR/B 

0,04±0,01* 

0,05±0,01* 

+0,13±0,04# 

0,04±0,01* 

0,07±0,02* 

+0,18±0,09 

0,05±0,01* 

0,06±0,01* 

+0,17±0,03# 

0,05±0,01* 

0,04±0,01* 

-0,07±0,05 

Na-урія, мМ/год 

4,7÷9,5 

7,10±0,47 

B 

R 

lgR/B 

3,67±0,21* 

5,44±0,38* 

+0,16±0,05# 

4,29±0,55* 

7,13±2,09 

+0,14±0,09 

4,94±0,35* 

8,12±0,78 

+0,19±0,06# 

5,37±0,84 

4,95±0,70* 

-0,02±0,07 

K-урія, мМ/год 

1,67÷3,33 

2,50±0,17 

B 

R 

lgR/B 

2,21±0,02 

2,34±0,03 

+0,02±0,01 

2,25±0,04 

2,47±0,16 

+0,03±0,02 

2,30±0,03 

2,54±0,06 

+0,04±0,01# 

2,33±0,06 

2,30±0,05 

-0,01±0,01 

рН сечі 

5,0÷6,5 

5,75±0,15 

B 

R 

R-B 

5,52±0,10 

5,64±0,12 

+0,12±0,08 

5,91±0,23 

6,04±0,39 

+0,13±0,18 

5,54±0,13 

5,66±0,15 

+0,12±0,12 

5,84±0,19 

5,51±0,11 

-0,33±0,18 

 

Кореляційний аналіз виявив лише кілька вартих уваги зв'язків між реактивними змінами 

соковиділення і електролітемії (табл. 5.3).  Зокрема, ефект БАВН на секрецію лужної компоненти 

соку прямо корелює із змінами фосфатемії (r=0,37) і магнійемії (r=0,27) та інверсно - із змінами 

кальційемії (r=-0,26) і, більшою мірою, Ca/Mg-коефіцієнта плазми (r=-0,33). Реактивні зміни 

секреції кислотної компоненти слабко пов'язані лише із такими магнійемії (r=0,25). 



  

Таблиця 5.3 

Базальні і реактивні параметри електролітів плазми за різних варіантів термінових гастро-

ренальних ефектів води Нафтуся 

 
Показник Ефект V+D+ V+D- V-D+ V-D- 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

38 

(42) 

8 

(9) 

31 

(34) 

14 

(15) 

Са-емія, мМ/л 

2,2÷3,0 

2,60±0,08 

B 

R 

lgR/B 

2,23±0,03* 

2,46±0,10 

+0,03±0,01# 

2,25±0,03* 

2,22±0,06* 

-0,01±0,01 

2,23±0,04* 

2,48±0,12 

+0,04±0,01# 

2,32±0,13 

2,27±0,04* 

-0,01±0,01 

Mg-емія, мМ/л 

0,50÷1,25 

0,88±0,07 

B 

R 

R-B 

0,76±0,01 

0,81±0,02 

+0,02±0,01# 

0,74±0,02 

0,79±0,03 

+0,03±0,02 

0,76±0,01 

0,77±0,02 

0,00±0,01 

0,74±0,02 

0,76±0,01 

+0,01±0,01 

Ca/Mg 

2,10÷3,80 

2,95±0,17 

B 

R 

R-B 

2,96±0,06 

3,14±0,18 

+0,01±0,01 

3,06±0,10 

2,83±0,12 

-0,03±0,02 

2,95±0,08 

3,32±0,21 

+0,04±0,02# 

3,16±0,17 

3,00±0,07 

-0,02±0,01 

P-емія, мМ/л 

0,60÷1,29 

0,95±0,07 

B 

R 

lgR/B 

1,28±0,02* 

1,25±0,02* 

-0,01±0,01 

1,14±0,06 

1,18±0,03* 

+0,02±0,01 

1,27±0,02* 

1,19±0,01* 

-0,03±0,01# 

1,21±0,05* 

1,19±0,03* 

-0,01±0,02 

Сl-емія, мМ/л 

95÷110 

102,5±1,5 

B 

R 

lgR/B 

107,4±2,0 

99,9±1,6 

-0,03±0,01# 

111,4±4,8 

102,3±4,2 

-0,04±0,01# 

107,9±2,8 

99,5±1,8 

-0,03±0,01# 

105,2±2,3 

101,5±1,9 

-0,02±0,01 

Na-емія, мМ/л 

130÷150 

140,0±2,0 

B 

R 

lgR/B 

152,3±3,5* 

139,0±2,9 

-0,04±0,01# 

159,4±8,5* 

143,2±7,4 

-0,05±0,01# 

153,2±5,0* 

138,4±3,2 

-0,04±0,01# 

148,4±4,1 

141,9±3,4 

-0,02±0,01 

K-емія, мМ/л 

3,6÷5,4 

4,50±0,18 

B 

R 

lgR/B 

4,81±0,07 

4,55±0,06 

-0,02±0,01# 

4,94±0,16 

4,63±0,14 

-0,03±0,01# 

4,83±0,10 

4,54±0,06 

-0,03±0,01# 

4,73±0,08 

4,61±0,06 

-0,01±0,01 

 

Натомість діуретичні ефекти БАВН зовсім не пов'язані із змінами рівнів в плазмі 

електролітів (r=0,01÷0,05). У підсумку закономірні зв'язки варіантів гастро-ренальних ефектів 

БАВН із змінами електролітемії відсутні. 

Якщо попарні коефіцієнти кореляції між реактивними змінами під впливом БАВН 

швидкостей соко- і сечовиділення, з одного боку, та супутніми змінами показників шлункового 

соку, сечі і електролітемії - з іншого боку, виявляються, в цілому, недостатньо високими, то 

процедура канонікального кореляційного аналізу констатує дуже тісну залежність між обидвома 

констелляціями показників (рис. 5.2) 

Рис. 5.2. Канонікальна кореляція між змінами параметрів секреції і екскреції (вісь Х) та 

сокогінними і сечогінними ефектами БАВН (вісь Y) 

r*=0,87; χ2=119; p<10-6; Λ Prime=0,24 

Right set

Le
ft 

se
t

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5



  

5.2. Роль термінових нейро-гуморальних ефектів біоактивної води Нафтуся у гастро-

ренальних функціональних відносинах 

Діуретичні ефекти БАВН (табл. 5.4), за визначенням, дуже тісно інверсно корелюють із 

змінами вмісту в крові антидіуретичного гормону на 45-й хв реакції (r=-0,98). АДГ відіграє певну 

роль і у одночасних змінах секреції шлункового соку (r=-0,19 із обома компонентами). Своєю 

чергою, зміни діурезу слабко інверсно пов'язані із пізніми змінами гастринемії (r=-0,16). Ефект 

БАВН на секрецію кислотної компоненти соку інверсно посередньо детермінується пізньою фазою 

глюкагонемічної реакції  (r=-0,47)  і  слабко - гастринемічної     (r=-0,25), тоді як зміни секреції 

лужної компоненти соку спричинені, передовсім, змінами паратиринової активності на 45-й хв (r=-

0,37) та глюкагонемії на 15-й хв (r=0,28).   

Таблиця 5.4 

Базальні і реактивні параметри регуляторних поліпептидів за різних варіантів термінових 

гастро-ренальних ефектів води Нафтуся 

 
Показник Ефект V+D+ V+D- V-D+ V-D- 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

38 

(42) 

8 

(9) 

31 

(34) 

14 

(15) 

АДГ, нг/л 

0÷4,3 

2,15±0,43 

B 

R45 

lgR45/B 

2,29±0,03 

1,27±0,09 

-0,30±0,03# 

1,83±0,12 

2,47±0,17 

+0,13±0,03# 

2,19±0,06 

1,54±0,11 

-0,19±0,04# 

2,15±0,06 

2,85±0,13 

+0,12±0,02# 

Ca/P = РТА 

2,10÷3,80 

2,74±0,14 

B 

R45 

lgR45/B 

1,76±0,04* 

2,01±0,11* 

+0,05±0,02# 

2,00±0,10* 

1,89±0,09* 

-0,03±0,02 

1,78±0,06* 

2,12±0,12* 

+0,07±0,02# 

1,98±0,17* 

1,94±0,11* 

0,00±0,02 

Гастрин, нг/л 

28÷115 

72±9 

B 

R15 

lgR15/B 

R45 

lgR45/B 

91±6 

117±9* 

+0,09±0,02# 

65±4 

-0,15±0,02# 

106±14 

110±17 

0,00±0,03 

105±14 

0,00±0,03 

113±9* 

133±8* 

+0,08±0,03# 

106±11* 

-0,05±0,02# 

83±10 

103±11* 

+0,07±0,05 

83±11 

-0,01±0,01 

Глюкагон, нг/л 

50÷138 

94±9 

B 

R15 

lgR15/B 

R45 

lgR45/B 

94±4 

92±2 

-0,01±0,02 

62±5* 

-0,21±0,03# 

78±9 

88±4 

+0,07±0,04 

90±14 

+0,04±0,07 

99±6 

86±2 

-0,04±0,03 

99±13 

-0,07±0,04 

76±10 

86±2 

+0,09±0,05 

92±17 

+0,06±0,06 

Gas/Glu-коефіцієнт 

0,60÷0,92 

0,76±0,08 

B 

R15 

R15-B 

R45 

R45-B 

1,01±0,06* 

1,30±0,10* 

+0,29±0,09# 

1,24±0,09* 

+0,23±0,10# 

1,47±0,22* 

1,29±0,23* 

-0,18±0,13 

1,42±0,30* 

-0,05±0,25 

1,22±0,10* 

1,56±0,09* 

+0,34±0,10# 

1,33±0,12* 

+0,12±0,11 

1,27±0,17* 

1,23±0,14* 

-0,04±0,13 

1,15±0,19 

-0,11±0,14 

Інсулін, мМО/л 

3÷23 

13,0±2,0 

B 

R15 

lgR15/B 

3,2±0,7* 

6,1±0,8* 

+0,34±0,05# 

4,9±1,9* 

8,1±2,1 

+0,27±0,10# 

1,8±0,4* 

4,6±0,7* 

+0,31±0,07# 

1,8±0,4* 

4,8±1,0* 

+0,35±0,12# 

 

З-поміж параметрів вегетативної регуляції (табл. 5.5) лише зміна симпатичного тонусу на 40-

й хв реакції слабо інверсно пов'язана із змінами як діурезу (r=-0,24), так і секреції кислотної 

компоненти соку (r=-0,28). Остання відчутніше детермінується симпатотонічним (r=-0,52) і 

ваготонічним (r=0,55) ефектами БАВН на 20-й хв. Ефект на секрецію лужної компоненти соку 

детермінується вегетотропними ефектами на 20-й хв слабшою мірою (r=-0,27 і +0,20 стосовно змін 

симпатичного і вагального тонусів відповідно). 

Канонікальний кореляційний аналіз засвідчує дуже тісний зв'язок між змінами показників 

гормональної і вегетативної регуляції - з одного боку та соко- і сечовиділення - з іншого боку (рис. 

5.3).  



  

Таблиця 5.5 

Базальні і реактивні параметри вегетативної регуляції за різних варіантів термінових гастро-

ренальних ефектів води Нафтуся 
Показник Ефект V+D+ V+D- V-D+ V-D- 

min÷max 

X±m 

n 

(%) 

38 

(42) 

8 

(9) 

31 

(34) 

14 

(15) 

Симпатичний тонус 

AMo, % 

15÷25 

20,0±1,0 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

17,9±1,0 

15,3±0,7* 

-0,06±0,01# 

14,6±1,0* 

-0,11±0,02# 

15,7±0,9* 

-0,06±0,03# 

16,7±1,2* 

17,3±1,4 

+0,01±0,02 

25,0±2,6 

+0,16±0,05# 

19,5±1,6 

+0,06±0,04 

16,8±0,9* 

18,0±1,2 

+0,02±0,01 

17,0±1,1* 

-0,01±0,02 

16,7±1,0* 

-0,01±0,02 

17,5±1,5 

20,3±1,9 

+0,06±0,03# 

19,5±1,7 

+0,05±0,03 

16,4±1,1* 

-0,02±0,04 

Вагальний тонус 

ΔХ, мс 

75÷150 

113±8 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

145±9* 

197±17* 

+0,11±0,02# 

182±15* 

+0,09±0,02# 

191±19* 

+0,09±0,03# 

122±16 

123±22 

-0,01±0,05 

113±21 

-0,06±0,05 

126±17 

+0,02±0,06 

162±13* 

153±14* 

-0,04±0,03 

153±10* 

-0,01±0,03 

157±12* 

0,00±0,03 

189±33* 

139±18 

+0,10±0,05 

156±19* 

-0,06±0,06 

154±13* 

-0,03±0,06 

Індекс 

вегетативного 

балансу 

IVB=100*АМо/ΔХ 

125÷230 

178±10 

B 

R20 

lgR20/B 

R40 

lgR40/B 

R60 

lgR60/B 

164±21 

112±13* 

-0,17±0,03# 

113±15* 

-0,20±0,04# 

119±12 

-0,14±0,06# 

160±24 

167±23 

+0,02±0,07 

310±76 

+0,22±0,10# 

179±27 

+0,04±0,08 

136±16* 

179±29 

+0,06±0,04 

140±17 

+0,01±0,04 

131±14* 

-0,01±0,04 

141±31 

198±39 

+0,17±0,06# 

173±33 

+0,11±0,08 

123±19* 

+0,01±0,08 

Вегетативна 

реактивність 

ВР=ІНст/ІНсид 

0,7÷3,0 

 

B 

R20 

R20-B 

R40 

R40-B 

R60 

R60-B 

2,90±0,42 

5,64±0,64* 

+2,74±0,66# 

6,75±1,07* 

+3,84±1,14# 

7,33±1,33* 

+4,43±1,41# 

3,12±0,65 

3,54±1,00 

+0,42±1,23 

3,03±1,06 

-0,09±1,34 

3,24±0,56 

+0,12±0,88 

4,04±0,64* 

3,55±0,61 

-0,63±0,71 

6,51±1,27* 

+2,56±1,01# 

3,65±0,63 

-0,31±0,85 

4,23±1,60 

1,80±0,28 

-2,43±1,20# 

3,23±0,77 

-1,00±1,20 

3,33±0,89 

-0,9±1,10 

 
Діуретичні ефекти асоціюються із швидшою евакуацією із шлунку БАВН порівняно із 

антидіуретичними. Так, об’єм залишку (у % від вжитої дози) складає 18±3 і 15±3 при діуретичному 

і супутніх секреторному та антисекреторному  ефектах проти 26±7 і 24±3 при антидіуретичному з 

аналогічними супутніми змінами секреції. 

Наші дані узгоджуються із відомими положеннями про активуючий вплив гастрину і 

гальмуючий – глюкагону і АДГ на кислото-секреторну і моторно-евакуаторну функції шлунку [] 

(Климов П.К., Барашкова Г.М., 1991). Звертає на себе увагу односпрямований характер 

інсулінінкреторної реакції: рівень сироваткового інсуліну підвищується, незалежно від характеру 

змін сечо- і соковиділення. 



  

Рис. 5.3. Канонікальна кореляція між змінами параметрів вегетатативної і гормональної 

регуляції (вісь Х) та сокогінними і сечогінними ефектами БАВН (вісь Y) 

r*=0,98; χ2=445; p<10-6; Λ Prime=0,01 

r*=0,80; χ2=152; p<10-6; Λ Prime=0,17 
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Пошук з допомогою дискримінантного аналізу базальних показників, за якими можна було б 

передбачити варіанти гастро-ренальних ефектів БАВН, не увінчався успіхом. Виявлений єдиний 

предиктор - базальна екскреція з сечею титрованої кислоти - дозволяє дуже надійно спрогнозувати 

лише секреторно-діуретичний ефект: точність 94,7% (2 помилки на 38 осіб), тоді як точність 

прогнозу секреторно-антидіуретичного ефекту - лише 37,5%, а інших двох варіантів ефектів - 

цілком незадовільна (V-D+: 9,7%; V-D-: 7,1%). У підсумку тотальна коректність прогнозу складає 

лише 47,3%. 

Тому на наступному етапі завдання було обмежено з'ясуванням можливості прогнозування 

різно- та односкерованих ефектів БАВН на секрецію шлункового соку та діурез. Виявлено 6 

провісників (табл. 5.6).  Вся прогностична інформація сконденсована в єдиному радикалі, який 

поглинає 30% дисперсії (r*=0,55; Λ Wilks' =0,70; χ2=30,3; p<10-4) і посередньо корелює із 

концентрацією пепсину в шлунковому соці (r=-0,53), його рН (r=0,47), рівнями в крові АДГ 

(r=0,36) і гастрину (r=-0,32), та слабо - із секрецією бікарбонату (r=0,16) і швидкістю евакуації 

БАВН із шлунку (r=0,09).  

Різноскеровані секреторно-діуретичні бальнеоефекти зумовлюються, як правило, 

негативними, а односкеровані, як правило, - позитивними величинами дискримінантної функції 

(рис. 5.4).  

Таблиця 5.6 

Підсумки дискримінантного аналізу базальних параметрів, які кондиціонують варіанти 

термінових гастро-ренальних ефектів води Нафтуся 

 
  Секреторно-діуретичні ефекти Параметри 

статистики 

Wilks' 

Різноскеровані Односкеровані 

Предиктор n 39 52 

Пепсин соку,  

мг/л 

X±m 

CCF 

RCCV 

269±21 

0,1081 

-0,0026 

177±27 

0,1047 

-0,0026 

Λ 

F 

p 

0,895 

10,4 

0,002 

Сенкреція бікарбонату, 

мМ/год 

X±m 

CCF 

RCCV 

0,74±0,23 

-3,187 

-1,035 

1,00±0,15 

-4,532 

-1,035 

Λ 

F 

p 

0,853 

7,56 

<10-3 

рН соку X±m 

CCF 

RCCV 

2,94±0,34 

7,50 

0,6041 

4,33±0,32 

8,29 

0,6041 

Λ 

F 

p 

0,804 

7,03 

<10-3 

Гастринемія,  

нг/л 

X±m 

CCF 

RCCV 

112±8 

0,0468 

-0,01465 

89±5 

0,0278 

-0,01465 

Λ 

F 

p 

0,764 

6,63 

<10-4 

АДГ,  

нг/л 

X±m 

CCF 

RCCV 

2,12±0,05 

30,93 

1,7635 

2,25±0,03 

33,22 

1,7635 

Λ 

F 

p 

0,726 

6,41 

<10-4 

Залишок БАВН через 20 хв, 

% від вжитої 

X±m 

CCF 

RCCV 

17±3 

0,1245 

0,0179 

20±3 

0,1477 

0,0179 

Λ 

F 

p 

0,703 

5,92 

<10-4 

 ConCF 

ConCV 

Root 

-61,45 

-3,488 

-0,74±0,17 

-65,57 

-3,488 

+0,54±0,13 

 

 

Примітки: 1. CCF - коефіцієнти класифікаційних функцій 

                   2.RCCV - біжучі коефіцієнти канонікальних змінних 

                   3.ConCF - константи класифікаційних функцій 

                   4. ConCV - константи канонікальних змінних 

                   5. Root - нестандартизовані величини канонікальних радикалів 

 

Середня величина радикалу у осіб, у котрих БАВН спричиняє різноскеровані зміни соко- і 

сечовиділення, складає -0,74±0,17, натомість односкерованим гастро-ренальним ефектам передує 

позитивна середня величина радикалу (+0,54±0,13). Квадрат віддалі Mahalanobis між 

альтернативними групами осіб складає 1,73 (F=5,9; p<10-4). Точність прогнозу односкерованих 

ефектів складає 86,5%, різноскерованих - 53,8%, а в цілому - 72,5%. 



  

 Реєстрація холецистоволюмограм (рис. 5.5) засвідчує, що відчутний холецистокінетичний 

ефект (ХЦКЕ) має місце лише у випадках одночасної активації соко- і сечовиділення. За 

антисекреторно-діуретичного ефекту БАВН ХЦКЕ вельми млявий, а за решти двох ефектів - 

практично відсутній.  

Рис. 5.4. Індивідуальні нестандартизовані величини радикалу осіб з інверсними (І) та 

прямими (О) гастро-ренальними бальнеоефектами 

-3,1
-2,9
-2,7
-2,5
-2,3
-2,1
-1,9
-1,7
-1,5
-1,3
-1,1
-0,9
-0,7
-0,5
-0,3
-0,1
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Root

Рис. 5.5. Холецистоволюмограми за різних варіантів гастро-ренальних ефектів БАВН  
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5.3. Роль термінових вазомоторних ефектів біоактивної води Нафтуся у гастро-

ренальних функціональних відносинах 

Оцінка рівнів кровоплину через шлунок, печінку та нирки, проведена на дещо меншому 

контингенті осіб,  показала (табл. 5.7), що одночасне прискорення   секреції і діурезу, асоційоване 

із холецистокінетиним  і, мабуть, холеретичним   ефектом, супроводжується збільшенням 

кровопостачання шлунка,  печінки і нирок, тоді як секреторно-антидіуретичний ефект асоціюється 

із збільшенням кровоплину лише через шлунок. При цьому ще в більшій мірі зростає 

кровопостачання печінки, що, мабуть, поєднується  із прискоренням холерезу, але без скорочення 

ховчевого міхура.  

Антисекреторно-діуретичний ефект супроводжується ростом кровоплину через нирки в 

поєднанні із зниженням його через шлунок, при цьому приріст кровопостачання печінки 

мінімальний, а холецистокінетичний ефект млявий. Нарешті, антисекреторно-антидіуретичний 

ефект БАВН протікає на тлі незмінного кровопостачання шлунку і нирок в поєднанні із 

збільшенням кровоплину через печінку, а значить, і холерезу, але без скорочення жовчевого 

міхура. 

Таблиця 5.7 

Зміни кровоплину через вісцеральні артерії за різних варіантів термінових секреторно-

діуретичних ефектів БАВН 
№ Показник  a. gastrica sinistra a. hepatica communis a.a. renalis dextra et sinistra 

 Бальнеоефект n B,л/хв Δ% B,л/хв Δ% B,л/хв Δ% 

1. Секреторно-

діуретичний  

8 1,14 

0,07 

+1,65 

0,75* 

1,13 

0,06 

+6,17 

2,80* 

1,125 

0,03 

+3,21 

1,20* 

2. Антисекреторно-

антидіуретичний 

9 1,06 

0,01 

0 

0,10 

1,08 

0,02 

+11,9 

5,1* 

1,14 

0,03 

-0,01 

1,25 

3. Секреторно-

антидіуретичний 

16 1,03 

0,04 

+6,10 

2,65* 

1,10 

0,03 

+18,7 

3,9* 

1,17 

0,05 

+0,59 

0,95 

4. Антисекреторно-

діуретичний 

7 1,52 

0,07 

-0,69 

0,03* 

1,17 

0,02 

+2,17 

1,9 

1,15 

0,02 

+2,51 

1,15* 

  Р1-2 

Р1-3 

Р1-4 

Р2-3 

Р2-4 

Р3-4 

ns 

ns 

c 

ns 
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ns 
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c 

a 

ns 

ns 

ns 

ns 

b 

ns 

ns 

a 
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ns 

 

Таким чином, нами підтверджено наявність виявлених раніше 4 варіантів  термінових 

ефектів вживання БАВН на шлунок і нирки. При цьому вперше з'ясовано роль в розвитку того чи 

іншого типу ефекту змін рівнів в крові АДГ, гастрину, глюкагону, інсуліну, паратирину, а також 

кровоплину через артерії шлунка та нирок. Виявлені закономірності лежать в руслі амбівалентно-

еквілібраторної концепції дії на організм БАВН та “закону початкового рівня”.    



  

РОЗДІЛ 6 

ВПЛИВ НА ШЛУНКОВУ СЕКРЕЦІЮ ТА ЇЇ РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ 

КУРСОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ БІОАКТИВНОЮ ВОДОЮ НАФТУСЯ 
 

Позаяк в умовах санаторію неможливо провести курс монотерапії у вигляді пиття лише води 

Нафтуся, з метою з'ясування ролі останньої у змінах функціонального стану та реактивності 

шлунку і нирок, спричинених бальнеотерапевтичним комплексом курорту Трускавець, було 

проведено хронічний експеримент на чотирьох здорових безпородних собаках: трьох самцях 

(Джульбарс - 31,9 кг, Дунай - 28,1 кг, Бобик - 23,9 кг) та самці (Аза - 22,3 кг). Тварини 

утримувалися в індивідуальних будках на відкритому повітрі, мали цілодобовий доступ до питної 

водопровідної води, змішану їжу одержували одноразово між 14-ю і 16-ю годинами, в дослід 

бралися після 18-20-годинного голодування. Кожна собака попередньо була призвичаєна до 

лабораторної обстановки і експериментальних процедур (фіксація, вкладання в пащу мундштука, 

введення зонду в шлунок через отвір у мундштуку, катетеризація вени).  

Суб'єктом дослідження була нативна вода Нафтуся, одержувана безпосередньо із свердловин 

1-НО Трускавецького родовища і підігріта в мікробойлері до 25°С перед дослідом. Воду вводили в 

шлунок через зонд в дозі 15 мл/кг, виходячи з того, що в експериментах на собаках застосовують 

об'єми 200-250 мл [] (Б.П. Бабкин, 1927; А.И. Венчиков, 1954; Т.И. Кипиани, 1974; А.Н. Бакурадзе, 

1976; И.Л. Попович, 1987, 1990). 

До і через 30 хв після введення Нафтусі брали проби крові із базальної вени передньої лівої 

лапи для визначення концентрації в сироватці гастрину.  

Використано оригінальний двоканальний зонд і установку, сконструйовану і виготовлену 

П.В. Лахіним []. Це дало можливість здійснювати: а) вливання в шлунок води; б) швидку аспірацію 

шлункового вмісту з одночасним вимірюванням його рН скляним електродом; в) вимивання 

фізрозчином соляної кислоти чи бікарбонату, що містяться в мінімальному об'ємі шлункового 

соку, з його рН-метрією. 
Спочатку проводили фонові дослідження: з інтервалом 2-3 дні визначали вихідний 

(базальний) стан шлункової секреції і гастринемії та їх реакцію на інтрагастральне введення 

Нафтусі. Для цього впродовж 10 хв перфузували порожнину шлунку 150 мл ізотонічного розчину 

NаСl до і через 30, 60, 90 хв після введення. Проби крові на гастрин брали до і через 30 хв після 

навантаження. Потім собаки щоденно одноразово навантажувалися водою Нафтуся свердловини 1-

НО в дозі 15 мл/кг впродовж 20 діб. На 5-у, 10-у, 15-у і 20-у ( V, X, XV i XX) добу курсу 

проводились повторні дослідження за аналогічною схемою. Враховували наступні показники: 

об'єм соку, кількість в ньому іонів водню чи бікарбонату, гастринінкреторну реакцію в 

абсолютному та відносному вимірах. 
 

6.1. Базальна секреція 

Виявлено, що об'єм вмісту шлунку натще дуже незначний і складає в середньому із 19 

"фонових" дослідів 4,5±0,5 мл; реакція його близька до нейтральної: 6,6±0,13, містяться 

бікарбонати у кількості 0,33±0,03 мМ. На 5-у добу курсового навантаження біоактивною водою 

базальний об'єм шлункового вмісту збільшувався у 3 собак, склавши в середньому 284% від 

вихідного рівня. У собаки Ази, навпаки, він різко зменшувався (рис.6.1).  

 
Рис. 6.1. Зміна об'єму вмісту шлунку натще у собак при курсовому напоюванні водою Нафтуся. 

На 10-у добу курсу базальний об'єм змінювався невизначено: у собаки Бобіка він 

продовжував збільшуватися, досягнувши 20 мл, при тому, що у решти 3 собак об'єм соку падав 

нижче 1 мл.  



  

 
Рис. 6.2. Динаміка рН порожнього шлункового вмісту у собак при курсовому напоюванні водою 

Нафтуся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Зміна вмісту бікарбонатів в порожньому шлунку собак при курсовому напоюванні 

водою "Нафтуся".  

Аналогічна невизначеність відзначалась після 15 діб: у Бобика об'єм базального соку склав 

22 мл, у решти собак - менше 1 мл. У кінці 20-денного курсового напування зіоактивною водою 

зб'єм базального соку у всіх собак виявився майже однаковим - по 10-12 мл, що у 2,3 рази вище 

вихідного. 

Реакція шлункового вмісту натще на 5-у добу курсу у всіх собак зрушувалась у лужний бік: 

від 6,3-6,7 до 6.9-7.0 (рис. 6.2). Ще через 5 діб базальний рівень рН знижувався до вихідного, а на 

15-у добу курсу опускався ще нижче. Після цього він дещо підвищувався, все ж не досягаючи 

вихідних показників. Майже так само змінювався в процесі курсового напування "Нафтусею" і 

вміст у базальному секреті бікарбонатів (рис. 6.3). Так, на 5-у добу у всіх собак відбувалось його 5-

разове збільшення. На 10-у добу, навпаки, вміст бікарбонатів так само різко впав, досягнувши 55% 

від початкового рівня.   Подібна картина спостерігалась ще через 5 діб (56%). На кінець курсового 

навантаження вміст бікарбонатів підвищувався, досягаючи початкового. 

 

 



  

Рис. 6.4. Динаміка гастринемії натще (кружечки) і на 30-й хвилині реакції на навантаження водою 

Нафтуся (квадрати) в процесі курсового напоювання напоювання нею ж. 

Виявлений взаємозв'язок між величиною рН шлункового соку та вмістом у ньому 

бікарбонатів увірогіднюється при кореляційцному аналізі: коефіцієнт кореляції рівний +0,58 

(р<0,02). Таким чином, на 5-у добу курсового напування "Нафтусею" наступає зазвичай значне 

збільшення базальної секреції лужного шлункового соку і бікарбонатів, підвищення його рН. 

Однак на 10-у добу курсу базальна секреція шлунку пригнічується, опускаючись нижче 

початкового рівня. Це пригнічення секреції зберігається протягом наступних 5 діб. Потім секреція 

знову зростає, досягаючи вихідного рівня, як і продукція бікарбонатів (табл. 6.1.) 

Таблиця 6.1 

 Динаміка базальних показників шлункової секреції та гастринемії в ході 1,5%-ного курсового 

напування собак водою "Нафтуся" (св. 1-НО) 

 День курсу напоювання 

№ 

 

Показник 

 

0 

 

V 

 

Х 

 

XV 

 

XX 

 1 

 

Об'єм, мл 

 

4,5±0,5 

 

12,3±1,2* 

 

7,7±6,2 

 

7,8±6,8 

 

10,0±0,0* 

  

 

 

 

 

 

+7,8±1,4* 

 

+3,2±5,9 

 

+3,3±6,6 

 

+5,5±0,5* 

  

 

 

 

 

 

2,84±0,49* 

 

1,59±0,20 

 

1,60±1,35 

 

2,29±0,23* 

 2 

 

НСО3
-,мМ 

 

0,33±0,03 

 

1,63±0,27* 

 

0,17±0,06* 

 

0,18±0,08 

 

0,31±0,17 

  

 

 

 

 

 

+1,30±0,27* 

 

-0,16±0,09 

 

-0,16±0,11 

 

-0,02±0,17 

  

 

 

 

 

 

5,00±1,12 

 

0,55±0,21* 

 

0,56±0,28* 

 

0,97±0,53 

 3 

 

рН 

 

6,57±0,13 

 

6,96±0,03* 

 

6,70±0,015 

 

5,90±0,15* 

 

6,40±0,10 

  

 

 

 

 

 

+0,40±0,15* 

 

+0,56±0,16 

 

-0,67±0,17* 

 

-0,17±0,20 

 4 

 

Гастрин, пг/мл 

 

29,7±8,1 

 

62,0±4,1* 

 

48,7±8,1 

 

41,3±0,7 

 

70,7±3,5* 

  

 

 

 

 

 

+32,3±7,7* 

 

+19,0±14,0 

 

+11,7±7,5 

 

+41,0±10,6* 

  

 

 

 

 

 

2,46±0,68* 

 

2,13±1,0* 

 

1,67±0,51* 

 

2,91±0,98* 

 Примітки. В кожній групі перший рядок - середня величина показника; другий рядок - абсолютна 

зміна показника, обчислена різницевим методом; третій рядок - відносна зміна показника стосовно 

початкового. 

Базальний рівень гастринемії вже на 5-й день курсу досягав 246% від фонового, потім він 

знижувався, залишаючись все ж підвищеним, а вже з 15-ої доби почався повторний, ще 

вираженіший підйом (табл. 6.1, рис. 6.4). 

 

6.2. Секреція, стимульована водою Нафтуся 

Фонові дослідження виявили, що у відповідь на інтрагастральне введення води "Нафтуся" у 

всіх 4 собак збуджувалась секреція шлункового соку. Дебит-година секреції у собаки Джульбарса 

складала 24,3, у Бобика - 40,5 мл, у Дуная - 40 мл, Ази - 21 мл. Як бачимо на рис. 5.5, швидкість 

секреції на кінець 60-ї хвилини зазвичай знижувалась практично до базального рівня. У трьох 

перших собак секреторна відповідь шлунку на введення Нафтусі була однакова за характером - 

кислотною і близькою за кількісними параметрами, а у собаки Ази характер термінової реакції 

секреторного апарату на біоактивну воду якісно відрізнявся. Так, якщо у собаки Джульбарса за 1 

годину секретувалось 1,64 мМ іонів водню, Бобика - 1,18 мМ Н+, Дуная - 1,23 мМ Н+, то у собаки 

Ази шлунковий сік мав лужну реакцію, і з ним виділялось 0,30 мМ бікарбонатів (рис. 6.6). На 5-ту 

добу курсового навантаження собак Нафтусею годинна напруга шлункового соку у відповідь на 

інтрагастральне навантаження нею ж закономірно не змінювалась: у собаки Джульбарса вона 

зростала до 54 мл, у собаки Дуная - знижувалась до 10 мл, у решти двох собак дебит-година соку 

практично не відрізнялась від фонового рівня: Бобика - 41 мл, Ази - 18 мл (рис. 6.5). Однак 

секреція кислоти чітко збільшувалась у всіх трьох собак в середньому на 154%. Так, дебит-година 

Н+ у собаки Джульбарса досягала 3,07 мМ, Бобика - 2,74 мМ, Дуная - 4,23 мМ. Як бачимо на рис. 

6.6, в кінці 60-ї хвилини кислотоутворення у цих собак зберігалось майже на тому ж високому 

рівні, що й на 30-й хв. 



  

 
Рис. 6.5. Секреторні відповіді на введення води Нафтусі в процесі курсового напоювання собак. 

Враховуючи ці обставини, а також і те, що в базальних умовах у шлунку містилось 1,22-2,18 

мМ бікарбонатів, можна зробити висновок, що реальна кислотна секреторна відповідь на Нафтусю, 

мабуть, ще більша порівняно з фоновими дослідженнями. У собаки Ази у відповідь на 

інтрагастральне введення біоактивної води різко зменшувався вміст у шлунку бікарбонатів, що, 

вочевидь, зумовлено також стимуляцією секреції іонів Н+, котрі, однак, повністю нейтралізуються 

іонами бікарбонату. На 10-у добу курсу закономірно збільшувалась годинна напруга послідовної 

секреції шлункового соку. Так, дебит-година у собаки Джульбарса досягала 70 мл, Бобика - 102 мл, 

Дуная - 63 мл, що у середньому на 125% перевищувало фонову послідовну секрецію. З 

урахуванням того, що на кінець 60 хвилини секреція соку не припинялась (рис. 6.5), фактичне 

збільшення секреторної відповіді ще більше виражене. Секреція кислоти, однак, дещо знижувалась 

у середньому до 178% фонового рівня, головним чином за рахунок різкого падіння 

кислотоутворення у другій половині години (рис. 6.6). У собаки Ази у відповідь на введення 

біоактивної води не змінювалась ні секреція соку, ні продукція кислоти. Ще через 5 діб 

напоювання напруження секреції соку дещо знижувалось, у середньому до 173% фонового рівня, 

при тому, що кислотоутворення залишилось на попередньому рівні (183% від фону). У собаки Ази 

за 1 годину після навантаження біоактивною водою секретувалось 10 мл лужного соку, що містив 

0,32 мМ бікарбонатів (рис. 6.6). У кінці 20-добового напоювання у собаки Ази відбувалась інверсія 

лужної секреторної відповіді на Нафтусю в кислотну; у трьох інших собак кислотна секреторна 

відповідь, навпаки, послаблювалась, знизившись в середньому до 104% від фонового рівня. Дебит-

година секреції соку змінювалась невизначено: у собаки Джульбарса вона збільшувалась до 75,6 

мл, у Бобика і Дуная знижувалась до 5 і 23,8 мл відповідно (табл. 6.2). 

 
Рис. 6.6. Кислотосекреторні відповіді на введення води Нафтуся в  процесі напоювання собак. 

Таблиця 6.2  

Секреція, стимульована водою Нафтуся, в процесі 1,5%-ного курсового напоювання нею ж. 

 День курсу напоювання 

№ 

 

Показники 

 

0 

 

V 

 

Х 

 

XV 

 

XX 

 
1 

 

Об'єм, мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-а хв 

 

26,8±6,3 

 

23,3±11,9 

 

41,2±9,2 

 

50,5±0,3* 

 

33,1±22,3 

  

 

60-а хв 

 

8,1±3,0 

 

11,7±1,7 

 

37,2±4,1* 

 

10,0±10,0 

 

1,7±1,7 

  

 

Дебит-година 

 

34,9±3,6 

 

35,0±6,0 

 

78,4±5,0* 

 

60,5±5,0* 

 

34,8±11,2 

 



  

2 

 

Продукція Н+, мМ 

мМоль 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-а хв 

 

1,07±0,06 

 

1,72±0,2* 

 

1.59±0,25* 

 

2,25±0,57* 

 

1,33±0,38 

  

 

60-а хв 

 

0,28±0,04 

 

1,63±0,25* 

 

0.79±0,37 

 

0,21±0,18 

 

0,11±0,11 

  

 

Дебит-година 

 

1,35±0,08 

 

3,35±0,45 

 

2,38±0,29* 

 

2,46±0,71* 

 

1,44±0,31 

 3 

 

Реакція гастрину 

 

 

 

 

 

 

 Гастрин, пг/мл (30-а хв) 64,0±21,7 76,0±2,0 60,7±11,6 82,7±19,9 16,3±3,2* 

 

 

G30-G0, пг/мл 

 

+34,3±17,0 

 

+14,0±5,0 

 

+12,0±4,0* 

 

+41,3±19,4 

 

-54,3±1,5* 

  

 

G30 /G0 

 

2,15±0,54* 

 

1,24±0,09* 

 

1,24±0,05* 

 

1,99±0,46* 

 

0,23±0,04* 

  

Більш наочно курсова динаміка секреції соку і кислотоутворення у відповідь на 

інтрагастральне введення біоактивної води відображена графічно. Як видно на рис. 6.7, дебит-

година секреції на 5-ту добу курсу не відрізнялась від фонового рівня. Ще через 5 діб годинне 

напруження стимульованої секреції зростало до максимуму, потім воно знижувалось, і в кінці 

курсу не відрізнялось від вихідного. 

                                
Рис. 6.7. Динаміка секреції, стимульованої водою Нафтуся, в процесі курсового напоювання 

собак водою. Штрих - собака Аза.                               

                               
 

Рис. 6.8. Динаміка кислотоутворення, стимульованого водою Нафтуся, в процесі курсового 

напоювання собак цією водою. 

У собаки Ази, навпаки, дебит-година секреції спочатку знижувалась, опускаючись до 

мінімуму (менше 1 мл) на 10-у добу, а потім підвищувалась, досягаючи на кінець курсу вихідного 

рівня. Дебит-година кислоти різко збільшувалась уже на 5-ту добу курсу. Потім кислотна 

секреторна відповідь шлунку на Нафтусю слабшала і в кінці курсу не відрізнялась від вихідної. У 

собаки Ази в процесі курсового напоювання зменшувався вміст бікарбонатів у годинному 

шлунковому соці від 1,18 мМ у фонових дослідах до 0,30-0,32 мМ на 5÷15-у добу, що, очевидно, 

зумовлено незначною секрецією кислоти, котра повністю нейтралізується бікарбонатами. У кінці 

курсу кислотоутворення стимулювалось настільки, що у годинному послідовному шлунковому 

соці виявилось 0,67 мМ іонів Н+ (рис. 6.8). 



  

 
Рис. 6.9. Індивідуальні та усереднені гастринікреторні відповіді собак на воду Нафтуся у 

різні дні курсу напоювання. 

При аналізі індивідуальних гастринінкреторних реакцій виявлено (рис. 6.9), що у 3 собак із 4 

рівень гастрину через 30 хв після введення Нафтусі як в фонових тестах, так і на 5-15-й дні курсу 

зростає, тоді як в собаки Ази (трикутник) - знижується. Вираженість реакції, оцінювана за 

приростом гастринемії, на 5-й день курсу суттєво зменшується (рис. 6.9, 6.10), в основному, за 

рахунок значного підвищення базального рівня гастрину, тоді як реактивна гастринемія 

залишалась на фоновому рівні (рис. 6.5, табл. 6.2). На 10-й день реактивність гастринового апарату 

залишалась такою ж низькою. При цьому знижувалась як базальна, так і водна гастринемія. На 15-

й день констатовано відновлення фонової реактивності, при цьому базальний і реактивний рівні 

гастрину дещо перевищували фонові. Разом з тим, на 20-й день курсу наступала реверсія реакції: 

базальний рівень гастрину, значно вищий від фонового, через 30 хв після введення Нафтусі різко 

знижувався (рис. 6.5, 6.9, 6.10, табл. 6.2). У собаки Ази фонова інверсна реакція гастрину 

зберігалася впродовж всього курсу, за винятком 15-го дня. 

 
Рис. 6.10. Динаміка реактивності гастринового апарату собак в ході курсу напоювання. 

При аналізі кореляційних зв'язків між показниками секреції та гастринемії у випадках 

гастринінкреторних реакцій (табл. 6.3) виявлено кореляцію базального рівня гастрину з базальним 

рН шлунку, вмістом в ньому бікарбонатів натще та кислоти через 60 хв після введення Нафтусі, 

тоді як з піком кислотної відповіді (30-а хв) кореляції не виявлено. Разом з тим, констатовано 

слабкий негативний зв'язок з піковим об'ємом соку. 



  

Таблиця 6.3 

 Кореляційні зв'язки між показниками гастринемії та секреції 

 

Показник 

 

Код 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 Gбаз  1 

 

 

 

0.31 

 

-0.45 

 

0.12 

 

-0.28 

 

0.09 

 

0.46 

 

0.49 

 

0.10 

 

0.37 

 G30 2 

 

-0.48 

 

 

 

0.69 

 

0.33 

 

0.21 

 

0.01 

 

-0.21 

 

0.12 

 

0.23 

 

-0.04 

 G30/G 3 

 

-0.55 

 

0.99 

 

 

 

0.19 

 

0.35 

 

-0.14 

 

-0.48 

 

-0.23 

 

0.06 

 

-0.33 

 Vбаз 4 

 

0.66 

 

-0.88 

 

-0.91 

 

 

 

0.20 

 

0.40 

 

0.03 

 

0.31 

 

-0.17 

 

0.46 

 V30 5 

 

-0.44 

 

-0.56 

 

-0.49 

 

0.35 

 

 

 

0.22 

 

-0.53 

 

-0.31 

 

0.33 

 

-0.18 

 V60 6 

 

-0.38 

 

0.85 

 

0.86 

 

-0.91 

 

-0.60 

 

 

 

0.13 

 

-0.22 

 

-0.09 

 

0.15 

 pHбаз 7 

 

-0.61 

 

0.63 

 

0.67 

 

-0.90 

 

-0.20 

 

0.88 

 

 

 

0.58 

 

-0.25 

 

0.47 

 Q HCO3
-
баз 8 

 

-0.24 

 

0.74 

 

0.74 

 

-0.84 

 

-0.64 

 

0.98 

 

0.87 

 

 

 

0.07 

 

0.74 

 Q H+
30 9 

 

0.11 

 

-0.90 

 

-0.87 

 

0.63 

 

0.77 

 

-0.67 

 

-0.30 

 

0.58 

 

 

 

0.32 

 Q H+
60 10 

 

0.45 

 

-0.40 

 

-0.43 

 

0.45 

 

0.03 

 

-0.59 

 

-0.60 

 

0.55 

 

0.11 

 

 

  

Примітка. Верхня права половина таблиці стосується типових реакцій гастрину, нижня ліва - 

інверсних. 

За наявності слабкого корелятивного зв'язку між базальною та водною гастринемією 

гастринінкреторна реакція тим слабша, чим вищий базальний рівень гастрину та рН шлункового 

вмісту. З другого боку, вона зв'язана з піковою секрецією соку, але не кислоти, та вмістом в 

шлунку кислоти на 60-й хв. 

У випадках інверсних реакцій гастрину (на 20-й день курсу) констатовано тісний негативний 

зв'язок пікової секреції кислоти та соку з вираженістю цих реакцій, яка, в свою чергу, прямо 

залежить від рН шлунку та вмісту в ньому бікарбонатів натще, обернено - від об'єму соку натще та 

базальної гастринемії. 

День курсу також несе цінну інформацію, адже він характеризує, принаймі, сумарну дозу 

отриманих організмом з водою органічних речовин. Виявлено кореляцію між тривалістю 

напоювання та базальним рівнем рН шлункового вмісту (-0,56), гастринемії (0,51), вмістом 

гастрину на 30-й хв, вираженістю його реакції(-0,45), піковою секрецією соку (0,34) та кислоти 

(0,33). 

 

6.3. Секреція за умов перев’язки воротаря 
 

В експерименті на щурах-самцях лінії Wistar масою 150-190 г, котрі впродовж 10-11 днів 

вживали ad libitum з поїлок водопровідну воду (контроль) чи воду Нафтуся св. 21-Н (дослід), 

застосовано модель перев'язки воротаря шлунка за H. Shay [1945]. Дана методика дозволяє 

вирішити зразу дві задачі: отримати достатню кількість шлункового соку для аналізу і викликати 

ерозивно-виразкові пошкодження слизової шлунку. 

Після закінчення курсу пиття і добового голодування (з вільним доступом до води з-під крану) 

під нембуталовим наркозом (30 мг/кг інтраперитонеально) здійснювали перев'язку воротаря і через 

4 год тварин декапітували з метою збору крові, в сирватці котрої визначали концентрацію гастрину 

(радіоімунним методом з використанням набору фірми "Sorin", France). Далі перев’язували 

стравохід і видаляли шлунок, вміст якого через невеличкий надріз поміщали в градуйовану 

пробірку та центрифугували впродовж 5 хв при 2000 хв- для отримання чистого шлункового соку. 

Після вимірювання його об’єму та рН (скляним електродом) 0,2 мл соку відбирали для визначення 

протеолітичної активності (за перетравленням білків плазми людини), а решту соку нейтралізували 

додаванням кристалика NaOH і визначали концентрацію в ньому гастрину.  З антрального відділу 

шлунка і дванадцятипалої кишки вирізали кусочки стінки, поміщали їх на скло, що знаходилось на 

льоду, покривним скельцем знімали слизову, зважували її та гомогенізували пестиком в 5 мл 

дистильованої води впродовж 3 хв. В отриманих таким чином водних екстрактах визначали 

концентрацію гастрину, на основі якої розраховували вміст гормону в антральній і дуоденальній 

слизових. Розраховували також дебит соку і швидкості секреції гастрину, пепсину і Н+. Шлунок 

розрізали по великій кривизні, монтували на скляній півсфері з підсвіткою і під лупою виявляли 

наявність ерозій і виразок, підраховували кількість останніх та вимірювали їх довжину. На основі 

отриманих даних оцінювали важкість пошкоджень за однобальною шкалою І.Л. Поповича [2007]: 



  

відсутність видимих змін – 0 балів; лише крапчаті ерозії – 0,1 б; ерозії та 1-2 виразки загальною 

довжиною 0,5-3 мм – 0,285 б; 1-3 виразки довжиною 4-8 мм – 0,5 б; 4 і більше виразок довжиною 

8-12 мм – 0,715 б; 4 і більше виразок довжиною понад 12 мм – 0,9 б; перфорація – 1 бал. 

Зареєстровані параметри виражали як у актуальних величинах, так і у вигляді індексів: ID - доля 

контролю (1) та d – сигмальне відхилення від контролю (0). 

Ретроспективно, на основі швидкості секреції кислоти, щурів, котрі вживали БАВН, розділено на 

три групи (табл. 6.4). Виявилось, що у 11% тварин БАВН спричинила кислотоінгібіторний ефект: 

кислотопродукція складала лише 36% від такої у контрольних щурів. Ще у 17% тварин швидкість 

ацидогенезу практично не відрізнялась від контрольної. Натомість у переважної більшості (72%) 

щурів констатовано кислотостимулюючий ефект БАВН. 

 

Таблиця 6.4. Варіанти ефектів курсового пиття біоактивної води Нафтуся (БАВН) на шлункову 

секрецію та її компоненти 
 

Група Пара-

метр 

Секреція 

кислоти, 

мкМ/4 г*100 г 

Секреція 

пепсину, 

од./4 г*100 г 

Секреція 

гастрину, 

пг/4 г*100 г 

Секреція 

соку, 

мл/4 г*100 г 

Контроль: 

 вода з-під крану 

 (n=147) 

X±m 

ID±m 

d±m 

57,5±3,8 

1,00±0,07 

0,00±0,08 

16,4±0,8 

1,00±0,05 

0,00±0,08 

733±26 

1,00±0,04 

0,00±0,08 

1,44±0,07 

1,00±0,05 

0,00±0,08 

Кислотоінгібіторний 

ефект БАВН  

(n=12) 

X±m 

ID±m 

d±m 

20,7±3,9* 

0,36±0,07* 

-0,80±0,08* 

12,0±1,9* 

0,73±0,11* 

-0,42±0,18* 

805±37 

1,10±0,05* 

+0,23±0,11* 

1,44±0,12 

1,00±0,09 

0,00±0,15 

Кислотонейтральний 

ефект БАВН 

 (n=18) 

X±m 

ID±m 

d±m 

57,8±5,2 

1,01±0,09 

+0,01±0,11 

17,9±2,2 

1,09±0,13 

+0,15±0,21 

736±19 

1,00±0,03 

+0,01±0,06 

1,31±0,11 

0,91±0,07 

-0,16±0,13 

Кислотостимулюючий 

ефект БАВН  

(n=76) 

X±m 

ID±m 

d±m 

76,2±5,4* 

1,33±0,09* 

+0,41±0,12* 

18,0±0,8* 

1,10±0,05* 

+0,15±0,07* 

657±21* 

0,86±0,03* 

-0,23±0,05* 

1,23±0,08 

0,86±0,06* 

-0,25±0,10* 

 Р2-3 <0,001 =0,05 >0,05 >0,5 

 Р2-4 <0,001 <0,01 <0,001 >0,1 

 Р3-4 <0,02 >0,5 <0,01 >0,5 

 

Примітки: 1. Показники, значуще відмінні від контрольних, позначені *. 

2. Цифрами позначена значущість відмінностей між дослідними групами. 

 

При цьому секреція пепсину змінюється односкеровано зі секрецією кислоти, але не 

пропорційно: кислотоінгібіторний ефект супроводжується зменшенням пепсиногенезу на 27%, а 

кислотостимулюючий – збільшенням на 10%, проте за відсутності змін кислотопродукції має місце 

тенденція до росту продукції пепсину. Дебит шлункового соку практично не відрізняється від 

контрольного, за винятком кислотостимулюючого ефекту БАВН, за якого секреція соку 

виявляється значуще зменшеною, очевидно, за рахунок непарієтального (лужного) компоненту. 

Натомість паттерн секреції в порожнину шлунка (ентерокреції) гастрину має характер, 

протилежний такому секреції кислоти: за кислотоінгібіторного ефекту зростає на 10%, а за 

кислотостимулюючого – знижується на 14%, не змінюючись за відсутності змін кислотопродукції. 

Стосовно концентрації гастрину в шлунковому соці закономірність менш чітка, але має місце 

(табл. 6.5). Це ж стосується і концентрації гастрину в сирватці: підвищення у випадках 

гальмування секреції кислоти, несуттєві зміни за нейтрального ефекту, значуще зниження у 

випадках стимуляції ацидогенезу. 

 



  

Таблиця 6.5. Особливості обміну гастрину за різних варіантів ефектів курсового пиття 

біоактивної води Нафтуся (БАВН) на шлункову секрецію 
 

Група Пара-

метр 

Гастрин 

сирватки, 

нг/л 

Гастрин 

соку, 

 нг/л 

Гастрин 

антрума, 

 нг/г 

Гастрин 

дуоденума, 

нг/л 

Контроль: 

 вода з-під крану 

 (n=147) 

X±m 

ID±m 

d±m 

106±3 

1,00±0,03 

0,00±0,08 

755±37 

1,00±0,05 

0,00±0,08 

51±4 

1,00±0,08 

0,00±0,08 

4,8±0,3 

1,00±0,06 

0,00±0,08 

Кислотоінгібіторний 

ефект БАВН 

 (n=12) 

X±m 

ID±m 

d±m 

130±11* 

1,22±0,11* 

+0,66±0,32* 

890±69 

1,18±0,09* 

+0,30±0,15* 

33±9 

0,66±0,17* 

-0,35±0,17* 

5,4±0,5 

1,13±0,12 

+0,18±0,16 

Кислотонейтральний 

ефект БАВН 

 (n=18) 

X±m 

ID±m 

d±m 

102±9 

0,96±0,09 

-0,12±0,26 

684±61 

0,91±0,08 

-0,16±0,13 

35±7 

0,69±0,14* 

-0,32±0,14* 

4,5±0,6 

0,94±0,14 

-0,08±0,18 

Кислотостимулюючий 

ефект БАВН 

 (n=76) 

X±m 

ID±m 

d±m 

98±4 

0,92±0,03* 

-0,23±0,10* 

648±21* 

0,86±0,03* 

-0,23±0,05* 

78±3* 

1,53±0,07* 

+0,55±0,07* 

4,2±0,3 

0,89±0,06 

-0,15±0,08 

 Р2-3 =0,05 <0,05 >0,5 >0,2 

 Р2-4 <0,01 =0,001 <0,001 <0,05 

 Р3-4 >0,5 >0,5 <0,001 >0,5 

 

Якщо виразити зареєстровані параметри у вигляді індексів d, стає можливим на спільній площині 

відобразити зв’язок  між секрецією кислоти, з одного боку, та гастринемією, гастрингістією 

антрума і ентерокрецією гастрину – з іншого боку (рис. 6.11). 

 

Рис. 6.11. Залежність вмісту гастрину в різних середовищах від секреції кислоти 
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Видно чітку інверсну детермінацію кислотопродукцією вивільнення гастрину як в кров, так і в 

порожнину шлунка. При цьому вміст гастрину в антральній (але не дуоденальній) слизовій за 

кислотоінгібіторного ефекту знижується, а за кислотостимулюючого – підвищується (правда, 

зниження гастрингістії має місце і за відсутності змін ацидогенезу). 



  

Тим не менше, складається враження, що внаслідок курсового вживання БАВН, як правило, 

базальна кислотопродукція збільшується, що супроводжується затримкою гастрину в його депо - 

G-клітинах антральної (але не дуоденальної) слизової. У значно рідших випадках ослаблення 

базального ацидогенезу, навпаки, активується транслокація гастрину із антральної слизової як в 

кров (більшою мірою), так і в порожнину шлунка (меншою мірою). Це узгоджується с 

положенням, що вивільнення гастрину із G-клітин антральної слизової регулюється кислотністю 

шлункового вмісту, точніше його рН. При цьому характер зв’язків реверсується (рис. 6.12). 

 

Рис. 6.12. Залежність гастринемії, гастрингістії і ентерокреції гастрину від рН шлункового соку 
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Співставлення параметрів агресивності шлункового соку, з одного боку, і видимого стану 

слизової шлунка – з іншого боку (табл. 6.6) виявляє парадоксальне, на перший погляд, явище. 

 

Таблиця 6.6. Особливості агресивних властивостей шлункового соку та пошкоджень слизової 

шлунка за різних варіантів ефектів курсового пиття біоактивної води Нафтуся (БАВН) на 

шлункову секрецію 

 

Група Пара-

метр 
рН соку 

Протеолітична 

активність, од 

Кількість 

виразок 

Довжина 

виразок, мм 

Важкість 

пошкоджень, б 

Контроль  

(n=147) 

X±m 1,49±0,03 

 

14,2±0,7 

 

1,7±0,2 

 

2,0±0,2 

 

0,26±0,02 

 

КІ ефект БАВН 

(n=12) 

X±m 2,05±0,13* 

 

8,8±1,0* 

 

3,8±1,0* 

 

4,1±0,2* 

 

0,43±0,08* 

 

Квазінульовий 

ефект (n=18) 

X±m 1,44±0,02 

 

14,1±1,1 

 

1,5±0,3 

 

1,9±0,3 

 

0,29±0,04 

 

КС ефект БАВН 

(n=76) 

X±m 1,29±0,01* 15,8±0,2* 0,11±0,06* 0,20±0,12* 0,05±0,01* 

 Р2-3 <0,001 <0,001 <0,05 <0,001 >0,05 

 Р2-4 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 Р3-4 <0,001 >0,1 <0,001 <0,001 <0,001 

 



  

Дійсно, якщо за квазінульового ефекту БАВН на рН шлункового соку і його протеолітичну 

активність кількість виразок, їх довжина і важкість пошкоджень слизової практично аналогічні 

таким в контролі, то ослаблення агресивних властивостей соку супроводжується обтяженням 

пошкоджень слизової, а посилення кислотно-пептичного фактора, навпаки, асоціюється зі 

збереженням цілісності слизової. 

Викладене проілюстровано на рис. 6.13. 

 

Рис. 6.13. Зв’язки між важкістю пошкоджень слизової шлунка (вісь Y) кислотно-пептичним 

фактором 
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Проте видима парадоксальність ситуації сходить нанівець, якщо прийняти положення, що 

ключову роль в патогенезі ульцерації (спричиненої стресом, етанолом, нестероїдними 

протизапальними сполуками чи, як в нашому випадку, надзвичайним подразненням 

пілородуоденальної зони лігатурою) відіграє редукція кровоплину в підслизовому шарі внаслідок 

вазоконстрикції, спричиненої активацією альфа-адренорецепторів гладеньких м’язів артеріол 

катехоламінами [С.Е. Жуйкова, Г.Е. Самонина, 2002]. Останні поступають до вазоконстрикторних 

рецепторів із пресинаптичних адренергічних терміналей симпатичних нервів  як наслідок реакції 

на надзвичайне подразнення. З іншого боку, ці ж симпатичні нерви через альфа- і бета-

адренорецептори гальмують ацидогенез [А.Л. Коршак, А.Ф. Косенко, 1986]. Раніше в 

експериментах на собаках нами показано [І.Л. Попович та ін., 2000], що курсове вживання Нафтусі 

спричиняє десенситизацію альфа-адренорецепторів. Це проявляється в тім, що якщо одноразове 

вживання Нафтусі інтактними собаками викликає незначний лужний зсув рН фундальної слизової, 

то аналогічна процедура після 4-денного курсу напоювання викликає вже кислотний зсув рН. 

Такий же кислотостимулюючий ефект спричиняє Нафтуся і при першому пред’явленні собакам на 

тлі попередньої блокади альфа-(але не бета)-адренорецепторів. 

Звідси випливає гіпотеза, що у переважної більшості щурів після курсового вживання Нафтусі 

зменшується щільність альфа-адренорецепторів слизової шлунка. У підсумку за умов перев’язки 

воротаря вираженість адренергічної вазоконстрикції, а отже і ішемічних пошкоджень слизової, 

виявляються меншими, ніж у контрольних щурів. З іншого боку, ослаблення кислотоінгібіторної 

адренергічної імпульсації проявляється у вищій базальній секреції кислоти, а також пепсину, проте 

резистентність слизової залишається на рівні, достатньому для протидії цим факторам агресії. У 

частини щурів, навпаки, Нафтуся підвищує потужність адренергічної іннервації шлунка, що 

узгоджується з даними про поліваріантність її вегетотропних ефектів. Це проявляється у 

пригніченні базальної продукції кислоти і пепсину в поєднанні з більш інтенсивною 

вазоконстрикцією, а отже, глибшим падінням резистентності слизової шлунка і важчими її 

кислотно-пептичними пошкодженнями. 

 



  

РОЗДІЛ 7 

ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ ТЕРМІНОВИХ СУМІСНИХ ХОЛЕЦИСТО-КІНЕТИЧНИХ І 

КИСЛОТОСЕКРЕТОРНИХ РЕАКЦІЙ НА ТРУСКАВЕЦЬКІ ПИТНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ 

ТА ЇХ  ВЕГЕТАТИВНО-ГУМОРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ 

 

Об'єктом спостереження були 58 хворих на хронічний гастрит із збереженою чи зниженою 

кислотосекреторною функцією. В якості подразників використано вживання Трускавецьких 

питних мінеральних вод "Нафтуся" та дж. №1 і №2, іонний склад яких, за даними Трускавецької 

гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції, наступний (в мМ/л):  

Na+ - 0,5; 79; 156;  

Cl- - 1; 69; 142;  

SO4
2- - 1; 8,1; 13,1;  

HCO3
- - 8,2; 7,3; 7,5;  

Ca2+ - 2,9; 4,0; 5,3;  

Mg2+ - 2,3; 3,2; 4,3;  

K+ - 0,3; 0,1; 0,3.  

Основним об'єктом дослідження була скоротлива здатність жовчевого міхура,  оцінювана за 

зміною його розмірів (об'єму) після вживання подразника. Вимірювання проводили зранку, натще, 

без будь-якої попередньої підготовки, в положенні хворого лежачи на спині  (Л.Д. Линденбратен, 

1980; С.И. Пиманов, 1987,1990; М.М. Богер, С.А. Мордвов, 1988; З.А. Лемешко, Ю.В. Трофименко, 

1995). 

Об'єм жовчевого міхура визначали методом ультрасонографії ехокамерою "Аloka SSD-118" []. 

При виборі формули для обчислення об'єму міхура нам зустрілося 5 варіантів: 

   V1 = πD•D•L/2 [3]; 

        V2 = πD•D•L/4 [15]; 

V3 = πD•D•L/6 (Інструкція дo апарату "Аlока SSD 118"); 

V4 = πD•А•L/6 [17]; 

V5 = πD•D•L•0,62/4 [13], де 

V — об'єм міхура (мл);  

L — довжина міхура (см); 

D — максимальний поперечний розмір (діаметр) (см);  

А — максимальний передньо-задній розмір (см). 

Ми зупинилися на варіанті 3, позаяк значення D і А, як правило, співпадають, а варіант 5 

майже не відрізняється від 3. 

Окрім термінової холецистокінетичної реакції, синхронно реєструвались сумісні 

бальнеореакції симпатичного і вагального тонусу, вмісту в плазмі глюкагону, гастрину і інсуліну 

та кислотопродукції шлунку. Стан вегетативної регуляції оцінювали методом варіаційної 

кардіоінтервалометрії за Р.М. Баевским (1984), використовуючи апарат "Кардіо" (Київ). Гормони 

визначали в базальному періоді, а також через 15 і 45 хв після введення подразника, радіоімунним 

методом з використанням відповідних наборів фірм "Serono Diagnostics" (BRD); "Sorin" (France) та 

Інституту біоорганічної хімії АН (Бєларусь). Інтрагастральний рН тіла шлунку реєстрували зондом 

Е.Ю. Линара, підключеним до рН-метра.  

7.1. Факторний аналіз інформаційного поля  

На першому етапі інформація, що міститься у 57 зареєстрованих чи розрахованих параметрах, 

була піддана факторному аналізу методом головних компонент (ГК) []. Виділено 6 ГК, котрі 

пояснюють 76,8% дисперсії. При цьому перша ГК поглинає 34,2% дисперсії і тісно корелює із 21 

параметром: реакцією глюкагону на 45-й хв (0,936), зміною рН на 40-й хв (0,922), глюкагонемією 

на 45-й хв (0,892), зміною вагального тонусу (0,873) та рН (0,859) на 20-й хв, глюкагон-

гастриновим індексом на 15-й хв (0,836), зміною індексу вегетативного балансу на 40-й хв (0,835), 

рН на 60-й хв (0,827), реакцією гастрину на 15-й хв (0,818), рН (0,814) та вагального тонусу (0,804) 

на 40-й хв, зміною глюкагон-гастринового індексу на 45-хв (0,781), величиною рН на 20-й хв 

(0,771), глюкагон-гастринового індексу  на 45-й хв (0,765), холецистокінетичною реакцією на 45-й 

хв (0,748) та 20-й хв (0,743), зміною симпатичного тонусу на 20-й хв (0,740) і гастринемією на 15-й 

хв (0,730). Ще 6 параметрів мають несуттєві факторні навантаження (0,628÷0,431). Отже, перша ГК 

може бути інтерпретована як ранні реакції параметрів гормональної і вегетативної регуляції, 

холекінетики і кислотопродукції. Друга ГК пояснює 14,7% дисперсії і пов'язана суттєво із 8 

параметрами: індексом вегетативного балансу (0,871) і симпатичним тонусом (0,861) на 60-й хв, 



  

симпатичним (0,821) і вагальним (0,814) тонусами та індексом вегетативного балансу (0,768) на 40-

й хв, базальним індексом вегетативного балансу (0,741) та вагальним тонусом на 60-й хв (0,710) і в 

базальному періоді (0,703). Ще 6 параметрів мають несуттєві факторні навантаження (0,631÷0,522). 

Отже, друга ГК інтерпретується як актуальні параметри вегетативної регуляції на 40-й і 60-й 

хв реакції і в базальному періоді. Третя ГК поглинає 9,9% дисперсії і пов'язана виключно із 

актуальними об'ємами жовчевого міхура на 20-й (0,969), 45-й (0,956), 60-й (0,860) хвилинах 

реакції і в базальному періоді (0,899), тобто інтерпретація її очевидна. Четверта ГК пояснює 7,6% 

дисперсії і корелює із холецистокінетичною реакцією (0,770) та змінами вегетативного балансу 

(0,742), симпатичного (0,696) і вагального (0,586) тонусів на 60-й хв, що визначає її інтерпретацію 

як пізні реакції параметрів холекінетики і вегетативної регуляції. П'ята ГК поглинає 5,4% 

дисперсії і пов'язана із реакцією інсуліну на 15-й хв (0,825) та базальними інсулінемією (0,736) і 

глюкагонемією (0,654). Нарешті, шоста ГК пояснює ще 5,1% дисперсії і стосується гастринемії на 

45-й хв (0,922), а також базальних гастринемії (0,907) і глюкагон-гастринового індексу (0,726). 

Факторний аналіз став підставою того, щоб увагу акцентувати саме на реакціях параметрів, а 

не їх абсолютних величинах. З метою отримання співставимих одномасштабних параметрів 

реакцію кожного показника виражали у вигляді логарифму (lg) відношення його величини в той чи 

інший період реєстрації (Р) до базальної (Б). Позаяк рН=-lg[H+], кислотосекреторну реакцію 

виражали у вигляді різниці реактивної і базальної величин рН.  

7.2. Варіанти бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної регуляції, 

холекінетики та ацидогенезу 

Сукупність зареєстрованих бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної регуляції, 

холекінетики та ацидогенезу ретроспективно методом кластерного аналізу [] розділена на сім 

однорідних варіантів-кластерів. При цьому в кожному кластері приблизно одинаково часто 

виявляються особи, які вживали в якості подразника ту чи іншу мінеральну воду. 

Перший варіант-кластер бальнеореакції (табл. 7.1, рис. 7.1) зареєстровано у хворих із 

нормальним чи збільшеним об'ємом жовчевого міхура, величиною рН тіла шлунку в межах 

оптимуму для пепсину, нормотонічною вегетативною реактивністю, симпатичним тонусом на рівні 

нижньої зони норми, а вагальним - її верхньої зони чи дещо підвищеним, в поєднанні  із 

глюкагонемією і гастринемією на рівні середньої зони норми та схильністю до гіпоінсулінемії 

(остання відзначена у всіх кластерах).  

Таблиця 7.1 

Перший варіант сумісних термінових бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної 

регуляції, холекінетики та кислотопродукції в шлунку (n=9) 

Показник,  

діапазон норми 

 Період реєстрації бальнеореакції 

Параметр Базальний Через 15-20 хв Через 40-45 хв Через 60 хв 

Симпатотонус,  

15÷25% 

АМо, % 

lg(Р/Б) 

17,9±2,0 

0 

21,6±1,6 

+0,09±0,03* 

16,0±1,1 

-0,03±0,03 

18,2±1,5 

+0,02±0,03 

Ваготонус,  

75÷150 мс 

ΔX, мс 

lg(Р/Б) 

154±17 

0 

112±13 

-0,14±0,03* 

155±20 

0±0,04 

146±17 

-0,02±0,02 

Індекс вегетативного 

балансу, 125÷230 

од. 

lg(Р/Б) 

139±28 

0 

224±37 

0,23±0,03* 

120±18 

-0,04±0,03 

145±26 

+0,04±0,04 

Глюкагонемія,  

50÷138 нг/л 

Gl, нг/л 

lg(Р/Б) 

85±5 

0 

91±2 

+0,04±0,02 

63±2 

-0,12±0,01* 

 

Гастринемія, 

28÷115 нг/л 

Ga, нг/л 

lg(Р/Б) 

71±5 

0 

89±9 

+0,09±0,03* 

56±7 

-0,13±0,05* 

 

Глюкагон-гастриновий 

індекс, 0,07÷0,15 

lg(Gl/Ga) 

lg(Р/Б) 

+0,08±0,04 

0 

+0,03±0,05 

-0,05±0,02* 

+0.08±0.06 

+0,01±0,06 

 

Інсулінемія, 

3÷23 мМО/л 

In, 

мМО/л 

lg(Р/Б) 

4,7±1,0 

0 

8,9±0,3 

+0,36±0,08* 

  

Об'єм жовчевого міхура, 

13÷33 мл 

VCCh, 

мл 

lg(Р/Б) 

30,4±6,0 

0 

29,1±5,.9 

-0,02±0,01 

25,4±5,1 

-0,08±0,03* 

27,1±5,6 

-0,06±0,03* 

рН тіла шлунка, 

1,5÷2,0 

pH 

Р-Б 

1,81±0,12 

0 

2,30±0,26 

+0,49±0,16* 

1,50±0,07 

-0,31±0,11* 

1,51±0,08 

-0,30±0,09* 

Примітка. Істотні реактивні зміни базального рівня позначені *. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакція  характеризується мініскороченням жовчевого міхура на 20-й хв (на 4,4±2,6%), яке 

досягає мінімума (15,6±5,1%) на 45-й хв з наступним виходом на плато. Це супроводжується 

незначною початковою алкалінізацією фундальної слизової з наступною незначною ацидифікацією 

до нижньої межі оптимуму для пепсину. 

Така слабка холецистокінетична реакція, асоційована із слабовираженою двофазною 

кислотосекреторною реакцією супроводжується на 20-й хв помірним симпатотонічним зсувом 

вегетативного балансу за рахунок посилення симпатичних і реципрокного послаблення вагальних 

регуляторних впливів та незначним зниженням на 15-й хв глюкагон-гастринового балансу 

внаслідок підвищення рівня гастринемії на 25% за відсутності суттєвих змін глюкагонемії. При 

цьому значно підвищується інсулінемія (останній ефект має місце в усіх кластерах, тому надалі не 

анелізується). В другомі періоді реакції вегетативний баланс досягає  базального рівня внаслідок 

відновлення симпатичного і вагального тонусів. Відновлюється також базальний рівень глюкагон-

гастринового індексу, але іншим шляхом - завдяки співрозмірному зниженню концентрації 

обидвох регуляторних гормонів.  Другий варіант-кластер бальнеореакції (табл. 7.2, рис. 7.2) мав 

місце у осіб із збільшеним чи нормальним міхурем та помірно підвищеним рН фундальної 

слизової, що супроводжувалось нормотонічною вегетативною реактивністю, пограничними 

рівнями симпатичного (нижнім) і вагального (верхнім) тонусів, нормальними рівнями глюкагону і 

гастрину. Вживання води спричиняє максимальне скорочення (на 23±3%) міхура вже на 20-й хв, 

яке утримується на цьому ж рівні (20±2%) на 45-й хв, редукуючись на 60-й хв до 9±4%. 

Пристінковий рН уже в перший період реакції знижується до середньої зони оптимуму для 

пепсину, а в наступні - до нижньої її межі. Це супроводжується відчутним початковим зниженням 

індексу вегетативного балансу  за рахунок, в основному, підвищення вагального тонусу, а також 

глюкагон-гастринового індексу за рахунок, в основному, підвищення гастринемії. 

Рис. 7.1.  Перший варіант сумісних термінових бальнеореакцій
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Таблиця 7.2 

Другий варіант сумісних термінових бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної 

регуляції, холекінетики та кислотопродукції в шлунку (n=12) 

Показник, 

діапазон норми 

Період реєстрації бальнеореакції 

Параметр Базальний 
Через 15-20 

хв 

Через 40-45 

хв 

Через 60 

хв 

Симпатотонус,  

15÷25% 

АМо, % 

lg(Р/Б) 

14,5±0,9 

0 

13,3±0,9 

-0,04±0,01* 

13,8±1,4 

-0,03±0,02 

13,8±1,2 

-0,03±0,02 

Ваготонус,  

75÷150 мс 

ΔX, мс 

lg(Р/Б) 

155±12 

0 

216±18 

+0,14±0,01* 

203±16 

+0,12±0,03* 

164±13 

+0,03±0,02 

Індекс вегетативного 

балансу, 125÷230 

од. 

lg(Р/Б) 

107±16 

0 

73±13 

-0,18±0,02* 

76±12 

-0,15±0,03* 

97±17 

-0,06±0,02* 

Глюкагонемія,  

50÷138 нг/л 

Gl, нг/л 

lg(Р/Б) 

100±7 

0 

86±3 

-0,06±0,03 

51±3 

-0,29±0,02* 

 

Гастринемія, 

28÷115 нг/л 

Ga, нг/л 

lg(Р/Б) 

87±11 

0 

119±11 

+0,15±0,03* 

73±12 

-0,09±0,03* 

 

Глюкагон-гастриновий 

індекс, 0,07÷0,15 

lg(Gl/Ga) 

lg(Р/Б) 

+0,08±0,03 

0 

-0,12±0,04 

-0,20±0,04* 

-0,11±0,05 

-0,19±0,04* 

 

Інсулінемія, 

3÷23 мМО/л 

In, мМО/л 

lg(Р/Б) 

3,9±0,4 

0 

7,9±0,4 

+0,33±0,03* 

  

Об'єм жовчевого міхура, 

13÷33 мл 

VCCh, мл 

lg(Р/Б) 

32,1±2,5 

0 

25,0±2,4 

-0,12±0,02* 

25,6±2,0 

-0,10±0,01* 

28,9±2,6 

-0,05±0,02* 

рН тіла шлунка, 

1,5÷2,0 

pH 

Р-Б 

2,33±0,19 

0 

1,77±0,21 

-0,56±0,14* 

1,45±0,07 

-0,89±0,17* 

1,49±0,06 

-0,84±0,18* 
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Рис. 7.2. Другий варіант сумісних термінових бальнеореакцій
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В другому періоді  реакції вегетативний баланс зберігається на попередньому рівні, як і 

симпатичний  і вагальний тонуси, натомість збереження глюкагон-гастринового балансу 

досягається різким падінням рівня глюкагону, яке переважає зниження рівня гастрину. В третьому 

періоді реакції параметри вегетативної регуляції майже досягають базальних рівнів. 

Особи третьої групи-кластера (табл. 7.3, рис. 7.3) з аналогічними початковими параметрами 

жовчевого міхура і рН тіла шлунку характеризуються гіперсимпатикотонічною вегетативною 

реактивністю, значно зниженим симпатичним і реципрокно підвищеним вагальним тонусами, що 

асоційовано із зниженою до нижньої межі зони норми глюкагонемією за цілком нормальним 

рівнем гастринемії. У відповідь на вживання води вже в перший період реєструється різке 

скорочення жовчевого міхура (на 44±6%) в поєднанні із незначним залужненням слизової тіла 

шлунка, що супроводжується різким підвищенням вагального тонусу (за відсутністю змін 

симпатичного) і гастринемії та помірним підвищенням глюкагонемії. Проте в наступному періоді 

як об'єм міхура, так і рН тіла шлунка практично досягають базальних рівнів. 
 

Таблиця 7.3 

Третій варіант сумісних термінових бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної 

регуляції, холекінетики та кислотопродукції в шлунку (n=3) 

 

Показник 

Період реєстрації бальнеореакції 

Параметр Базальний 
Через 15-20 

хв 

Через 40-45 

хв 

Через 60 

хв 

Симпатотонус,  

15÷25% 

АМо, % 

lg(Р/Б) 

11,0±1,2 

0 

11,0±0,6 

+0,01±0,02 

8,0±0,5 

-0,13±0,05* 

17,0±0,6 

+0,19±0,06* 

Ваготонус,  

75÷150 мс 

ΔX, мс 

lg(Р/Б) 

192±9 

0 

298±17 

+0,19±0,05* 

224±5 

+0,07±0,02* 

156±25 

-0,11±0,05* 

Індекс вегетативного 

балансу, 125÷230 

од. 

lg(Р/Б) 

59±8 

0 

37±1 

-0,18±0,07* 

36±1 

-0,20±0,07* 

116±15 

+0,30±0,02* 

Глюкагонемія,  

50÷138 нг/л 

Gl, нг/л 

lg(Р/Б) 

71±9 

0 

89±2 

+0,10±0,04* 

71±6 

0±0,02 

 

Гастринемія, 

28÷115 нг/л 

Ga, нг/л 

lg(Р/Б) 

75±3 

0 

115±14 

+0,18±0,04* 

42±12 

-0,29±0,10* 

 

Глюкагон-гастриновий 

індекс, 0,07÷0,15 

lg(Gl/Ga) 

lg(Р/Б) 

-0,03±0,08 

0 

-0,10±0,06 

-0,08±0,02* 

+0,26±0,16 

+0,29±0,08* 

 

Інсулінемія, 

3÷23 мМО/л 

In, мМО/л 

lg(Р/Б) 

3,1±1,0 

0 

8,1±0,1 

+0,50±0,20* 

  

Об'єм жовчевого міхура, 

13÷33 мл 

VCCh, мл 

lg(Р/Б) 

29,8±4,6 

0 

17,6±4,3 

-0,26±0,05* 

25,8±5,2 

-0,08±0,02* 

35,3±6,4 

+0,07±0,01* 

рН тіла шлунка, 

1,5÷2,0 

pH 

Р-Б 

2,10±0,30 

0 

2,67±0,27 

+0,57±0,03* 

1,97±0,27 

-0,13±0,03* 

7,3±0,2 

+5,2±0,1* 

 

Рис. 7.3. Третій варіант сумісних термінових бальнеореакцій
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Це супроводжується відновленням і вагального тонусу, разом з тим, гіпосимпатонія 

поглиблюється, а рівень гастрину стрімко падає, що в поєднанні із лише незначним зниженням 

рівня глюкагону призводить до різкого підвищення глюкагон-гастринового індексу. В третьому 

періоді реакції спостерігається реверсія симпатичних і вагальних регуляторних впливів, 

асоційована із збільшенням об'єму міхура на 17±3% порівняно із базальним та цілковитим 

гальмуванням ацидогенезу. 

У осіб четвертої групи-кластерів (табл. 7.4, рис. 7.4) в базальному періоді виявлено 

погранично нормальні розміри міхура і величини рН тіла шлунку, нормо- чи асимпатикотонічну 

вегетативну реактивність, в середній зоні норми - симпатичний тонус і глюкагонемію, у верхній чи 

вище - гастринемію за широкого розкиду величин вагального тонусу. В перший період реакції 

об'єм міхура залишається без змін, натомість тіло шлунку залужнюється, що супроводжується 

значним зниженням  рівня гастрину і симпатичним зсувом вегетативного балансу за рахунок, 

головним чином, підвищення симпатичного тонусу. В другому періоді констатовано скорочення 

жовчевого міхура на 15±6% разом із зменшенням міри алкалінізації фундальної слизової до зони 

гіпоацидності, що супроводжується відновленням базальних рівнів вегетативної регуляції і 

гастринемії. Разом з тим, рівень глюкагону суттєво зростає, так що глюкагон-гастриновий індекс 

залишається підвищеним. В третьому періоді міра скорочення міхура зростає до 27±4% в 

поєднанні із тенденцією до зменшення гіпоацидності тіла шлунка. При цьому має  місце різке 

посилення вагальних і помірне послаблення симпатичних регуляторних впливів. 

П'ятий варіант-кластер бальнеореакції (табл. 7.5, рис. 7.5) зареєстровано у осіб із нормальними 

параметрами об'єму міхура і рН та вегетативної регуляції, глюкагонемії і гастринемії. В першому 

періоді реакції об'єм міхура не змінюється, а рН підвищується до зони гіпоацидності. Це 

супроводжується незначним підвищенням глюкагон-гастринового індексу за відсутності змін 

вегетативної регуляції. 
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Таблиця 7.4 

Четвертий варіант сумісних термінових бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної 

регуляції, холекінетики та кислотопродукції в шлунку (n=6) 

 

Показник 

Період реєстрації бальнеореакції 

Параметр Базальний 
Через 15-20 

хв 

Через 40-45 

хв 

Через 60 

хв 

Симпатотонус,  

15÷25% 

АМо, % 

lg(Р/Б) 

20,6±1,9 

0 

25,8±3,7 

+0,08±0,03* 

22,6±2,2 

+0,04±0,02 

16,4±1,6 

-0,10±0,02* 

Ваготонус,  

75÷150 мс 

ΔX, мс 

lg(Р/Б) 

105±20 

0 

99±21 

-0,04±0,03 

104±12 

+0,02±0,04 

170±14 

+0,24±0,05* 

Індекс вегетативного 

балансу, 125÷230 

од. 

lg(Р/Б) 

249±56 

0 

364±103 

+0,12±0,04* 

241±43 

+0,02±0,05 

103±15 

-0,34±0,06* 

Глюкагонемія,  

50÷138 нг/л 

Gl, нг/л 

lg(Р/Б) 

82±7 

0 

89±4 

+0,04±0,02 

123±8 

+0,18±0,01* 

 

Гастринемія, 

28÷115 нг/л 

Ga, нг/л 

lg(Р/Б) 

103±27 

0 

71±15 

-0,16±0,04* 

109±30 

+0,02±0,01 

 

Глюкагон-гастриновий 

індекс, 0,07÷0,15 

lg(Gl/Ga) 

lg(Р/Б) 

-0,04±0,11 

0 

+0,17±0,13 

+0,20±0,03* 

+0,13±0,11 

+0,16±0,02* 

 

Інсулінемія, 

3÷23 мМО/л 

In, мМО/л 

lg(Р/Б) 

3,9±0,8 

0 

8,0±1,2 

+0,33±0,15* 

  

Об'єм жовчевого міхура, 

13÷33 мл 

VCCh, мл 

lg(Р/Б) 

31,0±1,4 

0 

31,8±1,3 

+0,01±0,01 

25,6±2,6 

-0,08±0,03* 

22,8±2,1 

-0,14±0,03* 

рН тіла шлунка, 

1,5÷2,0 

pH 

Р-Б 

1,98±0,16 

0 

5,4±0,4 

+3,4±0,4* 

2,67±0,23 

+0,68±0,12* 

2,53±0,25 

+0,55±0,18* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Четвертий варіант сумісних термінових бальнеореакцій
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Таблиця 7.5 

П'ятий варіант сумісних термінових бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної 

регуляції, холекінетики та кислотопродукції в шлунку (n=12) 

 

Показник 

Період реєстрації бальнеореакції 

Параметр Базальний 
Через 15-20 

хв 

Через 40-45 

хв 

Через 60 

хв 

Симпатотонус,  

15÷25% 

АМо, % 

lg(Р/Б) 

18,2±0,5 

0 

18,3±0,6 

0±0,01 

26,0±1,8 

+0,15±0,03* 

21,5±1,3 

+0,07±0,03* 

Ваготонус,  

75÷150 мс 

ΔX, мс 

lg(Р/Б) 

130±19 

0 

123±17 

-0,02±0,01 

107±15 

-0,09±0,02* 

110±7 

-0,04±0,03 

Індекс вегетативного 

балансу, 125÷230 

од. 

lg(Р/Б) 

164±16 

0 

174±18 

+0,02±0,01 

314±52 

+0,24±0,04* 

209±20 

+0,11±0,03* 

Глюкагонемія,  

50÷138 нг/л 

Gl, нг/л 

lg(Р/Б) 

89±5 

0 

94±3 

+0,03±0,01 

95±4 

+0,03±0,01* 

 

Гастринемія, 

28÷115 нг/л 

Ga, нг/л 

lg(Р/Б) 

88±11 

0 

85±9 

-0,01±0,01 

85±11 

-0,02±0,01 

 

Глюкагон-гастриновий 

індекс, 0,07÷0,15 

lg(Gl/Ga) 

lg(Р/Б) 

+0,03±0,05 

0 

+0,07±0,05 

+0,04±0,01* 

+0,08±0,05 

+0,05±0,01* 

 

Інсулінемія, 

3÷23 мМО/л 

In, мМО/л 

lg(Р/Б) 

4,7±1,0 

0 

9,0±0,4 

+0,37±0,07* 

  

Об'єм жовчевого міхура, 

13÷33 мл 

VCCh, мл 

lg(Р/Б) 

27,3±1,5 

0 

28,3±1,8 

+0,02±0,01 

29,7±1,9 

+0,04±0,01* 

30,4±2,4 

+0,04±0,02* 

рН тіла шлунка, 

1,5÷2,0 

pH 

Р-Б 

1,49±0,03 

0 

2,24±0,10 

+0,75±0,10* 

1,86±0,13 

+0,37±0,11* 

1,85±0,07 

+0,36±0,06* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.5. П'ятий варіант сумісних термінових бальнеореакцій

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0 20 40 60 хв

lg
(Р

/Б
)

Volume CCh

Sympathic

Vagal

Gastrin

Glukagon

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 20 40 60 хв

d
p

H
 



  

В другому періоді міхур збільшується на 9±3%, зберігається гальмування ацидогенезу, як і 

попередні рівні глюкагону і гастрину, натомість вегетативний баланс зміщується в бік 

симпатотонії внаслідок різноскерованих змін симпатичного і вагального тонусів. Надалі параметри 

міхура і рН залишаються без змін, а параметри вегетативної регуляції наближаються до базальних 

рівнів, все ж не досягаючи їх. 

 Базальні параметри осіб шостої групи-кластера (табл. 7.6, рис. 7.6)  знаходяться в середніх 

зонах діапазонів норми, вегетативна реактивність - в нормі чи асимпатикотонічна, рН тіла шлунку - 

нейтральний. Вживання оди спричиняє різке падіння рН до середньої зони оптимуму для пепсину в 

поєднанні із скороченням міхура на 24±3%, що асоціюється із такими ж різкими зниженнями 

індексів вегетативного балансу і глюкагон-гастринового за рахунок різно-скерованих зсувів  їх 

компонент. В другому періоді холецистокінетична і кислотосекреторна реакції наростають, що 

супроводжується подальшим зниженням симпатичного тонусу і, особливо, рівня глюкагонемії, при 

цьому дещо зменшується вагальний тонус і суттєво зменшується рівень гастрину. В третьому 

періоді міра скорочення міхура і зниження індексу вегетативного балансу залишаються на 

попередніх рівнях, а величина рН підвищується до верхньої межі зони оптимуму для пепсину. 

Особи сьомої групи-кластера (табл. 7.7, рис. 7.7) характеризуються зменшеними об'ємами 

міхура чи на рівні нижньої зони норми, в поєднанні із гіпоацидністю, гіперсимпатикотонічною 

вегетативною реактивністю, помірно зниженим симпатичним тонусом в поєднанні із значно 

підвищеним - вагальним, а також гіпогастринемією в поєднанні із нормальним рівнем 

глюкагонемії. У відповідь на вживання води в першому періоді розвиваються відчутні анти-

холецистокінетична (об'єм міхура збільшується на 20±4%) та кислотоінгібіторна (рН фундальної 

слизової досягає зони інактивації протеаз) реакції. Ці реакції асоціюються  із різким падінням 

вагального тонусу в поєднанні із менш вираженим підвищенням симпатичного, а також 

подальшим поглибленням гіпогастринемії в поєднанні із незначним підвищенням рівня 

глюкагонемії. 



  

Таблиця 7.6 

Шостий варіант сумісних термінових бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної 

регуляції, холекінетики та кислотопродукції в шлунку (n=9) 
 

Показник 

Період реєстрації бальнеореакції 

Параметр Базальний Через 15-20 

хв 

Через 40-45 

хв 

Через 60 

хв 

Симпатотонус,  

15÷25% 

АМо, % 

lg(Р/Б) 

22,2±2,1 

0 

15,8±1,4 

-0,15±0,02* 

14,7±1,7 

-0,19±0,03* 

15,3±2,0 

-0,18±0,03* 

Ваготонус,  

75÷150 мс 

ΔX, мс 

lg(Р/Б) 

124±21 

0 

219±42 

+0,23±0,07* 

185±30 

+0,18±0,03* 

240±50 

+0,25±0,06* 

Індекс вегетативного 

балансу, 125÷230 

од. 

lg(Р/Б) 

241±49 

0 

104±27 

-0,38±0,07* 

105±25 

-0,37±0,05* 

107±26 

-0,43±0,07* 

Глюкагонемія,  

50÷138 нг/л 

Gl, нг/л 

lg(Р/Б) 

106±6 

0 

83±5 

-0,11±0,04* 

48±2 

-0,34±0,02* 

 

Гастринемія, 

28÷115 нг/л 

Ga, нг/л 

lg(Р/Б) 

83±6 

0 

137±14 

+0,21±0,04* 

71±6 

-0,07±0,01* 

 

Глюкагон-гастриновий 

індекс, 0,07÷0,15 

lg(Gl/Ga) 

lg(Р/Б) 

+0,11±0,03 

0 

-0,21±0,04 

-0,32±0,03* 

-0,16±0,03 

-0,27±0,03* 

 

Інсулінемія, 

3÷23 мМО/л 

In, мМО/л 

lg(Р/Б) 

3,3±0,6 

0 

7,2±0,7 

+0,39±0,05* 

  

Об'єм жовчевого міхура, 

13÷33 мл 

VCCh, мл 

lg(Р/Б) 

29,9±5,5 

0 

22,8±4,1 

-0,12±0,01* 

20,4±4,1 

-0,17±0,01* 

21,1±4,7 

-0,16±0,03* 

рН тіла шлунка, 

1,5÷2,0 

pH 

Р-Б 

7,3±0,1 

0 

1,61±0,16 

-5,6±0,1* 

1,47±0,10 

-5,8±0,1* 

2,11±0,31 

-5,1±0,3* 

Рис. 7.6. Шостий варіант сумісних термінових бальнеореакцій
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Таблиця 7.7 

Сьомий варіант сумісних термінових бальнеореакцій параметрів вегетативно-гуморальної 

регуляції, холекінетики та кислотопродукції в шлунку (n=7) 
 

Показник Період реєстрації бальнеореакції 

Параметр Базальний 
Через 15-20 

хв 

Через 40-45 

хв 

Через 60 

хв 

Симпатотонус,  

15÷25% 

АМо, % 

lg(Р/Б) 

13,7±2,3 

0 

18,4±2,3 

+0,15±0,06* 

18,3±1,4 

+0,15±0,07* 

15,7±1,4 

+0,08±0,07* 

Ваготонус,  

75÷150 мс 

ΔX, мс 

lg(Р/Б) 

279±42 

0 

99±8 

-0,43±0,04* 

129±16 

-0,33±0,05* 

132±14 

-0,31±0,04* 

Індекс вегетативного 

балансу, 125÷230 

од. 

lg(Р/Б) 

52±8 

0 

202±47 

+0,58±0,06* 

158±25 

+0,48±0,06* 

133±22 

+0,40±0,06* 

Глюкагонемія,  

50÷138 нг/л 

Gl, нг/л 

lg(Р/Б) 

82±1 

0 

90±1 

+0,04±0,01* 

193±4 

+0,37±0,02* 

 

Гастринемія, 

28÷115 нг/л 

Ga, нг/л 

lg(Р/Б) 

31±2 

0 

18±1 

-0,23±0,01* 

39±3 

+0,09±0,02* 

 

Глюкагон-гастриновий 

індекс, 0,07÷0,15 

lg(Gl/Ga) 

lg(Р/Б) 

+0,42±0,02 

0 

+0,69±0,02 

+0,27±0,01* 

+0,71±0,04 

+0,28±0,04* 

 

Інсулінемія, 

3÷23 мМО/л 

In, мМО/л 

lg(Р/Б) 

6,0±0,2 

0 

10,0±0,2 

+0,22±0,02* 

  

Об'єм жовчевого міхура, 

13÷33 мл 

VCCh, мл 

lg(Р/Б) 

14,8±1,3 

0 

17,7±1,7 

+0,08±0,01* 

18,5±1,8 

+0,09±0,01* 

18,1±1,8 

+0,09±0,01* 

рН тіла шлунка, 

1,5÷2,0 

pH 

Р-Б 

2,23±0,36 

0 

5,4±0,4 

+3,2±0,4* 

7,1±0,1 

+4,8±0,4* 

7,3±0,1 

+5,1±0,5* 

 

Рис. 7.7. Сьомий варіант сумісних термінових бальнеореакцій
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В другому періоді антихолецистокінетична і кислотоінгібіторна реакції наростають з 

наступною стабілізацією. В третьому періоді це супроводжується  збереженням в значній мірі 

попереднього зсуву вегетативного балансу  та в повній мірі - попереднього глюкагон-гастринового 

індексу, при цьому останнє досягається за рахунок підвищення рівня глюкагону понад верхню 

межу норми, що значно переважає одночасне підвищення рівня гастрину до нижньої межі норми. 

Отже, нами вперше виділено сім варіантів-кластерів термінових холецистокінетичних і 

кислотосекреторних реакцій та супроводжучих змін параметрів їх адренергічно-холінергічної і 

глюкагон-гастринової регуляції. 

7.3. Дискримінантний аналіз інформаційного поля 

З метою виявлення класифікуючих параметрів, тобто таких, за якими кожен кластер 

відрізняється від іншого, вся констелляція параметрів піддана процедурі дискримінантного аналізу 

методом forward stepwise []. Програмою відібрано лише три дискримінантні змінні: реакцію 

глюкагону на 45-й хв, базальний рівень рН і зсув рН на 60-й хв. Розділяюча інформація міститься у 

трьох канонічних дискримінантних функціях (радикалах), при цьому доля першого складає 

67,9%, другого - 21,7%, третього - решту 10,4% дискримінантних можливостей. Коефіцієнт 

канонікальної кореляції (r*) як міра ступеня залежності між кластерами і дискримінантною 

функцією складає для першої з них 0,989 (Λ Wilks'=0,0002; χ2=451; р<10-6), тобто її доля дисперсії, 

яка пояснюється розподілом на кластери - 97,8%. Друга канонічна дискримінантна функція, за 

означенням, забезпечує максимальне розрізнення після першої: відповідні параметри складають 

0,967 (Λ Wilks'=0,008; χ2=251; р<10-6) і 93,5%. Третя функція має мінімальну дискримінуючу 

здатність, яка виражається цифрами 0,936 (Λ Wilks'=0,124; χ2=108; р<10-6) і 87,6%. Дуже малі 

величини Λ Wilks' як оберненої міри розбіжностей між кластерами за кількома дискримінантними 

змінними свідчать за високе розрізнення, тобто добре розмежування центрів кластерів і суттєву 

відмінність між собою стосовно ступеня розкиду всередині кластерів. Це положення візуалізовано 

на рис 3.8. Видно, що на площинах як І і ІІ. Так і І і ІІІ радикалів всі сім кластерів осіб досить чітко 

розмежовані між собою. Кожна точка в просторі дискримінантних функцій є сумою добутків 

індивідуальних значень дискримінантних змінних на нестандартизовані коефіцієнти разом із 

константою (табл. 7.8) і характеризує відхилення (в одиницях Mahalanobis) параметів від середніх 

для даної статистичної вибірки. 

Таблиця 7.8 

Нестандартизовані коефіцієнти для канонікальних змінних, що розділяють кластери-варіанти 

реакції 

Змінна Root 1 Root 2 Root 3 

lg(Gl45/Gl0) -18,10 -1,709 -17,66 

pH0 -0,490 2,621 0,218 

pH60-pH0 -1,011 1,161 1,560 

Constant 0,245 -7,386 -1,678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Рис. 7.8. Нестандартизовані індивідуальні канонікальні величини I-III коренів, що 

характеризують певний тип сумісної бальнеореакції 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обчислення структурних коефіцієнтів як міри зв'язку між змінними і дискримінантними 

функціями дозволяє оцінити долю інформації про дискримінантну функцію, закладену  в тій чи 

іншій змінній, і на цій підставі інтерпретувати кожну функцію. 

Таблиця 7.9 

Факторна структура матриці. Коефіцієнти кореляції між змінними і канонікальними 

радикалами 

Змінна Root 1 Root 2 Root 3 

lg(Gl45/Gl0) -0,872 -0,124 -0,473 

pH0 0,328 0,847 -0,418 

pH60-pH0 -0,677 -0,186 0,712 

 

За даними табл. 7.9 перша канонікальна функція  може бути інтерпретована як 

глюкагонінкреторна реакція на 45-й хв, тісно асоційована із односкерованою зміною рН тіла 

шлунка на 60-й хв та слабко інверсно - із базальним рН. Друга функція відображує базальну 

кислотопродукцію, а третя - пізню кислото-секреторну реакцію фундальної слизової, слабко 

інверсно пов'язану із базальним рівнем рН та виразністю попередньої реакції глюкагона. 
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Таблиця 7.10 

Класифікуючі функції для ідентифікації термінових сумісних холецистокінетичних і 

ацидосекреторних реакцій на вживання трускавецьких мінеральних вод  
 Кластер І ІІ ІІІ IV V VI VII  

Змінна  n 9 12 3 6 12 9 7 

lg(Gl45/Gl0) Х±m 

CCF 

-0,12±0,01* 

-109 

-0,29±0,02* 

-217 

0±0,02 

-112 

+0,18±0,01* 

73 

+0,03±0,01* 

-13 

-0,34±0,02* 

-286 

+0,37±0,02* 

129 

Λ 

F 

0,0266 

311 

pH0 Х±m 

CCF 

1,81±0,12 

-1435*1013 

2,33±0,19* 

-1848*1013 

2,10±0,30 

-1663*1013 

1,98±0,16 

-1570*1013 

1,49±0,03* 

-1178*1013 

7,3±0,1* 

-5747*1013 

2,23±0,36 

-1768*1013 

Λ 

F 

0,002 

178 

pH60-pH0 Х±m 

CCF 

-0,30±0,09* 

-1 

-0,84±0,18* 

-3 

+5,2±0,1* 

31 

+0,55±0,18* 

0 

+0,36±0,06* 

1 

-5,1±0,3* 

-32 

+5,1±0,5* 

25 

Λ 

F 

0,0002 

158 

 Const. 13009*1012 25060*1012 17464*1012 15577*1012 87623*1011 20847*1013 19752*1012   

 Root1 1,88 5,12 -6,04 -4,57 -1,41 8,13 -12,7   

 Root2 -2,77 -1,76 4,15 -1,86 -3,12 6,25 3,71   

 Root3 0,41 2,56 6,89 -3,59 -1,33 -2,04 0,12   

Примітки. 1. X±m - початкові середні значення змінних та їх стандартні похибки. 

                   2. Вірогідні зміни глюкагонемії і рН стосовно базальних   параметрів чи вірогідні 

відмінності від оптимуму рН позначені *.  

                   3. CCF - коефіцієнти класифікуючих функцій. 

                   4. Constant - константи класифікуючих функцій. 

                   5. F, Λ -  параметри статистики Wilks (для всіх змінних р<10-3). 

Отримання класифікуючих дискримінантних функцій (особливих лінійних комбінацій для 

кожного кластера-варіанта, які максимізують міжкластерні розбіжності і мінімізують - 

внутрішньокластерні) дає можливість проспективно ідентифікувати кожну конкретну 

бальнеореакцію, тобто віднести її до певного кластера-варіанта. Об'єкт спостереження відноситься 

до кластера із максимальним значенням функції, яке обчислюється шляхом сумування константи і 

добутків величин змінних на коефіцієнти класифікуючих функцій (табл. 7.10). 

Таблиця 7.11 

Підсумки дискримінантного аналізу базальних змінних-предикторів, що зумовлюють певний 

варіант термінових сумісних холецистокінетичних і ацидосекреторних реакцій на вживання 

трускавецьких мінеральних вод  
 Класт

. 

І ІІ ІІІ IV V VI VII  

Змінна 

(предиктор) 

% 15,5 20,7 5,2 10,3 20,7 15,5 12,1 

рН тіла шлунку Х±m 

CCF 

1,81±0,12 

14,39 

2,33±0,19 

16,73 

2,10±0,30 

13,77 

1,98±0,16 

17,45 

1,49±0,03 

12,55 

7,3±0,1 

48,81 

2,23±0,36 

18,81 

Λ 

F 

0,057 

141 

Глюкагон-гастри-

новий індекс 

Х±m 

CCF 

0,08±0,04 

8,33 

0,08±0,03 

19,7 

-0,03±0,08 

-5,52 

-0,04±0,11 

46,8 

0,03±0,05 

10,7 

0,11±0,03 

99,5 

0,42±0,02 

108,3 

Λ 

F 

0,031 

38,9 

Вегетативна 

реактивність 

Х±m 

CCF 

3,1±0,7 

0,112 

3,1±0,7 

-0,090 

7,6±3,4 

0,493 

2,1±0,9 

-0,163 

2,7±0,5 

0,169 

2,0±0,2 

-1,813 

8,4±2,3 

0,302 

Λ 

F 

0,019 

23,8 

Симпатичний 

тонус, % 

Х±m 

CCF 

17,9±2,0 

0,993 

14,5±0,9 

0,731 

11,0±1,2 

0,634 

20,6±1,9 

0,607 

18,2±0,5 

0,842 

22,2±2,1 

1,524 

13,7±2,3 

0,388 

Λ 

F 

0,013 

17,2 

Вагальний тонус, 

мс 

Х±m 

CCF 

154±17 

0,151 

155±12 

0,159 

192±9 

0,162 

105±20 

0,175 

130±19 

0,143 

124±21 

0,266 

279±42 

0,207 

Λ 

F 

0,011 

13,2 

Індекс вегетатив-

ного балансу 

Х±m 

CCF 

139±28 

0,084 

107±0,16 

0,097 

59±8 

0,092 

249±56 

0,130 

164±16 

0,089 

241±49 

0,163 

52±8 

0,142 

Λ 

F 

0,009 

10,8 

Гастринемія,  

нг/л 

Х±m 

CCF 

71±5 

0,084 

87±11 

0,147 

75±3 

0,042 

103±27 

0,292 

88±11 

0,103 

83±6 

0,552 

31±2 

0,499 

Λ 

F 

0,008 

9,34 

Глюкагонемія,  

нг/л 

Х±m 

CCF 

85±5 

0,180 

100±7 

0,159 

71±9 

0,195 

82±7 

-0,027 

89±5 

0,188 

106±6 

-0,329 

82±1 

-0,277 

Λ 

F 

0,004 

9,28 

 Const. -52,33 -58,98 -49,70 -64,05 -48,42 -241,1 -78,97  

Root1 -2,50 -1,57 -2,92 -1,25 -3,21 11,41 -0,93 

Root2 -0,73 -0,67 -0,48 -0,01 -0,80 -0,36 4,15 

Root3 -0,24 -0,43 -1,46 1,58 0,30 -0,04 -0,15 

Root4 -0,05 0,50 -1,50 -0,47 0,12 -0,03 0,09 

Root5 -0,62 0,46 0,40 0,35 -0,18 -0,07 -0,06 

Root6 -0,10 -0,04 0,04 -0,06 0,11 0,01 0,01 
 



  

З метою з'ясування можливості прогнозування варіантів бальнеореакцій процедуру 

дискримінантного аналізу проведено із базальними параметрами, в перелік яких було включено 

також тип мінеральної води (Нафтуся - 0; дж. №1 - 1; дж. № 2 - 2). З-поміж них в якості 

предикторів програмою відібрано 8 (табл. 7.11). Не включеними в модель виявились: початковий 

об'єм жовчевого міхура,  базальна інсулінемія, а також коди мінеральних вод. 

Прогностина інформація сконденсована у 6 радикалах (табл. 7.12). При цьому 98,8% 

прогностичних можливостей припадає на перші 3 з них, так що цілком достатньо для візуалізації 

цілого контингенту осіб скористатися площиною перших двох радикалів (рис. 7.9). 

Таблиця 7.12 

Факторна структура матриці базальних змінних-предикторів, що зумовлюють певний варіант 

термінових сумісних холецистокінетичних і ацидосекреторних реакцій на вживання трускавецьких 

мінеральних вод 
 

Предиктор Root 1 Root 2 Root 3 Root 4 Root 5 Root 6 

рН тіла шлунку 0,768 -0,100 -0,447 -0,069 0,235 0,249 

Глюкагон-гастриновий індекс 0,022 0,499 -0,305 0,558 -0,347 -0,176 

Вегетативна реактивність -0,038 0,363 -0,463 -0,425 0,116 0,670 

Симпатичний тонус 0,087 -0,158 0,668 -0,006 -0,646 0,173 

Вагальний тонус -0,032 0,440 -0,528 0,036 -0,067 -0,331 

Індекс вегетативного балансу  0,086 -0,228 0,781 -0,188 -0,184 0,125 

Гастринемія 0,006 -0,310 0,352 -0,048 0,491 0,397 

Глюкагонемія 0,076 -0,120 -0,085 0,777 0,299 0,347 

 

Відносний вміст, % 88,5 8,7 1,6 0,7 0,5 0,02 

Доля пояснюваної дисперсії (η2), % 96,5 73,4 33,2 18,2 13,2 0,5 

Канонікальна кореляція (r*) 0,983 0,857 0,576 0,427 0,363 0,074 

Λ Wilks'  0,004 0,126 0,472 0,706 0,864 0,995 

χ2 269 103 37 17 7 0,3 

p <10-6 <10-6 0,042 0,31 0,51 0,97 

 

Локалізація семи центрів кластерів-варіантів візуалізована у 3-мірному просторі (рис. 7.10). 

Видно, що особи VI і VII кластерів за сукупністю інформації, яка міститься у перших двох 

радикалах різко відрізняються як між собою, так і від осіб решти кластерів. Зокрема, віддаль 

Mahalanobis між центрами кластерів VI іVII складає 14,0 (F=72,6; p<10-6); І - 14,9 (F=95,2; p<10-6); ІІ 

- 13,9 (F=96,1; p<10-6); ІІІ - 15,4 (F=41,2; p<10-6); IV - 13,6 (F=61,7; p<10-6); V - 15,6 (F=121,7; p<10-

6). Віддалі між VII кластером та іншими наступні: І - 5,5 (F=11,2; p<10-6); ІІ - 5,2 (F=11,5; p<10-6); ІІІ 

- 5,8 (F=5,5; p<10-4); IV - 4,9 (F=7,0; p<10-5); V - 5,8 (F=14,3; p<10-6). Це дає можливість із 100%-ою 

точністю прогнозувати VI і VII варіанти реакцій, обчислюючи значення класифікуючих функцій. 

Віддалі Mahalanobis від центру V кластера до інших наступні: І - 1,1 (F=0,6; p=0,76); ІІ - 2,1 

(F=2,6; p=0,02); ІІІ - 2,7 (F=2,3; p=0,06); IV - 2,8 (F=2,9; p=0,01). Для IV кластера параметри такі: І - 

2,7 (F=2,5; p=0,027); ІІ - 2,5 (F=2,3; p=0,035); ІІІ - 3,9 (F=2,3; p=0,035). Точність ретроспективного 

прогнозу реакцій за V і ІV варіантами складає по 83,3%. При цьому із 12 осіб V кластера 2 

попадають у І кластер, а із 6 осіб IV - одна у V. Це зумовлено неповним просторовим розме-

жуванням у 6-мірному просторі. Ще нижча точність прогнозу для ІІ кластера - 58,3% (із 12 осіб три 

попадають у V, ще по одній - у І і ІV кластери) та І - 44,4% (із 9 осіб три помилково віднесені до ІІ, 

ще дві - до V кластера), тому що віддаль Mahalanobis між центрами ІІ і І кластерів - лише 1,65 

(F=1,36; p=0,24). Для трьох осіб ІІІ кластера правильний ретроспективний прогноз реакції дано для 

двох. 



  

Рис. 3.9. Нестандартизовані індивідуальні канонікальні величини перших двох коренів, що 

визначають певний тип сумісної бальнеореакції  

Рис. 7.10. Нестандартизовані середні канонікальні величини перших трьох коренів, що 

визначають певний тип сумісної бальнеореакції  

Отже, можливо спрогнозувати варіант термінової реакції на мінеральну воду з точністю 

75,9% за констелляцією 8 базальних параметрів-предикторів: рН тіла шлунку, рівні в крові 

гастрину і глюкагону та їх співвідношення, вегетативна реактивнвсть, симпатичний і вагальний 

тонуси та їх співвідношення, але не типом мінеральної води. Іншими словами, характер 

бальнеореакції зумовлений початковим станом зареєстрованих в даному дослідженні 

функціональних систем організму, але не спричинений дією тієї чи іншої мінеральної води як 

подразника. 

Іншим підходом до прогнозування холецистокінетичних реакцій є кореляційно-регресивний 

аналіз. Скориставшись матрицею коефіцієнтів кореляції, отриманої у підсумку факторного аналізу, 

ми відібрали базальні параметри, які найтісніше корелюють із виразністю холецистокінетичної 

реакції (у вигляді логарифма відношення об'єму жовчевого міхура в певний період реакції до 

базального об'єму) з наступним обчисленням коефіцієнтів множинної кореляції та коефіцієнтів a i 

b регресії  lg(Vt/V0) стосовно базальних параметрів. Виявлено (табл. 7.13), що холецистокінетична 

реакція на 20-й хв після вживання мінеральних вод зумовлюється (кондиціонується) констелляцією 

шести базальних параметрів лише на 20,4%, що межує з ймовірною вірогідністю. При цьому 

найтісніше, але лише на межі значущості, кондиціонує холецистокінетичний ефект величина рН 

тіла шлунку. Натомість характер і виразність холецисто-кінетичної реакції на 45-й хв можуть бути 

передбачені з високою ймовірністю. Констелляція із 8 базальних параметрів кондиціонує 

холецистокінетичну реакцію  на 49,6%, при цьому найбільшу роль відіграють рН тіла шлунка, 
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вегетативна реактивність та індекс  вегетативного балансу. Дещо менша (42,9%), але високо-

ймовірна міра зумовлювання з боку базальних параметрів констатована для холецистокінетичної 

реакції на 60-й хв. 

На основі отриманих результатів у тривимірному просторі візуалізовано кондиціонування 

холецистокінетичних реакцій на 20-й, 45-й і 60-й хв після вживання мінеральної води базальними 

параметрами вегетативно-гормональної регуляції (рис. 7.11) та холекінетики і ацидогенезу (рис. 

7.12). 

Таблиця 7.13 

Підсумки кореляційно-регресивного аналізу залежності холецистокінетичної реакції на 20-й, 

45-й і 60-й хвилинах після  вживання трускавецьких мінеральних вод від базальних показників 
Холецистокінетична реакція lg (V20/V0) lg (V45/V0) lg (V60/V0) 

  a=-0,007  a=0,071  a=0,135 

Базальний показник r b r b r b 

рН тіла шлунку -0,33 -0,015 -0,52 -0,017 -0,49 -0,019 

Вегетативна реактивність 0,20 2,22*10-3 0,42 5,72*10-3 0,40 5,95*10-3 

Індекс вегетативного балансу  -0,09 ─ -0,42 -9,6*10-5 -0,45 -17,9*10-5 

Вагальний тонус 0,23 1,55*10-5 0,39 7,05*10-5 0,36 3,99*10-5 

Симпатичний тонус -0,05 ─ -0,37 -4,67*10-4 -0,41 -1,32*10-3 

Глюкагонемія -0,21 ─ -0,32 -7,75*10-4 -0,31 -6,99*10-4 

Глюкагон-гастриновий індекс 0,25 0,088 0,29 ─ 0,21 ─ 

Об'єм жовчевого міхура -0,20 -8,83*10-4 -0,29 -1,43*10-3 -0,21 -1,15*10-3 

Інсулінемія 0,25 2,03*10-3 0,30 6,12*10-3 0,21 ─ 

Стандартна похибка lg (Vt/V0) ±m=0,089 ±m=0,074 ±m=0,089 

Множинна кореляція R6=0,452 R8=0,706 R7=0,655 

Множинна детермінація R2
6=0,204 R2

8=0,498 R2
7=0,429 

Параметри значущості F(6,51)=2,18; p=0,06 F(8,49)=6,08; p<10-4 F(7,50)=5,36; p=0,0001 

  

Отже не лише характер, але й виразність термінової холецистокінетичної бальнеореакції 

зумовлені не хімічним складом мінеральної води, а констелляцією базальних параметрів 

вегетативно-гормональної регуляції, ацидогенезу і холекінетики. 



  

Рис. 7.11. Кондиціонування холецистокінетичної реакції базальними величинами індексу 

вегетативного балансу (IVo) та вегетативної реактивності (VRo) 
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Рис. 7.12. Кондиціонування холецистокінетичної реакції базальним об'ємом жовчевого міхура (Vo) 

та величиною рН тіла шлунку (Ho)  
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      7.4. Аналіз причинно-наслідкових зв'язків між показниками вегетативно-гуморальної 

регуляції та холекінетики 

З метою з'ясування причинно-наслідкових зв'язків  між холецистокінетичною бальнеореакцією 

(зміною об'єму жовчевого міхура відносно базального) та зміною параметрів вегетативно-

гормональної регуляції застосовано метод кореляційного аналізу.  

 Виявлено, що холецистокінетична реакція на 60-й хв корелює із зміною індексу вегетативного 

балансу та глюкагонемії на 40-45-й хв тісніше, ніж на 15-20-й хв: величини r складають 0,59 і 0,46 

проти 0,37 і 0,32 відповідно. При цьому вклади динаміки вагального і симпатичного тонусів у 

зміни індексу вегетативного балансу приблизно однакові, але реципрокні як на 60-й хв (r=-0,53 і 

0,48 відповідно), так і на 40-й хв (r=-0,35 і 0,32). Своєю чергою, холецистокінетична реакція на 45-

й хв тісніше корелює із зміною індексу вегетативного балансу на 40-й хв, ніж на 20-й хв 

(0,84>0,62), як і глюкагонемії на 45-й і 15-й хв (0,71>0,37). Ситуація із вкладом окремих відділів 

вегетативної регуляції аналогічна на 40-й хв: величини r складають -0,75 і 0,70, тоді як на 20-й хв 

дещо переважає роль вагальних впливів (r=-0,60) над симпатичними (r=0,48). Нарешті, реакція на 

20-й хв прямо тісно корелює із зсувом вегетативного балансу (r=0,75) за рахунок в більшій мірі 

вагального (r=-0,74), ніж симпатичного (r=0,57) тонусів в цьому ж періоді та глюкагон-

гастринового індексу на 15-й хв (r=0,64), за рахунок інверсної динаміки гастринемії (r=-0,62), але 

не глюкагонемії (r=0,27). Тривимірна схема вегетативно-гормонального механізму термінової 

холецистокінетичної реакції візуалізована на рис. 7.13.  

Отже, як характер, так і виразність зміни об'єму жовчевого міхура на 60-й і  40-й хв 

детермінуються випереджувальними односкерованими змінами симпа-тичного тонусу і 

глюкагонемії та реципрокними - вагального тонусу, а на 20-й хв замість глюкагонемії регуляторну 

функцію виконує інверсна динаміка гастринемії. 



  

 Рис. 7.13. Детермінація холецистокінетичної реакції змінами індексу вегетативного балансу 

(DIV) та глюкагон- чи гастринемії  
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Аналіз канонікальної кореляції між реактивними змінами шести параметрів вегетативно-

гормональної регуляції (індексу вегетативного балансу на 20-й, 40-й і 60-й хв, глюкагон-

гастринового індексу на 15-й і 45-й хв, а також інсулін-інкреторної реакції на 15-й хв) з одного 

боку (right set), та об'єму жовчевого міхура на 10-й, 20-й, 30-й, 45-й і 60-й хв після вживання води 

(left set) виявив дуже тісну причинно-наслідкову залежність (рис. 7.14). Вона виражається 

величиною r* між першою парою радикалів 0,91 (χ2=195; Λ Prime=0,022;  р<10-6).  

При цьому в перший радикал регуляторних параметрів найбільший вклад вносить зміна 

індексу вегетативного балансу на 40-й хв (r=-0,97), дещо менший - на 20-й хв (r=-0,81), на третьому 

місці - динаміка глюкагон-гастринового індексу на 15-й хв (r=-0,79), далі - індексу вегетативного 

балансу на 60-й хв  (r=-0,75) та глюкагон-гастринового індексу на 45-й хв (r=-0,61), натомість вклад 

інсулін-інкреторної реакції на 15-й хв незначний (r=0,16).  

 

Рис. 7.14. Канонікальна кореляція між бальнеореакціями вегетативно-гуморальних параметрів 

(вісь Х) та холецистокінетичною реакцією (вісь Y) 

 

З іншого боку, перший радикал послідовних холецистокінетичних реакцій найтісніше 

пов'язаний із зміною об'єму міхура на 45-й хв (r=-0,95), слабше - на 30-й (r=-0,90) і 20-й (r=-0,82) та 

мінімально - на 60-й (r=-0,72) і 10-й (r=-0,60) хвилинах після вживання мінеральної води. Отже, 

реперною фазою бальнео-реакції є 40-45-а хвилини. 

Динаміка рН тіла шлунка теж детермінується вегетативно-гормональними регуляторними 

механізмами. Так, зсув рН на 20-й хв прямо корелює із зміною індексу вегетативного балансу 

(r=0,74) та глюкагон-гастринового (r=0,83), але не інсулінінкреторного (r=-0,11). Динаміка рН на 

40-й хв однаково тісно детермінується динамікою індексу вегетативного балансу на 20-й (r=0,81) і 

40-й  (r=0,80) хв та глюкагон-гастринового на 15-й хв (r=0,86), але не залежить від реакції інсуліну 

(r=-0,19). Нарешті, пізня ацидосекреторна реакція найтісніше пов'язана із вегетативним зсувом на 

60-й хв (r=0,76) та глюкагон-гастриновим - на 45-й хв (r=0,81). Перший радикал регуляторного 

блоку майже одинаково тісно пов'язаний із всіма параметрами (r=0,79÷0,90), окрім 

інсулінінкреторної реакції (r=-0,19). Аналогічний радикал ацидосекреторної реакції найтісніше 

корелює із зсувом рН на 40-й хв (r=0,99), слабше - на 60-й хв (r=0,95) і мінімально - на 20-й хв 

(r=0,89). В цілому, коефіцієнт канонікальної кореляції складає 0,939 (χ2=165; Λ Prime=0,04; р<10-6). 

Це візуалізовано на рис. 7.15. 
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Рис. 7.15. Канонікальна кореляція між бальнеореакціями вегетативно-гуморальних 

параметрів (вісь Х) та реакцією рН тіла шлунку (вісь Y) 

Отже, нами виявлено розмаїття термінових сумісних холецистокінетичних і кислотосекторних 

реакцій на трускавецькі питні мінеральні води Нафтуся та дж. №1 і №2, яке  не спричинене їх 

хімічним складом, а зумовлюється сукупністю базальних параметів вегетативно-гормональної 

регуляції та кислотопродукції. Динаміка бальнеореакцій визначається випереджувальними та 

синхронними змінами параметрів холінергічно-адренергічної і глюкагон-гастринової регуляції.  
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РОЗДІЛ 8 

ТИПИ ВЕГЕТОТРОПНИХ ХОЛЕЦИСТОКІНЕТИЧНИХ РЕАКЦІЙ НА ВЖИВАННЯ 

ВОДИ НАФТУСЯ НАПОЧАТКУ ТА НАПРИКІНЦІ КУРСУ ПИТНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

Об'єктом спостереження були 27 хворих на оксалатний уролітіаз, поєднаний з хронічним 

безкам'яним холециститом в фазі ремісії та гастритом із збереженою чи зниженою 

кислотосекреторною функцією. При поступленні у санаторій в базальному періоді і впродовж 1 год 

після вживання води "Нафтуся" (3 мл/кг) реєстрували об'єм жовчевого міхура та стан вегетативної 

регуляції. В процесі лікування, згідно із існуючими рекомендаціями, за 1 год до їжі хворі вживали 

воду "Нафтуся" в дозі 3мл/кг, поєднуючи її з вживанням в дозі 1,5 мл/кг води дж. №1 (за 30 хв до 

їжі) або №2 (за 15 хв до їжі), залежно від стану кислото-секреторної функції шлунку. Наприкінці 3-

тижневого  курсу комплексної бальнеотерапії проводили повторні дослідження. 

Виявлене розмаїття термінових холецистокінетичних реакцій на вживання води "Нафтуся" 

ретроспективно згруповано у чотири типи (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1  

Варіанти холецистокінетичних реакцій на вживання води "Нафтуся" напочатку (П) і 

наприкінці (К) курсу бальнеотерапії 

 
Тип (n) 

Показник 

А (8) В (6) С (6) D (7) 

П К П К П К П К 

V0, мл 14,6±1,2 26,4±2,5# 30,5±1,4 34,7±8,5 30,6±4,0 34,0±4,3 26,6±3,1 34,2±3,9 

%V0 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 хв 109±2* 104±2 104±2 101±1 72±6* 91±1*# 95±4 95±1* 

20 хв 118±4* 104±1# 102±1 91±2*# 63±4* 80±3*# 83±4* 84±2* 

30 хв 127±6* 107±1*# 101±1 78±2*# 54±2* 68±2*# 71±1* 72±2* 

45 хв 122±3* 112±2*# 91±2* 76±4*# 84±2* 76±2*# 65±2* 76±2*# 

60 хв 119±4* 116±3* 83±5* 81±4* 114±2* 82±3*# 61±3* 81±2*# 

 

Примітка: істотні зміни відносно початкових рівнів позначені *; істотні розбіжності між 

величинами наприкінці і напочатку курсу позначені #. 

Тип А має місце у хворих із початковим об'ємом жовчевого міхура на нижній межі діапазону 

норми (13÷33 мл) і характеризувався поступовим збільшенням його об'єму із досягненням 

максимуму на 30-й хв з наступною тенденцією до зменшення, проте до кінця спостереження він 

залишавсся суттєво більшим від базального.  

Рис. 8.1. Тип А ефекту бальнеотерапії на холецистокінетичні реакції на 

вж ивання біоактивної води Нафтуся (верхня крива - напочатку, ниж ня - 

наприкінці лікування)
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Бальнеотерапія спричиняла, по-перше, майже дворазове збільшення базального об'єму міхура, по-

друге - суттєво редукувала його антихолецистокінетичну реакцію на "Нафтусю" (рис. 8.1).  

Тип В спостерігався у осіб із базальним об'ємом міхура у верхній зоні діапазону норми і 

характеризувався відсутністю його змін впродовж перших 30 хв після вживання "Нафтусі", після 

чого наступає незначне скорочення міхура. Під впливом бальнеотерапії латентний період 

холецистокінетичної реакції вкорочувався на 25 хв, проте вона залишалась помірною (рис. 8.2.). 

У хворих, віднесених до типу С,  за одинакового з попереднім типом базального об'єму 

міхура, суттєве його скорочення реєструвалось уже на 10-й хв, досягаючи піку, співрозмірного з 

Рис. 8.3. Тип С ефекту бальнеотерапії на холецистокінетичні реакції на 

вж ивання біоактивної води Нафтуся (ниж ня крива - напочатку, верхня - 

наприкінці лікування)   
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Рис. 8.2. Тип В ефекту бальнеотерапії на холецистокінетичні реакції на 

вж ивання біоактивної води Нафтуся (верхня крива - напочатку, ниж ня - 

наприкінці лікування)  

y =  -0,0001x2 +  0,003x +  0,0075

R2 =  0,6146

y =  7E-06x3 - 0,0005x2 +  0,0013x +  0,0118

R2 =  0,6446

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0 10 20 30 40 50 60
хв

ln
(V

t/
V

o
)



  

реакцією на харчовий холекінетик,  на 30-й хв. Проте надалі, на відміну від постпрандіальної 

холецистокітичної реакції, скорочення не тільки редукувалось, а й реверсувалось у розширення. 

Описана двофазна термінова реакція на "Нафтусю" наприкінці курсу бальнеотерапії значно 

"згладжувалась", наближаючись до кінцевої реакції типу В (рис. 8.3).      

Нарешті, термінова холецистокінетична реакція типу D характеризувалась поступовим 

наростаючим скороченням міхура впродовж 60 хв. Бальнеотерапія вкорочувала тривалість фази 

поглиблення реакції до 30-ї хв, після чого реєстру-валась поступова редукція об'єму міхура, проте 

він залишався суттєво зменшеним до кінця спостереження (рис. 8.4). 

 

Результати синхронної реєстрації параметрів вегетативної регуляції відображені у табл. 8.2-

8.5. 

  

Таблиця 8.2 

Варіанти реакцій симпатичного тонусу на вживання води "Нафтуся" напочатку (П) і 

наприкінці (К) курсу бальнеотерапії  
 

Тип (n) 

Показник 

А (8) В (6) С (6) D (7) 

П К П К П К П К 

АМо0, % 13,4±1,8 17,3±0,5# 19,5±1,7 19,5±2,7 13,3±1,5 18,6±2,0# 19,3±2,0 18,9±1,6 

%АМо0 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 хв 148±18* 106±5# 113±6* 124±11* 98±4 79±4*# 93±10 95±7 

40 хв 147±20* 136±17* 111±6 94±8 88±5* 78±5* 84±7* 84±5* 

60 хв 132±15* 118±12 86±3* 109±9# 128±13* 82±3*# 65±6* 92±5# 

 

Рис. 8.4. Тип D ефекту бальнеотерапії на холецистокінетичні реакції на 

вживання біоактивної води Нафтуся (нижня крива - напочатку, верхня - 

наприкінці лікування)
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Таблиця 8.3 

Варіанти реакцій вагального тонусу на вживання води "Нафтуся" напочатку (П) і наприкінці 

(К) курсу бальнеотерапії 
 

Тип (n) 

Показник 

А (8) В (6) С (6) D (7) 

П К П К П К П К 

ΔХ0, с 0,27±0,04 0,14±0,03# 0,13±0,02 0,14±0,02 0,16±0,02 0,14±0,01 0,13±0,03 0,14±0,01 

%ΔХ0 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 хв 42±5* 93±5# 82±8* 79±7* 147±11* 181±37* 139±10* 145±21* 

40 хв 55±7* 83±6*# 90±8 116±7*# 143±14* 132±7* 153±12* 126±6*# 

60 хв 53±5* 90±11# 144±20* 101±5# 97±10 116±6* 222±38* 111±4*# 

 

Таблиця 8.4 

 Варіанти реакцій гуморального каналу регуляції на вживання води "Нафтуся" напочатку (П) 

і наприкінці (К) курсу бальнеотерапії  
 

Тип (n) 

Показник 

А (8) В (6) С (6) D (7) 

П К П К П К П К 

Мо0, с 0,83±0,05 0,82±0,11 0,84±0,05 0,87±0,04 1,00±0,09 0,74±0,03# 0,94±0,06 0,79±0,03# 

%Мо0 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 хв 98±9 90±5 103±3 97±3 96±3 111±5*# 96±2 106±4# 

40 хв 98±8 96±4 106±3 94±4# 95±5 110±4*# 97±4 104±3 

60 хв 101±9 101±4 103±5 97±2 94±7 112±2*# 96±4 107±2*# 

 

У хворих, віднесених до типу А, виявлено в базальному періоді  зниження симпатичного 

тонусу (табл. 8.2) з реципрокним підвищенням - вагального (табл. 8.3) за відсутності відхилень 

поза межі нормального діапазону гуморального каналу регуляції (табл. 8.4). Термінова реакція на 

"Нафтусю" характеризувалась значним посиленням адренергічних регуляторних впливів, 

асоційованим із ослабленням холінергічних, тоді як гуморальні впливи залишаються без змін. 

Бальнеотерапія зсувала регуляторні параметри до нижніх зон норми і редукувала реакцію 

вегетативної нервової системи на "Нафтусю", особливо суттєво на 20-й хв. 

У хворих типу В вегетативний гомеостаз знаходився в середній зоні діапазону норми і 

реагував на вживання "Нафтусі" незначним підвищенням симпатичного і зниженням вагального 

тонусу на 20-й хв, ці зміни сходять нанівець на 40-й хв і реверсуються - на 60-й хв. Бальнеотерапія 

не змінює стану базальної регуляції, при цьому дещо посилює ранню реакцію симпатичної ланки, 

не впливаючи на таку парасимпатичної. Разом з тим, на 40-й хв різко підвищується вагальний 

тонус, а на 60-й - симпатичний, порівняно із реакціями напочатку лікування.  

Початковий стан вегетативного гомеостазу хворих з реакцією типу С був близьким до такої 

типу А. Проте вегетотропні реакції на "Нафтусю" носять цілком інший характер. Так, впродовж 40 

хв різко підвищувався вагальний тонус, сходячи нанівець під кінець реєстрації, натомість 

симпатичний тонус, не реагуючи впродовж перших 20 хв, на 40-й хв помірно знижувався, а на 60-й 

хв - відчутно підвищувався. Наприкінці бальнеотерапії, на тлі нормалізації вагального і 

симпатичного тонусу та ослаблення гуморального каналу регуляції, ваготонічна реакція виявилась 

посиленою і подовженою, що асоціювалось з відчутним зниженням симпатичного тонусу та 

помірним посиленням гуморальних регуляторних впливів. 

У хворих з холецистокінетичною реакцією типу D із нормальним базальним функціональним 

станом ВНС вживання "Нафтусі" спричиняло прогресивне підвищення вагального тонусу до дуже 

високого рівня, яке супроводжувалось регресивним менш вираженим зниженням симпатичного 

тонусу. Бальнеотерапія, не впливаючи на ранню ваготонічну реакцію, редукувала її дальший 

розвиток, а також зводила нанівець пізнє зниження симпатичного тонусу. Разом з тим, дещо 

посилювався гуморальний канал регуляції, ослаблений в базальному періоді. 

З огляду на різновиражені зміни адренергічної та холінергічної ланок вегетативної регуляції 

адекватніше про інтегральний характер вегетотропних реакцій на "Нафтусю" можна судити за 

динамікою індексу вегетативного балансу (табл. 8.5, рис. 8.5-8.8). 

 Видно, що тривалий антихолецистокінетичний ефект "Нафтусі" у хворих типу А 

асоціювався із симпатотонічним характером реакції на неї ВНС, виразність якого в процесі 

бальнеотерапії редукувалась (рис. 8.5). Ретардована і незначна холецистокінетична реакція типу В 

зумовлена двофазною симпато-ваготонічною реакцією ВНС на "Нафтусю". Вкорочення латентного 

періоду холецистокінетичної реакції наприкінці курсу бальнеотерапії можна пов'язати із редукцією 



  

початкової симпатотонічної фази вегетотропної реакції. 

Таблиця 8.5 

 Варіанти реакцій індексу вегетативного балансу на вживання води "Нафтуся" напочатку (П) 

і наприкінці (К) курсу бальнеотерапії 
Тип (n) 

Показник 

А (8) В (6) С (6) D (7) 

П К П К П К П К 

ІVВ0, од 52±7 148±26# 192±48 170±36 103±28 161±34 222±64 164±24 

%ІVВ0 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 хв 381±59* 117±12# 148±22* 158±12* 69±6* 53±5*# 69±11* 90±14 

40 хв 293±45* 170±27*# 129±13* 82±5*# 63±6* 63±8* 57±7* 70±5* 

60 хв 251±30* 135±13*# 66±9* 109±11# 137±18* 73±5*# 35±7* 86±7# 

Рис. 8.5. Тип А ефекту бальнеотерапії на  вегетативні реакції на вж ивання 

біоактивної води Нафтуся (верхня крива - напочатку, ниж ня - наприкінці 

лікування)   
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Рис. 8.6. Тип В ефекту бальнеотерапії на вегетативні реакції на вж ивання 

біоактивної води Нафтуся (верхня крива - напочатку, ниж ня - наприкінці 

лікування)  
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Рис. 8.7. Тип С ефекту бальнеотерапії на  вегетативні реакції на вж ивання 

біоактивної води Нафтуся (верхня крива - напочатку, ниж ня - наприкінці 

лікування)  
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Рис. 8.8. Тип D ефекту бальнеотерапії на вегетативні реакції на вж ивання 

біоактивної води Нафтуся (ниж ня крива - напочатку, верхня - наприкінці 

лікування)
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Різко виражений двофазний характер кінетичної реакції на "Нафтусю" міхура (тип С) 

зумовлений двофазними змінами індексу вегетативного балансу (рис. 8.7), при цьому перша фаза 

визначалась, передовсім, посиленням вагального тонусу, а друга - симпатичного. Згладження 

фазності холецистокінетичної реакції асоціювалась із згладженням кривої динаміки індексу 

вегетативного балансу. 

Нарешті, така, що наростає холецистокінетична реакція (тип D) детермінувалась відпо-

відними змінами скерованості холінергічно-адренергічної регуляції, а вкорочення тривалості 

скоротливої реакції міхура під впливом бальнеотерапії супроводжувалось виходом на плато кривої 

індексу вегетативного балансу (рис. 8.8). 

Отже, нами виявлено чотири типи різноскерованих фазних холецистокінетичних реакцій на 

вживання води "Нафтуся", вивчено їх динаміку під вливом курсу бальнетерапії та розкрито  

холінергічно-адренергічний механізм цих реакцій. 



  

РОЗДІЛ 9 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ 

ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧЕВИВІДНИХ ШЛЯХІВ НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ 

Дискінезія жовчевивідних шляхів більш-менш часто супроводжує не лише гепато-біліарну та 

гастро-ентеральну хронічну патологію, а й захворювання сечо-статевої системи, які є профільними 

для бальнеотерапії на курорті Трускавець. Зазвичай розрізняють дискінезію за гіпотонічним-

гіпокінетичним, гіпертонічним-гіперкінетичним та змішаним типами [3,8,9,13]. Разом з тим 

Антонов О.С. і Ротанов О.П. [1], застосувавши метод динамічної холецистоехотомоскопії, ще в 

1986 р. виділили п'ять типів дискінезії: гіперкінетичну-гіпотонічну, гіперкінетичну-гіпертонічну, 

гіпокінетичну, гіпертонічну-гіперкінетичну і гіпертонічну-гіпокінетичну. Проте дана класифікація 

не набула широкого практичного застосування через  необхідність тривалої реєстрації динаміки 

об'єму міхура. Тому з метою спрощення методики типування дискінезії ми зробили спробу виявити 

характеристичні (реперні) часово-об'ємні точки постпрандіальної холецистоволюмограми. Інші 

завдання дослідження: виявлення вегетативного акомпанементу та предикторів типу дискінезії; 

оцінка ефективності бальнеотерапії дискінезії та пошук можливості її підвищення. 

Під спостереженням знаходилось 132 особи обох статей віком від 22 до 60 років, які 

перебували на стаціонарному або амбулаторному лікуванні в санаторіях курорту Трускавець. У 

більшості з них основним діагнозом був хронічний некалькульозний холецистит, котрий 

виставлявся на підставі даних загальноприйнятих клінічних і лабораторних досліджень і 

верифікувався методом ультрасонографії. Ехоознаками даної нозологічної форми вважали зміну 

форми, розмірів, контурів, ехоструктури жовчевого міхура, потовщення і ущільнення його стінки 

[3] при відсутності конкрементів. Із супутніх захворювань зустрічалися: хронічні гастрити - у 16, 

гастродуоденіти - у 32, верифіковані методом гастродуоденофіброскопії, а також уролітіаз - у 9. 

Холецистоволюмограму реєстрували тричі. Вперше - при поступленні. Вдруге - наприкінці 

першого тижня бальнеотерапії із застосуванням питної методики, традиційної для курорту, при 

якій вода Нафтуся вживається за 1 год до їжі. Після поточної оцінки ефективності здійснювали 

корекцію бальнеотерапевтичного комплексу шляхом застосування впродовж двох тижнів інших 

питних методик: "вкороченої", коли інтервал між водою і їжею скорочується до 30 хв, 

"інвертованої", при якій Нафтуся вживається через 30 хв після їжі, або призначення разом з водою 

платифіліну (4 мг) чи пірроксану (15 мг) [6]. Заключне обстеження здійснювали після завершення 

курсу бальнеотерапії. 

Нормальна постпрандіальна холецистоволюмограма (рис. 9.1) характеризується початковою 

8÷10-хвилинною фазою збільшення об'єму міхура на 5÷10% з наступною фазою плавного 

скорочення до 44÷52% базального об'єму на 45-й хв. За даними первинного обстеження, 

нормальний стан кінетики і тонусу жовчевивідних шляхів констатовано лише у 10,6% осіб. 

Рис. 9.1. Постпрандіальна динаміка об'єму ж овчевого міхура (в %  від 

початкового)  в нормі та за різних типів порушень його тонусу (Т)  і к інетики 
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У решти обстежених діагностовано дискінезію жовчевивідних шляхів. Було виявлено п'ять 

варіантів дискінезії (рис. 9.1). Найчастіше (43,9%) зустрічався гіпокінетичний- нормотонічний (К-

То) тип, який характеризувався, на відміну від норми, відсутністю першої фази і редукцією - другої. 

Цей тип дискінезії мав місце у хворих на хронічний холецистит в фазі ремісії без супутніх 

захворювань.  

Другим за частістю (19,7%) виявився гіпертонічний-гіпокінетичний (Т+К-) тип, за якого після 

прийому холекінетика міхур поступово розширювався, досягаючи на 20-й хв 110÷120% 

початкового об'єму, після чого скорочувався до базального на 30÷35-й хв і до 74÷86% - на 45-й хв. 

У таких хворих діагностовано хронічний холецистит в поєднанні із гастродуоденітом в фазі 

неповної ремісії. 

Гіперкінетична-гіпертонічна (К+Т+) дискінезія мала місце у 12,1% обстежених з діагнозами 

хронічний холецистит і гастрит в фазі ремісії. Для неї була характерна крута фаза скорочення 

впродовж перших 15÷20 хв, яка надалі переходила у фазу плато на рівні 46÷63% базального об'єму. 

Ще у 9,1% випадків була діагностована гіперкінетична-гіпотонічна (К+Т-) дискінезія, яка 

відрізнялась від попередньої більшою крутизною фази скорочення і нижчим рівнем фази плато. У 

хворих мав місце хронічний холецистит в фазі неповної ремісії. 

Нарешті, гіпертонічна-гіперкінетична (Т+К+) дискінезія була виявлена лише у 4,5% хворих з 

хронічним холециститом і гастродуоденітом в фазі загострення. При цьому впродовж 15 хв об'єм 

міхура практично не змінювався, а потім скорочувався з супернормальною швидкістю, так що 

досягав на 45-й хв 39÷53% базального об'єму. 

Застосувавши процедуру дискримінантного аналізу, ми виявили, що з-поміж 10 зареєстрованих 

часово-об'ємних точок постпрандіальної холецистоволюмограми реперними, тобто характерними 

для певного типу дискінезії чи норми, можуть вважатися лише 6 (табл. 9.1). 

При цьому найсуттєвішою (судячи за критерієм Λ Wilks') для типування дискінезії була 15-та 

хв після вживаня холекінетика, далі, в порядку зниження розділяючої значущості, йшли 25-та, 5-та, 

2-га, 40-ва, 35-та хвилини постпрандіальної реакції жовчевивідних шляхів. 

Таблиця 9.1 

Підсумки дискримінантного аналізу параметрів постпрандіальної холецисто-волюмограми, 

які характеризують певний тип дискінезії жовчевивідних шляхів 

 
№ Час 

(хв) 

Пара-

метр 

Тип дискінезії жовчевивідних шляхів Статистика 

Wilks' N Т+К- К-То Т+К+ К+Т+ К+Т- 

4. 2 Х±2m 

CCF 

105±1 

16215 

101±1 

15071 

100±1 

15142 

100±1 

15671 

100±2 

16704 

100±2 

17976 

Λ

F 

10-6 

119,0 

3. 5 Х±2m 

CCF 

107,5±2,5 

-297 

103±1 

-311 

100±2 

-324 

100±1 

-311 

91±2 

-373 

87±2 

-415 

Λ

F 

15•10-6 

103,8 

1. 15 Х±2m 

CCF 

83±5 

-5151 

111±3 

-4834 

100±3 

-4875 

99±2 

-4994 

64±12 

-5376 

41±9 

-5806 

Λ

F 

35734•10-6 

64,8 

2. 25 Х±2m 

CCF 

67,5±5,5 

3624 

110±2 

3432 

100±4 

3467 

84±4 

3532 

58,5±8 

3822 

36,5±9 

4139 

Λ

F 

622•10-6 

86,0 

6. 35 Х±2m 

CCF 

57,5±4,5 

250 

95±2 

207 

94±5 

190 

56,5±10 

234 

56±8 

203 

32±9 

209 

Λ

F 

<10-6 

178,6 

5. 40 Х±2m 

CCF 

53±4 

-2671 

88±3 

-2466 

91±6 

-2459 

50,5±9 

-2581 

55±8 

-2703 

30±9 

-2902 

Λ

F 

<10-6 

222,0 

  Constant -655964 -563459 -567522 -610563 -689358 -797067   

 

Примітки. 1. X±2m - об'єм жовчевого міхура у % від початкового та його стандартне 

відхилення. 

                   2. CCF - коефіцієнти класифікуючих функцій. 

                   3. Constant - константи класифікуючих функцій. 

                   4. Λ, F -  параметри статистики Wilks' (для всіх змінних р<10-6). 

 

Дискримінантний аналіз показав, що інформація, що міститься у відібраних шести часово-

об'ємних параметрах холецистоволюмограми, сконденсована у п'яти радикалах, при цьому на 

перший радикал припадає 94,5% дискримінантних можливостей і він пояснює 99,99% дисперсії (Λ 

Wilks'<10-6; χ2=228; р<10-6), на другий - ще 5,0% і 99,7% дисперсії (Λ Wilks'<10-5; χ2=130; р<10-6), 

тоді як на решту три радикали - лише 0,5%. 



  

Обчислення величин класифікуючих функцій шляхом сумування констант і добутків їх 

коефіцієнтів на об'єми міхура у відзначені моменти постпрандіальної реакції дозволяє із 100%-ною 

надійністю відносити холецистоволюмограму до того типу, для котрого отримано максимальне 

значення функції. 

Кожен тип дискінезії, а також нормальна холецистоволюмограма супрово-джувались 

відповідними змінами індексу напруження Баєвського як інтегрального параметра вегетативної 

регуляції (рис.9.2). Зокрема, в нормі на 15-й хв постпрандіальної реакції суттєвих змін 

вегетативного балансу не було зареєстровано, а 45-й хв - констатовано незначний зсув в бік 

ваготонії.  

Гіпертонічна-гіперкінетична дискінезія супроводжувалася суттєвою наростаючою 

ваготонічною реакцією, яка ще в більшій мірі виражена при гіперкінетичній-гіпотонічняй 

дискінезії. 

Початкова ваготонічна реакція супроводжувала також гіперкінетичну-гіпертонічну та 

гіпокінетичну-нормотонічну дискінезії, проте надалі вона трансформувалась у симпатотонічну, не 

досягаючи базального рівня індексу напруження в першому випадку і перевищуючи його - у 

другому.  Натомість гіпертонічна-гіпокінетична дискінезія супроводжувалась симпатотонічною 

вегетативною реакцією. 

Як свідчать результати дискримінантного аналізу, той чи інший тип дискінезії зумовлений 

констелляцією 12 початкових параметрів-предикторів, відібраних із 41 визначуваного (табл. 9.2). 

Розділяюча інформація сконденсована у п'яти радикалах, при цьому на перший радикал припадає 

62,0% дискримінантних можливостей і він поглинає 85,1% дисперсії (Λ Wilks'=0,016; χ2=98,7; 

р=0,001), на другий - 23,5% і 68,5% дисперсії (Λ Wilks'=0,110; χ2=53,0; р=0,16), на третій - 

відповідно 7,7% і 41,6% (Λ Wilks'=0,35; χ2=25,3; р=0,71), рештою можна знехтувати з огляду на їх 

незначущість. 

Рис. 9. 2. Постпрандіальна динаміка індексу напруження Баєвського при різних типах 

дискінезії
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Таблиця 9.2 

Підсумки дискримінантного аналізу факторів, які зумовлюють тип дискінезії жовчевивідних 

шляхів   

 
Предиктор Тип N Т+К- К-То Т+К+ К+Т+ К+Т-  

Діастолічний тиск,  

мм рт. ст 

Х±m 

CCF 

83,3±1,0 

0,71 

76,8±2,0 

0,93 

86,7±3,1 

1,21 

82,5±2,1 

0,92 

75,0±3,3 

0,64 

60,0±1,0 

-0,10 

Λ 

F 

0,600 

3,74 

Вегетативний по- 

казник, 1/ΔХ•Мо 

Х±m 

CCF 

18,8±4,0 

-6,63 

9,5±1,3 

-7,41 

12,6±2,5 

-6,62 

20,0±2,0 

-5,90 

16,8±2,2 

-6,49 

13,7±1,0 

-7,38 

Λ 

F 

0,395 

3,19 

Гендерний індекс 

(М=1; Ж=2) 

Х±m 

CCF 

1,0±0 

47,21 

1,45±0,16 

48,39 

1,0±0 

42,60 

1,67±0,14 

46,43 

1,30±0,15 

45,62 

2,0±0 

57,04 

Λ 

F 

0,275 

2,87 

Систолічний тиск,  

% вікової норми 

Х±m 

CCF 

102±3 

-1,78 

91±3 

-2,23 

102±3 

-2,09 

98±2 

-1,63 

93±4 

-1,68 

81±2 

-1,59 

Λ 

F 

0,198 

2,64 

Еритроцити,  

Т/л 

Х±m 

CCF 

3,90±0,06 

589,5 

3,96±0,03 

623,5 

4,02±0,04 

596,2 

3,78±0,04 

559,6 

3,95±0,04 

587,0 

3,94±0,04 

618,5 

Λ 

F 

0,146 

2,46 

Лейкоцити, 

Г/л 

Х±m 

CCF 

4,93±0,04 

35,31 

5,20±0,33 

39,01 

4,28±0,14 

33,69 

4,53±0,10 

31,19 

5,08±0,38 

34,42 

4,87±0,15 

39,77 

Λ 

F 

0,102 

2,41 

Моноцити, 

% 

Х±m 

CCF 

2,0±0,11 

-114,7 

2,0±0,10 

-124,3 

2,2±0,18 

-110,8 

2,0±0,09 

-102,6 

2,3±0,15 

-106,7 

2,1±0,10 

-125,7 

Λ 

F 

0,074 

2,33 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 

Х±m 

CCF 

2,33±0,21 

-27,49 

2,60±0,21 

-31,22 

2,80±0,18 

-25,46 

2,75±0,13 

-25,57 

2,90±0,28 

-26,79 

2,71±0,10 

-32,37 

Λ 

F 

0,052 

2,29 

Урикемія,  

мкМ/л 

Х±m 

CCF 

347±34 

0,51 

328±22 

0,53 

356±38 

0,50 

267±22 

0,43 

347±26 

0,48 

329±20 

0,56 

Λ 

F 

0,037 

2,23 

Вагальний тонус 

(ΔХ), мс 

Х±m 

CCF 

85±15 

-0,28 

140±17 

-0,31 

120±26 

-0,24 

73±8 

-0,25 

82±6 

-0,27 

96±6 

-0,38 

Λ 

F 

0,028 

2,13 

Еозинофіли,  

% 

Х±m 

CCF 

4,33±0,55 

31,51 

3,70±0,14 

30,87 

3,60±0,36 

29,38 

3,25±0,13 

26,322 

3,20±0,24 

27,47 

3,57±0,15 

32,43 

Λ 

F 

0,021 

2,05 

ШОЕ, мм/г  Х±m 

CCF 

4,3±0,4 

-2,96 

5,8±1,4 

-3,07 

3,4±0,5 

-2,75 

7,5±1,4 

-1,83 

7,6±1,9 

-2,26 

5,8±1,0 

-3,32 

Λ 

F 

0,016 

1,96 

 Constant -1132 -1216 -1161 -1032 -1118 -1202   

Примітка. р знаходиться в інтервалі 0,01÷0,001. 

 

Перший радикал слабко пов'язаний із вегетативним показником ритму (r=0,26) та вагальним 

тонусом (r=-0,23); другий - із актуальним діастолічним тиском (r=0,47), гендерним індексом (r=-

0,39) і систолічним тиском, нормованим за віком (r=0,30); третій - із відносним вмістом в крові 

моноцитів (r=-0,49), абсолютним вмістом еритроцитів (r=-0,41), урикемією  (r=-0,32), а також із 

гендерним індексом, але прямо (r=0,32).  



  

Отже, тип дискінезії закономірно зумовлений сукупністю вегетативних, гемодинамічних, 

гематологічних і біохімічних параметрів, а також факторами, пов'язаними із статтю, і може бути 

спрогнозований з точністю 91,2%. 

 

Рис. 9.3. Середні величини перших трьох радикалів осіб з нормальним станом холекінетики та 

з різними типами дискінезії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискримінаційно-прогностична інформація візуалізована на рис. 9.3  

Наприкінці першого тижня традиційної питної бальнеотерапії (табл. 5.3)  з 58 хворих із 

гіпокінетичною-нормотонічною дискінезією у 14 (I група) моторно-евакуаторна функція 

нормалізувалася, у 36 (II група) - залишилась без суттєвих змін, натомість у 6 хворих (III група) 

дискінезія  трансформувалася у гіпертонічну-гіпокінетичну, а ще у 2 - у гіпертонічну-

гіперкінетичну, що супроводжувалося виникненням явищ гастродуоденіту.  Виходячи із проміжних 

результатів обстеження, в I групі лікування продовжували за тією ж методикою, в II - застосували 

вкорочену питну методику, в III - пірроксан-питну, а для двох останніх хворих - платифілін-питну 

методику. Завдяки проведеній корекції наприкінці курсу лікування ще у 30 хворих наступила 

нормалізація дискінезій разом із затуханням гастродуоденіту, тобто ефективність досягла 

75,9±5,7%. 

 -1,145
 -0,891
 -0,636
 -0,382
 -0,127
 0,127
 0,382
 0,636
 0,891
 1,145
 above



  

Таблиця 9.3  

Динаміка типів дискінезії жовчевивідних шляхів під впливом бальнеотерапії на курорті 

Трускавець 

 
 Тип дискінезії наприкінці І та ІІІ тижня лікування 

Тип дискінезії напочатку Тиждень К-То Т+К- К+Т+ К+Т- Т+К+ N 

Гіпокінетична- нормотонічна 

К-То 

n 

% 

58 

43,9 

I 

III 

36 

12 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

14 

44 

Гіпертонічна- гіпокінетична 

Т+К- 

n 

% 

26 

19,7 

I 

III 

0 

0 

16 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

2 

4 

20 

Гіперкінетична- гіпертонічна 

К+Т+ 

n 

% 

16 

12,1 

I 

III 

0 

0 

0 

0 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

10 

14 

Гіперкінетична- гіпотонічна 

К+Т- 

n 

% 

12 

9,1 

I 

III 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

0 

0 

8 

10 

Гіпертонічна- гіперкінетична 

Т+К+ 

n 

% 

6 

4,5 

I 

III 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

4 

6 

Нормокінезія- нормотонія 

N 

n 

% 

14 

10,6 

I 

III 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

14 

  n 

% 

n 

% 

І 

 

ІІІ 

36 

27,3 

12 

9,1 

22 

16,7 

6 

4,5 

6 

4,5 

2 

1,5 

4 

3,0 

2 

1,5 

10 

7,6 

2 

1,5 

54 

40,9 

108 

81,8 

 

З 26 хворих із гіпертонічною-гіпокінетичною дискінезією функціональна нормалізація і повна 

ремісія супутнього гастродуоденіту після першого етапу бальнеотерапії наступали лише у 4, тоді 

як відсутність змін констатована у 16 осіб, а ще у 6 - виявили трансформацію дискінезії у 

гіпертонічний-гіперкінетичний тип із загостренням гастродуоденіту. Заміни традиційної питної 

методики на пірроксан-питну у хворих з відсутністю змін і на платифілін-питну - у пацієнтів із 

погіршенням призвели до сприятливих наслідків (ліквідації дискінезії і ремісії запалення) у 12 

хворих першої групи і 4 - другої, тобто ефективність склала 76,9±8,4%.  

В групі з 6 хворих, які поступили на курорт в фазі загострення хронічного гастродуоденіту, 

який поєднувавався із гіпертонічно-гіпокінетичною дискінезією, традиційною методикою пиття 

"Нафтусі" було досягнено ремісії і нормалізації моторики жовчевивідних шляхів у 4 пацієнтів вже 

на першому етапі лікування, а ще у двох - на другому, після застосування платифілін-питної 

методики. Ефективність (Е), обчислена, з огляду на малочисельність групи, за формулою: 

Е=(а+1)/(n+2), складає 77,8±13,8%. 

З 16 хворих із гіперкінетичною-гіпертонічною дискінезією вже після першого етапу 

бальнеотерапії нормалізації було досягнено у 10, а ще у 4 - після заміни традиційної питной 

методики на інвертовану. Ефективність склала 87,5±8,5%. Гіперкінетична-гіпотонічна дискінезія, 

асоційована із холециститом в фазі неповної ремісії, цілком редукувалася разом із залишковими 

явищами запалення у 8 хворих із 12 наприкінці першого тижня традиційної бальнеотерапії, та ще у 

двох - після призначення їм води "Нафтуся" за інвертованою методикою, так що ефективність 

досягла 83,3±11,2%.  

Динаміка частостей різних типів дискінезії у процесі лікування  візуалізована на рис. 9.4. 



  

 

Із врахуванням збереження нормального стану моторики ще у 14 осіб з відсутністю дискінезії 

при поступленні функціональна ефективність традиційної питної бальнеотерапії впродовж 

першого тижня склала 40,9±4,3%, а після застосування впродовж наступних двох тижнів 

корегуючих методик вона досягла 81,8±3,4%.  

В табл. 9.4 та на рис. 9.5 і 9.6 наведені підсумки впливу бальнеотерапії окремо на кінетику 

жовчевого міхура і тонус сфінктерів жовчевивідних шляхів. Видно, що вже після першого етапу 

лікування відчутно зростала доля пацієнтів із нормокінезією за рахунок зниження частостей 

випадків як гіпо-, так і гіперкінезії. Стосовно тонусу сфінктерів жовчевивідних шляхів 

нормалізуючий ефект традиційної бальнеотерапії теж мав місце, хоч і менш відчутний. Дифе-

ренційоване застосування корегулювальних питних методик дало змогу досягти нормалізації 

кінетики у 81,8±3,4%, а тонусу - у 90,9±2,5%  пацієнтів.      

Таблиця 9.4  

Динаміка моторики жовчевивідних шляхів під впливом бальнеотерапії на курорті Трускавець 

 
Термін Напочатку бальнеотерапії Наприкінці І тижня Наприкінці ІІІ тижня 

Стан кінетики n % n % n % 

Нормокінезія 14 10,6±2,7 54 40,9±4,3* 108 81,8±3,4*# 

Гіперкінезія 34 25,8±3,8 20 15,2±3,2* 6 4,5±1,8*# 

Гіпокінезія 84 63,6±4,2 58 43,9±4,4* 18 13,6±3,0*# 

Стан тонусу       

Нормотонія 72 54,5±4,4 90 68,2±4,1* 120 90,9±2,5*# 

Гіпертонія 48 36,4±4,2 38 28,8±3,9 10 7,6±2,3*# 

Гіпотонія 12 9,1±2,5 4 3,0±1,5* 2 1,5±1,1* 

Примітки. 1. Вірогідні зміни початкових частостей позначено *.  

                   2. Вірогідна розбіжність між частостями наприкінці ІІІ і І тижнів       позначена #. 

 

Рис. 9.4. Динаміка частостей різних типів дискінезії в процесі 

лікування
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Наші дані стосовно ефективності редукції дискінезії узгоджуються із даними  авторів 

корегулювальних питних методик [6]. Показано, що в результаті лікування за традиційною питною 

методикою хворих із гіперкінезією моторика міхура покращувалася у 86%, а нормалізувалася - 

лише у 43%, натомість комбіноване вживання води "Нафтуся" з платифіліном за 1 год до їжі 

сприяло цілковитій нормалізації у 88% осіб, а пиття за інвертованою методикою - через 30 хв після 

їжі - у всіх 6 спостережуваних пацієнтів. З іншого боку, гіпокінезія нормалізувалася після 

застосування вкороченої питної методики у 72%, а пірроксан-питної - у 75% хворих. 

Рис. 9.5. Частості різних станів кінетики жовчевого міхура напочатку та наприкінці І і ІІІ 

тижнів лікування 
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      Рис. 9.6. Частості різних станів тонусу жовчевого міхура напочатку та наприкінці І і ІІІ тижнів 

лікування  
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             Рис. 9.7. Маршрути у двовимірному просторі параметрів моторики жовчевого міхура, 

спричинені лікуванням (товсті лінії - мажорні маршрути, тонкі лінії - мінорні маршрути)  

              Рис. 9.8. Маршрути у тривимірному просторі параметрів моторики  жовчевого міхура, 

спричинені лікуванням 
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 Вважаємо, що інформація, сконденсована у радикалах постпрандіальних 

холецистоволюмограм, може бути використана для візуалізації динаміки функціонального стану 

жовчевивідних шляхів під впливом бальнеотерапії  в осіб з різними типами дискінезії. Зокрема, на 

площині перших двох радикалів (рис. 9.7) можна бачити, що шлях до нормального стану моторики, 

центроїд якого має координати (R1=5,7; R2=-30), для одних пацієнтів - із гіперкінетичною-

гіпотонічною (R1=129; R2=9) і гіперкінетичною-гіпертонічною (R1=41; R2=9) дискінезією - 

виключно прямий, тоді як для інших може пролягати і через "проміжні пункти". Зокрема, 

гіпокінетична-нормотонічна дискінезія  (R1=-69; R2=18), окрім безпосередньої нормалізації, може  

проходити через стан гіпертонії-гіпокінезії (R1=-74; R2=7) і/або гіпертонії-гіперкінезії (R1=-33; R2=-

13), асоційований із маніфестацією чи загостренням гастродуоденіту. Гіпертонічна-гіпокінетична 

дискінезія, своєю чергою, в більшості випадків нормалізується через проміжну трансформаію у 

гіпертонічну-гіперкінетичну і загострення гастродуоденіту, та рідше - прямим шляхом. 

Описані маршрути ще наглядніше ілюструються на тривимірній діаграмі (рис. 9.8).  



  

РОЗДІЛ 10 

 

ВЕГЕТАТИВНО-ГОРМОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ТЕРМІНОВИХ СУМІСНИХ 

РЕАКЦІЙ НА ПИТНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ПАНКРЕАТИЧНОЇ СЕКРЕЦІЇ,  ЖОВЧЕВОГО 

МІХУРА ТА ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ  

 

Дослідження проведено на 42 хворих на оксалатний уролітіаз, поєднаний з хронічним 

безкам'яним холециститом в фазі ремісії та гастритом із збереженою (12 осіб) чи зниженою (30 

осіб) кислотосекреторною функцією. Функціональний стан органів дуоденохоледохо-

панкреатичної зони оцінювали шляхом класичного п'ятистадійного дуоденального зондування, 

реєструючи напруження потоків дуоденального вмісту. При цьому додатково оцінювали 

початковий стан шлункової продукції кислоти або бікарбонату, а також визначали вміст в 

дуоденальному секреті бікарбонату, активність амілази, трипсину і ліпази. В якості подразника 

використовували води Нафтуся та джерел №1 і №2, які вводили інтрадуоденально в об'ємі 100 мл, 

підігрівши їх до температури тіла.  

В базальному періоді, а також через 40 хв після введення мінеральних вод визначали рівень в 

крові інсуліну, глюкагону, гастрину і вазопресину; рівень в плазмі та сечі кальцію, магнію, 

неорганічних фосфатів, хлориду, рН сечі, її титраційну кислотність та швидкість діурезу з 

обчисленням на цій основі швидкостей салурезу та ацидоурезу, а також активності кальцитоніну. 

Окрім того, в базальному періоді та через 20 і 40 хв після введення подразника оцінювали стан 

вегетативної регуляції.  

Про реакцію судили шляхом порівняння швидкостей виділення дуоденального вмісту, 

бікарбонату та панкреатичних ферментів в базальному (порція "А") і послідовному (порція "С") 

періодах секреції. Інтегральну секреторну реакцію обчислювали як середнє арифметичне змін п'яти 

параметрів дуоденальної секреції. З метою досягнення симетричності виразність реакцій виражали 

у вигляді логарифму відношення параметрів в послідовному та базальному періодах зондування 

(lgП/Б).  

 

10.1. Факторний аналіз інформаційного поля функціональних та регуляторних 

параметрів 

На першому етапі обробки цифрового матеріалу останній було піддано факторному аналізу 

методом головних компонент (ГК). Виявлено, що 79,5% дисперсії інформаційного поля 

функціональних та регуляторних параметрів, зареєстрованих в базальному і послідовному 

(реактивному) періодах дослідження, поглинається 9 косокутними факторами-кластерами, тобто 

пояснюються 9 ГК (табл. 10.1, 10.2).  

Таблиця 10.1 

Розширена матриця факторних навантажень. Кореляції кластерів змінних (косокутних 

факторів) із вторинними (S) та первинними (P) факторами  
 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 Cluster 9 

S1 -0,272 0,408 0,063 0,171 -0,441 0,735 -0,001 0,097 0,080 

S2 0,430 0,595 0,082 0,533 0,002 0,283 -0,056 0,128 0,260 

S3 0,861 0 0 0 0 0 0 0 0 

S4 0 0,692 0 0 0 0 0 0 0 

S5 0 0 0,995 0 0 0 0 0 0 

S6 0 0 0 0,829 0 0 0 0 0 

S7 0 0 0 0 0,898 0 0 0 0 

S8 0 0 0 0 0 0,616 0 0 0 

P1 0 0 0 0 0 0 0,998 0 0 

P2 0 0 0 0 0 0 0 0,987 0 

P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,962 

 



  

Таблиця 10.2 

Кореляції між косокутними факторами (кластери змінних з одиничними навантаженнями)  
Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1         

2 0,239 1        

3 0,015 0,020 1       

4 0,178 0,368 -0,036 1      

5 0,110 -0,167 0,105 -0,096 1     

6 -0,138 0,564 0,161 0,255 -0,361 1    

7 -0,129 -0,009 -0,091 0,096 0,087 -0,032 1   

8 0,019 -0,037 0,161 0,228 0,015 0,171 0,121 1  

9 -0,03 0,141 0,120 0,262 -0,011 0,112 -0,109 -0,066 1 

 

Максимальну долю дисперсії (19,9%), за означенням, поглинає перша ГК, яка суттєво 

корелює із 11 параметрами. Вони стосуються, передовсім, діуретично-салуретичних реакцій, а 

саме: швидкості екскреції в послідовному  періоді хлориду (r=0,956), магнію (r=0,947), фосфатів 

(r=0,946), сечі (r=0,935), титрованої кислоти (r=0,868) і кальцію (r=0,720); по-друге, факторів 

регуляції фосфорно-кальцієвого обміну і діурезу в послідовному періоді: кальцитонінової 

активності (r=0,837) і рівня в крові вазопресину (r=0,844) відповідно; по-третє, швидкості 

базальної секреції (в І порції) дуоденального вмісту (r=0,698) і бікарбонату (r=0,684), тобто 

гідрокінетичної панкреатичної функції, а також базальної фосфатемії (r=0,715).  

Натомість кореляція з базальними параметрами екболічної панкреатичної функції, які 

виявились у складі першої ГК, несуттєва. Так, факторне навантаження  для секреції амілази (в ІІ 

порції) складає 0,573, ліпази: 0,441 і 0,551 (в І та ІІ порціях відповідно). Сюди ж потрапили 

параметри секреції соку (r=0,620) і бікарбонату (r=0,569) в ІІ базальній порції (але не трипсину) та 

послідовної гастринемії (r=0,482) і рН сечі (r=0,558). Отже, перша ГК може бути інтерпретована як 

діуретично-салуретична бальнеореакція, асоційована із реакцією вазопресину, кальцитоніну 

і, до певної міри, гастрину та базальним рівнем гідрокінетичної панкреатичної функції і 

фосфатемії. 

Друга ГК пояснює 14,0% дисперсії і стосується базальних рівнів магнійурії  (r=0,945), 

хлоридурії (r=0,912), діурезу (r=0,887), кальційурії (r=0,827), фосфатурії (r=0,798) і ацидурії 

(r=0,722), а також кальцитонінової активності (r=0,877), вазопресинемії (r=0,642) і хлоридемії 

(r=0,652) - з одного боку, та послідовної хлоридемії (r=0,886) - з іншого боку. Отже, вона 

характеризує початковий стан сечовиділення, асоційований із базальним рівнем в плазмі 

кальцитоніну, вазопресину і хлориду, а також бальнеореакцію останнього. 

Третя ГК, поглинаючи 13,0% мінливості змінних, тісно пов'язана із переважною більшістю 

зареєстрованих параметрів вегетативної регуляції в базальному та послідовному періодах 

(r=0,921÷0,821), при цьому кореляція із іншими трьома параметрами несуттєва (базальний 

вагальний тонус: 0,643; вегетативна реактивність на 40-й хв послідовного періоду: 0,618 та на 20-й 

хв: 0,508). В складі даної ГК виявилась також базальна фосфатурія (0,564). 

Четверта ГК (7,3% дисперсії) характеризує бальнеореакцію гідрокінетичної 

панкреатичної функції, про що свідчать високі коефіцієнти кореляції із послідовними 

параметрами секреції соку (r=0,828 і 0,747) і бікарбонату (r=0,834 і 767) в IV і ІІІ порціях 

відповідно, тоді як кореляція із секрецією амілази (в ІІІ порції) несуттєва (r=0,436). У цій же 

компоненті виявлено рН базального шлункового соку (r=0,384). 

П'ята ГК пояснює 6,6% дисперсії і стосується базальних рівнів в плазмі кальцію (r=0,919) і 

глюкагону (r=0,616) та реактивних рівнів фосфатів (r=0,795), кальцію (r=0,703) і інсуліну 

(r=0,554), тобто може бути інтерпретована як причинно-наслідкові функціональні зв'язки 

кальцій→фосфати, інсулін та кальцій, глюкагон→інсулін. 

Шоста ГК (5,6% мінливості) стосується виключно базальної і реактивної секреції 

трипсину (r=0,912÷0,746). 

Сьома ГК поглинає 5,0% мінливості змінних і характеризує базальні інсулінемію (r=0,800) і 

гастринемію (r=0,581) та вегетативну реактивність (r=0,512), асоційовані із реактивною 

глюкагонемією (r=0,641), тобто відображує регуляторні механізми бальнеореакції глюкагону. 

Восьма ГК (4,4% дисперсії) стосується базальної і реактивної магнійемії (r=0,703 і 0,583 

відповідно) та послідовної секреції ліпази (r=0,664 і 0,640 для ІІІ і IV порції відповідно), що, 

мабуть, відображує їх функціональний зв'язок. 



  

Нарешті, дев'ята ГК поглинає ще 3,5% дисперсії і відображає параметри холекінетики: об'єм 

міхуревої жовчі - тонус міхура (r=0,779), час закритого сфінктера Одді - його тонус (r=0,630), час 

жовчі "А" - тонус сфінктера Люткенса (r=0,605) і час жовчі "В" - рухову активність міхура 

(r=0,524), з одного боку, та базальну і реактивну секрецію амілази (r=0,612 і 0,686 відповідно) - 

іншого боку. Сюди ж включена і базальна секреція шлункового соку (r=0,472). Отже, дана ГК 

характеризує функціональні гастро-панкреато-біліарні зв'язки. 

Таким чином, 4/5 інформації, яка міститься у констелляції параметрів до і після вживання 

мінеральних вод, може бути сконденсована у 9 кластерах, кожен з котрих характеризував 

базальний і/або реактивний стан функціональних і/або регуляторних систем. 

Інформація стосовно бальнеореакцій функціональних і регуляторних параметрів виявилась 

значно структурованішою порівняно із такою базальних і послідовних параметрів: 8 ГК 

пояснюють 89,6% дисперсії проти 75,9%, що поглинаються першими 8 ГК в попередньому 

інформаційному полі (табл. 10.3, 10.4). 

 Таблиця 10.3 

Розширена матриця факторних навантажень. Кореляції кластерів реакцій (косокутних 

факторів) із вторинними (S) та первинними (P) факторами  
 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 

S1 0,03 -0,786 0,005 0,472 0,405 -0,256 -0,003 0,695 

S2 -0,379 0,093 -0,399 0,024 0,195 -0,625 -0,482 0,030 

S3 0,925 0 0 0 0 0 0 0 

S4 0 0,612 0 0 0 0 0 0 

S5 0 0 0,917 0 0 0 0 0 

S6 0 0 0 0,881 0 0 0 0 

S7 0 0 0 0 0,894 0 0 0 

P1 0 0 0 0 0 0,737 0 0 

P2 0 0 0 0 0 0 0,876 0 

P3 0 0 0 0 0 0 0 0,718 

Таблиця 10.4 

Кореляції між косокутними факторами (кластери реакцій з одиничними навантаженнями)  
Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1        

2 -0,055 1       

3 0,024 -0,063 1      

4 -0,052 -0,473 -0,010 1     

5 0,048 -0,290 -0,113 0,179 1    

6 0,312 0,129 0,306 -0,059 -0,292 1   

7 0,222 -0,021 0,220 -0,107 -0,079 0,317 1  

8 -0,039 -0,614 0,012 0,229 0,297 -0,270 0,067 1 

 

Перша ГК пояснює 35,3% дисперсії і найтісніше корелює саме із інтегральною секреторною 

панкреатичною реакцією (r=0,981), тоді як зв'язки з окремими параметрами секреторної реакції 

підшлункової залози помітно слабші, зокрема, коефіцієнт кореляції із секреторною реакцією 

бікарбонату склав 0,885, соку - 0,883, ліпази - 0,810, амілази - 0,799, трипсину - 0,697. Друге місце 

за силою зв'язку із даною ГК посідала реакція кальцитонінової активності (r=0,967), далі йши: 

реакція кальційурії (r=0,964), зміни індексу вегетативного балансу на 40-й хв відносно 20-ї хв 

(r=0,952), реакція хлоридурії (r=0,937), вазопресинемії (r=0,932), фосфатурії (r=0,923), діурезу 

(r=0,919), фосфатемії (r=0,882), магнійурії (r=0,875), ацидурії (r=0,789) та зміни в другому періоді 

бальнеореакції симпатичного (r=0,721) і вагального (r=0,707) тонусів. Отже, дана ГК 

інтерпретується як сумісні реакції на мінеральні води панкреатичної секреції і сечовиділення, 

які асоційовані із змінами кальцитонінової активності, вегетативної регуляції та рівня в 

плазмі вазопресину і фосфатів.  

Друга ГК поглинає 18,8% мінливості змінних і характеризує тонічну реакцію на мінеральні 

води сфінктерів Одді (r=0,974) та Люткенса (r=0,955). 

Третя ГК, пояснюючи 10,9% дисперсії, характеризує зміни вегетативної регуляції в 

першому періоді (на 20-й хв) бальнеореакції, а саме індексу вегетативного балансу (r=0,981), 

вагального (r=0,917) і симпатичного (r=0,854) тонусів та вегетативної реактивності (r=0,758). 

Четверта ГК (7,2% мінливості) характеризує швидкість виділення міхуревої жовчі (r=0,928) 

та тонус міхура (r=0,731). 



  

П'ята ГК поглинає 5,3% дисперсії і відображує зміни рівня в плазмі хлориду  (r=0,920), 

гастрину  (r=0,762), кальцію (r=0,619) та магнію (r=0,514). 

Шоста ГК (4,7% дисперсії) характеризує бальнеореакцію глюкагону (r=0,791) і інсуліну 

(r=0,671), сьома ГК (4,5%) - зміну рН сечі (r=0,919), а восьма ГК (2,9%) - скоротливу реакцію на 

мінеральні води жовчевого міхура (r=0,809).  

Отже, 9/10 інформації про сумісні панкреатосекреторні, холекінетичні і діуретично-

салуретичні бальнеореакції та їх вегетативно-гормональні механізми може бути редуковано до 

восьми функціонально-регуляторних кластерів.  

10.2. Типи зовнішньосекреторної бальнеореакції підшлункової залози 

Методом кластерного аналізу ретроспективно було виявлено три варіанти-кластери 

інтегральної зовнішньосекреторної реакції підшлункової залози на мінеральні води, знову ж за 

відсутності розбіжностей між останніми. У 52,4% обстежених інтегральна секреторна реакція 

оцінена як несуттєва (lgП/Б=-0,03± 0,03), у 30,9% осіб констатовано гальмування на 58% (lgП/Б =-

0,38±0,05) і лише у 16,7% хворих зареєстовано більш як триразову активацію секреції (lgП/Б 

=0,51±0,06).  

 Стосовно окремих компонент панкреатичного соку виявлено (табл. 10.5, рис. 10.1-10.5) що 

стимулювальна бальнеореакція асоціювалась із максимальною зміною секреції трипсину та 

мінімальною - води і ліпази. Натомість гальмівна реакція супроводжувалась мінімальними змінами 

секреції трипсину та максимальними - бікарбонату.  

Таблиця 10.5 

 Зміни параметрів панкреатичного соку за різних кластерів-типів термінової інтегральної 

секреторної реакції на трускавецькі мінеральні води 

 
Параметр 

M (min÷max) 

Тип  Р0 Р+ Р- 

Період (n=22) (n=7) (n=13) 

Секреція соку,  

мл/хв 

 1,42 (1,18÷1,67) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

1,40±0,09 

1,26±0,10 

-0,055±0,025* 

0,90±0,17 

1,46±0,11 

+0,253±0,075* 

2,14±0,28 

1,02±0,16 

-0,324±0,040* 

Секреція НСО3
-, 

мкМ/хв 

 60 (40÷80) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

65,9±7,5 

58,6±8,2 

-0,081±0,044 

32,9±11,0 

68,7±10,1 

+0,448±0,139* 

152,3±36,0 

42,0±14,7 

-0,606±0,072* 

Секреція амілази,  

од./хв 

 1175 (980÷1370) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

1457±235 

1732±287 

+0,059±0,064 

1173±380 

3824±976 

+0,521±0,068* 

2264±350 

1324±355 

-0,334±0,075* 

Секреція 

трипсину, од./хв 

 547 (455÷640) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

376±86 

332±69 

-0,021±0,085 

33±6 

314±105 

+0,875±0,126* 

263±60 

169±45 

-0,223±0,155 

Секреція    ліпази,  

од./хв 

 17 (14÷20) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

23,5±3,5 

21,7±3,9 

-0,033±0,039 

13,2±4,2 

24,8±4,6 

+0,342±0,142* 

32,9±4,7 

12,5±1,5 

-0,404±0,065* 

Інтегральний секреторний ефект -0,026±0,027 +0,505±0,057* -0,376±0,051* 

 

Примітки:  1. Інтегральна секреторна реакція несуттєва (Р0), стимулювальна (Р+) чи гальмівна (Р-). 

           2. Істотні секреторні бальнеореакції (lg П/Б) позначені *. 

 

Відзначені особливості скерованості і виразності бальнеореакції компонент панкреатичного 

соку чіткіше візуалізуються на рис. 10.6. 



  

Рис.10.1. Варіанти термінових бальнеореакцій напруження секреції
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Рис.10.3. Варіанти термінових бальнеореакцій секреції трипсину
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Рис.10.2.  Варіанти термінових бальнеореакцій секреції ліпази
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Рис. 10.4.  Варіанти термінових бальнеореакцій секреції бікарбонату
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Рис. 10.5. Варіанти термінових бальнеореакцій секреції амілази
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Рис. 10.6. Зміни компонент панкреатичного секрету за різних варіантів інтегральної 

бальнеореакції
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      В цілому інтегральна панкреатична реакція (IPR) детермінується змінами швидкості 

соковиділення (V) і секреції бікарбонату (В) на 79% (r=0,89), секреції ліпази (L) - на 67% (r=0,82), 

амілази (А) - на 62% (r=0,79), трипсину (Т) - на 56% (r=0,75). Рівняння множинної регресії 

(включаючи ±m) має наступний вигляд: 

(IPR±0,006)=(0,171±0,52)*V+(0,218±0,028)*В+(0,198±0,005)*L+(0,203±0,004)*А+(0,199±0,002)*Т

-(0,001±0,001) 

R2 = 0,9997; F(5,36) = 21542; p<10-4 

Стосовно взаємозв'язків бальнеореакції окремих компонент виявлено практично повну 

кореляцію між змінами секреції соку і бікарбонату (r=0,99), сильну - гідрокінетичної функції з 

ліпазою (r=0,73 і 0,72), посередню - з амілазою (r=0,62 і 0,63), слабку - з трипсину (r=0,48 і 0,48). 

Секреція ліпази посередньо зв'язана із секрецією амілази (r=0,64) і слабко - трипсином (r=0,43); 

така ж кореляція виявлена між секреторними реакціями амілази і трипсину (r=0,42). Викладене 

візуалізовано на рис. 10.7. 

Залежність інтегральної панкреатичної реакції від бальнеореакції попарних комбінацій 

компонент візуалізовано на рис. 10.8. Видно, що інтегральна реакція детермінується змінами 

гідрокінетичної функції підшлункової залози в більшій мірі, ніж екболічної. 

Рис. 10.7. Взаємозв'язки між бальнеореакціями компонент екболічної функції підшлункової 

залози (А - амілаза, L - ліпаза, Т - трипсин) 
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Рис. 10.8. Залежність інтегральної панкреатичної реакції (IPR) від змін окремих компонент соку 

 

 

 

 

 

У хворих з різних кластерів вивчено параметри діурезу та салурезу. При співставленні 

панкреатосекреторних і діуретично-салуретичних реакцій (табл. 10.6, рис. 10.9) виявлено, що 

активація зовнішньосекреторної функції підшлункової залози (Р+) супроводжувалась 

уповільненням сечовиділення на 20%, екскреції з сечею фосфатів - на 13%, титрованих кислот - на 

17%, магнію - на 18%, хлориду - на 25%, кальцію - на 72%, тобто індекс діуретично-салуретичної 

реакції, обчислений як середня арифметична логарифмів П/Б, склав: -0,166 (-32%). Натомість 

гальмівна панкреатосекреторна бальнеореакція (Р-) асоціювалась із відчутним прискоренням 

виділення сечі та електролітів - в цілому на 175%    (lg П/Б=+0,439).  
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При цьому діурез зростав на 171%, кальційурез - на 246%, хлоридурез - на 205%, фосфатурез - 

на 185%, магнійурез - на 169%, ацидурез - на 97%. Нарешті, несуттєвій інтегральній 

панкреатосекреторній бальнеореакції (Р0) аккомпанувала аналогічна за виразністю (вірніше, за 

невиразністю) діуретично-салуретична бальнеореакція, проте із збереженням реципрокності змін 

(lg П/Б=+0,061, тобто інтегральний зсув склав +15%). 

Загалом, панкреатична реакція тісно інверсно корелювала із діуретичною реакцією (r=-0,84) та 

змінами екскреції з сечею кальцію (r=-0,93), хлориду         (r=-0,88), фосфатів (r=-0,85), магнію (r=-

0,82) і титрованих кислот (r=-0,75). Рівняння множинної регресії має вигляд: 

(IPR±0,073) = (3,53±0,53)*D-(0,74±0,07)*CaU-(1,65±0,24)*ClU-(2,00±0,47)*PU+(0,45±0,17)*MgU-

(0,33±0,12)*HTU+(0,10±0,03) 

R2 = 0,959; F(6,35) = 135; p<10-5 

Залежність інтегральної панкреатичної реакції від змін кальцій- та хлоридурії візуалізована на 

рис. 10.10. 

Рис. 10.9. Супутні зміни параметрів діуретично-салуретичної реакції за різних типів 

секреторної панкреатичної реакції
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Рис. 10.10. Залежність інтегральної панкреатичної реакції від динаміки екскреції з сечею 

кальцію і хлориду 

 

 

Видно, що вона має нелінійний характер, що відображує складність функціональних зв'язків. 

Рівні електролітів в плазмі, на відміну від їх екскреції з сечею, змінювались односкеровано із 

панкреатичною секрецією (табл. 10.6, рис. 10.11). Так, активація останньої (Р+) супроводжувалась 

підвищенням інтегрального індексу електро-літемії на 9,0%  (lg П/Б=+0,037), тоді як гальмування 

(Р-) - зниженням на 3,8%    (lg П/Б=-0,017) за відсутності змін в першій групі (Р0): lg П/Б=-0,002. 

Разом з тим, рН сечі за всіх типів бальнеореакції підшлункової залози зростав на 0,20÷0,75 од.    

Інтегральна панкреатична реакція тісно пов'язана із динамікою фосфатемії (r=0,86) і 

посередньо - кальційемії (r=0,52), натомість кореляція із змінами магнійемії несуттєва (r=0,24), а 

хлоридемії - відсутня (r=0,02). 
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Таблиця 10.6  

Параметри водно-сольового обміну за різних типів реакції панкреатичної секреції на 

трускавецькі мінеральні води  

 
Змінна 

M 

(min÷max) 

Кластер  Р0 Р+ Р- 

Період n=22 n=7 n=13 

Діурез,               

мл/хв 

0,80 (0,55÷1,05) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

0,85±0,07 

1,08±0,12 

+0,086±0,047 

0,61±0,03 

0,49±0,02 

-0,096±0,027* 

0,72±0,12 

1,82±0,26 

+0,433±0,019* 

Хлоридурез,   

мкМ/хв 

125 (83÷167) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

85±4 

122±11 

+0,130±0,047* 

75±1 

56±1 

-0,126±0,004* 

68±10 

189±21 

+0,484±0,028* 

Фосфатурез,     

мкМ/хв 

26 (7÷45) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

20,9±1,5 

27,9±3,5 

+0,095±0,042* 

16,8±0,4 

14,7±0,9 

-0,060±0,031 

20,6±3,4 

54,3±7,7 

+0,455±0,025* 

Кальційурез, 

мкМ/хв 

2,8 (1,0÷4,5) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

3,01±0,41 

3,05±0,35 

+0,076±0,065 

3,51±0,27 

1,12±0,19 

-0,548±0,086* 

1,14±0,24 

4,01±0,87 

+0,539±0,018* 

Магнійурез,   

мкМ/хв 

4,5 (2,1÷7) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

0,78±0,06 

0,90±0,10 

+0,041±0,048 

0,62±0,002 

0,50±0,02 

-0,087±0,031* 

0,65±0,10 

1,58±0,18 

+0,429±0,029* 

Ацидоурез,  

мкМ/хв 

13,9 (7,0÷20,8) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

17,8±1,6 

16,4±1,9 

-0,062±0,032 

15,9±0,3 

13,5±1,1 

-0,080±0,037* 

18,6±3,1 

31,4±3,1 

+0,295±0,057* 

рН сечі 

5,75 (5,0÷6,5) 

Базальний 

Послідовний 

П - Б 

5,85±0,13 

6,47±0,13 

+0,623±0,108* 

5,31±0,11 

5,64±0,14 

+0,329±0,127* 

5,89±0,03 

6,53±0,09 

+0,638±0,120* 

Кальційемія,  

мМ/л 

2,60 (2,20÷3,00) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

2,46±0,12 

2,30±0,05 

-0,021±0,012 

2,18±0,01 

2,27±0,01 

+0,017±0,004* 

2,20±0,02 

2,02±0,03 

-0,037±0,002* 

Магнійемія,  

мМ/л  

0,88 (0,50÷1,25) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

0,78±0,01 

0,82±0,02 

+0,022±0,008* 

0,72±0,01 

0,79±0,02 

+0,044±0,016* 

0,73±0,02 

0,76±0,02 

+0,017±0,006* 

Хлоридемія,  

мМ/л  

102,5 (95÷110) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

105,8±1,9 

103,2±2,4 

-0,012±0,009 

109,9±3,3 

106,4±0,9 

-0,013±0,017 

111,8±2,6 

108,1±4,0 

-0,017±0,006* 

Фосфатемія,  

мМ/л  

0,95 (0,60÷1,29) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

1,14±0,03 

1,15±0,03 

+0,005±0,008 

1,03±0,02 

1,30±0,04 

+0,101±0,010* 

1,30±0,01 

1,21±0,01 

-0,031±0,002* 

 

 



  

 

Рис. 10.12. Залежність інтегральної панкреатичної реакції від динаміки концентрації в плазмі 

кальцію і фосфатів 

Рис. 10.11. Супутні зміни плазменних рівнів електролітів і гастрину за різних типів 

секреторної панкреатичної реакції
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    Викладене ілюструється рівнянням множинної регресії та рис. 10.12. 

 (IPR±0,164) = (6,51±0,72)*РР - (1,81±0,84)*CaР  - (0,145±0,034) 

R2 = 0,764; F(2,39) = 63; p<10-5 

З-поміж параметрів гормональної регуляції (табл. 10.7, рис. 10.13) найвідчутніші зміни 

виявлено стосовно кальцитонінової активності: стимуляція панкреатичної секреції 

супроводжувалась суттєвим її зниженням, гальмування - реципрокним підвищенням за відсутності 

істотних змін при несуттєвій панкреатосекреторній реакції.  

Таблиця 10.7 

 Параметри гормональної регуляції за різних типів реакції панкреатичної секреції на 

трускавецькі мінеральні води  

 
Змінна 

M 

(min÷max) 

Кластер  Р0 Р+ Р- 

Період n=22 n=7 n=13 

Вазопресинемія, 

нг/л 

2,15 (0÷4,3) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

2,27±0,05 

1,91±0,10 

-0,087±0,032* 

2,10±0,01 

2,36±0,02 

+0,050±0,005* 

4,04±0,56 

1,57±0,12 

-0,372±0,028* 

Кальцитонінова 

активність, у.о. 

18 (13÷23) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

10,2±2,1 

13,3±4,1 

+0,188±0,121 

9,5±0,7 

2,2±0,4 

-0,727±0,111* 

4,1±1,2 

42,5±12,3 

+1,061±0,043* 

Гастринемія, 

нг/л 

72 (28÷115) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

87±9 

82±9 

-0,050±0,022* 

110±13 

99±10 

-0,038±0,013* 

94±9 

110±14 

+0,043±0,020* 

Глюкагонемія, 

нг/л 

94 (50÷138) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

89±5 

88±3 

+0,007±0,018 

56±4 

82±1 

+0,169±0,022* 

54±2 

85±3 

+0,194±0,028* 

Інсулінемія, 

мОД/л 

13 (3÷23) 

Базальний 

Послідовни

й 

lgП/Б 

3,1±0,8 

5,0±0,9 

+0,217±0,096

* 

3,1±0,1 

9,0±0,6 

+0,459±0,049* 

7,2±1,7 

13,0±1,3 

+0,449±0,086* 

Рис. 10.13. Супутні зміни параметрів вегетативно-гормональної регуляції за 

різних типів секреторної панкреатичної реакції
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Натомість рівень глюкагонемії, не змінюючись у хворих з несуттєвою панкреатосекреторною 

реакцією, підвищувався приблизно одинаково як при стимулювальному, так і при гальмівному 

типах секреторної реакції. Майже аналогічна ситуація виявлена стосовно інсулінемічної реакції, 

при цьому вірогідна, хоч і мінімальна інсулінінкреторна реакція реєструвалась і за  несуттєвої 

панкреатосекреторної реакції. 

В цілому, панкреатосекреторна реакція на мінеральні води прямо корелювала із змінами рівня 

АDH (r=0,87) і обернено - із динамікою індексу кальцитонінової активності (ICTA)   (r=-0,92), що 

показано на рис. 10.14. Зв'язок із динамікою глюкагонемії був на межі значущості (r=-0,29). 

Рис. 10.14. Залежність інтегральної панкреатичної реакції від динаміки антидіуретичної та 

кальцитонінової активності 

З-поміж параметрів вегетативної регуляції виявлено односкеровані із інтегральною 

панкреатосекреторною реакцією зміни (на 40-й хв відносно 20-ї хв) вагального тонусу та 

реципрокні зміни - симпатичного тонусу і індексу вегетативного балансу, знову ж за відсутності 

закономірних змін у випадках несуттєвої панкреатосекреторної реакції (табл. 10.8, рис. 10.13).  
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Таблиця 10.8 

 Параметри вегетативної регуляції за різних типів реакції панкреатичної секреції на 

трускавецькі мінеральні води  

 
Змінна 

M (min÷max) 

Кластер  Р0 Р+ Р- 

Період n=22 n=7 n=13 

Симпатичний тонус 

(АМо), % 

20 (15÷25) 

Базальний 

На 20-й хв 

lg(20/Б) 

На 40-й хв 

lg(40/20) 

18,8±1,9 

19,0±2,3 

-0,009±0,022 

18,8±2,2 

-0,005±0,013 

24,6±4,9 

24,4±3,7 

+0,013±0,037 

17,4±2,3 

-0,146±0,032* 

17,0±1,8 

16,9±2,1 

-0,011±0,020 

18,2±1,7 

+0,040±0,022 

Вагальний тонус 

(ΔХ), мс 

112 (75÷150) 

Базальний 

На 20-й хв 

lg(20/Б) 

На 40-й хв 

lg(40/20) 

155±14 

189±21 

+0,055±0,044 

184±20 

-0,012±0,020 

157±32 

137±43 

-0,088±0,074 

175±44 

+0,129±0,027* 

149±10 

170±18 

+0,036±0,035 

140±15 

-0,085±0,019* 

Індекс вегетатив-

ного балансу, од. 

178 (125÷230) 

Базальний 

На 20-й хв 

lg(20/Б) 

На 40-й хв 

lg(40/20) 

169±32 

190±53 

-0,064±0,060 

204±61 

+0,007±0,016 

265±96 

308±95 

+0,101±0,101 

156±43 

-0,274±0,023* 

139±34 

138±35 

-0,047±0,051 

180±43 

+0,125±0,020* 

Вегетативна 

реактивність, од 

 

Базальний 

На 20-й хв 

lg(20/Б) 

На 40-й хв 

lg(40/20) 

4,8±1,0 

4,6±1,0 

-0,006±0,076 

4,8±1,0 

+0,040±0,042 

2,4±0,6 

1,4±0,4 

-0,265±0,117* 

4,9±2,6 

+0,386±0,124* 

3,9±0,8 

4,1±0,6 

+0,135±0,095 

5,0±0,9 

+0,086±0,077 

 

 Рис. 10.15. Залежність інтегральної панкреатичної реакції від динаміки вагального і 

симпатичного тонусів 

Залежність інтегральної панкреатичної реакції (IPR) від зсувів вагального (VAG 40) і 

симпатичного (SY 40) тонусів майже одинаково тісна, але реципрокна (r=0,71 і -0,74 відповідно), 

що видно на рис. 10.15. 

Детермінація панкреатосекреторної реакції змінами параметрів вегетативно-гормональної 

регуляції квантифікується рівнянням: 
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    (IPR±0,064) = (1,74±0,19)*Vag - (2,12±0,22)*Sym  - (0,19±0,08)*ICTA-(0,68±0,44)*ADH-

(0,68±0,27)*Glu-(0,047±0,026) 

R2 = 0,967; F(5,36) =211; p<10-5 

Отже, різні за характером термінові бальнеореакції панкреатичної секреції супроводжувалися 

протилежними змінами діурезу і салурезу, симпатичного тонусу, індексів вегетативного балансу і 

кальцитонінової активності та односкерованими змінами рівня в плазмі кальцію, магнію, фосфатів 

і антидіуретичного гормону та вагального тонусу. Разом з тим, не було виявлено закономірних 

супутніх змін рН сечі та концентрації в плазмі хлориду, гастрину, глюкагону і інсуліну. Звертають 

на себе увагу суттєві відмінності за різних типів панкреатосекреторної реакції базальних рівнів 

деяких параметрів зовнішньосекреторної функції підшлункової залози, діуретично-салуретичної 

функції нирок та вегетативної нервової і гастроентеро-панкреатичної ендокринної регуляторних 

систем.   

З метою виявлення кондиціонуючих параметрів, тобто таких, які зумовлюють певний тип 

панкреатичної реакції і за якими можна цей тип спрогнозувати, проведена процедура 

дискримінантного аналізу. Програмою відібрано в якості предикторів 13 дискримінантних 

змінних-предикторів (табл. 10.9, 10.10). Розділяюча інформація міститься у двох радикалах, при 

цьому доля першого складає 82,8%, другого - 17,2% дискримінантних можливостей. Коефіцієнт 

канонікальної кореляції складає для першої функції 0,963 (Λ Wilks'=0,020; χ2=129; р<10-6), тобто її 

доля дисперсії, яка пояснюється розподілом на кластери - 92,7%. Для другої функції відповідні 

параметри складають 0,852 (Λ Wilks'=0,274; χ2=43; р<10-4) і 72,6%. Вони свідчать за достатнє 

розмежування центрів кластерів на площинах І і ІІ радикалів.     

Віддалі Mahalanobis від центру І кластера (Р0) до ІІ (Р-) складає 4,2 (F=7,0; p<10-5), а до ІІІ 

(Р+) - 8,8 (F=19,2; p<10-6); ще чіткіше розмежування кластерів ІІ і ІІІ: 10,6 (F=24,1; p<10-6). 

Таблиця 10. 9 

Коефіцієнти кореляції між предикторами і канонікальними радикалами 
Предиктор Root 1 Root 2 

Глюкагонемія 0,05 0,58 

Фосфатемія                            0,22 -0,30 

Кальційурія -0,12 0,28 

Кальцитонінова активність -0,05 0,20 

Інсулінемія 0,07 -0,22 

Магнійемія 0,06 0,30 

Гастринемія -0,05 -0,09 

Кальційемія 0,02 0,20 

Вагальний тонус (ΔХ) -0,01 0,02 

Симпатичний тонус (АМо) -0,08 0,01 

Шлункова секреція 0 -0,24 

Секреція трипсину (І) 0,06 0,17 

Дуоденальна секреція (І) 0,14 -0,24 
 

Таблиця 10.10 

Підсумки дискримінантного аналізу факторів, що зумовлюють нейтральний (Р0), 

стимулювальний (Р+) та гальмівний (Р-) типи бальнеореакції панкреатичної секреції 
 

  Кластер Р0 Р+ Р-  

№ Змінна (предиктор) Доля 52,4% 16,7% 30,9% 

1 Глюкагонемія, 

нг/л 

Х±m 

CCF 

89±5 

-11,64 

56±4 

-11,89 

54±2 

-11,85 

Λ 

F 

0,520 

18,0 

2 Фосфатемія. 

мМ/л 

Х±m 

CCF 

1,14±0,03 

3635 

1,03±0,02 

3700 

1,30±0,01 

3408 

Λ 

F 

0,247 

19,2 

3 Кальційурія,  

мкМ/хв 

Х±m 

CCF 

3,01±0,41 

-36,8 

3,51±0,27 

-40,1 

1,14±0,24 

-25,0 

Λ 

F 

0,157 

18,8 

4 Кальцитонінова 

активність, у.о. 

Х±m 

CCF 

10,2±2,1 

81,9 

9,4±0,7 

83,6 

4,1±1,2 

77,2 

Λ 

F 

0,108 

18,4 

5 Інсулінемія,  

мОД/л 

Х±m 

CCF 

3,1±0,8 

104,2 

3,1±0,1 

105,9 

7,2±1,7 

98,9 

Λ 

F 

0,083 

17,2 

6 Магнійемія,  

мМ/л 

Х±m 

CCF 

0,78±0,01 

6092 

0,72±0,01 

6116 

0,73±0,02 

5833 

Λ 

F 

0,066 

16,5 

7 Гастринемія,  

нг/л 

Х±m 

CCF 

87±9 

15,54 

110±13 

15,73 

94±9 

14,79 

Λ 

F 

0,052 

15,9 



  

8 Кальційемія,  

мМ/л 

Х±m 

CCF 

2,46±0,12 

2179 

2,18±0,01 

2209 

2,20±0,02 

2085 

Λ 

F 

0,043 

15,3 

9 Вагальний тонус (ΔХ),  

мс 

Х±m 

CCF 

155±14 

-2,10 

157±32 

-2,17 

149±10 

-1,94 

Λ 

F 

0,033 

15,5 

10 Симпатичний тонус 

(АМо), % 

Х±m 

CCF 

18,8±1,9 

-9,76 

24,6±4,9 

-10,16 

17,0±1,8 

-9,15 

Λ 

F 

0,028 

14,9 

11 Шлункова секреція,  

мл/хв 

Х±m 

CCF 

1,60±0,19 

35,97 

2,05±0,28 

38,24 

2,26±0,19 

34,93 

Λ 

F 

0,024 

14,2 

12 Секреція трипсину (І),  

од/хв 

Х±m 

CCF 

400±97 

0,13 

78±42 

0,13 

230±49 

0,12 

Λ 

F 

0,022 

13,3 

13 Дуоденальна секреція (І), 

мл/хв 

Х±m 

CCF 

1,46±0,11 

-127,0 

1,05±0,23 

-128,1 

2,24±0,26 

-121,2 

Λ 

F 

0,020 

12,6 

 Constant -7518 -76186 -6789  

Root 1 0,71 -7,41 2,80 

Root 2 1,46 -0,94 -1,96 

Примітки. 1. X±m - початкові середні значення змінних та їх стандартні похибки.  

                    2. F, Λ -  параметри статистики Wilks (для всіх змінних р<10-6). 
 

Перша канонікальна функція через відсутність значущих структурних коефіцієнтв не підлягає 

інтерпретації, натомість друга відображує базальну глюкагонемію, прямо асоційовану із 

магнійемією та інверсно - із фосфатемією (табл. 10.9). 

Точність ретроспективного прогнозу несуттєвої панкреатичної реакції складає 95,5% (одна 

помилка на 22 дослідження), гальмівної реакції - 84,6% (дві помилки на 13 досліджень), тоді як 

прогноз стимулювальної реакції - безпомилковий для всіх семи хворих, про що свідчить її чітке 

розмежування на площині обидвох радикалів (рис. 10.16).  

Отже, в цілому з точністю 92,9% можливо спрогнозувати характер термінової інтегральної 

бальнеореакції панкреатичної секреції за констелляцією 13 базальних параметрів-предикторів, які 

відображують стан гормональної і вегетативної регуляції, рівень в плазмі та екскрецію з сечею 

електролітів, а також секрецію шлункового і дуоденального соку та трипсину.  

Застосування методу множинної кореляції дає можливість спрогнозувати з аналогічною 

похибкою виразність інтегральної панкреатичної реакції за конселляцією десяти базальних 

параметрів (табл. 10.11), а метод канонікальної кореляції уможливлює візуалізацію цієї залежності 

(рис. 10.17) 

 

Рис. 10.16. Діаграма розсіювання нестандартизваних канонікальних величин радикалів осіб з 

різними типами бальнеореакції панкреатичної секреції 
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Таблиця 10.11 

Параметри кореляційно-регресивної залежності інтегральної панкреатичної реакції від 

констелляції базальних функціонально-регуляторних параметрів 

 
Незалежні (кондиціонуючі) змінні r b ±m t p 

Вазопресинемія -0,67 -0,034 0,056 0,6 0,54 

Фосфатемія -0,66 -0,199 0,249 0,8 0,43 

Кальційурія 0,59 0,229 0,051 4,5 <10-4 

Секреція соку (І) -0,58 -0,396 0,127 3,1 0,004 

Секреція бікарбонату (І) -0,51 0,003 0,001 2,5 0,018 

Секреція ліпази (ІІ) -0,49 0,001 0,003 0,5 0,65 

Інсулінемія -0,40 -0,013 0,010 1,3 0,20 

Кальцитонінова активність 0,35 -0,42 0,012 3,6 0,001 

Фосфатурія -0,33 -0,257 0,078 3,3 0,002 

Хлоридурія 0,32 -0,001 0,003 0,2 0,8 

  а=2,00 0,34 5,8 <10-5 

    

Стандартна похибка для залежної змінної (інтегральної панкреатичної реакції): ±0,133 

R=0,937; R2=0,877; F(10,31)=22,2; χ2
(10)=73,4; Λ Prime=0,123; p<10-5                                                                    

 

Рис. 10.17. Канонікальна кореляція між констелляцією базальних параметрів (вісь Х) та 

інтегральною панкреатосекреторною бальнеореакцією (вісь Y) 

Кондиціонування інтегральної панкреатичної реакції парами базальних параметрів 

візуалізовано на рис. 10.18.  
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Рис. 10.18. Залежність інтегральної панкреатосекреторної бальнеореакції від базальних рівнів 

фосфатемії, фосфатурії і кальційурії  
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Метод канонікального аналізу дає можливість з'ясувати залежність змін сукупності всіх п'яти 

реєстрованих параметрів панкреатичної секреції від змін сукупності параметрів водно-сольового 

обміну та вегетативно-гормональної регуляції. 

Зокрема (рис. 10.19), коефіцієнт канонікальної кореляції панкреатосекреторного блоку (left set) з 

діуретично-салуретичним блоком (right set)  складає 0,981 (χ2
(35)=134; p<10-4; Λ Prime=0,020). При 

цьому в факторній структурі першого радикалу панкреатосекреторного блоку його компоненти 

(вірніше їх реакції) розташовані в наступному порядку (за величиною r): бікарбонат (0,893); об'єм 

соку (0,892); ліпаза (0,848); амілаза (0,804) і трипсин (0,708). Стосовно параметрів діуретично-

салуретичного блоку порядок наступний: кальційурія (-0,944); хлоридурія (-0,894); фосфатурія (-

0,878); діурез (-0,865); магнійурія (-0,840); ацидурія (-0,780) і рН сечі (-0,13). 
 

Рис. 10.19. Канонікальна кореляція між бальнеореакцією констелляції  параметрів 

сечовиділення (вісь Х) та панкреатичної секреції (вісь Y) 

 

Канонікальна кореляція між панкреатосекреторним блоком та трьома параметрами 

електролітемії (рис. 10.20) дещо слабша (r*=0,907; χ2
(15)=66,8; p<10-4; Λ Prime=0,161). Факторна 

структура першого радикалу панкреатосекреторного блоку наступна: об'єм соку (-0,899); 

бікарбонат (-0,890); ліпаза (-0,852); амілаза    (-0,789) і трипсин (-0,703); тоді як з-поміж 

електролітів найсуттєвішим є рівень фосфатемії (-0,948); менш значущим - кальційемії (-0,563) та 

незначущим -  хлоридемії (-0,03). 
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Рис. 10.20. Канонікальна кореляція між бальнеореакцією констелляції  параметрів 

електролітемії (вісь Х) та панкреатичної секреції (вісь Y) 
 

Нарешті (рис. 10.21), констатовано тісну пряму залежність бальнеореакції компонент 

панкреатичного соку від змін параметрів вегетативно-гормональної регуляції (r*=0,987; χ2
(45)=142; 

p<10-4; Λ Prime=0,014). Факторна структура першого радикалу панкреатосекреторного блоку має 

такий порядок: об'єм соку (0,897); бікарбонат (0,896); ліпаза (0,846); амілаза (0,800) і трипсин 

(0,710).            

 

Рис. 10.21. Канонікальна кореляція між бальнеореакцією констелляції  параметрів вегетативно-

гормональної регуляції (вісь Х) та панкреатичної секреції (вісь Y) 

 

З-поміж регуляторних параметрів чільне місце посідає динаміка кальцитонінової активності (-

0,928); далі слідують реакції вазопресинемії (0,883); симпатичного тонусу (-0,750); вагального 

тонусу (0,718); глюкагонемії (-0,299); гастринемії       (-0,223) і інсулінемії (-0,03). 
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Рис. 10.21. Канонікальна кореляція між бальнеореакцією констелляції  параметрів вегетативно-

гормональної регуляції (вісь Х) та панкреатичної секреції (вісь Y) 

Отже, не тільки характер, а й виразність термінової секреторної бальнеореакції підшлункової 

залози була тісно асоційована із супутніми змінами параметрів водно-сольового обміну та 

вегетативно-гормональної регуляції.  

Кожному з трьох типів панкреатосекреторної бальнеореакції була притаманна властива 

комбінація параметрів базальної шлункової секреції. Як видно з табл. 10.12, характер 

бальнеореакції панкреатичної секреції не залежав від рН базального шлункового соку.      

Таблиця 10.12 

 Параметри базальної шлункової секреції за різних типів термінової інтегральної секреторної 

реакції підшлункової залози на трускавецькі мінеральні води 
Тип реакції Р0 Р+ Р- 

Параметр M (min÷max) 

Швидкість секреції соку, мл/хв 

 1,25 (0,83÷1,67) 

1,60±0,19 

(22) 

2,05±0,28* 

(7) 

2,26±0,19* 

(13) 

рН кислого шлункового соку 

 1,75 (1,5÷2,0)  

2,27±0,11* 

(10) 

2,32±0,25* 

(5) 

2,05±0,17 

(7) 

рН лужного шлункового соку 

 6,2 (4,0÷8,3)  

6,2±0,3 

(12) 

5,6±0,6 

(2) 

6,3±0,5 

(6) 

 

Примітка: вірогідні відмінності від норми позначені *. 

Таблиця 10.13 

 Параметри фракційного дуоденального зондування за різних типів термінової інтегральної 

секреторної реакції підшлункової залози на трускавецькі мінеральні води 
 

 

Параметр зондування 

Реакція Р0 Р+ Р- 

n (n CCK) 22 (16) 7 (3) 13 (8) 

M (min÷max)    

Час закритого сфінктера Одді, хв 6 (5÷7) 7,6±0,8  6,1±0,4 6,4±0,5  

Тонус сфінктера Одді (індекс норми)  1,27±0,13* 1,01±0,06 1,07±0,08 

Підвищений, %  44 0 12,5 

Знижений, %  0 0 0 

Нормальний, %  56 100 87,5 

Час жовчі "А", хв 3 (2÷4) 3,5±0,7 2,7±0,6 2,9±0,5 

Тонус сфінктера Люткенса (індекс норми)  1,16±0,25 0,89±0,19 0,97±0,17 

Підвищений, %   25 0 12,5 

Знижений, %  37,5 33 37,5 

Нормальний, %  37,5 67 50 

Частість міхуревого рефлексу, %  73 43 62 
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Об'єм міхуревої жовчі, мл   64 (57÷71) 66±7 67±17 67±10 

Індекс норми об'єму   1,03±0,10 1,04±0,27 1,05±0,16 

Збільшений (гіпотонія), %  37,5 33 50 

Зменшений (гіпертонія), %  25 67 37,5 

Нормальний, %  37,5 0 12,5 

Час  жовчі "В", хв 17,5 (15÷20) 14±1* 20±2# 18±1# 

Індекс норми часу   0,85±0,06* 1,20±0,11# 1,09±0,09# 

Подовжений (гіперкінезія), %  0 33 12,5 

Вкорочений (гіпокінезія), %  31 0 12,5 

Нормальний, %  69 67 85 

Індекс дискінезії  1,25±0,19 0,98±0,14 1,05±0,13 

 

Примітки: 1. Істотні відмінності від норми позначені *. 

                   2. Істотні розбіжності з першою групою позначені #. 

                   3.Розбіжності між другою і третьою групами несуттєві. 

                   4. Для кожного типу приведено загальну кількість хворих, а в дужках - кількість хворих 

із холецистокінетичною (ССК) реакцією   

 

Кожний тип реакції панкреатичної секреції супроводжувався скороченням жовчевого міхура 

чи його відсутністю (табл. 10.13), яка мала місце у  36% обстежених. Натомість у більшості хворих 

(64%) у відповідь на інтрадуоденальне введення подразників було зареєстровано міхуревий 

рефлекс Мельцера-Лайона, за відсутності значущих розбіжностей частостей між різними 

мінеральними водами.  

При цьому час закритого сфінктера Одді вкладався в інтервал 5÷20 хв, тобто у 30% осіб 

констатовано гіпертонус цього сфінктера, натомість у більшості (70%) - норму. Час жовчі "А" 

зафіксовано в інтервалі 0,25÷15 хв, тобто він перевищує нормальний з обох сторін, що свідчить за 

гіпертонус сфінктера Люткенса у 22%, нормальний - у 41%, гіпотонус - у 37% осіб. Час жовчі "В" 

виявився в межах норми у 67% хворих, суттєво скороченим, як відображення гіпокінезії міхура - у 

26%, натомість гіперкінезія констатована лише у 7% осіб. Нормальний об'єм жовчі "В" зафіксовано 

лише у 26% осіб, а у 41% - збільшений, що свідчить про гіпотонію жовчевого міхура, ще у 33% 

хворих констатовано його гіпертонію. 

Стан моторно-евакуаторної функції жовчевивідних шляхів в групах осіб, у котрих скорочення 

жовчевого міхура супроводжується різними типами реакції панкреатичної секреції, мав свої 

особливості. Зокрема, активація панкреатичної секреції спостерігалась у осіб з, як правило, 

нормальною руховою активністю міхура, підвищеним чи зниженим його тонусом в поєднанні із 

нормальним тонусом сфінктерів. Натомість гальмівна секреторна реакція підшлункової залози 

асоціювалась із частішими випадками гіпертонусу сфінктерів та рідшими - міхура та його 

гіперкінезії. 

Отже, холецистокінетична бальнеореакція асоційована із нормальним, рідше - підвищеним 

тонусом сфінктера Одді, широким спектром стану тонусу сфінктера Люткенса і жовчевого міхура 

та його нормальною чи ослабленою руховою активністю. 

З-поміж параметрів гормональної регуляції (табл. 10.14) значущих розбіжностей не виявлено, 

за винятком нижчого базального рівня глюкагонемії та відчутнішої інсулінінкреторної 

бальнеореакції у осіб із відсутньою холецистокінетичною реакцією на мінеральну воду. 
 

Таблиця 10.14 

 Параметри гормональної регуляції за наявності (ССК+) чи відсутності (ССК-) 

холецистокінетичного ефекту трускавецьких мінеральних вод  
 

Змінна 

M (min÷max) 

Кластер  ССК+ ССК- 

Період n=27 n=15 

Вазопресинемія, 

нг/л 

2,15 (0÷4,3) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

2,76±0,27 

1,93±0,09 

-0,134±0,037* 

2,86±0,39 

1,79±0,14 

-0,186±0,053* 

Кальцитонінова 

активність, у.о. 

18 (13÷23) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

8,1±1,3 

20,7±6,4 

+0,271±0,130* 

8,4±2,6 

20,2±8,3 

+0,368±0,180* 

Гастринемія, 

нг/л 

72 (28÷115) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

89±8 

88±9 

-0,037±0,021 

100±8 

103±9 

0,013±0,022 



  

Глюкагонемія, 

нг/л 

94 (50÷138) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

79±5 

88±2 

+0,070±0,025* 

62±5# 

82±3 

+0,133±0,028* 

Інсулінемія, 

мОД/л 

13 (3÷23) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

4,7±1,0 

7,6±1,1 

+0,217±0,075* 

3,8±1,2 

9,2±1,2 

+0,532±0,080*# 

 

Не було виявлено істотних розбіжностей між базальними параметрами вегетативної регуляції 

(табл. 10.15). Разом з тим, альтернативні холецистокінетичні ефекти супроводжувались 

різноскерованими змінами цих параметрів у відповідь на вживання мінеральної води: міхуревий 

рефлекс асоціювався із суттєвим підвищенням вегетативної реактивності і зниженням індексу 

вегетативного балансу (за рахунок підвищення вагального тонусу та реципрокного зниження - 

симпатичного), тоді як антихолецистокінетичному ефекту аккомпанують протилежні зміни 

холінергічно-адренергічної регуляції. 
 

Таблиця 10.15 

 Параметри вегетативної регуляції за наявності чи відсутності холецистокінетичного ефекту 

трускавецьких мінеральних вод  

 
Змінна 

M (min÷max) 

Кластер  ССК+ ССК- 

Період n=27 n=15 

Симпатичний тонус 

(АМо), % 

20 (15÷25) 

Базальний 

На 20-й хв 

lg(20/Б) 

18,1±1,8 

15,9±1,5 

-0,049±0,013* 

21,1±2,2 

25,3±2,8# 

+0,072±0,022*# 

Вагальний тонус 

(ΔХ), мс 

112 (75÷150) 

Базальний 

На 20-й хв 

lg(20/Б) 

151±9 

216±18* 

+0,133±0,017* 

157±21 

100±9# 

-0,168±0,043* 

Індекс вегетатив-

ного балансу, од. 

178 (125÷230) 

Базальний 

На 20-й хв 

lg(20/Б) 

163±31 

119±27 

-0,182±0,021* 

198±45 

329±71* 

+0,240±0,056*# 

Вегетативна 

реактивність, од 

Базальний 

На 20-й хв 

lg(20/Б) 

4,2±0,8 

5,0±0,8 

+0,116±0,057* 

4,0±1,1 

2,0±0,4# 

-0,225±0,100*# 

 

Для з'ясування можливості прогнозування появи міхуревого рефлексу чи його відсутності ми 

знову звернулись до дискримінантного аналізу. Виявлено 13 провісників (табл. 10. 16). Розділяюча 

інформація цілком сконденсована у одному радикалі, який поглинає 78,6% дисперсії (r*=0,887; Λ 

Wilks'=0,214; χ2=52; р<10-5). Радикал корелює із вагальним тонусом (r=-0,39) та із активністю 

амілази (r=0,24) і секрецією ліпази (r=0,23) в першій базальній порції дуоденального вмісту. 



  

 

Таблиця 10.16  

Підсумки дискримінантного аналізу факторів, що зумовлюють появу міхуревого рефлексу чи 

його відсутність, на інтрадуоденальне введення трускавецьких мінеральних вод 
 

 

№ Змінна (предиктор) Кластер ССК+ ССК-  

64,3% 35,7% 

1. Вагальний тонус (ΔХ),  

мс 

Х±m 

CCF 

151±9 

0,569 

157±21 

0,491 

Λ 

F 

0,647 

21,8 

2. Симпатичний тонус (АМо),  

% 

Х±m 

CCF 

18,1±1,8 

3,53 

21,1±2,2 

3,16 

Λ 

F 

0,542 

16,5 

3. Активність амілази (І),  

од/мл 

Х±m 

CCF 

903±124 

-0,036 

1719±304 

-0,031 

Λ 

F 

0,485 

13,5 

4. Кальційемія,  

мМ/л 

Х±m 

CCF 

2,41±0,10 

133 

2,19±0,01 

121 

Λ 

F 

0,440 

11,8 

5. Шлункова секреція,  

мл/хв 

Х±m 

CCF 

1,90±0,16 

10,8 

1,84±0,24 

10,3 

Λ 

F 

0,404 

10,6 

6. Секреція ліпази (І),  

од/хв 

Х±m 

CCF 

22,6±3,9 

-0,876 

47,9±9,8 

-0,735 

Λ 

F 

0,387 

9,2 

7. Активність амілази (ІІ),  

од/мл 

Х±m 

CCF 

920±109 

0,045 

1381±241 

0,039 

Λ 

F 

0,363 

8,5 

8. Вазопресинемія,  

нг/л 

Х±m 

CCF 

2,76±0,27 

43,5 

2,86±0,39 

39,7 

Λ 

F 

0,341 

8,0 

9. Секреція трипсину (ІІ),  

од/хв 

Х±m 

CCF 

283±82 

-0,068 

202±81 

-0,058 

Λ 

F 

0,309 

7,9 

10

. 

Секреція трипсину (І),  

од/хв 

Х±m 

CCF 

255±45 

0,086 

178±42 

0,074 

Λ 

F 

0,264 

8,7 

11

. 

Гастринемія,  

нг/л 

Х±m 

CCF 

89±8 

1,86 

100±8 

1,75 

Λ 

F 

0,236 

8,8 

12

. 

Магнійемія,  

мМ/л 

Х±m 

CCF 

0,75±0,01 

850 

0,76±0,02 

823 

Λ 

F 

0,223 

8,4 

13

. 

Глюкагонемія,  

нг/л 

Х±m 

CCF 

79±5 

0,603 

62±5 

0,542 

Λ 

F 

0,214 

7,9 

  Constan

t 

-746,2 -657,7   

  Root1 -1,395 2,511   

Примітки. 1. X±m - початкові середні значення змінних та їх стандартні похибки. 

                   2. CCF - коефіцієнти класифікуючих функцій. 

                   3. Constant - константи класифікуючих функцій. 

                   4. F, Λ -  параметри статистики Wilks (р<10-4÷10-6). 

Віддаль Mahalanobis між центрами кластерів, альтернативних стосовно міхуревого рефлексу, 

складає 4,0 (F(13,3)=7,9; p<10-5). При цьому холецисто-кінетичну бальнеореакцію зумовлюють 

виключно негативні величини індивідуальних нестандартизованих канонікальних радикалів, 

натомість відсутності міхуревого рефлексу передують, за єдиним винятком, позитивні величини 

радикалів (рис. 10.22). Тобто поява міхуревого рефлексу у 27 осіб піддається безпомилковому 

прогнозу, а із 15 осіб, у котрих рефлекс на мінеральну воду не виникає, така ситуація 

ретроспективно прогнозується у 14. Отже, за сукупністю 13 базальних параметрів, які стосуються 

вегетативної регуляції, вмісту в плазмі регуляторних поліпептидів, кальцію і магнію та шлункової і 

дуоденальної секреції, але не типу мінеральної води, можна з точністю 97,6% передбачити 

виникнення чи відсутність міхуревого рефлексу на її інтрадуоденальне введення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Із врахуванням двох критеріїв - наявності чи відсутності міхуревого рефлексу та характеру 

зміни інтегрального стану панкреатичної секреції у відповідь на інтрадуоденальне введення 

трускавецьких мінеральних вод, можна виділити наявність 6 варіантів термінової 

холецистокінетично-панкреатосекреторної реакції. Найчастіше (38,1% випадків) у хворих 

зустрічалось поєднання скорочення жовчевого міхура із відсутністю панкреатичної секреторної 

реакції (С+Р0). У 19,0% поява міхуревого рефлексу поєднувалась із гальмуванням секреції 

підшлункової залози (С+Р-) і досить рідко (7,2% хворих) - із її активацією (С+Р+). Відсутність 

скоротливої реакції міхура на подразник у поєднанні із несуттєвими змінами секреції підшлункової 

залози з тенденцією до гальмування (С-Р0-) мала місце у 14,3% обстежених, ще у 11,9% випадків 

констатовано відчутне гальмування секреції (С-Р-), а лише у 9,5% хворих, жовчевий міхур яких не 

скорочувався, виявлено активацію панкреатичної секреції (С-Р+).  

Детальна характеристика параметрів панкреатичної секреції в базальному та послідовному 

періодах дуоденального зондування у хворих з 6 варіантами холецистокінетично-

панкреатосекреторних реакцій приведена в табл. 10.17. 
 

Таблиця 10.17 

 Параметри панкреатичної секреції за різних типів холецистокінетично-панкреатосекреторних 

реакцій на трускавецькі мінеральні води  
 

Змінна 

M (min÷max) 

Кластер (%) С+Р0 С+Р+ С+Р- С-Р0- С-Р+ С-Р- 

Період 38,1% 7,2% 19,0% 14,3% 9,5% 11,9% 

Секреція соку,  

мл/хв 

 1,42 (1,18÷1,67) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

1,26±0,11 

1,17±0,13 

-0,05±0,03 

0,58±0,08 

1,25±0,14 

+0,33±0,07* 

2,58±0,39 

1,25±0,23 

-0,32±0,05* 

1,75±0,10 

1,50±0,14 

-0,07±0,04 

1,13±0,24 

1,63±0,12 

+0,19±0,12 

1,44±0,23 

0,65±0,06 

-0,33±0,08* 

Секреція НСО3
-, 

мкМ/хв 

 60 (40÷80) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

55±8 

53±10 

-0,06±0,05 

14±4 

50±10 

+0,57±0,13* 

203±53 

59±23 

-0,60±0,09* 

95±9 

74±12 

-0,13±0,07 

47±16 

83±12 

+0,36±0,23 

71±19 

15±3 

-0,62±0,15* 

Секреція амілази,  

од./хв 

 1175 (980÷1370) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

1221±235 

1760±332 

+0,14±0,06* 

463±214 

1453±819 

+0,46±0,08* 

2152±319 

1681±560 

-0,25±0,11* 

2087±547 

1657±623 

-0,15±0,14 

1705±511 

5603±733 

+0,57±0,11* 

2444±856 

752±220 

-0,47±0,05* 

Секреція трипсину, 

од./хв 

 547 (455÷640) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

343±94 

378±89 

+0,09±0,10 

43±11 

499±172 

+1,04±0,24* 

305±76 

101±40 

-0,48±0,14* 

464±198 

210±83 

-0,33±0,09* 

85±60 

675±288 

+0,90±0,20* 

205±117 

251±93 

+0,20±0,24 

Секреція    ліпази,  

од./хв 

 17 (14÷20) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

17,0±2,6 

14,9±1,9 

-0,03±0,04 

6,9±0,3 

19,8±5,8 

+0,41±0,17* 

30,8±4,3 

12,6±2,2 

-0,41±0,09* 

41,9±6,9 

39,8±10,9 

-0,04±0,09 

17,9±6,6 

28,5±6,8 

+0,29±0,23 

36,1±11,2 

12,3±2,0 

-0,40±0,11* 

Інтегральний секреторний ефект +0,02±0,02 +0,56±0,06* -0,41±0,08* -0,15±0,05* +0,46±0,09* -0,32±0,11* 

 

Рис. 10.22. Базальні нестандартизовані канонікальні величини радикала, що кондиціонує 

появу міхуревого рефлексу (оливковий колір) чи його відсутність (золотистий колір) 
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Примітки: 1. Наявність (С+) чи відсутність (С-) міхуревого рефлексу (холецистокінетичного  ефекту).  

                           2. Інтегральна секреторна реакція несуттєва (Р0), позитивна (Р+) чи негативна (Р-). 

                           3. Істотні зміни параметрів секреції (lg П/Б) позначені *. 

 

Звертає на себе увагу, що навіть в межах одного і того ж типу реакції зміни окремих 

параметрів секреції відбуваються в різній мірі. Зокрема, гальмівна секреторна реакція на тлі 

міхуревого рефлексу характеризується найвідчутнішим зменшенням секреції бікарбонату за 

мінімального гальмування виділення амілази та соку, натомість міра гальмування секреції 

трипсину та ліпази відповідає такій інтегральної секреторної відповіді. У випадках поєднання 

гальмівної секреторної реакції та відсутності скоротливої реакції міхура теж максимально 

пригнічується секреція бікарбонату, разом з тим, виділення трипсину не змінюється. При 

реєстрації  активації секреції приріст виділення амілази, трипсину і ліпази був виражений 

приблизно одинаково попри альтернативні холецистокінетичні реакції. Натомість активація 

секреції соку і бікарбонату була відчутніша за наявності міхуревого рефлесу. У випадках 

відсутності суттєвих інтегральних змін стану секреції зареєстровано істотне гальмування секреції 

трипсину на тлі відсутності холецистокінетичного ефекту та приріст секреції амілази за наявності 

такого ефекту. Супутні зміни параметрів водно-сольового обміну приведені в табл. 6.18. 
Таблиця 6.18  

Параметри водно-сольового обміну за різних типів холецистокінетично-панкреатосекреторних реакцій 

на трускавецькі мінеральні води  

 

Змінна 

M (min÷max) 

Кластер %) С+Р0 С+Р+ С+Р- С-Р0- С-Р+ С-Р- 

Період 38,1% 7,2% 19,0% 14,3% 9,5% 11,9% 

Діурез,               

мл/хв 

0,80 (0,55÷1,05) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

0,77±0,07 

0,84±0,09 

+0,03±0,05 

0,59±0,02 

0,49±0,03 

-0,08±0,03* 

0,79±0,17 

1,98±0,37 

+0,43±0,03* 

1,06±0,18 

1,73±0,25 

+0,23±0,09* 

0,63±0,04 

0,49±0,02 

-0,11±0,04* 

0,61±0,18 

1,55±0,39 

+0,43±0,04* 

Хлоридурез,   

мкМ/хв 

125 (83÷167) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

84±4 

104±9 

+0,07±0,05 

75±1 

56±2 

-0,13±0,01* 

74±15 

202±30 

+0,48±0,04* 

88±9 

170±25 

+0,28±0,08* 

74±1 

56±2 

-0,13±0,01* 

59±15 

168±31 

+0,49±0,05* 

Фосфатурез,     

мкМ/хв 

26 (7÷45) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

19,0±1,3 

21,8±2,0 

+0,05±0,04 

16,3±0,1 

14,8±1,7 

-0,05±0,05 

22,8±4,9 

60,0±11,0 

+0,46±0,03* 

25,9±3,8 

44,2±9,3 

+0,22±0,10* 

17,1±0,8 

14,7±1,2 

-0,07±0,04 

17,1±5,1 

45,2±11,2 

+0,45±0,05* 

Кальційурез, 

мкМ/хв 

2,8 (1,0÷4,5) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

3,2±0,4 

2,8±0,2 

-0,01±0,07 

3,6±0,4 

1,1±0,3 

-0,60±0,13* 

1,3±0,3 

4,7±1,2 

+0,55±0,02* 

2,5±1,0 

3,8±1,1 

+0,29±0,11* 

3,4±0,4 

1,2±0,3 

-0,51±0,13* 

0,8±0,3 

2,8±1,3 

+0,52±0,04* 

Магнійурез,   

мкМ/хв 

4,5 (2,1÷7) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

0,74±0,05 

0,71±0,07 

-0,02±0,05 

0,62±0,04 

0,50±0,03 

-0,10±0,05* 

0,71±0,14 

1,71±0,25 

+0,43±0,04* 

0,89±0,14 

1,41±0,20 

+0,21±0,09* 

0,61±0,03 

0,51±0,03 

-0,08±0,04* 

0,55±0,15 

1,38±0,26 

+0,44±0,05* 

Ацидоурез,  

мкМ/хв 

13,9 (7,0÷20,8) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

15,4±1,3 

12,6±1,4 

-0,10±0,04* 

15,5±0,2 

13,4±2,1 

-0,07±0,07 

20,5±4,5 

34,2±4,2 

+0,30±0,07* 

24,2±3,7 

26,4±3,9 

+0,04±0,05 

16,1±0,6 

13,5±1,5 

-0,09±0,05 

15,5±4,6 

26,9±4,7 

+0,29±0,11* 

рН сечі 

5,75 (5,0÷6,5) 

Базальний 

Послідовний 

П - Б 

6,03±0,13 

6,51±0,15 

+0,48±0,13* 

5,23±0,13 

5,67±0,26 

+0,43±0,13* 

5,91±0,03 

6,54±0,13 

+0,63±0,16* 

5,37±0,24 

6,37±0,27 

+1,00±0,05* 

5,38±0,17 

5,63±0,19 

+0,25±0,20 

5,86±0,07 

6,52±0,17 

+0,66±0,23* 

Кальційемія,  

мМ/л 

2,60 (2,20÷3,00) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

2,55±0,15 

2,37±0,06 

-0,02±0,02 

2,19±0,01 

2,27±0,02 

+0,02±0,01* 

2,21±0,03 

2,04±0,05 

-0,04±0,01* 

2,20±0,02 

2,13±0,06 

-0,02±0,01* 

2,18±0,01 

2,28±0,01 

+0,02±0,01* 

2,18±0,04 

1,99±0,05 

-0,04±0,01* 

Магнійемія,  

мМ/л  

0,88 (0,50÷1,25) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

0,78±0,01 

0,80±0,02 

+0,01±0,01 

0,72±0,02 

0,79±0,03 

+0,04±0,03 

0,71±0,02 

0,74±0,03 

+0,01±0,01 

0,79±0,03 

0,88±0,03 

+0,05±0,01* 

0,71±0,02 

0,80±0,02 

+0,05±0,02* 

0,76±0,03 

0,80±0,05 

+0,02±0,01 

Хлоридемія,  

мМ/л  

102,5 (95÷110) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

104±2 

103±2 

-0,01±0,01 

109±6 

107±2 

-0,01±0,03 

110±4 

105±5 

-0,02±0,01* 

111±3 

103±7 

-0,03±0,02 

111±5 

106±1 

-0,02±0,02 

115±4 

114±6 

-0,01±0,01 

Фосфатемія,  

мМ/л  

0,95 (0,60÷1,29) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

1,12±0,03 

1,13±0,04 

+0,01±0,01 

1,03±0,03 

1,33±0,03 

+0,11±0,01* 

1,30±0,01 

1,21±0,01 

-0,03±0,01* 

1,20±0,06 

1,21±0,02 

+0,01±0,02 

1,03±0,03 

1,28±0,06 

+0,09±0,02* 

1,30±0,01 

1,22±0,01 

-0,03±0,01* 

 

Отже, добре відомі діуретичний та салуретичний термінові реакції на  трускавецькі мінеральні 

води, спостережувані у більшості хворих, цілком закономірно супроводжуються гальмуванням  

панкреатичної секреції з наявністю чи відсутністю міхуревого рефлексу. З іншого боку, значно 



  

рідші випадки активації секреції, знову ж за альтернативних холецистокінетичних ефектів, 

поєднуються із уповільненням сечовиділення, що теж спостерігається на практиці. 

Одним із механізмів тієї чи іншої коомбінації змін кальційемії, фосфатемії, кальційурезу і 

фосфатурезу, очевидно, є відповідна зміна кальцитонінової активності крові (табл. 10.19), що 

поєднується із змінами інших параметрів гуморальної та вегетативної регуляції (табл. 10.20). 
 

Таблиця 10.19 

 Параметри гормональної регуляції за різних типів холецистокінетично-панкреатосекреторних 

реакцій на трускавецькі мінеральні води  
 

Змінна 

M (min÷max) 

Кластер(%) С+Р0 С+Р+ С+Р- С-Р0- С-Р+ С-Р- 

Період 38,1% 7,2% 19,0% 14,3% 9,5% 11,9% 

Вазопресинемія, 

нг/л 

2,15 (0÷4,3) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

2,25±0,06 

2,04±0,09 

-0,05±0,03 

2,10±0,02 

2,36±0,04 

+0,05±0,01* 

4,00±0,76 

1,56±0,16 

-0,37±0,04* 

2,32±0,08 

1,57±0,21 

-0,19±0,07* 

2,09±0,02 

2,35±0,02 

+0,05±0,01* 

4,11±1,00 

1,58±0,21 

-0,38±0,05* 

Кальцитонінова 

активність, у.о. 

18 (13÷23) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

16,3±1,0 

16,5±0,5 

+0,02±0,03 

17,5±0,7 

11,4±1,6 

-0,19±0,05* 

13,1±1,7 

23,9±2,8 

+0,27±0,01* 

16,2±2,6 

20,9±2,2 

+0,13±0,06* 

17,4±0,5 

11,9±1,2 

-0,17±,04* 

11,0±1,8 

19,7±2,9 

+0,26±0,02* 

Гастринемія, 

нг/л 

72 (28÷115) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

83±12 

71±11 

-0,09±0,03* 

100±17 

91±12 

-0,03±0,02 

97±12 

119±20 

+0,06±0,02* 

97±9 

110±12 

+0,05±0,04 

118±21 

104±15 

-0,05±0,02* 

89±14 

95±21 

+0,01±0,03 

Глюкагонемія, 

нг/л 

94 (50÷138) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

95±5 

91±3 

-0,01±0,02 

52±0,4 

81±1 

+0,19±0,01* 

56±3 

86±4 

+0,19±0,04* 

73±11 

80±5 

+0,06±0,04 

59±7 

83±2 

+0,15±0,04* 

53±3 

84±7 

+0,20±0,05* 

Інсулінемія, 

мОД/л 

13 (3÷23) 

Базальний 

Послідовний 

lgП/Б 

3,7±1,1 

4,4±1,1 

+0,06±0,10 

3,0±0,3 

9,7±0,3 

+0,51±0,02* 

7,3±2,3 

13,1±1,7 

+0,41±0,10* 

1,5±0,3 

6,6±1,3 

+0,62±0,13* 

3,2±0,2 

8,6±1,1 

+0,42±0,09* 

7,0±3,3 

12,8±2,6 

+0,51±0,18* 
 

Із даних табл. 10.20 випливає, що холецистокінетична реакція на мінеральні води, незалежно 

від характеру панкреатосекреторної, супроводжувалась помірним послабленням на 20-й хв 

симпатичних і реципрокним, дещо вираженішим, посиленням вагусних регуляторних впливів, що в 

підсумку суттєво зміщує вегетативний баланс в бік ваготонії. Натомість відсутність міхуревого 

рефлексу супроводжувалась протилежним зсувом вегетативного балансу переважно за рахунок 

ослаблення ваготонусу. Вегетативна реактивність проявляє лише тенденцію до підвищення в 

першому випадку та зниження - в другому. 
 

Таблиця 10.20 

Параметри первинної вегетативної реакції, що передує різним типам  холецистокінетично-

панкреатосекреторних реакцій на трускавецькі мінеральні води  
 

Змінна 

M (min÷max) 

Кластер(%) С+Р0 С+Р+ С+Р- С-Р0- С-Р+ С-Р- 

Період 38,1% 7,2% 19,0% 14,3% 9,5% 11,9% 

Симпатотонус   

(АМо), % 

20 (15÷25) 

Базальний 

20' 

lg (20/Б) 

16±1 

14±1 

-0,04±0,02* 

34±9 

28±7 

-0,08±0,01* 

17±3 

15,5±3 

-0,05±0,02* 

27±4 

33±5 

+0,08±0,04 

18±2 

22±4 

+0,08±0,03* 

17±2 

19±3 

+0,05±0,03 

Ваготонус 

(ΔХ), мс 

112 (75÷150) 

Базальний 

20' 

lg (20/Б) 

157±12 

231±21 

+0,16±0,02* 

117±20 

176±50 

+0,09±0,05 

154±13 

201±23 

+0,10±0,03* 

150±43 

78±10 

-0,22±0,09* 

186±43 

108±23 

-0,22±0,04* 

143±18 

121±14 

-0,07±0,04 

Індекс вегета-

тивного балансу  

178 (125÷230) 

Базальний 

20' 

lg (20/Б) 

124±22 

78±13 

-0,20±0,03* 

422±82 

335±70 

-0,17±0,08* 

144±55 

120±57 

-0,15±0,04* 

287±80 

492±85 

+0,30±0,12* 

147±60 

288±70 

+0,30±0,02* 

132±31 

167±33 

+0,12±0,06* 

Індекс напружен-

ня Баєвського  

100 (60÷190) 

Базальний 

20' 

lg (20/Б) 

71±14 

43±8 

-0,20±0,03* 

337±70 

244±50 

-0,21±0,08* 

89±35 

81±38 

-0,11±0,04* 

206±71 

362±80 

+0,32±0,13* 

88±30 

165±40 

+0,32±0,03* 

77±14 

98±15 

+0,12±0,07 

Вегетативна 

реактивність, од 

Базальний 

20' 

lg (20/Б) 

4,6±1,1 

5,6±1,2 

+0,09±0,07 

1,7±0,3 

2,0±0,8 

+0,04±0,07 

4,2±1,3 

4,9±0,7 

+0,20±0,12 

5,2±2,5 

2,0±0,6 

-0,26±0,16 

3,0±0,9 

0,9±0,2 

-0,49±0,07* 

3,3±1,1 

2,9±0,9 

+0,04±0,18 
 

При спробі спрогнозувати тип холецистокінетично-секреторної реакції за низкою початкових 

параметрів відібрано 18 предикторів (табл. 10.21). 



  

Таблиця 10.21 

Підсумки дискримінантного аналізу факторів, що зумовлюють певний тип реакції дуодено-

панкреато-біліарної системи на інтрадуоденальне введення трускавецьких мінеральних вод 
 

 

№ Змінна (предиктор) Кластер С+Р0 С-Р0- С+Р- С-Р- С+Р+ С-Р+  
Частість 38,1% 14,3% 19,0% 11,9% 7,2% 9,5% 

1. Секреція НСО3
- (І), 

мкМ/хв 

Х±m 

CCF 
59±9 

-10,5 

106±12 

-10,4 

221±43 

-7,9 

70±17 

-6,3 

17,5±7 

-10,5 

64±24 

-11,8 

Λ 

F 

0.42 

10,0 

2. Глюкагонемія, 

нг/л 

Х±m 

CCF 
95±5 

-8,5 

73±11 

-9,7 

56±3 

-8,0 

53±3 

-7,5 

52±0,4 

-13,5 

59±7 

-12,5 

Λ 

F 

0,17 

9,95 

3. Фосфатемія. 

мМ/л 

Х±m 

CCF 
1,12±0,03 

-1327 

1,20±0,06 

-1432 

1,30±0,01 

-1208 

1,30±0,01 

-1124 

1,03±0,03 

-1945 

1,03±0,02 

-1840 

Λ 

F 

0,09 

8,7 

4. Кальційурія, 

мкМ/хв 

Х±m 

CCF 
3,2±0,4 

-56,2 

2,5±1,0 

-57,9 

1,3±0,3 

-61,0 

0,8±0,3 

-55,2 

3,7±0,4 

-56,3 

3,4±0,4 

-55,2 

Λ 

F 

0,05 

7,8 

5. Кальцитонінова 

активність, у.о. 

Х±m 

CCF 
16,3±1,0 

29,8 

16,2±2,6 

32,0 

13,1±1,7 

29,8 

11,0±1,8 

27,8 

17,5±0,7 

37,3 

17,4±0,5 

35,8 

Λ 

F 

0,03 

8,0 

6. Симпатичний тонус 

(АМо), % 

Х±m 

CCF 
15,7±1,5 

3,1 

27,2±4,2 

4,3 

17,3±2,8 

3,2 

16,6±2,1 

3,9 

33,7±9,3 

0,9 

17,8±2,2 

1,3 

Λ 

F 

0,02 

7,2 

7. Вагальний тонус 

(ΔХ), мс 

Х±m 

CCF 
157±12 

0,93 

150±43 

1,09 

154±13 

0,88 

143±18 

0,86 

117±45 

1,32 

186±43 

1,22 

Λ 

F 

0,01 

6,5 

8. Магнійемія, 

мМ/л 

Х±m 

CCF 
0,78±0,01 

2156 

0,79±0,03 

2382 

0,71±0,02 

2031 

0,76±0,03 

1963 

0,72±0,02 

2810 

0,72±0,01 

2667 

Λ 

F 

0,01 

6,1 

9. Хлоридемія, 

мМ/л 

Х±m 

CCF 
104±2 

-0,55 

111±3 

-1,25 

110±4 

-0,46 

115±4 

-0,26 

109±6 

-2,79 

111±4 

-2,10 

Λ 

F 

0,007 

5,7 

10. 
рН сечі 

Х±m 

CCF 
6,03±0,13 

444 

5,37±0,24 

462 

5,91±0,03 

422 

5,86±0,07 

394 

5,23±0,13 

574 

5,38±0,17 

549 

Λ 

F 

0,005 

5,4 

11. Інсулінемія, 

мОД/л 

Х±m 

CCF 
3,7±1,1 

-4,9 

1,5±0,3 

-5,4 

7,3±2,3 

-4,1 

7,0±3,2 

-4,0 

3,0±0,1 

-7,5 

3,2±0,1 

-7,3 

Λ 

F 

0,004 

5,3 

12. Шлункова секреція, 

мл/хв 

Х±m 

CCF 
1,63±0,20 

-21,2 

1,53±0,48 

-23,6 

2,50±0,25 

-17,7 

1,87±0,25 

-17,4 

1,78±0,22 

-30,1 

2,25±0,45 

-26,1 

Λ 

F 

0,003 

5,2 

13. Індекс напруження 

Баєвського, од. 

Х±m 

CCF 
71±14 

0,35 

206±71 

0,37 

89±35 

0,34 

77±14 

0,26 

337±70 

0,70 

88±30 

0,60 

Λ 

F 

0,002 

5,0 

14. Секреція ліпази, 

од/хв 

Х±m 

CCF 
18,4±4,0 

-0,16 

58,8±13,5 

0,08 

36,7±8,5 

-0,17 

53,5±23,2 

-0,04 

7,2±0,1 

0,08 

24,5±9,4 

0,07 

Λ 

F 

0,002 

4,7 

15. Секреція НСО3
- (ІІ), 

мкМ/хв 

Х±m 

CCF 
51±8 

6,7 

83±12 

8,1 

185±64 

5,5 

72±25 

5,1 

9,6±0,4 

8,2 

31±11 

8,8 

Λ 

F 

0,001 

4,6 

16. Дуоденальна 

секреція (ІІ), мл/хв 

Х±m 

CCF 
1,22±0,11 

-211 

1,63±0,13 

-226 

2,42±0,48 

-177 

1,42±,30 

-153 

0,50±0,03 

-238 

0,93±0,19 

-252 

Λ 

F 

0,001 

4,4 

17. Дуоденальна 

секреція (І), мл/хв 

Х±m 

CCF 
1,31±0,12 

393,5 

1,86±0,13 

385 

2,73±0,30 

327,5 

1,46±0,20 

266 

0,67±0,17 

399 

1,34±0,32 

433 

Λ 

F 

0,001 

4,3 

18. 
рН шлункового соку 

Х±m 

CCF 
4,5±0,5 

5,2 

4,2±0,9 

6,5 

3,3±0,6 

5,0 

5,5±1,1 

6,3 

2,5±0,4 

4,1 

3,8±1,0 

4,8 

Λ 

F 

0,00054,

2 

  Constant -1193 -1280 -1164 -1116 -1287 -1259   

Примітки. 1. X±m - початкові середні значення змінних та їх стандартні похибки. 

                   2. CCF - коефіцієнти класифікуючих функцій. 

                   3. Constant - константи класифікуючих функцій. 

                   4. F, Λ -  параметри статистики Wilks (для всіх змінних р<10-6). 
 

Перелічені провісники, будучи включені у дискримінаційні функції, дозволяють із 100%-ою 

точністю спрогнозувати кожен із шести варіантів термі-нових бальнеореакцій. Прогностична 

інформація, яка міститься у предикторах, сконденсована у п'яти радикалах (табл. 10.22). 
 

Таблиця 10.22 

Середні величини всіх виявлених канонікальних коренів 
 

Кластер Root 1(64,3%) Root 2(19,9%) Root 3(10,0%) Root 4(3,9%) Root 5(1,9%) 

С+Р0 1,0 2,7 -0,6 0,1 -0,1 

С+Р+ -10,0 -0,9 1,0 -0,5 -1,8 

С+Р- 3,5 -1,6 2,4 0,95 -0,1 

С-Р+ -7,6 0,2 1,3 -0,2 1,7 

С-Р0- -0,6 -3,3 -2,9 0,85 0,1 

С-Р- 3,8 -1,8 0 -2,5 0,1 

 



  

При цьому І радикал містить 64,3% загальних дискримінантних можливостей і він пояснює 

95,3% дисперсії (Λ Wilks'=0,0005; χ2=223; р<10-6), другий - відповідно 19,9% і 86,1% (Λ 

Wilks'=0,0095; χ2=135; р<10-5), третій - 10,0% і 75,7% (Λ Wilks'=0,069; χ2=78; р=0,004), четвертий - 

лише 3,9% і 54,6% (Λ Wilks'=0,28; χ2=37; р=0,19), а п'ятий - решту 1,9% і 37,6% (Λ Wilks'=0,62; 

χ2=14; р=0,47), тобто двома останніми радикалами можна знехтувати. 

І канонічна функція не корелює суттєво з жодним із предикторів; ІІ функція - із 

глюкагонемією (r=+0,37) та із фосфатемією (r=-0,23); ІІІ - із глюкагонемією, але протилежного 

характеру (r=-0,35), магнійемією (r=-0,31), а також із базальною швидкістю шлункової секреції 

(r=+0,24); IV - із концентрацією бікарбонату в першій (r=+0,52) та другій (r=+0,37) 10-хвилинних 

порціях дуоденального вмісту та швидкостями секреції останнього (r=+0,52 і +0,32 відповідно); V - 

із індексом напруження Баєвського (r=-0,52), інтенсивністю симпатичних (r=-0,45) та вагальних 

(r=+0,30) регуляторних впливів. 

Потужність дискримінації (за критерієм Wilks’ Λ) складає 0,0005; значення F-статистики, 

зв’язаної з Wilks’ Λ: approx. F (90,96)=4,2; p<10-4. Віддалі Mahalanobis між кластерами склали:   

С+Р0 і С+Р+ – 12,9 (F=8,6; р<10-4); С+Р0 і С+Р- – 6,3 (F=5,6; р=0,0002); С+Р0 і С-Р+ – 10,0 (F=7,4; 

р<10-4); С+Р0 і С-Р0- – 7,3 (F=5,8; р=0,0002); С+Р0 і С-Р- – 6,4 (F=3,8; р=0,003); С+Р+ і С+Р- – 14,9 

(F=10,2; р<10-5); С+Р+ і С-Р0- – 11,6 (F=5,6; р=0,0002); С+Р+ і С-Р- – 15,4 (F=9,2; р<10-5); С+Р- і     

С-Р+ – 12,4 (F=9,5; р<10-5); С+Р- і С-Р0- – 7,5 (F=4,8; р=0,0006); С-Р+ і С-Р0- – 9,8 (F=5,3; 

р=0,0004); С-Р+ і С-Р- – 12,9 (F=8,4; р<10-4); С-Р0- і С-Р- – 6,9 (F=3,2; р=0,008); С+Р- і С-Р- – 4,6 

(F=1,56; р=0,17); С+Р+ і С-Р+ – 4,8 (F=0,82; р=0,66).  

Після візуалізації викладеного на площині перших двох радикалів (рис.10.23), які містять в 

сумі 84,2% дискримінантних можливостей, видно, що кластери чітко розмежовані, за винятком 

двох: С+Р- і С-Р-, спільним для котрих є гальмівна панкреатосекреторна реакція. На площині І і ІІІ 

радикалів (74,3% дискри-мінантних можливостей) розмежування виявляється значно чіткішим - 

лише одна інверсія. 

 



  

Рис. 10.23. Діаграма розсіювання нестандартизованих канонікальних величин перших трьох 

радикалів осіб різних кластерів 

 

 

 

 

C+P0      

C+P+      

C+P-      

C-P+      

C-P0      

C-P-      

Root 1

Roo
t 2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

C+P0      

C+P+      

C+P-      

C-P+      

C-P0      

C-P-      

Root 1

Roo
t 3

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8



  

На 3D діаграмі  (рис. 10.24) візуалізовані значення перших трьох, що поглинають 94,2% 

дисперсії, канонікальних радикалів усіх шести кластерів. Видно, що всі вони просторово 

розмежовані. 

 

Рис. 10.24. Індивідуальні (зліва) та середньокластерні (справа) величини перших трьох 

канонікальних радикалів   

При цьому як за стимулювальної, так і за гальмівної панкреатосектерної реакцій величини 

перших двох радикалів приблизно однакові, тоді як значення третіх радикалів локалізуються за 

відсутності міхуревого рефлексу  вище порівняно з такими хворих з наявністю рефлексу. 

Натомість у випадках несуттєвих  панкреатосектерних реакцій суттєво відмінні  величини як 

перших двох радикалів (за знаком), так і третього радикалу (кількісно в діапазоні негативних 

значень). 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що термінові реакції функціонального 

стану органів дуодено-панкреато-біліарної зони на трускавецькі питні мінеральні води "Нафтуся" 

та джерел №1 і №2 тісно реципрокно пов'язані із діуретичним та холеретичним ефектами і 

реалізуються за участю вегетативної нервової системи, вазопресину, кальцитоніну та регуляторних 

поліпептидів гастроентеро-панкреатичної нейро-ендокринної системи. Разом з тим, ці реакції 

неспецифічні, тобто не визначаються хімічним складом мінеральної води.  

При співставленні хімічного складу застосованих мінеральних вод можна бачити, що суттєві 

розбіжності їх мінералізації, яка складає (в г/л) відповідно 0,7; 5,3 і 10,7, зумовлені різним вмістом 

натрію і хлориду. Натомість вміст бікарбонатів, кальцію і магнію, в меншій мірі - сульфату - майже 

ідентичний. З огляду на відсутність значущих розбіжностей між бальнеореакціями  параметрів 

панкреатичної секреції та її вегетативно-гуморальної регуляції на різні води- подразники 

("Нафтуся" та джерел №1 і №2), випливає припущення, що діючими началами цих подразників є 

іони бікарбонату, кальцію і магнію та, можливо, органічні речовини. 

Характер бальнеореакції закономірно зумовлений констелляцією початкових параметрів стану 

регуляторних механізмів, електролітного обміну, функцій органів травлення і сечовиділення та 

піддається надійному прогнозуванню. Це дозволить в майбутньому здійснювати їх корекцію. 



  

РОЗДІЛ 11 

ТИПИ РЕАКЦІЇ БАЗАЛЬНОЇ  ЗОВНІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

НА КУРС БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ 

Дослідження проведено в формі клініко-фізіологічного спостереження за 23 хворими на 

оксалатний уролітіаз, поєднаний з хронічним безкам'яним холециститом в фазі ремісії та гастритом 

із збереженою чи зниженою кислотосекреторною функцією. Стан зовнішньосекреторної функції  

підшлункової залози оцінювали за вмістом в базальному дуоденальному секреті та дебітом (дві 10-

хвилинні порції)  бікарбонатів, амілази, трипсину і ліпази. При цьому додатково оцінювали 

початковий стан шлункової секреції та кислотопродукції.  

Перед зондуванням визначали рівень в крові інсуліну, глюкагону, гастрину і вазопресину; в 

крові та сечі - кальцію, магнію, неорганічних фосфатів, хлориду; рН сечі, її титраційну кислотність 

та швидкість діурезу з розрахунком на цій основі швидкостей салурезу та ацидоурезу. Окрім того, 

оцінювали стан вегетативної регуляції.  

Згідно із існуючими рекомендаціями [18], за 1 год до їжі хворі вживали воду "Нафтуся" в дозі 

3мл/кг, поєднуючи її з вживанням в дозі 1,5 мл/кг води дж. №1 (за 30 хв до їжі) або №2 (за 15 хв до 

їжі), залежно від стану кислотосекреторної функції шлунку. Наприкінці 3-тижневого  курсу пиття 

проводили повторні дослідження.  

На відміну від наших попередників, ми аналізуємо не лише лужність дуоденального вмісту і 

активність його ферментів, а й дебіт останніх і бікарбонатів. Це повніше характеризує 

зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози [3,8,16]. 

Ретроспективно обстежений контингент за величинами 23 початкових і кінцевих параметрів 

методом кластерного аналізу  (k-mean clustering) розділено на дві групи (табл. 11.1). Напочатку 

лікування евклідова віддаль між групами складала 1268, натомість наприкінці - лише 540, тобто 

міра міжгрупових відмінностей зменшилась в 2,3 р. Це зумовлено суттєвими змінами 

інтегрального стану базальної секреції в обидвох групах: віддаль між початковим і кінцевим 

станом для І групи склала 576, для ІІ - 273. 

Таблиця 11.1 

Динаміка бікарбонатів і ферментів базального дуоденального секрету  внаслідок курсу пиття 

трускавецьких мінеральних вод 

 
Змінна 

M (min÷max) 

Група (n) Перша (11) Друга (12) 

Зондування І порція ІІ порція І порція ІІ порція 

Секреція соку, мл/хв 

 1,42 (1,18÷1,67) 

Напочатку 

Наприкінці 

1,57±0,15 

2,12±0,25 

1,24±0,13 

1,90±0,23 

1,13±0,16 

1,65±0,22 

1,03±0,13 

1,55±0,20 

Концентрація НСО3
-, мкМ/мл 

 42 (28÷56) 

Напочатку 

Наприкінці 

48±4 

61±5 

39±5 

53±6 

35±4 

50±7 

33±3 

47±7 

Секреція НСО3
-, мкМ/хв 

 60 (40÷80) 

Напочатку 

Наприкінці 

80±13 

144±18 

54±13 

123±24 

48±11 

100±19 

38±7 

91±16 

Активність амілази, од./мл 

 825 (690÷960) 

Напочатку 

Наприкінці 

2840±215 

1398±188 

2250±206 

1230±101 

493±43 

746±80 

444±37 

886±95 

Секреція амілази, од./хв 

 1175 (980÷1370) 

Напочатку 

Наприкінці 

4315±364 

2558±237 

2651±357 

2216±345 

535±69 

974±98 

442±63 

1030±125 

Активність трипсину, од./мл 

 385 (320÷450) 

Напочатку 

Наприкінці 

192±70 

186±26 

123±66 

141±16 

129±39 

343±90 

97±39 

535±115 

Секреція трипсину, од./хв 

 547 (455÷640) 

Напочатку 

Наприкінці 

358±40 

368±45 

167±21 

258±50 

142±43 

349±53 

101±42 

588±95 

Активність    ліпази, од./мл 

 12 (10÷14) 

Напочатку 

Наприкінці 

37±14 

23±4 

16±3 

12±1 

15±4 

9±2 

11±1 

12±1 

Секреція    ліпази, од./хв 

 17 (14÷20) 

Напочатку 

Наприкінці 

52±16 

46±7 

19±5 

21±3 

21±8 

17±4 

12±3 

18±3 

 

Проте представлені результати кластерного аналізу не дають інформації про скерованість змін 

функції і міру відхилення її від норми. Тому на наступному етапі актуальні величини швидкостей 

секреції соку, бікарбонатів та ферментів було перераховано у % від середньої норми (табл. 11.2). 



  

Таблиця 11.2 

Динаміка параметрів панкреатичної секреції внаслідок курсу пиття трускавецьких 

мінеральних вод 

 
Змінна 

M (min÷max) 

Група (n) ГК+А-Т±Л± (11) ГК+А+Т+Л± (12) 

Зондування X±m %СН±m X±m %СН±m 

Секреція соку, мл/хв 

1,42 (1,18÷1,67) 

Напочатку 

Наприкінці 

1,41±0,14 

2,01±0,24 

99±10 

142±18*# 

1,08±0,13 

1,60±0,21 

76±9* 

113±15# 

Секреція НСО3
-, мкМ/хв 

60 (40÷80) 

Напочатку 

Наприкінці 

67±12 

134±21 

112±21 

223±35*# 

43±8 

95±17 

72±13* 

159±28*# 

Секреція амілази, од./хв 

1175 (980÷1370) 

Напочатку 

Наприкінці 

3483±349 

2387±153 

297±30* 

203±13*# 

488±56 

1002±85 

42±5* 

85±7*# 

Секреція трипсину, од./хв 

547 (455÷640) 

Напочатку 

Наприкінці 

263±60 

313±42 

48±9* 

57±8* 

122±42 

468±61 

22±8* 

86±12# 

Секреція    ліпази, од./хв 

17 (14÷20) 

Напочатку 

Наприкінці 

35±8 

34±4 

208±50* 

200±24* 

16±4 

17±3 

97±18 

102±18 

Примітки: 1. Істотні відхилення від середньої норми позначенi *.  

                     2. Істотні курсові ефекти позначені #. 

 

Виявлено, що у хворих І групи початково квазінормальні рівні базальної секреції соку та 

бікарбонатів зростають відповідно в півтора та два рази. Натомість втричі підвищена секреція 

амілази суттєво зменшується, але лише до рівня, що вдвічі перевищує СН. Разом з тим, ні вдвічі 

знижений рівень секреції трипсину, ні вдвічі підвищений - ліпази, не підлягають суттєвому впливу 

питного лікування. У хворих ІІ групи знижений рівень базального соковиділення в результаті 

лікування піднімається до верхньої межі зони норми, а аналогічний рівень секреції бікарбонатів 

досягає півтори СН. Значно знижені базальні дебіти амілази і, особливо, трипсину наприкінці 

лікування досягають нижніх меж зони норми, тоді як квазінормальний дебіт ліпази практично не 

змінюється. Це дає підстави позначити І групу у вигляді ГК+А-Т±Л±, а ІІ - ГК+А+Т+Л±. 

Відомо, що більш адекватна оцінка як міри відхилення параметра від норми, так і його 

динаміки може бути дана шляхом обчислення індексу d, який враховує варіабельність параметра та 

його вагомість. Окрім того, за сукупністю індексів d окремих параметрів можна зробити 

інтегральну оцінку функції чи стану. Результати обчислень відображені в табл. 11.3. 
 

Таблиця 11.3 

 Динаміка індексів d параметрів панкреатичної секреції внаслідок курсу пиття трускавецьких 

мінеральних вод 
 

Параметр Група (n) 
ГК+А-Т-Л± 

(11) 

ГК+А+Т+Л± 

(12) 

Секреція соку 

Cv=0,52; a=1,58 

Напочатку 

Наприкінці 

-0,03 

+1,26 

-0,72 

+0,39 

Секреція НСО3
- 

Cv=1,04; a=0,80 

Напочатку 

Наприкінці 

+0,09 

+0,95 

-0,22 

+0,45 

Секреція амілази 

Cv=0,73; a=1,14 

Напочатку 

Наприкінці 

+3,09 

+1,62 

-0,91 

-0,24 

Секреція трипсину 

Cv=1,16; a=0,71 

Напочатку 

Наприкінці 

-0,32 

-0,26 

-0,48 

-0,09 

Секреція    ліпази 

Cv=0,69; a=1,20 

Напочатку 

Наприкінці 

+1,89 

+1,75 

-0,05 

+0,04 

Гідрокінетична функція 

 

Напочатку 

Наприкінці 

+0,06 

+1,12 

-0,53 

+0,42 

Екболічна функція 

 

Напочатку 

Наприкінці 

+2,08 

+1,36 

-0,59 

-0,14 
 

Викладене дає підстави номінувати курсовий бальнеоефект у хворих І групи як 

супернормальна активація гідрокінетичної функції в поєднанні із частковою редукцією базальної 

гіперсекреції амілази на тлі ареактивності вираженої гіперсекреції ліпази і помірної гіпосекреції 

трипсину. Екболічна гіперфункція в цілому редукується, але не нормалізується.  

Курсовий ефект питного лікування хворих ІІ групи полягає у активації в межах зони норми 

гідрокінетичної функції в поєднанні з нормалізуючою активацією секреції амілази і трипсину, 

знову ж на тлі ареактивності нормальної секреції ліпази. 



  

Звертає на себе увагу те, що кількісні зміни (у σ) рівнів гідрокінетичної функції майже 

одинакові в обох групах: +1,06 і +0,96, як і їх відсутність стосовно базальної секреції ліпази: -0,14 і 

+0,09 в І і ІІ групі відповідно. Для трипсину зміни складають +0,06 і +0,39, натомість для амілази: -

1,47 і +0,67.  

З метою виявлення параметрів-змінних, які визначають розбіжності між чотирма кластерами-

групами  (початковими і кінцевими двох варіантів курсових ефектів), тобто є характеристичними, 

проведено дискримінантний аналіз. Із введених 40 параметрів програмою включено у модель 12 

(табл. 11.4). Вони стосуються не лише панкреатичної секреції, а й шлункової, а також вегетативно-

гуморальної регуляції. 
 

Таблиця 11.4  

Підсумки дискримінантного аналізу факторів, що характеризують стан функціональних 

систем напочатку (П) та наприкінці (К) бальнеотерапії хворих І і ІІ груп 
 

№ Змінна Група Іп ІІп Ік ІІк  

1. Секреція амілази (І), 

од/хв 

Х±m 

CCF 

4315±364 

0,015 

535±69 

-0,010 

2559±237 

0,002 

974±98 

-0,009 

Λ 

F 

0,149 

70,5 

2. Активність амілази (ІІ), 

од/мл 

Х±m 

CCF 

2250±206 

0,027 

444±37 

-0,005 

1230±101 

0,011 

886±95 

0,011 

Λ 

F 

0,090 

28,0 

3. Секреція трипсину (ІІ), 

од/хв 

Х±m 

CCF 

167±21 

0,033 

101±42 

-0,004 

258±50 

0,015 

588±95 

0,017 

Λ 

F 

0,064 

19,8 

4. Лужність (І), 

мкМ/мл 

Х±m 

CCF 

48±4 

2,373 

35±4 

1,048 

61±5 

1,830 

50±7 

3,277 

Λ 

F 

0,046 

16,5 

5. Вегетативна 

реактивність, од 

Х±m 

CCF 

4,7±2,2 

-2,170 

3,3±1,0 

1,413 

5,4±1,4 

-0,263 

3,1±0,8 

-0,310 

Λ 

F 

0,036 

14,3 

6. Секреція ліпази (І), 

од/хв 

Х±m 

CCF 

52±16 

0,251 

21±8 

0,049 

46±7 

0,146 

17±4 

-0,054 

Λ 

F 

0,028 

12,9 

7. Дуоденальна секреція 

(І), мл/хв 

Х±m 

CCF 

1,57±0,15 

-40,68 

1,13±0,16 

-19,88 

2,12±0,25 

-31,00 

1,65±0,22 

-63,22 

Λ 

F 

0,019 

12,8 

8. Кальційемія, 

мМ/л 

Х±m 

CCF 

2,19±0,02 

2,739 

2,31±0,12 

25,62 

2,48±0,16 

15,80 

2,29±0,13 

12,74 

Λ 

F 

0,014 

12,3 

9. Гастринемія, 

нг/л 

Х±m 

CCF 

98±9 

0,069 

93±10 

0,250 

97±15 

0,170 

82±12 

0,129 

Λ 

F 

0,011 

11,8 

10. Активність амілази (І), 

од/мл 

Х±m 

CCF 

2840±215 

0,024 

439±43 

0,013 

1398±188 

0,019 

746±80 

0,022 

Λ 

F 

0,009 

10,8 

11. Шлункова секреція, 

мл/хв 

Х±m 

CCF 

2,43±0,22 

8,852 

1,58±0,15 

3,695 

1,85±0,17 

5,852 

1,84±0,19 

3,251 

Λ 

F 

0,008 

9,9 

12. Активність трипсину 

(І), 

од/мл 

Х±m 

CCF 

192±70 

0,014 

129±39 

-0,004 

186±26 

0,005 

343±90 

0,004 

Λ 

F 

0,007 

9,2 

  Constant -144,90 -54,48 -85,34 -67,26   
 

Примітки. 1. X±m - початкові середні значення змінних та їх стандартні похибки (в дужках - 

номер порції). 

                   2. CCF - коефіцієнти класифікуючих функцій. 

                   3. Constant - константи класифікуючих функцій. 

                   4. Λ, F -  параметри статистики Wilks (для всіх змінних р<10-6). 

 

Розділяюча інформація згущена у трьох радикалах, при цьому в І - 88,0%; в ІІ - 10,8%; в ІІІ - 

лише 1,2%. І радикал суттєво корелює із секрецією амілази з І порцією базального соку (r=0,47), 

активністю амілази в І  (r=0,34) та ІІ (r=0,28) порціях, тобто може бути номінований амілазним. ІІ 

радикал позитивно корелює із секрецією трипсину з ІІ порцією соку (r=0,31) та негативно - із 

секрецією амілази із І порцією (r=-0,32), тобто характеризує диспанкреатизм. ІІІ радикал 

пов'язаний найтісніше із параметрами гідрокінетичної функції: лужністю та об'ємом І порції 

(r=0,77 і 0,76 відповідно), в меншій мірі - із параметрами екболічної функції: активністю амілази в І 

порції (r=-0,43) і секрецією з нею ліпази (r=0,27), а також - кальційемією (r=0,40). 

За сукупністю перелічених параметрів віддаль Mahalanobis як міра відмінностей складає: між 

обидвома групами до лікування - 14,7 (F=49.0; р<10-6); між ними ж після лікування - 4,9 (F=7,1; 

р<10-6); між кінцевими та початковими станами в І групі - 7,3 (F=11,8; р<10-6); в ІІ групі - 6,1 

(F=11,5; р<10-6). Отже, в обидвох групах під впливом лікування відбулися приблизно одинаково 

виражені зміни, що призвело до суттєвого зменшення початкових розбіжностей між ними.  



  

Рис. 11.1 унаочнює, що функціональний стан хворих І групи напочатку лікування (Е) 

характеризується позитивними величинами І кореня (10,7÷6,4; пересічно: 8,5) і квазінульовим - ІІ 

кореня (-2,3÷0,4; пересічно: -0,6), а внаслідок лікування (А) зміщується впритул до центру 

площини: І корінь - до 1,7 (3,5÷0,2), ІІ до -0,9 (-2,4÷0,7). Натомість хворі ІІ групи напочатку 

лікування (D) характеризуються протилежними величинами І кореня (-7,0÷-4,1; пересічно: -5,4) і 

аналогічними - ІІ кореня (-3,2÷0,2; пересічно: -1,3), а лікування (С) знову зміщує величини І кореня 

в напрямку до нуля (-2,3÷0,6; пересічно: -1,2), разом з тим, центроїд ІІ кореня зростає до 2,7 

(1,2÷3,9). Із врахуванням того, що І корінь пояснює 96,1% дисперсії (r*=0,980; Λ Wilks'=0,007; 

χ2=157; p<10-6), тоді як ІІ - лише 75,0% (r*=0,866; Λ Wilks'=0,187; χ2=54; p<10-3), а ІІІ - всього 25,4% 

(r*=0,504; Λ Wilks'=0,746; χ2=9,4; p=0,5), можна стверджувати, що як активований функціональний 

стан хворих І групи, так і пригнічений - ІІ групи, під впливом бальнеотерапії наближуються до 

зони норми (навколо центру координат), тобто має місце амбівалентно-еквілібраторний 

(нормалізуючий) ефект. 

 

Рис. 11.1. Діаграма розсіювання нестандартизованих величин перших двох радикалів 

функціонального стану хворих двох груп напочатку та наприкінці бальнеотерапії 

 

Таблиця 11.5 

 Підсумки дискримінантного аналізу факторів, що зумовлюють певний тип реакції базальної  

зовнішньої секреції підшлункової залози на курс бальнеотерапії хворих І і ІІ груп 

 

№ Предиктор  Група Іп ІІп  

1. 
Активність амілази (І),  

од/мл 

Х±m 

CCF 

2840±215 

0,272 

493±43 

0,010 

Λ 

F 

0,083 

189 

2. 
Секреція амілази (І),  

од/хв 

Х±m 

CCF 

4315±364 

0,129 

535±69 

0,017 

Λ 

F 

0,049 

156 

3. 
Титрована кислотність сечі, 

мМ/л 

Х±m 

CCF 

19,4±3,6 

-12,32 

15,0±0,6 

2,642 

Λ 

F 

0,020 

242 

4. 
Шлункова секреція,  

мл/хв 

Х±m 

CCF 

2,43±0,22 

56,65 

1,58±0,15 

-1,020 

Λ 

F 

0,013 

256 

5. 
Секреція трипсину (І),  

од/хв 

Х±m 

CCF 

358±40 

0,129 

142±43 

0,002 

Λ 

F 

0,010 

250 

6. 
Вагальний тонус (ΔХ),  

мс 

Х±m 

CCF 

159±26 

-0,516 

147±14 

0,201 

Λ 

F 

0,006 

331 

7. 
Секреція НСО3

- (ІІ),  

мкМ/хв 

Х±m 

CCF 

54±13 

-1,062 

38±7 

0,086 

Λ 

F 

0,004 

431 

8. 
Вазопресинемія,  

нг/л 

Х±m 

CCF 

2,93±0,38 

33,60 

2,25±0,06 

14,86 

Λ 

F 

0,003 

378 

  Constant -50,7 -618,6   

 

З'ясовано можливість безпомилкового прогнозування характеру бальнеореакції на курс пиття 

за 8 предикторами (табл.11.5). Видно, що до їх складу входять, окрім 4 початкових параметрів 

панкреатичної секреції, швидкість шлункової секреції, титрована кислотність сечі, вагальний тонус 

та рівень в плазмі вазопресину.  
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За сукупністю предикторів групи різко відрізняються між собою: віддаль Мahalanobis складає 

36,1 (F=371; p<10-6). Вся прогностична інформація міститься у одному корені, який поглинає 

99,67% дисперсії (r*=0,998; Λ Wilks'=0,0033; χ2=74,3; p<10-6), проте суттєво не корелює з жодним із 

предикторів.  

Отже, хворі на оксалатний уролітіаз з супутніми холециститом і гастритом характеризуються 

порушеннями екзокринних функцій підшлункової залози. Курс комбінованого пиття води 

"Нафтуся" і джерел №1 та №2 активує квазінормальний рівень гідрокінетичної функції, нормалізує 

знижену секрецію трипсину, викликає тенденцію до нормалізації як зниженої, так і підвищеної 

секреції амілази, не впливаючи суттєво ні на нормальну, ні на підвищену секрецію ліпази. 

Характер курсової бальнеореакції зумовлений саме констелляцією початкових параметрів секреції, 

сечовиділення та вегетативно-гуморальної регуляції, але не видом мінеральної води чи їх 

комбінації.  



  

ВИСНОВКИ 
 

Проведеними дослідженнями вирішено важливу проблему - з'ясовано вегетативно-гуморальні 

механізми термінових і курсових сумісних функціональних реакцій органів гастродуодено-

панкреато-біліарної системи на вживання питних мінеральних вод курорту Трускавець (Нафтусі  та 

джерел № 1 і №2) та фактори, що зумовлюють характер та виразність цих реакцій. 

1. Методом факторного аналізу виявлено три незалежних кластери базальних параметрів 

гастроентеро-панкреатичної ендокринної і вегетативної нервової систем, електролітемії, 

секреторно-евакуаторної функції шлунку та діуретично-салуретичної функції нирок, пов'язаних 

між собою причинно-наслідковими функціональними зв'язками. Інформація про ефекти БАВН 

сконденсована у трьох загальних факторах. Перший з них інтерпретується як регуляторний 

бальнеоефект, другий - як гастро-ренальний, а третій - об'єднує ефекти БАВН на вміст в плазмі 

електролітів, опосередковані гуморально-гормональними механізмами. 

2. Проаналізовано і квалітативні (якісні) варіанти ефектів БАВН на рН шлункового соку.  

Сформовано 7 квалітативних варіантів ефектів. Найчастішим (25% від обстеженого контингенту) 

виявився варіант N/N+, тобто підвищення кислотності соку в межах нормоацидності, ще у 13% 

осіб мало місце зниження кислотності в межах норми (N/N-). У 16% випадків констатовано перехід 

нормоацидності у гіперацидність (N/H), а у 4% - у субацидність (N/S), тобто якісні зміни рН соку. 

Стосовно хворих із базальною анацидністю у більшості  (20 осіб) вона трансформувалася у 

субацидність (An/S), у 7 - цілком нормалізувалась (An/N), разом з тим, у 10 - залишалась без 

суттєвих змін  (An/An). 

3. Досліджено нейро-гуморальні механізми ефектів. Показало, по-перше, що вирішальну роль у 

характері і виразності ефектів БАВН на рН шлункового соку відіграють ранні  зміни регуляторних 

параметрів ГЕПЕС і ВНС. По-друге, кислотоінгібіторні ефекти спричиняються,  головним чином, 

зниженням вагального тонусу і підвищенням рівня глюкагонемії, натомість у стимуляції 

ацидогенезу головні ролі відіграють підвищення гастринемії і зниження глюкагонемії. 

4. Методом дискримінантного аналізу засвідчено, що коректність ретроспективної 

ідентифікації осіб кластерів An/An i N/S складає 100%, N/N+ - 96%, An/S - 95%, N/N- - 92%, N/H - 

87%. Натомість 5 із 7 осіб кластера An/N помилково ретроспективно відносяться до кластера An/S 

(коректність 29%). В цілому коректність класифікації складає 89%. Іншими словами, в майбутніх 

дослідженнях саме з такою точністю можна спрогнозувати той чи інший квалітативний варіант 

термінових ефектів БАВН на рН шлункового соку, зареєструвавши всього 14 початкових 

параметрів. З-поміж них 4 характеризують базальну секрецію шлунка, 6 - вміст в плазмі 

електролітів та їх співвідношення, залежні від мінералокортикоїдної і кальцитонінової 

активностей, 3 - регуляторні нейро-гуморальні параметри, а також день курсу бальнеотерапії, 

основу якої складає саме пиття БАВН. 

5.  При оцінці ефектів за змінами кислотопродукції у 34% хворих  виявлено гальмування 

базальної секреції кислоти після вживання БАВН, яке носить кількісний гідрокінетичний характер, 

тобто відбувається в межах певної якості - гіпо-, суб- та нормоацидної секреції, внаслідок, 

головним чином, зменшення швидкості соковиділення за відсутності суттєвих змін рН соку та 

концентрації в ньому хлориду, натрію, калію та пепсину. Натомість у 66% хворих БАВН активує 

базальну кислотопродукцію. При цьому у 26% активація має кількісний, а у 40% - якісний кислото-

екболічний характер, тобто активуються секреторні функції парієтальних і головних клітин 

фундальних залоз шлунку. 

6. Показано, що обидва варіанти гальмівних ефектів БАВН на кислотопродукцію спричинені, 

головним чином, раннім (на 20-й хв) зниженням вагального тонусу і підвищенням глюкагонемії, 

тоді як роль гастрину несуттєва. Підвищення глюкагонемії має значення і в пізній (на 45-й хв) фазі 

варіанту  N/N-, в той час як вплив інших регуляторних чинників редукується чи нівелюється. 

Натомість у стимуляції кислотопродукції раннє підвищення рівня гастринемії відіграє головну 

роль, як і підвищення вагального тонусу та зниження - симпатичного. Роль зниження рівня 

глюкагонемії вагоміша в пізній фазі реакції, хоч проявляється і в ранній фазі. 

7. Виявлено 5 предикторів ретроспективного прогнозу варіанту ефекту БАВН на 

кислотопродукцію. Точність прогнозу варіанту An/An- складає 100%. З досить високою точністю 

можливо спрогнозувати також варіанти ефектів N/N+ (75%) та S/S- (73%); при цьому головним 

постачальником помилок виступають особи, котрі реагують за варіантом An/S, точність прогнозу 

якого - лише 59%.  Натомість прогноз варіантів N/N- і An/N слід вважати недостатньо точним (50% 

і 43% відповідно). Загальна точність складає 67%. 



  

8. Ультрасонографічна реєстрація об'єму жовчевого міхура засвідчила, що активація 

кислотопродукції в межах норми (N/N+) супроводжується відчутним холецистокінетичним 

ефектом. Перехід анацидності у субацидність (An/S) теж асоційований із  холецистокінетичним 

ефектом, але млявим. Натомість ацидоінгібіторні ефекти БАВН супроводжуються 

слабовираженими двофазними (дилятаторно-контрактильними) моторними реакціями жовчевого 

міхура. 

9. Залежно від характеру змін соковиділення та сечовиділення виділено чотири варіанти 

термінових секреторно-діуретичних ефектів БАВН. У 42% випадків констатовано прискорення 

обидвох процесів, а у 15% - їх уповільнення, тобто односпрямовані зміни шлункової секреції та 

діурезу мали місце у 57% спостережень. В той же час у другої половини обстежених гастро-

ренальні відносини за умови вживання БАВН мали реципрокний характер: у 34% сповільнення 

соковиділення поєднувалося із прискоренням діурезу, а у 9% - констатовано активацію шлункової 

секреції в поєднанні із уповільненням сечовиділення. Діуретичні ефекти БАВН, за визначенням, 

дуже тісно інверсно корелюють із змінами вмісту в крові антидіуретичного гормону на 45-й хв 

реакції. АДГ відіграє незначну роль і у одночасних змінах секреції шлункового соку. Своєю 

чергою, зміни діурезу слабко інверсно пов'язані із пізніми змінами гастринемії. Ефект БАВН на 

секрецію кислотної компоненти соку інверсно посередньо детермінується пізньою фазою 

глюкагонемічної реакції  і  слабко - гастринемічної, тоді як зміни секреції лужної компоненти соку 

спричинені, передовсім, змінами паратиринової активності на 45-й хв та глюкагонемії на 15-й хв. 

З-поміж параметрів вегетативної регуляції лише зміна симпатичного тонусу на 40-й хв реакції 

слабо інверсно пов'язана із змінами як діурезу, так і секреції кислотної компоненти соку. Остання 

відчутніше детермінується симпатотонічним і ваготонічним ефектами БАВН на 20-й хв. Ефект на 

секрецію лужної компоненти соку детермінується вегетотропними ефектами на 20-й хв слабшою 

мірою стосовно змін симпатичного і вагального тонусів відповідно. Канонікальний кореляційний 

аналіз засвідчує дуже тісний зв'язок між змінами показників гормональної і вегетативної регуляції 

- з одного боку, та соко- і сечовиділення - з іншого боку. 

10. З'ясовано, що відчутний холецистокінетичний ефект (ХЦКЕ) має місце лише у випадках 

одночасної активації соко- і сечовиділення. За антисекреторно-діуретичного ефекту ХЦКЕ вельми 

млявий, а за решти двох ефектів - практично відсутній. Оцінка рівнів кровоплину через шлунок, 

печінку та нирки показала, що одночасне прискорення секреції і діурезу, асоційоване із ХЦКЕ, 

супроводжується збільшенням кровопостачання шлунка,  печінки і нирок, тоді як секреторно-

антидіуретичний ефект асоціюється із збільшенням кровоплину лише через шлунок. При цьому ще 

в більшій мірі зростає кровопостачання печінки, але без скорочення жовчевого міхура. 

Антисекреторно-діуретичний ефект супроводжується ростом кровоплину через нирки в поєднанні 

із зниженням його через шлунок, при цьому приріст кровопостачання печінки мінімальний, а 

ХЦКЕ млявий. Нарешті, антисекреторно-антидіуретичний ефект БАВН протікає на тлі незмінного 

кровопостачання шлунку і нирок в поєднанні із збільшенням кровоплину через печінку, але без 

скорочення жовчевого міхура. 

11. Виявлено сім варіантів термінових сумісних холецистокінетичних і кислото-секреторних 

бальнеореакцій, асоційованих із відповідними змінами параметрів холінергічно-адренергічної та 

глюкагон-гастринової регуляції. Показано, що характер і виразність бальнеореакції зумовлені не 

хімічним складом мінеральної води, а констелляцією 8 базальних параметрів вегетативно-

гормональної регуляції та кислотопродукції, і піддаються прогнозуванню з точністю 76%. 

12. Розкрито холінергічно-адренергічний механізм виявлених чотирьох типів різноскерованих 

фазних холецистокінетичних реакцій на вживання води Нафтуся та їх динаміки під вливом курсу 

бальнетерапії. 

13. Використовуючи дискримінантний аналіз, відібрано шість реперних часово-об'ємних точок 

постпрандіальної холецистоволюмограми, чим удосконалено методичний підхід до діагностики 

дискінезії жовчевивідних шляхів. Виявлено предиктори типу дискінезії та їх вегетативний 

супровід. Показано, що серед хворих з поєднаною хронічною патологією травної системи, які 

прибувають на курорт Трускавець, найчастішою є гіпокінетична-нормотонічна, а найрідшою - 

гіпертонічна- гіперкінетична дискінезія. 

14. Показано, що традиційна питна бальнеотерапія недостатньо ефективна щодо корекції 

кінетики та тонусу жовчевивідних шляхів, тому необхідно застосовувати вкорочену, інвертовану, 

пірроксан- та платифілін-питну лікувальні методики. 

15. Методом кластерного аналізу здійснено природну класифікацію різноскерованих термінових 

реакцій на трускавецькі мінеральні води холекінетики та панкреатичної секреції у пацієнтів із 



  

оксалатним уролітіазом, поєднаним із хронічним холециститом і гастритом. Виявлено 6 варіантів-

кластерів. З'ясовано роль нейро-гуморальних факторів в механізмах бальнеореакцій органів 

дуодено-панкреато-біліарної зони. Методом дискримінантного аналізу виявлено предиктори типів 

реакцій і доказано можливість їх високоймовірного прогнозування за сукупністю цих предикторів - 

початкових параметрів секреції, гуморально-вегетативної регуляції і екскреції з сечею 

електролітів. 

16. Показано, що хворі на оксалатний уролітіаз з супутніми холециститом і гастритом 

характеризуються порушеннями екзокринних функцій підшлункової залози. Курс комбінованого 

пиття води Нафтуся і джерел №1 та №2 підвищує квазінормальний рівень гідрокінетичної функції, 

нормалізує знижену секрецію трипсину, викликає тенденцію до нормалізації як зниженої, так і 

підвищеної секреції амілази, не впливаючи суттєво ні на нормальну, ні на підвищену секрецію 

ліпази. Характер курсової бальнеореакції зумовлений  констелляцією початкових параметрів 

секреції, сечовиділення та вегетативно-гуморальної регуляції, але не типом мінеральної води чи їх 

комбінації. 
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