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КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  ЛІКУВАННЯ  НА 

ПИТНИХ  КУРОРТАХ:  СЬОГОДЕННЯ  ЧИ  МАЙБУТНЄ? 

  

В статье приводится обоснование эффективности лечения хронических 

воспалительных заболеваний человека (ребенка) с помощью 

многокомпонентного, многовекторного и продолжительного действия 

реабилитационных факторов питьевых курортов. На основании клинико-

патогенетической оценки эффективности курортной терапии предложено 

организовать в Трускавце НИИ питьевого курорта НАН Украины. 

* * *  
 

Хронічні запальні захворювання у людини ніколи не можуть бути локалізованими. Вони 

завжди супроводжуються втягненням в патологічний процес сусідніх або віддалених від них 

органів і систем (споріднених і не споріднених). Так, наприклад, із 748 дітей з хронічним 

ураженням гепатобіліарної системи ми знаходили втягнення в патологічний процес 

гастродуоденальної зони у 67,3% хворих. У інших авторів цей показник був дещо вищий і 

дорівнював 70,6%. Зміни з боку кишечника у таких дітей ми  констатували у значній більшості 

(73,1%), а з боку підшлункової залози – у 60,9%. Визначення активності ферментів у 

дуоденальному соку виявила спотворення активності специфічних ферментів кишечника 

(ентерокінази) у 59,6% хворих, неспецифічних (лужна фосфатаза) – у 9,1%. У більшості дітей 

спостерігалось порушення інактивації ферментів в товстому кишечнику – сахарази (специфічної 

для тонкого відділу кишечнику у 26,9%, лужної фосфатази у 51,1%, ентерокінази у 63,6% випадків. 

За умов хронічного гепахолециститу після вірусного гепатиту нами констатувалося порушення 

кишкової абсорбції галактози (82,8%) і Д-ксилози (71,4%). 

 При хронічному пієлонефриті втягнення в патологічний процес гепатобіліарної системи 

(збільшення й ущільнення печінки, пальпаторна болючість в правому підребер’ї, запальні зміни в 

дуоденальному вмісті) ми спостерігали у 67,7% дітей із 128; алергологічну налагодженість 

організму – у 73,5%; у 82% – помірне зниження гемоглобіну; у 25,4% – зміни з боку серцево-

судинної системи. А хронічний тонзиліт майже в кожного другого – 42,9%. При хронічному 

гломерулонефриту зміни з боку гепатобіліарної системи також були частими – 54,5%. Поєднання 

патології печінки і жовчних шляхів у дітей з сечокам’яною хворобою ми знаходили у 13,3% (із 237 

хворих). У всіх дітей з цукровим діабетом, з тривалістю захворювання понад одного року 

діагностували патологічні явища з боку печінки.  

 Нерідко, при хронічних захворюваннях органів системи травлення (шлунок, кишечник, 

печінка, жовчний міхур) основний діагноз встановлюється в залежності від суб’єктивної оцінки 

лікаря та рівня можливостей додаткових методів дослідження. Так, коли була відсутня 

гастродуоденскопічна апаратура, питома вага виразок шлунку і дванадцятипалої кишки, 

гастродуоденітів  була за нашими даним біля 20 % серед всіх хронічних захворювань системи 

органів травлення, а хронічних запальних процесів печінки і жовчних шляхів в межах 80%. 

Впровадження в практику езофагогастродуоденоскопії змінили ці показники до навпаки. Подальше 

широке використання ультразвукової діагностики знову різко підвищило питому вагу хронічних 

захворювань гепатобіліарної системи. Так, не виявлено патології печінки і жовчного міхура тільки 

у 1408 (16,2%) дітей зі скаргами на болі  в животі та диспепсичні явища із 8684 обстежених в 

Тернопільські обласній дитячій лікарні за період 1999-2002 роки. Ось чому іноді недоцільно 

сперечатися про відносну «первинність» ураження гепатобіліарної системи чи гастродуоденальної 

зони. В таких випадках доцільно говорити про синдром ураження органів травлення з відповідною 

розшифровкою.     

Досконале обстеження дітей з хронічною патологією завжди дозволяє знайти ті чи інші зміни 

не лише різних органів та систем організму, а й, насамперед, з боку тих показників опірності 

організму, які визначають потенціальні можливості щодо можливості позбавлення або зменшення 



проявів того чи іншого конкретного захворювання. Це насамперед: гормональний, ферментний, 

імунологічний, вітамінний, водно-електролітний, бактеріальний статус організму.     

 Ми не в змозі назвати хоча б одно будь-яке хронічне захворювання, де б були відсутні 

відхилення  вказаних параметрів. І цьому підтвердженням є матеріали численних монографій, 

статей і навіть підручників. Сьогодні немає жодного наукового повідомлення, де б про це не 

говорилось. 

 На наше переконання, на відміну від більшості дослідників, показники опірності організму 

людини (дитини) з хронічним, підкреслюю, з хронічним запальним процесом є відображенням 

загального стану, а тому не може бути специфічним. Цей статус відображає ступінь зниження 

можливостей боротьби з хворобою, а не саму хворобу. 

 Ось приклад (1976 р.). Ми вивчали стан диспротеїнемії (опосередковано виражає 

гормонально-ферментативну функцію організму) шляхом визначення білкових фракцій сироватки 

крові у дітей з хронічним гломерулонефритом (57) і хронічним пієлонефритом (128) в період 

ремісії. 

 Не зважаючи на те, що характер запального процесу при цих двох захворюваннях різний, 

порушення показників білкових фракцій був майже ідентичним.  

 При тому і іншому захворюванні диспротеїнемія визначалася у більшості хворих дітей. Як 

при хронічному пієлонефриті, так і при хронічному гломерулонефриті був знижений рівень 

альбумінів в сироватці крові (відповідно у 50% і 57,6% дітей) та альбуміно-глобуліновий 

коефіцієнт, підвищувався вміст бета-глобулінів (53,8% та 43,8% відповідно) і гама-глобулінів 

(35,9%, 43,8%), дещо рідше – α1 і α2-глобуліни. Навіть за видиму різницю деяких кількісних 

відмінностей аналогічних показників при пієлонефриті і гломерулонефриті, при їх статистичній 

обробці не виявлено достовірної різниці. Все це дозволило нам думати про єдиний провідний генез 

розвитку таких змін при хронічному пієлонефриті і гломерулонефриті.            

 Таким чином, можна стверджувати, що хронічні запальні процеси, які поширені як у 

дорослих, так й у дітей характеризуються різним ступенем прояву змін адаптивних систем 

відповідальних за гомеостаз організму. Ці зміни не носять специфічного характеру, а їх рівень 

залежить від глибини патологічного процесу та вказує на важкість хвороби. 

 Численні курортні фактори мають неабиякий вплив на перебіг захворювання. Але на питних 

курортах провідну роль відіграють мінеральні води, які використовують для внутрішнього 

вживання.  

 Мінеральна вода, яка вживається людиною для лікування, є невід’ємною часткою природи, 

яку ще не вдалося синтезувати. Як неможливо синтезувати яблуко, грушу, капусту, буряк…  

 Мінеральна вода, як частка природи, є найбільш адаптованою до іншої частки природи – 

людини, особливо дитини, функціональні та морфологічні системи якої перебувають у процесі 

постійного вдосконалення. 

 Мінеральна вода, яка поступає в організм (дитини) є природним поєднанням (з точки зору 

людини – фізіологічним) з ним і не призводить до ускладнень типу «медикаментозної хвороби». 

 Мінеральна вода є природним чинником, який може сприяти нормалізації порушеного 

гомеостазу в організмі хворої дитини (людини).  

 Дія мінеральної води є багатокомпонентною, багатовекторною та тривалою в часі. 

 На сьогодення не вдалося дослідникам виявити такий орган або систему організму, на які б не 

діяла мінеральна вода, або по іншому – на які б були інтактні стосовно її вживання. 

 Мінеральна вода діє безпосередньо на слизову оболонку (епітелій, залози, нервові 

рецептори…) шлунково-кишкового тракту (місцева, локальна дія), всмоктуючись в кров 

(гуморально), діє на органи, тканини, клітини. Мінеральна вода загалом і своїми складовими 

частинами виявляє виражену рефлекторну дію безпосередньо на регуляторні системні механізми 

(гормональні, імунологічні, водно-електролітні, бактеріальні…) організму. Очікуваний наслідок дії 

від вживання мінеральної води при хронічних запальних захворюваннях: позитивна динаміка, 

насамперед з боку адаптивних систем організму, про які мова йшла вище. 

Дія мінеральної води, яка вживається хворою людиною наскільки складна і багатополярна, що 

наші напрацювання в цьому напрямку – це лише початок. Щоб ви зі мною згодилися, я наведу 

тільки один абзац з монографії "Бальнеокардіоангіологія. Вплив бальнеотерапії на курорті 

Трускавець на серцево-судинну систем та фізичну працездатність" (за ред. І.Л. Поповича, С.В. 

Ружило, С.В. Івасівки, Б.І. Аксентійчука.- К., 2005). Це тільки один із багатьох сотень напрямків дії 

мінеральної води: "На основі  отриманих фактів автори припускають, що діючі фактори Нафтусі 

(гіпотонічність, іони, органічні речовини) реалізують свій гастринінкриторний ефект через 



подразнення інтерорецепторів (осмо- і хеморецепторів) антрально-дуоденальної слизової, імпульси 

від яких поступають до аферентних нейронів інтрамуральної (метасимпатичної) нервової системи, 

якими є клітини Догеля ІІ типу; холінергічні аксони останніх через N-холінорецептори збуджують 

ефекторні нейрони – клітини Догеля 1 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-, Н-, А- і, можливо, α-клітин, що містять відповідно соматостатин, ВІП, 

ентероглюкагон 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, ВІП гальмують вивільнення гастрину, тобто діють як 

гастрони; соматостатин гальмує, а гастрит глюкагон, ВІП, ЖІП стимулюють вивільнення інсуліну, 

тобто діють як інкретини. Саме такою взаємодією можна пояснити виявлене розмаїття реакції 

ГЕПЕС на Нафтусю". 

 Як не легко клініцисту вловити суть справи. Але моя мета наведення цих важких для 

«урозуміння» обґрунтувань дії мінеральної води одна – показати необмеженість механізмів впливу 

мінеральної води на організм, особливо на хворий. 

 Отже, наші переконання про глибоке знання механізму дії мінеральних вод більше є 

примарою, аніж істиною.  

 Але ж нам дана можливість відслідковувати вплив мінеральних вод на клінічний перебіг 

хронічних запальних захворювань, при яких вона використовується десятки і сотні років. 

  Питний курорт в арсеналі лікувальних засобів має не лише мінеральну воду, яка властива 

саме для цього курорту (основний лікувальний чинник), а лікувальні грязі або озокерит. Крім того, 

активно використовуються клімато-географічні умови місцевості, де розташований курорт: 

аеротерапія, теренкур (визначені лікувальні маршрутні прогулянки), лікувальна фізкультура, 

лікувальне харчування, апаратна фізіотерапія (електрофорез, УВЧ, діатермія, СВЧ, СВЧ, УФО 

тощо), а іноді і медикаментозна терапія. 

Отже, на курорті можливі багатоваріантні комплекси лікування – залежно від віку, хвороби, 

активності і тривалості патологічного процесу. Ні поліклініка, ні стаціонар такої можливості не 

мають.  

Все це є обґрунтуванням для настирливого використання реабілітаційних факторів питного 

курорту для зменшення, а краще, ліквідації хронічної запальної патології у хворих. 

Основними напрямками такого оздоровлення дітей (думаю, і дорослих) із хронічним 

гепатитом, холециститом, холецистохолангітом, гастритом, гастродуоденітом, виразковою 

хворобою шлунку і дванадцятипалої кишки, ентеритами, ентероколітами, пієлонефритами, 

сечокам’яною хворобою, сечокам’яними діатезами, можливо, і цукрового діабету, слід вважати 

лікувальні фактори питних курортів. 

Підтвердженням сказаного є численні дослідження, які відображені в монографіях, статтях, 

різного роду повідомленнях, щодо ефективності лікування таких хворих на питних курортах.  

Я наведу власні спостереження ефективності оздоровлення дітей на різних питних курортах 

лише (економлячи час читача) з хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи.  

Із 1575 дітей, які отримували комплексне санаторне лікування в Трускавці, тільки у 20 (0,6%) 

хворих залишився знижений апетит та 13 (0,8%) дітей продовжували скаржитися на болі в правому 

підребер’ї, але інтенсивність її помітно зменшилась. У всіх інших малюків зникли нудота, 

відрижка, гіркота в ротовій порожнині, біль в правому підребер’ї, та підложковій ділянці. Така 

була динаміка суб’єктивної патологічної симптоматики. 

Також сприятливою була динаміка об’єктивної патологічної симптоматики в дітей: у 97-98,7% 

(в залежності від етіології) болючість в правому підребер’ї не визначалась, у 95,5-98,1% – в 

підложковій ділянці, у всіх дітей зникла пальпаторна болючість в ділянці жовчного міхура, у 97,7-

98,8% зникла осуга язика, а в 2,3-1,2%  вона зменшилась. У 2/3 дітей, з тих, в яких була 

жовтушність шкіри, вона зникла або значно зменшилась. Курортна терапія сприяла нормалізації 

розмірів збільшеної печінки у 51,4% дітей, зменшенню – у 39,5% і лише у 9,1% хворих вона не 

зазнала помітної динаміки.   



Додаткові методи дослідження також свідчили за виражений позитивний вплив на перебіг 

хвороби. Показники дослідження жовчі, які демонстрували наявність запального процесу в 

жовчних шляхах нормалізувалися у 47,3%, покращились – у 33,9%, і лише у 18,8% вони не 

змінювалися. 

У більшості випадків нормалізувалась або покращилась білкова (89%), антитоксична (100%), 

пігментна (100%), функції печінки, та обміну заліза і міді. Лише динаміка холестеринутворюючої 

функція печінки була помітно меншою (20,5%). 

На Желєзноводському курорті із 1481 дитини з хронічними захворювання печінки і 

жовчевовивідних шляхів в кінці лікування лише 11 (0,7%) дітей продовжували скаржитися на болі 

в правому підребер’ї, 4 (0,3%) – на болі в під ложковій ділянці, у 1 дитини спостерігалася нудота та 

у 7 залишився знижений апетит. 

Об’єктивна симптоматика також зазнала помітних позитивних змін: пальпаторна болючість 

зникла у 84,9-92,6% дітей, в підложковій ділянці – у 86,6-94%; розміри печінки нормалізувались і 

зменшились майже у всіх дітей (93,9-95,3%). Осуга язика до кінця лікування зникла у всіх дітей, 

позитивний симптом Ортнера сходив нанівець. 

Під впливом санаторного лікування в Желєзноводську у 41,8% хворих показники 

мікроскопічного дослідження жовчі нормалізувалися, у 39,8% вони покращилися і лише у 18,4% 

залишились без істотної позитивної динаміки. Крім того, кількість міхурової жовчі після лікування 

збільшилась в 2,5 рази, печінкової – в 4 рази, а час її отримання зменшився на чверть години. 

Нормалізація або покращення білкової (82,5%), білірубіноутворюючої (84,6%), 

протромбіноутворюючої (92%), водної (71,5%), ферментативної (100%) функції печінки 

спостерігалися у значної більшості хворих. 

Аналіз безпосередніх наслідків лікування 1154 дітей з хронічною запальною патологію 

печінки і жовчновивідних шляхів на курорті Єсентуки констатують його ефективність. Так, 6% 

дітей були виписані із дитячого санаторію "Юність" практично здоровими, так як у них в кінці 

терапії зникли скарги, були в межах вікових норм показники об’єктивного обстеження та 

нормалізувались показники додаткових методів дослідження. 92% дітей закінчили курортне 

лікування  зі значним покращенням, коли суб’єктивні прояви захворювання зникли, об’єктивна 

патологічна симптоматика та показники додаткових методів дослідження зазнали суттєвих 

позитивних змін. І лише  2% хворих були не чутливі до проведеного лікування. 

Аналогічні позитивні наслідки лікування ми спостерігали й за умов курортного лікування 

дітей з хронічними захворюваннями сечовивідної системи, з якими можна ознайомитися в 

періодичній літературі.      

Таким чином, з нашої точки зору, питний курорт повинен стати основним і провідним етапом 

в оздоровленні хворих на хронічні запальні захворювання органів системи травлення, бактеріальні 

ураження сечовивідних шляхів, захворювання обмінного характеру, в складному ланцюжку їх 

реабілітації. 

Сьогодні, як і вчора, ми констатуємо рівень ефективності курортної терапії у того чи іншого 

хворого, коли він залишає курорт. Що ж стосовно прогнозу подальшого перебігу захворювання у 

конкретного хворого, то обґрунтованих даних  у нас немає. Як відсутні й науково доказові 

показання щодо повторного санаторно-курортного лікування. Частіше ми говоримо, що необхідно 

лікуватися на курорті не менше трьох разів. Більш освічені лікарі можуть рекомендувати хворим з 

обмінними захворюваннями, з виразковою хворобою  терапію на питних курортах протягом всього 

життя. І вони не помиляться. 

 Правда, є окремі спроби вивчити віддалені наслідки лікування на питних курортах. Так, ми 

спостерігали 115 дітей з хронічними захворюваннями гепато-біліарної системи, які поступили в 

санаторій "Джерело" курорту Трускавець, через 10-12 місяців (46 дітей), 13-18 місяців (44 дітей)  і 

через 19-24 місяців (25 дітей). Ось деякі порівняльні показники при першому і другому 

поступленню в санаторій цих дітей: больовий синдром (100% при першому і 55,1% при другому), 

диспепсичний синдром (відповідно 100% і 50,9%), інтоксикаційний синдром (100% і 40%), осуга 

язика (100% і 36,7%), пальпаторна болючість в правому підребер’ї (100% і 45%), збільшені розміри 

печінки (відповідно 100% і 72,4%). 

 Ці катамнестичні дані переконливо свідчать за наявність довготривалих позитивних впливів 

курортних факторів Трускавця на перебіг хронічних запальних захворювань печінки і жовчних 

шляхів.  

 Аналогічні результати довготривалої ефективної курортної терапії  у дітей з хронічними 

запальними захворювання гепатобіліарної системи отримані нами й  на Желєзноводському курорті. 



На повторне лікування в санаторій "Салют" Желєзноводського курорту через 10-24 місяця після 

першого курсу терапії поступило 101 дитина. Почували себе здоровими до повторного 

поступлення 34 дитини (33,7%),  в інших дітей через деякий час спостерігалися ті чи інші прояви 

захворювання. У останніх не було больових і диспепсичних явищ біля 1 року у 24 хворих (22,7%), 

до 6 місяців – у 43 (42,6%). 

 Вивчення динаміки об’єктивної патологічної симптоматики свідчить, що основні симптоми 

захворювання при повторному поступленню в санаторій зменшилась у 2 рази. Іншими словами, 

перший курс санаторного лікування сприяв повній ліквідації об’єктивної патологічної 

симптоматики в 50 % випадків.          

  Подібні катамнестичні дані отримані й при спостереженні 17 дітей з пієлонефритом, які 

повторно поступили в санаторій "Джерело" курорту Трускавець через 1,5-2-3 роки після першого 

курсу лікування. 2\3 хворих після першого курсу лікування почували себе здоровими. Сприятливі 

зміни відбулися в аналізах сечі. Так, протеїнурія, яка спостерігалася у 13 дітей, після першого 

курсу лікування залишилася у 6, а при повторному поступленні вона була всього у 7 хворих. Таким 

чином, протеїнурія, яка зникла при першому курсі лікуванні, виникла лише у одного хворого. 

Мікроерироцитурія у 5 дітей при першому курсі лікування зникла у 1 дитини, а при повторному 

поступленню вона була лише у 1 хворого. На цей показник впливу курортних факторів мали 

довготривалу "післядію". Найбільш стійка лейкоцитурія, яка була в 11 дітей і, яка при виписці 

залишилась у 3. При повторному поступленні її виявили у 7 дітей. Стійка ліквідація лейкоцитурії 

спостерігалася у 4 хворих (36,6 %). 

 Таким чином, катамнестичні дані щодо ефективності терапії на питних курортах хронічних 

захворювань у дітей свідчать за тривале збереження досягнутих результатів в оздоровленні дітей 

після проведення першого курсу лікування.  

 Такий ефект "післядії" курортних факторів на організм дитини ми пояснюємо підвищенням 

опірності організму до факторів, які сприяли розвитку хронічного запального процесу. Іншими 

словами можна сказати, що комплексна терапія на питних курортах, де провідним в лікування є 

питна мінеральна вода, сприяла нормалізації або покращанню всіх ланок, відповідальних за 

збереження гомеостазу дитини (людини). 

Все наведене вище дало нам підставу для обґрунтування рекомендації обов’язкового 

використання в оцінці ефективності курортної терапії основних показників, які відповідальні за 

стан опірності організму, за стан його гомеостазу. Окрім тих, які сьогодні використовуються. Ми 

виходимо з того, що зменшення або ліквідація проявів хронічного запального процесу відбувається 

переважно за рахунок стимуляції (покращення) різних ланок порушеного гомеостазу організму, а 

не за рахунок місцевої дії в чому нас намагаються переконати тисячі і тисячі досліджень. 

 Наприклад, нормалізація або значне покращення імунологічного, ендокринного, водно-

електролітного, мікробіологічного статусу організму після курортного лікування, могло б бути 

обґрунтування для сприятливого прогнозу щодо подальшого перебігу хвороби, щодо необхідності 

застосування тих чи інших терапевтичних середників, в тому числі і необхідності повторного 

курортного лікування. 

 Для практикуючого лікаря неоціненну послугу могли б зробити науковці, розбивши 

автоматичну програму щодо можливості прогнозу тривалості покращення здоров’я. 

  Свою думку я виношу на обговорення лікарської громадськості, розуміючи, що 

впровадження наших пропозицій вимагає титанічної праці науковців і практикуючих лікарів. 

 Більше того, у зв’язку з цим, у мене є підстава радити організувати в Трускавці НДІ питного 

курорту НАН України. Експериментальна база для такого інституту є в Трускавці і вона успішно 

функціонує багато років, чудова клінічна база також є, але її необхідно привести у відповідність до 

високих вимог НАН. 
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BALNEOTHERAPEUTIC HEALTH RESORT: CURRENT OR FUTURE? 

 

Effectiveness of balneotherapeutic health resort rehabilitation due to it multiplicity, multipurpose and 

prolong action, in treatment of person (child) with chronic inflamed diseases is devoted at the article.  

Clinical and pathogenetic evaluation of treatment effectiveness of health resort facilitates recommendation 

of organization of SRI of balneotherapeutic health resort of MAS Ukraine in Truskavets.  
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РАДЧЕНКО О.М. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 

КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ  

 

Использование общих адаптационных реакций позволяет объективно 

оценить состояние больного и степень тяжести любой патологии, 

определять эффективность терапии в динамике, прогнозировать течение 

болезни, ранжировать больных и здоровых с учетом реактивности 

организма. Общие неспецифические адаптационные реакции определяют 

эффективность бальнеотерапии в составе санаторно-курортного лечения. 

Бальнеотерапия с использованием воды „Нафтуся” приводила к 

нормализации имунной системы независимо от исходных нарушений 

иммунитета, что обусловливает целесообразность использования в 

реабилитационной медицине.  

* * * 

 

 

Збільшення можливого обсягу досліджень та впровадження у практику високоспецифічних 

методів дослідження привело до загострення проблеми аналізу та синтезу. Стає все важливішим 

визначити якісь дороговкази на шляху вдосконалення терапії. Реабілітаційна медицина потребує 

нових підходів до лікування. Наукові дослідження останніх років довели, що нозологічний підхід в 

оцінці стану імунної, ендокринної, нервової систем, запалення, гемостазу та метаболізму себе не 

виправдовує [8], оскільки у хворих з однаковою патологією виявляються різні параметри їх стану 

[5, 7, 6, 18]. Незважаючи на те, що часто хвороби мають певний етіологічний чинник, виникнення 

та перебіг патології залежать від індивідуальної реакції організму на сукупність патогенних 

чинників, факторів ризику, умов існування, генетично детермінованих констант метаболізму та 

комплексу застосованого лікування. Засобом оцінки стану організму з врахуванням усіх названих 

чинників є тип загальної неспецифічної адаптаційної реакції, що дозволяє здійснювати ранжування 

пацієнтів у межах однієї нозології не за зміною того чи іншого параметру, а за сукупністю усіх 

факторів. Описані адаптаційні реакції стресу, орієнтування, спокійної та підвищеної активації, 

переактивації, неповноцінної адаптації [12, 3, 11], кожній з яких притаманні власні характеристики 

метаболізму та стану нервової, ендокринної чи імунної систем.  

Фізіологічне та морфологічне вивчення загальних адаптаційних реакцій у людини та тварин 

проводиться Трускавецьким відділом експериментальної бальнеології Інституту фізіології 

ім.О.О.Богомольця (акад. Костюк П.Г., проф. Івасівка С.В., проф. Флюнт І.С., к.мед.н. Попович І.Л. 

та ін.) [5, 18]. Прикладне застосування адаптаційних реакцій у клініці розробляється у Львівському 

національному медичному університеті (проф. Олійник С.Ф., проф. Панчишин М.В., проф. 

Радченко О.М., доц. Бевз В.П., Жакун І.Б., Сорокопуд О.С. та ін.) [4, 9, 10, 11, 14]. Окремі роботи з 

використання адаптаційних реакцій у клініці проводились в Харківському (д.мед.н. Бездітко Т.В.) 

та Кримському медичних університетах (проф. Кобец Т.).   

Багаторічний досвід практичної роботи показав, що стаціонарно-поліклінічне лікування будь-

якої патології не завжди завершується повною клінічною ремісією, яка характеризується 

зникненням клінічних проявів, стабільною нормалізацією лабораторних та функціональних 

показників, розвитком реакцій спокійної та підвищеної активації високих рівнів реактивності [9]. 

На жаль, про неї можна говорити лише у 18% пацієнтів. У 10% хворих спостерігається зменшення 

клінічних проявів на фоні он акцій дистрес (стрес, переактивація, неповноцінна адаптація), що 

дозволяє вважати лікування неефективним. У переважної більшості пацієнтів діагностується лише 

часткова ремісія (72%), коли ознаки клінічного покращення супроводжуються реакціями 

орієнтування та активації низького рівня реактивності. Саме такі хворі і потребують активного 

реабілітаційного лікування, передусім, санаторно-курортного. Патогенетичною основою 

застосування природних факторів є їх здатність покращувати обмінні процеси шляхом активації 

гіпофіз-адреналової, нервової та інших систем [7], тобто, шляхом формування сприятливого типу 

загальної адаптаційної реакції.  



Географія використання типів загальних адаптаційних реакцій у реабілітаційній медицині 

включає основні санаторно-курортні регіони: Кавказ [15],  центральну Росію [1], Чорноморське 

узбережжя [16, 2], центральну Україну [13], Прикарпаття [5, 4, , 10, 14]. 

Дослідженнями Трускавецької бальнеологічної школи встановлено, що вихідний тип загальної 

адаптаційної реакції зумовлював ефективність бальнеотерапії. Так, серед осіб з реакцією 

підвищеної активації (39%) позитивні зміни параметрів адаптації виявлені у 77%, а з реакцією 

спокійної активації – у 65%, серед осіб із вихідною реакцією орієнтування  – у 62%, натомість при 

реакції переактивації (яка виявлялась майже у третини обстежених) ефективним лікування 

виявилось лише у 45% [17]. 

Бальнеотерапія осіб з вихідною реакцією переактивації супроводжувалась підвищенням 

знижених параметрів тиреоїдної, глюкокортикоїдної і андрогенної функцій на фоні тенденції до 

нормалізації підвищеної мінералокортикоїдної функції наднирників. Імунна система цього 

контингенту реагувала зменшенням міри імунодисфункції. У пацієнтів з  реакцією підвищеної 

активації зниження підвищеного рівня тироксину та нормалізація пригніченої 

миінералокортикоідної функції надниркових залоз, зникнення моноцитопенії та зменшення індексу 

напруження моноцитів на тлі зменшення імунодисфункції. Вихідна реакція орієнтування під 

впливом бальнеотерапії супроводжувалась нормалізацією попередньо знижених тиреоїдної та 

мінералокортикоїдної функцій та підвищеної глюкокортикоїдної на фоні покращення основних 

показників імунітету. У осіб з вихідною реакцією спокійної активації констатовано сприятливі 

зміни підвищених мінералокортикоїдної та андрогенної функцій та попередньо зниженої 

мінералокортикоїдної, зниження індексу напруження еозинофілів, перехід незначної 

імунодисфункції у зону нижньої межі норми. Бальнеотерапія з використання адаптогенної води 

Нафтуся  проводила до нормалізації змін фагоцитарної, клітинної та гуморальної ланок імунної 

системи незалежно від вираженості початкових порушень імунітету, що зумовлює доцільність 

використання її у відновлювальному періоді багатьох хвороб [18] . 

Загальні адаптаційні реакції дозволяють здійснювати медичне прогнозування, мають досить 

високу чутливість та специфічність щодо функціональних змін, у першу чергу – серцево-судинної 

системи, печінки та нирок [10]. Так, за умов розвитку дистрес-реакцій існує висока ймовірність у 

хворих з хворобами нирок - протеїнурії (0,90), у хворих на гепатити та цирози - вираженої 

печінкової недостатності (0,87), у хворих на стенокардію - недостатності кровообігу (0,71). При 

еустрес-реакціях ймовірність цих розладів істотно менша: протеїнурії при хворобах нирок - 0,14, 

печінкової недостатності у хворих на гепатити та цирози - 0,17, недостатності кровообігу у хворих 

на стенокардію - 0,07. 

13-14 березня 2008 р. на І Міжнародному науковому симпозіумі (Полтава) «Клінічна медична 

реабілітація» було відмічено, що реабілітаційна медицина зараз стикається з численними 

труднощами, головною з яких є недофінансування галузі. Шляхом вирішення цієї проблеми 

названо використання оновлених та розширених реабілітаційних методик, що ефективно може 

бути використано лише з врахуванням основних концепцій теорії адаптаційних реакцій.         

 

ВИСНОВКИ 

 

Визначення загальної неспецифічної адаптаційної реакції має важливе значення для клініки: 

дозволяє об’єктивно оцінити стан хворого та ступінь важкості будь-якої хвороби, визначити 

ефективність терапії в динаміці та вплив медикаментів, прогнозувати перебіг патології, 

ймовірність ускладнень та побічні ефекти медикаментозної терапії, виявляти критерії повної чи 

часткової ремісії, ранжувати хворих та здорових осіб по групах з врахуванням реактивності 

організму для спостереження чи наукового дослідження, визначати стан здорової людини. 

Загальні неспецифічні адаптаційні реакції детермінують ефективність бальнеотерапії у складі 

санаторно-курортного лікування. Бальнеотерапія з використанням адаптогенної води „Нафтуся” 

приводила до нормалізації змін фагоцитарної, клітинної та гуморальної ланок імунної системи 

незалежно від вираженості початкових порушень імунітету, що зумовлює доцільність 

використання її у реабілітаційній медицині. 

 



ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Бутов М.А., Соколова Г.Б. Общин неспецифические адаптационные реакции как критерий эффективности лнечения // 

Актуальне вопросы курортной терапии. – Тула-Краинка, 1994. – С.17-18. 
2. Быков А.Т. Оздоровление и реабилитация военнослужащих на курортах России. – Сочи, 1996. – 300 с. 

3. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С. Адаптационные реакции и активационная терапия – М.,”Имедис”.–1998.–654 с. 

4. Жакун І.Б., Радченко О.М. Вплив магнітотерапії на загальні неспецифічні адаптаційні реакції пацієнтів залежно від 
тонусу вегетативної нервової системи //Укр. медичний часопис. – 2005. – Т. 47, № 3. – С. 60 – 63. 

5. Загальні адаптаційні реакції і резистентність організму ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Попович І.Л., Флюнт І.С., Алексєєв О.І. 

та ін.– К.:Компьютерпрес, 2000. – 117 с. 
6. Коваль Е.А. Типы иммунограмм у больных с различными клиническими формами ишемической болезни сердца и их 

индивидуальное прогностическое значение. // Укр. кард. журнал. – 1994. - № 5-6. – С. 56 – 60. 

7. Попович І.Л., Флюнт І.С., Завялова О.Р., Церковник Р.Г. Вплив бальнеологічного комплексу курорту Трускавець на стан 
адаптації // В кн.: Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація. – Київ, 2006. – С. 99-124. 

8. Петрова И.В., Беляева Н.Н. Всегда ли сдвиги в иммунном и цитологическом статусе можно отнести к патологическим? // 

Физиология человека. – 2001. – Т. 27, № 4. – С. 123 – 125. 
9. Радченко О.М. Оцінка повної, неповної та неповноцінної ремісії з використанням адаптаційних реакцій /Інформаційний лист. 

– Київ, 2003. 

10. Радченко О.М. Адаптаційні реакції в клініці внутрішніх хвороб // Львів, Ліга-прес. – 2004. - 232 с. 
11. Радченко О.М., Панчишин М.В. Значення реакції неповноцінної адаптації у клініці внутрішніх хвороб. // Укр. мед. альманах. 

– 2003. – Т.6, № 4. – С. 123 – 126. 

12. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс. – 1982. – 127 с. 
13. Соловьева Л.А., Гальперина З.З. Результаты исследования неспецифических адаптационные реакцій организма больных при 

радонотерапии //Врачебное дело. – 1986. - № 2. – С. 93 – 94. 
14. Сорокопуд О.О., Радченко О.М. Взаємозв’язки між типом адаптаційної реакції та перебігом негоспітальної пневмонії у 

хворих із різними рівнями холестерину крові //Буковинський медичний вісник. – 2006. – Т.10, № 3. – С. 83- 85.  

15. Татков О.В., Откидач С.А., Баранцева Л.П. Влияние гомеопатичнских препаратов фирмы Heel на неспецифические 
адаптационные реакции организма // Новые мед.технологии в системе проф. и мед. реабилитации летного состава на санаторно-

курортном этапе. – Сочи, 1997. – С. 68 – 70. 

16. Феоктистова В.М., Ипатов В.В. и др. Характеристика общих неспецифических адаптационных реакций у лиц, прибывающих 
на курорт из экологически неблагоприятных регионов // традиционные и нетрадиционные методы реабилитации больных. – Анапа, 

1994. – С.247. 

17. Церковник Р.Г. Вплив бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на індекс адаптації ліквідаторів аварії на ЧАЕС 
//Учені Трускавця – жертвам Чорнобиля – Трускавець, 2001. – С. 37 – 38. 

18. Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація /ред. Костюк І.Г., Попович І.Л., Івасівка С.В. та ін. // Київ, 

Комп’ютерпрес. -  2006. – 348 с.  

 

O.M. RADCHENKO 

 

OPTIMIZATION OF HEALTH-RESEARCH REHABILITATION WITH GENERAL 

NONSPECIFIC ADAPTATIONAL REACTIONS CONCEPTION USAGE  

 

General adaptational reactions usage give possibility to estimate patients condition, severity of every 

pathology; to detect management effectiveness in dynamics and provide medical prognosis according 

disease trend; to divide patients and healthy person on some groups according organism reactivity. 

General adaptational reactions detect efficacy of mineral water-therapy. Medical rehabilitation with 

mineral water “Naftusja” was connected with immune system parameters normalization independing 

previous changes. That’s why it’s usage is recommended in medical rehabilitation.  
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ – 

ЗАПОРУКА  ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

 

 

С целью изучения эффективности реабилитации детей раннего 

возраста с поражениями ЦНС, проведен анализ работы областного центра 

детей с поражением нервной системы, на основании изучения медицинской 

документации, оценка неврологического статуса, психологических 

тестирований, результатов дополнительных методов обследования 

(электроэнцефалография, электронейро-миография). Доказана 

необходимость внедрения обновленного лечения с раннего возраста (период 

новорожденности), необходимость сочетания медикаментозных и 

немедикаментозных методик для уменьшения процента инвалидности в 

группе детей с перинатальным повреждением ЦНС, улучшение физической и 

социальной адаптации детей с диагнозом ДЦП. 

* * * 

ВСТУП  

 

Впродовж останніх років зберігається негативна тенденція в динаміці показників здоров'я 

дитячого населення [2,8]. Питома вага практично здорових дітей зменшується, однак, зростає 

кількість дітей-інвалідів з порушенням фізичного та розумового розвитку. За даними висновків 

експертів ВООЗ, тенденція до збільшення кількості дітей-інвалідів відзначається у всьому світі, 

ріст складає 3-4% від загального числа дітей (США – 4 %, КНР – 4,9 %, Великобританія – 2,5 %). 

За даними центру медичної статистики МОЗ України, показник дитячої інвалідності в Україні, 

і в області, зокрема, має стійку тенденцію до зростання, навіть на фоні зниження показника 

народжуваності. Рівень загальної інвалідності дітей більше як за десятирічний період збільшився 

на 85 % (у 1992 році – 95,7, у 2005 році – 177,6 на 10000 дітей). В Україні щорічно статус дитина-

інвалід отримує близько 16000 дітей або 20,0 на 10000 дітей. Стала тенденція до зростання 

прошарку соціально-дезадаптованих дітей в Україні, визначає необхідність ранньої діагностики, 

корекції та реабілітації неврологічної дисфункції [6,10].   

Зважуючи на введення в дію з 1 січня 2007 року нових критеріїв живонародження та введення 

в практику виходжування новонароджених з екстремально малою масою та критичною 

життєздатністю, це питання стає все більш актуальним. Досвід європейських країн показує, що за 

таких умов збільшується кількість дітей-інвалідів, зокрема із діагнозом дитячий церебральний 

параліч (ДЦП). 

Водночас, висока захворюваність жінок дітородного віку, різноманітність порушень 

репродуктивного здоров'я (інфекційно-запальні захворювання статевих органів, порушення 

менструального циклу) на фоні соматичної патології, реактивації хронічної специфічної інфекції, 

раннього статевого життя, шкідливих звичок, часто призводять до первинного чи вторинного 

безпліддя, невиношування та зумовлюють високу частоту патології вагітності й пологів, що 

безпосередньо, несприятливо впливають на розвиток плода, знижують компенсаторно-адаптаційні 

можливості новонароджених.  

Перинатальні ураження нервової системи займають чільне місце серед захворювань дітей 

раннього віку, оскільки є однією з причин формування тяжких порушень психоневрологічного 

розвитку. Статистичні показники цієї патології для доношених дітей коливаються в межах 2-8 %, 

для недоношених – від 3 до 100 % у дітей з екстремально низькою масою [1,3,7,9]. Частота 

глибокої затримки нервово-психічного розвитку складає від 2-3 до 5-7 на 1000 дітей [4,5].  

Аналіз причин первинної інвалідності, пов’язаних із захворюванням на дитячий церебральний 

параліч, засвідчує запізнілу діагностику органічних змін в неврологічному статусі новонароджених 

та несвоєчасність адекватного відновного лікування. А відтак, своєчасність ранньої реабілітації дає 

можливість у 70-80 % дітей з перинатальною патологією нервової системи попередити формування 

грубого неврологічного дефекту. Тому, питання виходжування, адаптації новонароджених з групи 

ризику, особливо недоношених, та їх реабілітації має велике не лише медичне, але й соціальне 

значення. 



Медична та соціальна реабілітація дітей з перинатальною патологією, нейросоматичними 

порушеннями – це забезпечення значної компенсації патологічних змін за умови природної 

пластичності дитячого організму та, водночас, реалізація резервно-адаптаційних можливостей 

дитини в періоді відносного зворотного розвитку перинатальних уражень, оскільки саме цей період 

онтогенезу є найбільш сприятливим для корекції, саногенетичного скерування компенсаторно-

пристосувальних реакцій організму [1,12,13].    

Зважуючи на ці обставини, пріорітетним та узгодженим з міжнародною практикою 

реабілітації, є створення на сучасному етапі медико-соціальних центрів реабілітації дітей з 

патологією нервової системи. Залучення реабілітаційних, переважно немедикаментозних методик, 

спрямованих на відновлення функціональних систем забезпечує максимально можливу соціальну 

адаптацію та  ранню профорієнтацію дітей з органічним ураженням нервової системи. Основними 

принципами ранньої реабілітації – початок відновного лікування з неонатального періоду, 

індивідуальний підхід до дитини, комплексність та наступність при проведенні реабілітаційних 

програм.  

На сьогоднішній день у багатьох перинатальних центрах вже працює реабілітаційна система – 

NIDCAP (N – neonatal, I – individualized, D – developmental, C – care, A – assessment, P - programme), 

яка орієнтована на ранню профілактику формувань нейрофізіологічних порушень та нормалізацію 

когнітивних, поведінкових функцій. Така програма включає дотримування охоронного режиму із 

захистом дитини від пошкоджуючого впливу больового подразника, шуму, яскравого світла, 

забезпечення адекватної нейросенсорної стимуляції, застосування спеціальних укладок для 

попередження ортопедичних порушень, ранній контакт з батьками для встановлення 

психологічного сімейного взаємовідношення. 

На базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні у 2002 році створено  центр ранньої 

медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та вродженою 

патологією, де здійснюється діагностична та лікувально-реабілітаційна допомога. Центр 

оснащений електро-енцефалографом, електроміографом, апаратом для ультразвукового 

обстеження судин. На базі центру працюють лікар-невролог, лікар-рефлексотерапевт, лікар-ЛФК, 

психолог, логопед, педагог-дефектолог та середній медичний персонал: медсестри по масажу, 

інструктори ЛФК. 

В роботі центру успішно втілюється програма Тандем – взаємна співпраця лікаря, батьків та 

соціальних педагогів. Пріоритетним напрямком діяльності центру є робота з дітьми першого року 

життя. Рання реабілітація дітей  відіграє неоціненну роль, так як відомо що репаративні 

можливості нервової системи значно вищі протягом першого року, відновна терапія в цей період 

повинна будуватися відповідно до законів нейроонтогенезу. Розвиток нервової системи 

відбувається не поступово, а стрибкоподібно, періоди відносної стабілізації змінюються 

критичними періодами перебудови, коли на зміну старим навичкам, які редукуються з'являються 

нові, тому дуже важливим є відмітити ці періоди та призначити адекватне відповідне лікування. 

Мета. Проаналізувати основні показники роботи центру ранньої медико- соціальної 

реабілітації дітей з ураженням нервової системи, вродженою патологією та оцінити клінічну 

ефективність відновного лікування з комплексним використанням методів корекції – регулюючого 

впливу лікувального масажу, ЛФК, водних процедур, рефлексотерапії та психолого-педагогічної 

реабілітації. 

 

МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ 

 

Впродовж 5-ти років активної роботи центру відновне лікування отримали 2718 дітей з 

перинатальною патологією, з яких 1616 (60%) – діти-інваліди.  

В причинній структурі захворюваності з якою діти проходять реабілітаційні курси, 

переважають різні форми ДЦП (833 дитини – 30 %), ураження периферичної нервової системи у 

вигляді брахіоплесопатії 127 дітей – 5 % та вроджена патологія (табл. 1). 

 



Таблиця 1. Причинна структура захворюваності у центрі реабілітації 
 

            Нозологія 2003 2004 2005 2006 2007 Всього  

ДЦП 134 140 181 193 185 833 

Брахіоплексопатія 33 26 20 25 23 127 

Мікроцефалія 13 27 13 16 19 88 

Гідроцефалія 10 13 14 7 6 50 

Спинно-мозкова кила 5 11 6 10 13 45 

Прогресуючі м'язові захворювання 13 9 8 4 3 37 

Епілепсія 10 5 13 3 4 35 

Залишкові явища нейроінфекцій 11 8 4 0 6 29 

Вроджена патологія 19 32 28 36 33 148 

Діти першого року життя 80 102 137 148 158 625 

Діти першого року життя із 

встановленою інвалідністю 

20 18 12 20 15 85 

Діти від 1-3 років 96 104 166 187 175 728 

Діти від 1-3 років із встановленою 

інвалідністю 

76 82 95 114 108 475 

Діти від 3-6 років 54 60 110 145 152 521 

Діти від 3-6 років із встановленою 

інвалідністю 

48 52 74 102 113 389 

Загальна кількість дітей 400 554 571 602 591 2718 

Загальна кількість дітей-інвалідів 356 305 314 320 321 1616 

Аналізуючи структуру захворюваності центру, варто відмітити, збільшення кількості дітей, які 

потребують відновного лікування. Впродовж п’яти останніх років відмічається зростання числа 

дітей із діагнозом ДЦП, вродженими вадами розвитку невральної трубки, спадковою патологією, 

водночас загальна кількість дітей-інвалідів залишається відносно стабільною. 

За віковою структурою значна питома вага належить дітям першого року життя (625 дітей – 23 

%), з яких діти-інваліди – 13 %. Варто відзначити, щорічне збільшення кількості дітей першого 

року життя із перинатальним ураженням ЦНС. 

 Вікова група від 1 до 3 років  складає 728 (27 %) дітей, з них діти-інваліди – 475 (58 %). 

Зважуючи на зростання показників дітей-інвалідів на 1-3 році життя, простежується несвоєчасність 

діагностики перинатальної патології на першому році життя та підкреслюється доцільність ранньої 

корекції неврологічних дисфункцій у дітей цієї вікової групи, що дозволить попередити 

формування грубих неврологічних дефектів.   

На підставі детального аналізу медичної документації центру реабілітації, об’єктивної оцінки 

неврологічного статусу та результатів додаткових методів досліджень (електроенцефалограма, 

електро-нейроміограма тощо), нами проведено катамнестичне спостереження за дітьми, які 

знаходилися на відновному лікуванні у центрі ранньої медико-соціальної реабілітації впродовж 

2007 року. За цей період реабілітаційний курс пройшли 591 дитина, із них діти-інваліди становили 

321( 54 %). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Комплексна відновна терапія дітей у центрі ранньої медико-соціальної реабілітації включала 

використання медикаментозних та немедикаментозних методик.  

Одна із найбільших груп дітей, які потребують особливо пильної уваги – це діти першого року 

життя. Під нашим спостереженням перебувало 158 дітей цієї вікової категорії, які знаходились на 

стаціонарному лікуванні з приводу важких форм гіпоксично-ішемічного ураження нервової 

системи у відділеннях інтенсивної терапії, патології новонароджених та недоношених 

Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Доношені новонароджені складали 49 %, 

недоношені – 51%; за статевим диморфізмом переважали хлопчики: 101 (64,0%). Анамнестичний 

аналіз засвідчує наявність несприятливих чинників анте- та інтранатального періодів у всіх дітей, 

які перебували на відновному лікуванні. Так, особливістю антенатального анамнезу було часте 

поєднання соматичної, гінекологічної та інфекційної патології (гострі респіраторні захворювання, 

хронічна специфічна інфекція, анемія), а також наявність прегравідарних чинників 



(фетоплацентарна недостатність, хронічна гіпоксія, загроза переривання вагітності, гестози). 

Інтранатальний період характеризувався ускладненим перебігом у вигляді патологічних пологів 

(стрімкі чи затяжні пологи, слабкість пологової діяльності з необхідністю медикаментозної 

стимуляції, фізичні методи рододопомоги, накладання акушерських щипців тощо), інтранатальною 

асфіксією.  

Основними проявами неврологічних порушень у цій групі були патологічні синдроми 

відновного періоду (рухових порушень, гідроцефальний, синдром затримки стато-кінетичного 

розвитку та вегето-вісцеральних розладів). Варто відмітити, що третина всіх спостережуваних 

отримували повторні (двічі-тричі) курси відновної терапії, що проводились в основні періоди їх 

стато-кінетичного розвитку: 2-3 міс, 5-7 міс та 9-11 міс життя. Перший курс реабілітаційної 

програми для дітей цієї групи, здебільшого, розпочинався на першому місяці життя, перебуваючи 

на лікуванні у відділеннях патології новонароджених та для недоношених. Базовою терапією у цій 

групі було використання класичного ручного масажу, ЛФК, рефлексотерапії, бальнеотерапії 

(перлинні ванни). Водночас, немедикаментозні методики лікування поєднувалися із 

медикаментозними засобами, залежно від потреби: сечогінні, заспокійливі, ноотропи (гліцин, 

пантогам, когітум), антиконвульсанти. На фоні проведеного комплексного відновного лікування у 

60 % дітей, віком 12 місяців, констатовано виздоровлення та знято з диспансерного нагляду, 35 % 

дітей продовжували знаходитись під диспансерним наглядом у невролога з діагнозом – мінімальна 

мозкова дисфункція, у  5% дітей – встановлено діагноз ДЦП. 

Наступну групу становили 185 (31 %) дітей із спастичними формами ДЦП, середній вік яких 

складав 2-6 років. Комплексна реабілітація дітей цієї групи включала медикаментозні та 

немедикаментозні методики лікування. З медикаментозної терапії використовували 

антиконвульсанти (депакін, фінлепсин, ламотрин), сечогінні (діакарб, тріампур), міорелаксанти 

(мідокалм, препарати ботулотоксину),  ноотропи (кортексин, аміналон, гопантенат кальцію), 

метаболічні та вітамінні препарати. Немедикаментозна реабілітація включала в себе кінезіотерапію 

(масаж, ЛФК), бальнеотерапію (перлинні ванни, гідромасаж), рефлексотерапію, фізіотерапевтичні 

процедури, заняття на апараті біологічно-зворотнього зв'язку "Амбліокор", групові заняття за 

методикою Шерборн-терапії, а також психолого-педагогічні заняття з логопедом, психологом 

(світлини 1 і 2). Варто відзначити, що близько 40% дітей отримали два і більше курсів відновного 

лікування.  
Світлина.1 Водолікування (перлинні ванни) у центрі реабілітації 



 

 

Світлина 2. Групові заняття з психогімнастики 

 Оцінка неврологічного статусу у цій групі дітей на фоні комплексного лікування показала 

позитивну динаміку стато-кінетичного розвитку: у 70 % дітей збільшилась амплітуда пасивних та активних 

рухів, покращалась опора на ступню, хода (зменшилась плоско-вальгусна деформація стоп, опора на пальці), 

а також зменшились ознаки спастики (за даними ЕНМГ). Найкращий результат спостерігався у групі дітей, 

віком від 2 до 4 років, більшість з яких розпочали відновне лікування з 5-7 місячного віку. Так, у пацієнтів 

цієї групи 6 % дітей – почали самостійно ходити, 8 % дітей – почали самостійно стояти, сидіти – 7 %, 

тримати голову – 10 %. Введення в практику сучасних методик лікування, зокрема впровадження 

застосування препарату Диспорт (ботулотоксину), дозволило значно посилити ефект немедикаментозних 

процедур у боротьбі зі спастикою. 

Водночас, покращення великих моторних функцій, у переважної більшості дітей (96 %) поєднувалися із 

збагаченням емоційної сфери, покращанням адаптації до перебування в колективі, збільшенням 

словникового запасу. У дітей, в анамнезі яких відмічалися судоми, і які отримували антиконвульсанти, 

спостерігалося зниження порогу пароксизмальної активності (за даними ЕЕГ). Проте, у 4 % дітей  була 

відсутня позитивна динаміки у неврологічному статусі за цей період. Цю групу склали діти, старше 5 років, 

із важкими органічними дефектами головного мозку, що зумовили глибокий інтелектуальний та фізичний 

дефіцит. Варто відзначити, що спеціалістами центру ранньої медико-соціальної реабілітації здійснено 

навчання батьків дітей-інвалідів основних елементів масажу та ЛФК, надана психологічна консультація. 

Комплексна відновна терапія дітей з брахіоплексопатією також включала медикаментозні та 

немедикаментозні методики. Базовими процедурами при проведенні курсу відновного лікування були 

класичний масаж, ЛФК, рефлексотерапія – голкорефлексотерапія та лазеропунктура. Дітям, віком старших 3 

років, проводились заняття на апараті "Амбліокор", що базується на принципах біологічно-зворотнього 

зв’язку. Варто зазначити, що емоційне забарвлення таких занять значно покращує кінцевий результат 

звичайних фізичних вправ. Арсенал медикаментозних засобів включав препарати, які покращують нервово-

м’язову провідність (гліатілін, нейромедин, прозерин тощо) та  метаболічного скерування (вітаміни групи В, 

ель-карнітин, коензим Q10, кардонат, актовегін). Ліки вводились парентерально, перорально, шляхом 

електрофорезу та методом метамерних ін’єкцій, безпосередньо в уражені м’язи. Значна частина дітей цієї 

групи (70%) відновне лікування отримували більше двох разів. Після першого курсу лікування у 50% дітей 

спостерігалося збільшення об’єму активних рухів: покращувалась супінація передпліччя та відведення плеча, 

підвищення м’язового тонусу, що підтверджувалися даними ЕНМГ. Найкращий результат відмічався у дітей 



від 1-4 років. У 2 % дітей, віком старших 10 років, із сформованими контрактурами плечового та ліктьового 

суглобів, м’язовою гіпо- атрофією, відновне лікування було неефективним.  

На диспансерному обліку центра ранньої медико-соціальної реабілітації знаходилось лише 4 дітей з 

епілепсією, що зумовлено обмеженими можливостями застосування реабілітаційних методик у цієї категорії 

хворих. На перше місце у відновному лікуванні цієї групи дітей виходить соціальна реабілітація: заняття з 

психологом, педагогом-дефектологом, логопедом. У всіх цих дітей відмічалося покращання інтелектуально-

мнестичних функцій та їх адаптації в колективі, завдяки груповим заняттям, а також зменшення кількості та 

інтенсивності епілептиформної активності, зниження порогу пароксизмальної активності, за даними ЕЕГ. 

Серед інших паталогій на базі нашого центру реабілітаційний курс отримали 13 дітей із діагнозом 

спинно-мозкова кила, половина з яких проходила повторні курси реабілітації. На фоні комплексного 

відновного лікування спостерігалася позитивна динаміка: у 10 % дітей – зменшились прояви енкопрезу та 

енурезу, у 70 % – покращився мовний розвитку, одна дівчинка почала самостійно ходити. 

Впродовж цього року в центрі проходили комплексне лікування 33 дітей, віком 2-4 роки, із спадковою 

патологією, до якої увійшли хромосомні аномалії. Більша половина дітей з цієї групи отримували повторні 

курси реабілітації. Основною нозологією була хвороба Дауна. Ефективність проведення комплексної 

реабілітаційної програми у цій групі дітей підтверджено такими результатами: 10 % пацієнтів почали 

говорити, 6 % – самостійно ходити, 5 % – ходити з підтримкою за руку. 

           

        ВИСНОВКИ 

 

1. Впродовж останніх років відмічається зростання дітей із перинатальними ураженнями ЦНС, значна 

питома вага серед яких належить немовлятам, народжених від передчасних пологів. Впровадження раннього 

відновного лікування з перших місяців життя та забезпечення безперервності у здійсненні реабілітаційної 

програми (заняття в центрі реабілітації, щоденна праця батьків) впродовж першого року дозволяє досягнути 

видужування у 60 % випадків. 

2. Зважаючи на зростання прошарку соціально-дезадаптованих дітей, доцільним є раннє відновне лікування, 

розпочате з періоду новонародженості, до моменту формування паталогічних поз та установок, що 

забезпечить ефективність фізичної та соціальної реабілітації цієї групи дітей. 

3. Ефективність відновного лікування визначається віковими категоріями пацієнтів, в яких розпочата 

реабілітаційна програма. Зокрема, найкращий ефект реабілітаційного лікування спостерігається у групі дітей 

раннього віку (0-4 роки), що зумовлено високою здатністю нервової системи до пластичності саме у цьому 

віці, відсутністю м'язових атрофій та кісткових деформацій які розвиваються з часом. 

4. Поєднання немедикаментозних методик лікування з ранньою корекційно-педагогічною взаємодією та 

призначенням ноотропних препаратів м'якої дії збільшує ефект реабілітаційних заходів, позитивно 

впливаючи на розвиток моторних і вегетативних функцій, темпи сенсомоторних реакцій, біоелектричну 

активність головного мозку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БІШОФІТОТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА СОМАТОФОРМНУ ВЕГЕТАТИВНУ 

ДИСФУНКЦІЮ  

 

Изложены и обсуждаются данные относительно особенностей 

церебральной гемодинамики под влиянием бишофитотерапии больных 

соматоформной вегетативной дисфункцией (по данным реоэнцефало-

графии). 

* * * 

ВСТУП  

 

Згідно даних літератури, соматоформні розлади (СР) зустрічаються у 15-50% дорослого 

населення, суттєво впливають на показники госпиталізації, збільшуючи їх, що обумовило велику 

не тільки медичну, але й соціальну значущість оптимізації комплексного лікування даного 

контингенту хворих [2]. 

Терапія СР містить широке коло лікувальних і профілактичних заходів з облігатним 

включенням різних форм та методів психотерапії – раціональної, групової, біхевіоральної, 

позитивної та ін., та фармакотерапії, котра передбачує використання, у першу чергу, анксіолітиків, 

антидепресантів, нейролептиків, препаратів ноотропної дії [3, 4]. 

Неможливість швидкого отримання бажаного ефекту у ініціальному періоді навіть при 

використанні жорстких, директивних методик психотерапії, особливості фармакотерапії СР – 

високий ризик появи соматичних розладів навіть у процесі монотерапії психотропними 

препаратами, ризик розвитку звикання та синдрому скасування після їх застосування визначили 

важливу роль включення фізичних чинників у комплекс лікувальних заходів хворих із СР. 

Терапевтичний ефект фізичних чинників у осіб із СР обумовлений можливістю їх впливу на 

вищі регуляторні центри вегетативної нервової системи, біоелектричну активність головного 

мозку, основні ланки саногенезу та клінічні прояви захворювання. 

У цьому плані цікавим уявляється використання сполученого застосування фізичних чинників 

та бішофіту – природного мінерального комплексу, який являє собою надміцний хлоридно-

магнієвий розсол, що містить унікальний набір мікроелементів, котрі приймають участь у 

підтриманні вегетативного гомеостазу та забезпеченні нормального функціонування центральної 

нервової системи.  

Клініко-епідеміологічне дослідження структури СР свідчить, що соматоформна вегетативна 

дисфункція (СВД) (підгрупа  F 45.3 розділу F 45 МКХ 10) залишається однією з провідних форм 

СР [1]. Патоморфоз СВД, який характеризується збільшенням неврологічних компонентів з 

наявністю больового синдрому і зменшенням психічної симптоматики, диктує необхідність 

пошуку нових методів фізіотерапії, котрі, поряд із можливістю впливу на регуляторні центри 

вегетативної нервової системи, мають седативний, аналгетичний ефект, надають оптимізуючу 

вазоактивну дію. 

Проведені нами експериментальні дослідження аплікацій (АБ) та електрофорезу (ЕФБ) 

бішофіту, які містили порівнювальний аналіз кількості хімічних елементів, що вводились, та 

визначення оптимальних параметрів для введення максимальної їх кількості, слугували основою 

клінічного використання методів у хворих на СВД. 

  

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Під спостереженням перебували 58 хворих на СВД у віці від 18 до 42 років. Прояви 

захворювання у всіх пацієнтів характеризувалися наявністю коморбідності вегетативних розладів 

та порушень у емоційно-вольовій сфері з перевагою тривожно-іпохондричної симптоматики. При 

цьому порушення судинного тонусу були одними з найбільш розповсюджених і у низці випадків 

визначали клінічну картину захворювання. 



Метою нашого дослідження було вивчення порівнювальної ефективності застосування АБ та 

ЕФБ для корекції порушень церебральної гемодинаміки у хворих на СВД за даними 

реоенцефалографії (РЕГ). 

 Комплекс лікувальних заходів 20 пацієнтів на фоні однотипової медикаментозної терапії 

містив АБ, 18 хворим введення бішофіту здійснювалось методом електрофорезу, 20 склали 

контрольну групу (КГ). Під час оцінювання початкових значень величин показників, що 

характеризують стан мозкового кровообігу, проводилось порівнювання їх із значеннями у 10 

практично здорових осіб. Методи бішофітотерапії перебачали застосування комірної методики. 

Процедуру ЕФБ проводили із використанням 5% розчину бішофіту від апарату «Поток-1», сила 

постійного струму складала 10 мА, час дії – 20 хвилин. Аплікації 30% розчину бішофіту проводили 

з експозицією 20 хвил. 

РЕГ здійснювалась на тетраполярному чотирьохканальному реографі "REGINA".  

Застосовувались стандартні симетричні відведення, які відбивали стан мозкового кровотоку у 

басейнах внутрішньої сонної артерії (ВСА) та вертебро-базилярної артерії (ВБА). 

Реоенцефалограма кожного хворого підлягала якісному (візуальне оцінювання) та фазово-

амплітудному кількісному аналізу з обчисленням наступних показників: реографічного індексу – 

РІ (Ом), який дозволяє визначити відносну величину пульсового кровонаповнення у ділянці 

судинного руслу, що досліджується; дикротичного індексу – ДІ (%), який відбиває тонус артеріол; 

діастолічного індексу – ДСІ (%), котрий також характеризує тонус судин і стан відтоку крові з 

артерій у вени. 

Усім хворим обстеження проводилось у перші 2-3 дні перебування у стаціонарі безпосередньо 

до та після однократної процедури ЕФБ та АБ, а також після курсу лікування з 8-10 процедур. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ  

 

При візуальному аналізі початкових реоенцефалограм тільки у 9 (15,52%) хворих у відведенні 

FM та у 8 (13,79%) у відведенні ОМ форма реографічної кривої відповідала нормі. Ознаки 

підвищення прекапілярного тонусу спостерігалися у більшості обстежених- 40 (68,97%) у 

відведенні FM й у 43 (74,14%) – у відведенні ОМ. Аркоподібна форма реографічної кривої, що 

свідчила про наявність затрудненого венозного відтоку відзначена у третини - 19 (32,76%) хворих 

у басейні ВСА і майже у половини – 26 (44,83%) хворих у басейні ВБА. Гіпотонічний тип кривої 

виявлено у 3 (5,17%) осіб у відведенні FM та у 2 (3,45%) – у відведенні ОМ. 

На підставі кількісного аналізу початкових значень показників, які характеризують стан 

мозкового кровообігу, достовірне підвищення тонусу артеріол у хворих на СВД відзначене у обох 

відведеннях (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Кількісний аналіз початкових значень показників РЕГ у пацієнтів з СВД 
 

Показник 

 

Відведення Початкові значення показників 

 у здорових  осіб (n=10) у пацієнтів з СВД  (n=58) 

РІ, 

(Ом) 

FM 1,2±0,20 0,89±0,03 

OM 0,64±0,09 0,61±0,02 

ДІ  

(%) 

FM 56,20±5,60“ 81,52±1,12“ 

ОM 55,90±6,00“ 81,66±0,99“ 

ДСІ (%) 
FM 61,20±4,80 68,85±1,43 

OM 65,20±6,20 70,46±1,38 

Примітка: достовірність відмін між величинами показників у пацієнтів з СВД та у контрольній 

групі “ р < 0,001. 

Достовірних відмін значень РІ та ДСІ у порівнянні з величинами їх у здорових осіб  виявлено 

не було. У той же час, ранжирування початкових значень дозволило виявити порушення мозкового 

кровообігу у вигляді підвищення величин ДСІ у значної кількості обстежених – більше ніж у 60%, 

зниження пульсового кровонаповнення – приблизно у половини хворих на СВД. 

При аналізі отриманих результатів встановлено, що достовірна позитивна динаміка 

показників, що досліджувались, спостерігалася переважно у пацієнтів, терапевтичний комплекс 

котрих містив ЕФБ, і була обумовлена оптимізуючою вазоактивною дією методу. Вже одноразова 

дія дозволила виявити особливості його впливу на стан мозкового кровообігу хворих на СВД, котрі 

підтвердились при аналізі результатів курсового лікування. 



Достовірне зниження початково підвищеного тонусу артеріол спостерігалося після 

однократної процедури у відведеннях FMs, FMd та Omd, після курсового лікування – у всіх 

ділянках судинного русла, що досліджувались  (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Зміни тонусу артеріол після однократної процедури та курсового лікування з 

включенням ЕФБ при початковому підвищенні величин ДІ 
 

Відведення Значення ДІ (%) 

початкові після однократної процедури після курсу лікування 

FMs, n=17 85,83±1,87 76,03±3,59* 79,57±2,77■ 

FMd, n=18 86,42±2,10 79,27±2,75* 78,77±2,41* 

Oms, n=17 83,02±2,10 77,11±3,93 68,57±2,68“ 

Omd, n=17 87,16±1,99 75,81±2,61● 73,43±3,23● 

Примітка: Достовірність відмін початкових величин ДІ (%),   після однократної процедури та 

курсу лікування: * - р<0,05; ● - р<0,01; “ - p<0,001; ■ - р=0,1. 

 

У хворих із ознаками порушення венозного відтоку позитивна динаміка за рахунок 

підвищення початково знижених величин ДСІ після однократної процедури та курсової дії ЕФБ 

відзначена у відведеннях FMs і FМd (табл.3). 

 

Таблиця 3. Динаміка ДСІ після однократної процедури та курсового лікування з включенням 

ЕФБ при початковому зниженні величин 

 

Відведення Значення ДСІ (%) 

початкові після однократної процедури після курсу лікування 

FMs n=4 25,55±7,35 65,53±10,85* 54,20±1,50* 

FMd n=5 28,83±5,53 67,58±9,54* 66,95±5,69● 

Oms n=6 35,40±7,44 56,58±13,16 49,34±2,90 

Omd n=5 40,58±7,83 68,66±13,38 59,94±3,42 

Примітка: Достовірність відмін початкових величин ДСІ (%),   після однократної процедури та 

курсу лікування: * - р<0,05; ● - р<0,01. 

 

При порушенні венозного відтоку, котре супроводжувалось підвищенням початкових величин 

ДСІ, зниження їх під впливом курсового лікування з включенням ЕФБ виявлене у відведеннях FMs 

та Oms при відсутності достовірних змін після однократного застосування методу (табл. 4). 

 

Таблиця 4. Динаміка ДСІ після однократної процедури та курсового лікування з включенням 

ЕФБ при початковому підвищенні величин 

 

Відведення Значення ДСІ (%) 

початкові після однократної процедури після курсу лікування 

FMs n=10 85,56±2,92 72,58±8,99 77,46±2,38* 

FMd n=11 85,18±2,85 72,03±8,70 83,97±2,18 

Oms n=9 85,68±2,84 74,17±9,67 78,08±1,21* 

Omd n=11 87,58±2,43 75,91±8,88 81,53±2,97 

Примітка: Достовірність відмін початкових величин ДСІ (%),   після однократної процедури та 

курсу лікування: * - р<0,05. 

 

Менш виразна динаміка тонусу інтракраніальних судин спостерігалася у групі хворих, 

лікувальний комплекс яких містив АБ: після курсового лікування виявлене підвищення початково 

знижених величин ДСІ з 33,62±8,45% до 67,38±2,15% (р<0,01) у басейні ВСА  і  з 38,97±8,29% до 

73,02±5,90% (р<0,01) – у ВБА. 

Достовірних змін показників, що характеризують прекапілярний тонус і стан венозного 

відтоку у контрольній групі та індексу пульсового кровонаповнення у пацієнтів усіх груп виявити 

не вдалося (p>0,1) 

 



ВИСНОВКИ 

 

1. Візуальний аналіз реографічних кривих та аналіз значень показників, що характеризують стан 

мозкового кровообігу за даними РЕГ, дозволив виявити у хворих на СВД порушення мозкової 

гемодинаміки у вигляді зниження пульсового кровонаповнення, дистонії мозкових судин з 

перевагою підвищення прекапілярного тонусу, затруднення венозного відтоку. 

2. Отримані дані дозволили встановити достовірну оптимізуючу вазоактивну дію ЕФБ, 

обумовлену переважно впливом на початково підвищений прекапілярний тонус. 

3. Результати дослідження свідчать про доцільність включення ЕФБ у терапевтичний комплекс 

хворих на СВД з урахуванням початкового стану інтракраніальних судин. 
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The data concerning  features of cerebral hemodynamics under influence of bischofite-therapy  in 

patients with somatophorm vegetative dysfunction (according to reoencephalography) are published and 

discussed. 
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В.О. ПОБЕРСЬКА, Т.С. ЯНЧЕНКО, С.Л. ЄВСЄЄВА 

 

МОЖЛИВОСТІ ВОДОЛІКУВАННЯ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ 

НОВОУТВОРЕННЯМИ 

 

На основе анализа эпидемиологических и статистических показателей 

онкологической заболеваемости детей обоснована целесо-образность 

организации процесса реабилитации и применения водолечебных процедур. 

* * * 

 

Сучасні технології програм інтенсивного лікування хворих з онкологічною патологією 

сприяють поліпшенню прогнозу перебігу захворювань. Це позначилося в підвищенні показника 

“тривалості життя” у 70% дітей із злоякісними новоутвореннями. Вважають, в найближчі 10 років 

більше 1% дорослого працездатного населення складатиме контингент, вилікуваний від злоякісних 

новоутворень ще в дитинстві. Проте, токсична дія на організм курсів хіміопроменевої терапії 

нерідко приводить до ускладнень і формування супутніх захворювань [1,2,3]. 

Проблема спеціалізованої санаторно-курортної реабілітації також наголошується у дітей, що 

народилися від батьків-ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для цих дітей існує 

ризик канцерогенезу і розвитку генної  патології. Крім того, для даного контингенту не вирішені 

питання профілактики злоякісних новоутворень щитовидної залози і реабілітації після операцій з 

приводу онкозахворювань. В той же час у 60% дітей-інвалідів відсутні рецидиви захворювання 

впродовж 5 років [4,5].  

Епідеміологічні, статистичні показники по онкологічній патології у дітей свідчать про 

підвищення рівня захворюваності в Миколаївській області (на 107%), Львівській (на 28%), 

Черкаській (на 49%). По Україні онкозахворювання відповідають 7 місцю в структурі дитячої 

інвалідності і смертності, а злоякісні новоутворення займають 3 місце серед причин дитячої 

смертності. Не дивлячись на відсутність свідчень до напряму даного контингенту хворих дітей на 

санаторно-курортне лікування, практично в санаторіях знаходяться від 0,8% до 1,2% хворих із 

злоякісними новоутвореннями після базисного лікування. Комплексна етапна реабілітація 

дозволить поліпшити якість життя дітей із злоякісними новоутвореннями. Санаторно-курортна 

реабілітація таких пацієнтів в ремісії захворювання із застосуванням окремих бальнеочинників, 

лікувальних рухових фізичних навантажень, масажу, психологічної корекції, за показаннями 

медикаментозної терапії може бути направлена на корекцію ускладнень хіміопроменевої терапії, 

відновлення порушених функцій при супутній патології, соціальну адаптацію. Слід відмітити, що 

онкологічні захворювання в дитячому віці негативно позначаються на стані батьків дитини і 

відносяться до психосоціальної проблеми для хворого і в більшій мірі для сім'ї. Тому вважаємо за 

можливе формування не тільки спеціалізованих дитячих відділень санаторно-курортної 

реабілітації, але і для дітей з батьками. 

Доцільно у Державній програмі “Дитяча онкологія” визначити ряд аспектів, наприклад, роль 

психологічних факторів та соціальна адаптація в умовах сім'ї та школи, порушення якості життя у 

зв'язку з тяжким захворюванням, організація санаторно-курортної реабілітації хворої дитини. 

Оцінка психологічних особливостей, виявлення початкових ознак чього порушення моє особисте 

значення для створення індівідуальної програми медико-соціальної реабілітації дітей і гармонізації 

відношення до хвороби. 

Науково обґрунтовано доцільність і можливості організації санаторно-курортної реабілітації 

дітей із злоякісними новоутвореннями  після базисного лікування лише в окремих роботах, отже не 

визначено методичних підходів до призначення фізичних чинників (бальнеотерапія, плавання, 

лікувальні душі, ароматерапія, кліматолікування, інгаляції тощо) в комплексі санаторно-курортної 

реабілітації [6,7,8]. Критерії оцінки ефективності санаторно-курортної реабілітації складаються з 

інтегральних показників клініко-функціонального, психологічного стану, що відображає стан 

физичного та психичного здоров'я дитини. Розроблені положення про організацію реабілітаційного 

відділення в структурі санаторної установи для дітей із онкологічною патологією з урахуванням 

періоду ремісії захворювання, впливу хіміотерапії та проміневої терапії на стан здоров'я. 

Серед методик загально - курортної реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями слід 

визначити бальнеолікування [9,10]. Так, наприклад, хлоридні натрієві ванни з мінералізацією солей 



до 20 г/л, кисневі та хвойні ванни сприяють формуванню відновлювального ефекту з боку 

вегетативної нервової системи, при напруженні психоемоційного стану, підвищенню 

резистентності організму. “Перлисті” ванни сприяють поліпшенню тераорегуляції, зменшенню 

вегетативної та психоемоційної лабільності, підвищенню функціональних можливостей серцево-

судинної системи. Вільне плавання в басейні або купання у морі поліпшує процеси дихання, 

тканинного метаболізму, терморегуляції, психоемоційний настрій.  Серед лікувальних душей слід 

окремо визначати можливості приймання дощового душу, який застосовується за потреби впливу 

на процеси регуляції центральної і вегетативнох нервовох системи, серцевої діяльності, 

терморегуляції, психоемоційного тонусу, загальної резистентності дитячого організму. Усі 

процедури відпускають на хлорідній натрієвій, морській чи прісній воді, поступово збільшують 

тривалість впливу, враховують індивідуальну програму призначення водолікування під контролем 

клініко-інструментальних обстежень. 

Основу відновлювального процесу становлять санаторних режим, поліпшене харчування, 

кліматопроцедури, загальне водолікування. Вибір додаткових фізичних факторів здійснюють з 

урахванням особливостей стану организму хворої дитини. Комплексна санаторно-курортно 

реабілітація у спеціалізованих відділеннях спрямована на підвищення функціональних резервів, 

загальної реактивності, рухливості регуляторних процесі, саногенетичних механізмів. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Представлені результати аналізу ефективності санаторно-

курортного лікування хворих з хронічною серцевою недостатністю з 

застосуванням мінеральної води "Березівська" на курорті "Березівські 

мінеральні води". 

* * * 

 
       ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы совершенствования лечения хронической сердечной недостаточности 

(ХСН) является одной из важнейших проблем современной клинической медицины [3].  

Большой процент больных пожилого возраста поступают в санатории различного профиля, у 

которых клинически выраженная ХСН является основным синдромом, определяющим выбор 

лечебных физических факторов (ЛФФ) и их переносимость [1].  

Вместе с тем, клинически выраженная сердечная недостаточность значительно ограничивает 

возможности курортных факторов и признаётся противопоказанием для применения общих ванн 

[2]. 

В то же время, реакция сердечно-сосудистой системы (ССС) на применение базисных методов 

курортной реабилитации является порой основным фактором, определяющим возможность и 

целесообразность пребывания больного на курорте [2,3].  

Цель исследования: повышение эффективности комплексного лечения больных с ХСН путём 

обоснования возможности и применения минеральной воды "Березовская" на этапе санаторно-

курортной реабилитации.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В группу наблюдаемых лиц вошли 100 больных с клинически манифестируемой ХСН I-IIA 

стадии, II-III ФК в возрасте от 55 до 82 лет, которые находились в санатории "Берёзовские 

минеральные воды".  

При этом у 55 больных использовался разработанный способ бальнеотерапии и они составили 

основную группу, а 45 лиц разработанный способ бальнеотерапии не получали и составили 

контрольную группу.  

ХСН I ФК NYHA зарегистрирована у 25% больных, II ФК NYHA – у 60% лиц и III ФК NYHA – 

у 15% обследованных. 

Клинико-инструментальное обследование и лечение больных проводилось по единой 

программе на базе санатория "Берёзовские минеральные воды" . 

Клиническое обследование больных включало выявление и динамику в процессе лечения 

ведущих клинических синдромов, характеризующих состояние больных: одышки, утомляемости, 

периферическиех отёков, уровня АД, стенокардии, нарушений сердечного ритма, наличие или 

отсутствие физикальных и лабораторно-инструментальных признаков поражения органов-

мишеней, а также осложнений со стороны органов-мишеней. 

Физикальное обследование включало в себя: состояние кожи, наличие акроцианоза, границы 

сердца, измерение уровня АД по методу Короткова на руках и ногах, выслушивание сердца и 

сосудов грудного и брюшного отдела аорты, состояния сосудов глазного дна, периферических (в 

том числе сонных) артерий, состояния ЦНС, щитовидной железы, состояния кожи. 

Биоэлектрическую активность миокарда исследовали по данным ЭКГ с помощью 

электрокардиографа шестиканального диагностической системы "Валента" (Украина).  

Состояние миокарда, центральной гемодинамики и его сократительную способность оценивали 

с помощью эхокардиографии. Использовали ультразвуковую систему (допплер) "SONOS-1000" 

(США).  



Состояние мозговой гемодинамики изучали с помощью реоэнцефалографии, состояние 

периферического кровотока оценивали на основании данных периферической вазографии, 

используя диагностическую систему "Валента". 

Состояние желудочно-кишечного тракта оценивали также на основании клинического и 

инструментального обследования, включающего: рентгенисследование желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), фиброгастроскопию, фиброколоноскопию, осмотра проктолога.  

Оценку переносимости физических нагрузок проводили на основании оценки в динамике 

результатов пробы с 6-минутной ходьбой (6М WT), который признаётся наиболее приемлемым в 

оценке физической работоспособности именно у больных с органической патологией миокарда и 

признаками сердечной недостаточности. 

Наряду с этим, проводились общепринятые стандартные для больных клинические и 

биохимические исследования крови, мочи, консультации офтальмолога с исследованием состояния 

сосудов глазного дна и уровня внутриглазного давления, по необходимости – УЗИ внутренних 

органов, консультации узких специалистов. 

При формулировке диагнозов использовали клинические классификации, рекомендованные 

Украинским научным обществом кардиологов с учётом Международной классификации болезней 

Х пересмотра: Хронической сердечной недостаточности - по функциональным классам и стадиям, 

2003 г., АГ по стадиям (ВОЗ, 1996); уровней АД у взрослых людей в возрасте старше 18 лет и 

старше WHO/ISH, 1999; ДАГ – 1, 2000; ишемической болезни сердца - по клиническим формам, 

утверждённым на VI национальном конгрессе кардиологов Украины (18-21 сентября 2000 г); 

функциональные классы стенокардии - по Канадской классификации (Canadion Cardiovascular 

Society, 1976).  

Уровень качества жизни оценивали у больных через 3 года после проведения санаторно-

курортного лечения в сравнении в зависимости от стадии декомпенсации и кратности курортной 

реабилитации, используя Миннесотский опросник качества жизни больных недостаточностью 

кровообращения (Living with Htart Failure Questionare), дословное название которого – "жизнь с 

сердечной недостаточностью. 

Для статистической обработки применяли параметрические методы статистического анализа 

достоверности динамики средних величин с использованием коэффициента Стьюдента (пакет 

Statistica 6).  

Лечебный комплекс заключался в следующем: больной принимал внутрь МВ "Берёзовская" 

трижды в день по 100,0 мл за час до еды. Наряду с этим, ему проводились минеральные ванны tо 

36-38о  в течение 10 минут в количестве 10-12 процедур. При этом больным с начальными стадиями 

СН (I и II ФК) первые три-четыре процедуры отпускались в виде ножных полуванн, последующие 

7-9 – в варианте общих ванн. Лица с СН III ФК получали 10-12 процедур ножных полуванн.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Исходное состояние больных при поступлении характеризовалось следующим: все больные 

были в возрасте старше 60 лет с клинической стадией СН IIА, II-III ФК, обусловленной ИБС в 

сочетании с умеренной АГ II-III стадии (у 21,8% - с перенесенным ОНМК в анамнезе), на 

протяжении более 10 лет. У половины наблюдаемых ИБС была представлена постинфарктной 

стенокардией напряжения, у половины – нарушениями сердечного ритма. 

Все наблюдаемые больные отмечали при поступлении в санаторий наличие общей слабости, 

утомляемости, 21,8% больных основной и 15,6% - контрольной группы отмечали ухудшение 

самочувствия, одышку при небольшой физической нагрузке, отёки на ногах. У большей части из 

них наблюдались раздражительность, плохой сон. У половины больных основной и контрольной 

групп наблюдались мышечная слабость в ногах и судороги в икроножных мышцах. 

Результаты осмотра показали, что у половины больных при поступлении отмечался 

избыточный вес тела. У 2/3 лиц при поступлении повышалось АД. У 43 (74,5%) лиц основной и у 

35 (77,8%) пациентов контрольной группы наблюдалась бледность кожных покровов, расширение 

границ относительной сердечной тупости, у 12 (21,8%) больных основной и у 7 (15,6%) больных в 

контрольной группе обнаруживались признаки акроцианоза, сопровождающиеся признаками 

застоя в лёгких, увеличением размеров печени, наличием периферических отёков. У 26 (47,3%) 

пациентов основной и у 23 (51,1%) – контрольной группы зарегистрирован неритмичный пульс.  

Изменения со стороны электрической активности миокарда, которые проявлялись у 25 (45,4%) 

больных основной и у 20 (44,4%) лиц контрольной группы снижением вольтажа зубцов, у 43 



(74,5%) и 35 (77,8%) - признаками гипертрофии миокарда левого желудочка. Наряду с этим, у 12 

(21,8%) пациентов основной и у 7 (15,6%) имели место признаки гипертрофии миокарда левого 

предсердия, сопровождающиеся наличием признаков систолической перегрузки миокарда ЛЖ. У 

30 (54,6%) и у 25 (55,6%) больных соответственно наблюдались нарушения сердечного ритма. 

Характер и выраженность изменений параметров гемодинамики соответствовали тем 

изменениям, которые наблюдаются при сердечной недостаточности IIА стадии на фоне АГ. Так, в 

среднем у данной категории лиц отмечались признаки гипертрофии миокарда по концентри-

ческому типу с наличием у всех обследованных диастолической дисфункции миокарда. 

Систолическая дисфункция миокарда ЛЖ наблюдалась у больных с клиническими признаками СН 

IIА стадии у больных с АГ и ИБС, у больных с ИБС и прогностически неблагоприятными 

нарушениями сердечного ритма (мерцательной аритмией).  

Это проявилось изменениями со стороны максимальной скорости раннего диастолического 

потока через митральное отверстие; максимальной скорости позднего диастолического потока 

через митральное отверстие и их соотношения, времени изоволюмического расслабления ЛЖ по 

сравнению с нормальными их значениями. Средние параметры фракции выброса изменялись в 

среднем менее значимо. 

Анализ РЭГ показал, что у больных с ХСН, обусловленной АГ, ИБС и АГ со стажем 

заболевания более 10 лет практически у всех имели место нарушения церебральной гемодинамики, 

проявляющиеся в снижении артериального кровотока наряду с затруднением венозного оттока из 

сосудов головного мозга, причём более выраженные слева по сравнению с изменениями в правом 

полушарии головного мозга. 

У наблюдаемых нами больных при поступлении в санаторий отмечалось в среднем снижение 

артериального звена периферического кровотока, более выраженное слева, также соответствующее 

стадии и форме сердечной декомпенсации на фоне АГ.  

У всех наблюдаемых больных дистанция, пройденная за 6 минут, была менее 500 метров. При 

этом у лиц с ХСН ФК II параметры, характеризующие переносимость 6-минутной ходьбы, были 

более благоприятными по сравнению с больными с СН ФК III. Это проявилось в большей величине 

пройденной первой и второй дистанции, большей величине индекса адаптации (ИА) и меньшем 

времени восстановления ЧСС. Следует отметить, что у лиц с ХСН ФК II во время второго теста 

число шагов и скорость ходьбы уменьшились, а у больных с СН ФК III наблюдалось увеличение 

числа шагов и скорости ходьбы. Это свидетельствует о том, что по мере возрастания 

декомпенсации у больных данная физическая нагрузка приводит к учащению и укорочению шагов, 

что соответствует известным описанным в литературе данным.  

В результате проведенного курсового санаторно-курортного лечения у всех больных с ХСН 

изменилось клиническое состояние. Это проявилось тем, что у большей части основной (87,3%) и 

контрольной (57,8%) групп курортное лечение привело к улучшению самочувствия, что проявилось 

в уменьшении выраженности одышки, частоты и выраженности стенокардии, головных болей и 

раздражительности, периферических отёков и мышечной слабости в ногах, более выраженное у лиц 

основной группы по сравнению с контрольной.  

На седьмой день пребывания в санатории у всех лиц основной и контрольной групп 

нормализовалось исходно повышенное АД. На третий день повышенное АД нормализовалось у 

трети больных обеих групп.  

При этом наиболее благоприятная динамика повышенных цифр АД у всех лиц касалась прежде 

всего утреннего АД, достоверно позже - уровня вечернего АД.  

Так, у 16 (37,2%) лиц основной и у 9 (23,7%) лиц контрольной группы в первые три дня 

снизились повышенные цифры утреннего АД (р< 0,05). В контрольной группе вечерние цифры АД 

в первые три дня пребывания в санатории снизились у 5 (13,2%) больных по сравнению с 13 

(30,2%) лицами основной группы (р< 0,05). 

У лиц основной группы более значимо улучшилось не только клиническое состояние, но и 

состояние церебрального, что и обусловило снижение повышенного АД в более ранние сроки по 

сравнению с изменениями у лиц контрольной группы. Так, в результате проведенного санаторно-

курортного лечения у больных основной группы, получавших разработанный способ 

бальнеотерапии улучшились показатели церебральной гемодинамики. Значимые изменения 

коснулись параметров, отражающих состояние венозного оттока из сосудов головного мозга, 

причём статистически более выраженные у лиц основной группы по сравнению с динами кой 

уровня показателей у лиц контрольной группы. Существенно не изменились уровни показателей, 



отражающих состояние артериального звена церебрального кровотока, что характерно для данной 

категории больных с органической патологией ССС и для достаточно короткого срока наблюдения.  

Улучшилось и состояние периферического кровотока у больных после проведения курсового 

лечения в санатории в виде улучшения артериального кровотока в голенях и стопах, более 

выраженное в стопах (по сравнению с улучшением в голенях) и более значимое у больных 

основной группы по сравнению с контрольной группой. 

После проведенного санаторно-курортного лечения улучшилась переносимость физических 

нагрузок у больных с ХСН. Это проявилось в увеличении дистанции и индекса адаптации, 

увеличении скорости шагов и снижении времени восстановления ЧСС, более выраженное у лиц с 

ХСН ІІ ФК по сравнению с динамикой у больных с ХСН ІІІ ФК. 

Вместе с тем, у больных основной группы по сравнению с контрольной различия параметров 

проявились более значимо именно при ХСН ІІІ ФК, что свидетельствует о реальной 

обоснованности использования разработанного способа применения МВ "Берёзовская" у данной 

категории больных. Изменения большей части показателей переносимости теста 6-минутной 

ходьбы не были достоверны, что характеризует данную категорию больных с декомпенсацией 

кровообращения и по-видимому достаточно короткий срок наблюдения.  

Таким образом, включение разработанной методики бальнеотерапии в курортное лечение 

больных ХСН на фоне гастроэнтерологической патологии хорошо клинически и психологически 

переносилось больными, улучшало их клиническое состояние, не вызывало осложнений и 

побочных реакций, снижало повышенное АД, улучшало функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы и переносимость физических нагрузок. 

Отдалённые результаты лечения больных с ХСН показали, что уровень качества жизни 

наблюдаемых больных с ХСН через 3 года после санаторно-курортного лечения наиболее значимо 

улучшился у лиц с ХСН II ФК NYHA и после регулярного (1 раз в год) трёхкратного санаторно-

курортного лечения (53,5±6,5 баллов). Наименее значимые результаты получены у больных с ХСН 

III ФК NYHA и после однократного курса курортной терапии. 

 

ВЫВОДЫ 

Санаторно-курортное лечение больных с ХСН в условиях курорта "Берёзовские минеральные 

воды" возможно и целесообразно. Применение минеральной воды "Берёзовская" в сочетании с 

бальнеотерапией на фоне базисной медикаментозной терапии, режима питания и индивидуально 

дозированных физических нагрузок приводит к улучшению самочувствия больных, стабилизации 

прогрессирования декомпенсации и артериальной гипертензии, предупреждению возможных 

побочных действий фармакотерапии.  

Наиболее значимые результаты в виде улучшения качества жизни достигаются у лиц с менее 

выраженными признаками недостаточности кровообращения и у больных после регулярного 

ежегодного (не менее 2-х-3-х кратного) санаторно-курортного лечения.  
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Н.В. САКУН 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ  ДЕТЕЙ  С  

УЧЕТОМ  СОПУТСТВУЮЩЕЙ  ПАТОЛОГИИ 

 

На основі ретроспективного аналізу історій хвороби дітей із 

захворюваннями органів дихання встановлено різноманіття супутніх 

захворювань. Виділена група дітей з анемією і вегетативною 

дисфункцією для комплексного застосування бальнеолікування і 

методик фізіотерапії. 

* * * 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из социальных проблем является снижение показателей здоровья населения, как в 

Украине, так и ближайших странах зарубежья. Структуру заболеваемости в большей степени 

связывают с экологическим неблагополучием среды, отмечая высокую чувствительность качества 

окружающей среды и здоровья взрослого и детского населения 1,2. При этом снижается 

резистентность детского организма и формируется сочетанная патология. Ухудшение 

экологической обстановки сопряжено с увеличением частоты аллергических заболеваний, 

заболеваний верхних дыхательных путей, кроветворной системы и др. В процессе формирования 

здоровья ребенка выделяют приоритетные факторы риска современного этапа: отягощенные 

социальные факторы, семейный бюджет, пищевые добавки в продуктах питания, режим 

повышенных нервно-психических нагрузок в школе, уровень физического развития. В результате 

скрининговых исследований установлена распространенность заболеваний органов дыхания, 

причем с нарастающей тенденцией по мере увеличения возраста детей (с 15,3% до 22,4%, 

соответственно дети и подростки).  

В этой связи все чаще обращают внимание на проблему заболеваний органов дыхания и 

наличие сочетанной патологии. В данном случае на фоне отягощенного течения заболеваний 

формируются негативные отклонения в основной системе компенсаторных механизмов детского 

организма и психоэмоционального статуса. Это обусловило проведение настоящего анализа по 

оценке состояния здоровья детей с заболеваниями органов дыхания с учетом сопутствующей 

патологии 3,4,5,6. Исследования выполнены в условиях санатория, поскольку санаторно-

курортное лечение является общепризнанным и эффективным этапом восстановления 

функциональных резервов организма у детей всех возрастных групп. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Первичный скрининг оценки состояния здоровья выполнен на основе ретроспективного 

анализа 270 историй болезни у детей, находившихся на лечении в санатории «Приморье» для детей 

с родителями, г. Евпатория. Выделены три  стандартные возрастные группы: дошкольного 

возраста (3-6 лет), младшего школьного (7-10 лет) и старшего школьного (11-15 лет). Достоверных 

различий по выявлению сочетанной патологии с учетом возрастно-половых категорий не 

определялось. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

По данным ретроспективного анализа 270 историй болезни наличие хронических заболеваний 

органов дыхания выявлено в 90% случаев, среди них преобладали заболевания верхних 

дыхательных путей (41,8% хронический тонзиллит, 32,2% хронический ринит, синусит, 

ринофарингит, аденоидит), в 15,2% случаев формировался хронический бронхит. Помимо 

патологии органов дыхательной системы в структуре сопутствующих заболеваний в 55,6% случаев 

установлена анемия, преимущественно I степени, в 26,7% сколиотическая болезнь и нарушение 

осанки, в 15,9% наличие дискинезии желчевыводящих путей и хронический панкреатит, в 13,3% 

вегето-сосудистая дистония, реже неревматические заболевания сердца, гиперплазия щитовидной 

железы и атопический дерматит. 



При многообразии сопутствующих заболеваний выделена группа детей с железодефицитной 

анемией и вегетативной дисфункцией. Среди пациентов с данной сопутствующей патологией 

жалобы на утомляемость, беспокойный сон отмечались, соответственно в 3 раза и 13,8 раз чаще по 

сравнению с группой остальных детей. Головные боли характеризовались, как кратковременные, 

самопроходящие и проявлялись в равной мере в обеих группах детей (18,3% и 14,2% случаев). 

Следует отметить различия в клинической симптоматике у детей при повозрастной оценке жалоб. 

Так, жалобы на сниженный аппетит проявлялись в 4 и 6 раз чаще среди дошкольников и младших 

школьников с железодефицитной анемией по отношению к аналогичным пациентам старшего 

школьного возраста. 

Полиморфизм сопутствующей патологии при хронических заболеваниях дыхательной системы 

и преобладание жалоб у детей при сочетанном течении с железодефицитной анемией и 

вегетативной дисфункцией обусловливают необходимость разработки комплексных подходов к 

назначению физических факторов. С учетом сопутствующих заболеваний теоретически 

обоснованным остается применение общего бальнеолечения, особенно для детей младшего и 

старшего школьного возраста. Среди бальнеопроцедур наиболее эффективны в данном случае 

хлоридные натриевые ванны (минерализация солей до 20 г/л), ароматические ванны (лавандовые, 

шалфейные), что направлено на повышение компенсаторных возможностей организма и 

улучшение процессов саногенеза. Возможно воздействие на организм физиотерапевтическими 

факторами по общепринятым канонам лечения детей с заболеваниями системы дыхания, но с 

учетом сопутствующей патологии. При наличии вегетативной дисфункции наиболее 

эффективными являются воздействия физическими факторами на рефлексогенные зоны, как зоны 

коррекции состояния регуляторных процессов. Следует обратить внимание не только на 

совместимость бальнеологических процедур общего влияния и методик физиотерапии, но и 

последовательность назначения лечебных факторов.  

 

ВЫВОДЫ 

 

В восстановительном лечении детей с сочетанным течением хронических заболеваний органов 

дыхания, железодефицитной анемией и вегетативной дисфункцией обосновано применение общего 

бальнеолечения и физиотерапии с воздействием на рефлексогенные зоны. 
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On the basis of retrospective analysis of histories of children’s illness with the diseases of breathing 

organs the variety of concomitant diseases is set. The group of children is selected with anemia and 

vegetative disfunction for complex application of balneotreatment and methods of physiotherapy. 
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ПАТО- И САНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 

БАЛЬНЕОТЕРАПИИ ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

 У роботі представлені дані експериментальних і клінічних 

спостережень з обгрунтування системного підходу до призначення 

бальнеопроцедур, враховуючи як патогенетичний, так і саногенетичний 

аспекти. Приділена увага біологічним ритмам фізіологічних функцій, впливу 

гравітації при різних методах відновного лікування, аналізуються 

результати досліджень при вивченні впливу інфрачервоної саунотерапії, 

нормобаричної гіпоксії, “сухих” вуглекислих ванн, галотерапії. 

* * * 

Устранение ведущих патогенетических факторов в развитии сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ): атеросклероза венечных сосудов сердца и метаболических нарушений в миокарде, 

вызванных гипоксией; артериальной гипертензии (АГ) и венозной недостаточности; нарушений 

углеводного и жирового обмена; кислотно-щелочного равновесия; вегетативного и эндокринного 

дисбаланса – требует системного подхода к назначению саногенетически обоснованных методов 

активации защитных механизмов выздоровления [1,2,3,6]. Бальнеологические процедуры являются 

одним из активных лечебных и профилактических способов восстановительного лечения в 

кардиологии. 

Для повышения эффективности бальнеотерапии необходим оптимальный индивидуальный 

подход к назначению процедур. При этом следует учитывать как суточные, так и циркадные ритмы 

изменений основных показателей центральной гемодинамики, полученных при мониторировании 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), уровня АД и параметров вегетативного портрета. 

Профилактические процедуры назначаются за 2-3 часа до выявленных пиковых отклонений. 

Сочетание бальнеопроцедур и тепловых воздействий должно предусматривать возможность 

всасывания через кожу химических лечебных факторов при создании перепадов температур на 

коже пациента. Наличие квантовой дискретности функционирования многих физиологических 

показателей (частоты дыхания и ЧСС, секреции гормонов и др.) обусловливает необходимость 

использования направленного лечения не только на восстановление выявленных отклонений 

релаксаконстант Ро2, Рсо2, рН крови, уровня АД, гликемии, температуры тела, но и на 

нормализацию нарушенных суточных ритмов жизнедеятельности организма. Результаты 

экспериментальных исследований и клинические наблюдения подтверждают справедливость 

такого обоснования [5,17-19]. 

 Проведенные исследования по активации эритропоэза и иммунологической реактивности при 

назначении курса инфракрасной саунотерапии [15,16], галотерапии ионами натрия и калия [7,10], 

нормобарической гипоксии при АГ, соматоформных рассторойствах, метаболическом синдроме, 

[1,4.8,11] – “сухих” углекислых ванн [9,20] дает достаточно оснований для подтверждения 

целесообразности саногенетического подхода к восстановительному лечению. 

Различия гравитационного воздействия при вертикальном, сидячем и горизонтальном 

положениях тела на систему кровообращения и дыхания у больных с ССЗ требует учитывать 

влияние гидростатического давления воды и “поплавковый” эффект на грудную клетку, брюшную 

полость, нижние и верхние конечности при проведении водных общих и четырехкамерных ванн, 

подводного вытяжения, в противоположность суховоздушным газовым ваннам, и диктует 

необходимость достаточного клинического обоснования к определению положения тела при 

назначении водных, воздушных, электрофизиологических, инъекционных и других процедур. 

Как показали исследования J.West [21], подтвержденные при обследовании больных 

пневмокониозом, пневмонией, ИБС и АГ, наблюдается существенное различие в церебральном 

кровотоке, регионарном кровоснабжении легких (верхних и нижних отделов), конечностей, в т.ч. и 

венозного тонуса и оттока крови, отличающееся в 5-12 раз при вертикальном и горизонтальном 

положениях тела. Известно, что при проведении ортостатической пробы происходит значительное 



изменение минутного объема кровообращения, которое является одним из чувствительных 

критериев функционального состояния сердечно-сосудистой системы (CCC). 

Требует дальнейшей математической разработки обоснование критериев учета влияния 

положения тела на лечебный эффект процедур при назначении газовых и водно-лечебных общих 

ванн, четырехкамерных ванн, плавания, подводного вытяжения, саунотерапии.  

Нами предлагаются апробированные в клиническом санатории “Великий Луг” информативные 

показатели функционального состояния CCC и вегетативной регуляции – показатели 

ортостатической пробы и индекса Кердо, доступные практическому физиотерапевту, которые 

позволяют после обследовании в первые 1-2 суток пребывания больного в санатории 

индивидуально назначить общие водные и газовые или четырехкамерные ванны, а также 

регламентировать длительность бальнеопроцедур. 

При этом небходимо учитывать также существенные различия в состоянии терморегуляции 

при водных процедурах, когда передача тепла осуществляется путем кондукции (разности 

температуры воды и кожи) и воздушных – посредством радиации, конвекции (разность 

температуры воздуха и кожи) и испарения (испарение 1 г воды приводит к элиминации с 

поверхности тела 560 кал тепла). 

Таким образом, следует считать, что дифференцированный патогенетический и 

саногенетический подход к назначению бальнеопроцедур при ССЗ является оправданным и может 

быть рекомендован для широкого применения в практике восстановительного лечения больных в 

лечебных и оздоровительных учреждениях. 
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CARDIOVASCULAR DISEASES 

 

In work information of experimental and clinical supervisions is presented on the ground of approach 

of the systems to setting of bath, taking into account here both pathogenesis and sanogenesis approach, 

attention the biological rhythms of physiological functions. It is spared to influencing of gravitation at the 

different methods of restoration treatment, the results of researches are analyses at the study of influences 

infra-red saunotherapy, normobaric hypoxy, “dry“ dioxide bath, galotherapy. 
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БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ НА КУРОРТЕ БЕРДЯНСК  

 

Наявність унікальних природних лікувальних ресурсів регіону, до складу 

яких входить хлорино-натрієва йодобромна мінеральна вода, складають 

природно-ресурсний потенціал курорту Бердянськ, створюючи виключні 

можливості у використання їх для курортно-рекреаційних цілей. 

* * * 

 

Одним из наиболее известных климатобальнеогрязевых курортов на Азовском побережье 

является курорт государственного значения Бердянск. К природным лечебным факторам курорта 

относятся минеральные воды, пелоиды, рапа озер, мягкий климат и теплое море, которые начали 

использоваться с лечебной целью уже в конце ХІХ столетия. 

Каждый из приведенных природных лечебных ресурсов является самостоятельным объектом 

природной среды, требует разностороннего подхода к изучению, контролю состояния и 

использования. Природно-климатические особенности региона заключаются в удачном сочетании 

сухого степного воздуха, поступающего с континента, с увлажненным воздухом, поступающим со 

стороны Азовского моря [4]. 

Непосредственно на территории курорта в разных отложениях формируются минеральные 

воды двух бальнеологических типов: без содержания специфических компонентов и свойств 

разной минерализации, и воды с повышенным содержанием йода, брома, и в отдельных случаях 

бора [4]. 

На протяжении многих лет Украинским НИИ медицинской реабилитации и курортологии 

изучались минеральные воды курорта Бердянск с целью их бальнеологической оценки. 

При участии института разведаны и утверждены запасы ряда месторождений для клинического 

санатория "Лазурный", определена бальнеологическая ценность минеральных вод отделения 

"Азов" клинического санатория "Бердянск", которые рекомендованы для наружного употребления. 

Детально изучены минеральные воды скважин, находящихся на территории клинического 

санатория "Бердянск": холодная, хлоридная, натриевая, высокоминерализованная, с повышенным 

содержанием йода и брома и холодная, йодобромная, борсодержащая хлоридная натриевая рапа, 

которые рекомендованы для наружного, а также внутреннего употребления. 

Был выполнен также комплекс исследований минеральных высокоминерализованных (10-35 

г/дм3) хлоридных натриевых вод Бердянского месторождения с целью получения смешанных вод 

заданной концентрации (3-5 г/дм3) с водой Луначарского водозабора, а затем Днепровской водой, 

очищенной обратным осмосом. По результатам последних исследований получено 

бальнеологическое заключение на использование минеральной воды Бердянского месторождения 

для внутреннего употребления с лечебной целью.  

Для полноценного использования лечебных свойств минеральных вод при внутреннем и 

наружном применении, в санаториях первоочередным заданием является сохранение стабильности 

химического состава и минерализации воды на всех этапах до санаторного больного. С этой целью 

в санаториях утверждены технологические схемы подачи минеральных вод на процедуры, что 

обеспечивает стабильность доминирующих компонентов минеральных лечебных вод на 

протяжении многих лет. Гидрогеологической службой курорта контролируются физико-

химические показатели минеральной воды. 

В целом, гидроминеральная база курорта позволяет использовать минеральные воды для 

лечения заболеваний: органов пищеварения, центральной и периферической нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, заболеваний сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, 

органов дыхания, обменных заболеваний и некоторых заболеваний кожи. Научно-изученные и 

подтвержденные медицинской практикой лечебные свойства минеральной воды курорта Бердянськ 

сформировали профиль санаторно-курортных учреждений и способствовали развитию их 

лечебных баз. 

Наличие основных химических ингредиентов минеральной воды специфично влияют на 

организм. Так, магний, калий и кальций защищают сердечно-сосудистую систему, улучшают 

мозговое кровообращение, предупреждают развитие неврозов, стрессов, нарушений сна; 



активизируют обменные процессы, формируют здоровую костную ткань. Бром уравновешивает 

процессы возбуждения и торможения коры головного мозга. Йод нормализует работу щитовидной 

железы, активно содействует снижению в крови уровня холестерина и β-липопротеидов низкой 

плотности, защищая от атеросклероза [1,3,5] (табл. 1).  
         

Таблица 1.  Хлоридно-натриевая вода для лечебных ванн 

 

Катионы 0,01 

Аммоний 13,850 

Магний 0,692 

Кальций 0,962 

Сумма катионов 15,515 

Анионы  

Хлор  24,738 

Бром 0,047 

Йод  0,008 

Сульфаты 0,074 

Гидрокарбонаты 0,457 

Сумма анионов 25,326 

        Примечание: формула химического  состава       98,7
885)(

99
pH

MgKNa

Cl

+
      

       При приеме внутрь минеральной хлоридно-натриевой воды ионы натрия стимулируют 

секреторный аппарат пищеварительного тракта, перистальтику кишечника, желчеобразовательную 

и желчевыделительную функции гепатобилиарной системы. Ионы калия активируют функцию 

ферментативных систем, усиливают тонус и двигательную активность желудка и кишечника, 

способствуют синтезу гликогена в печени. Важная роль принадлежит калию в регуляции секреции 

хлористоводородной кислоты. Соли магния оказывают спазмолитическое действие на желчный 

пузырь, регулируют работу сфинктера Одди и способствуют регулярному поступлению желчи в 

кишечный тракт [1,3,5] (табл. 2).          
Таблица 2. Состав минеральной воды для питьевого лечения "Бердянская" 

 

Катионы   

Натрий 1,457 

Кальций 0,168 

Магний 0,063 

Анионы  

Хлор 2,305 

Сульфат 0,035 

Гидрокарбонат 0,403 

Бром 0,005 

Примечание: формула химического состава   
91181)(

8983 34

MgCaNaK

HCOSOCl

+
 

 

Учитывая физико-химический состав и физиологическое действие минеральных вод на 

организм человека, в санаториях курорта Бердянск вода используется как для наружного, так и 

внутреннего употребления. С 1992 года в клиническом санатории "Лазурный" стала применяться 

для питьевого лечения хлоридно-натриевая слабощелочная минеральная вода "Бердянская" с 

минерализацией 3-5 г/дм3, расширив профиль оздоровления.  

         Базируясь на бальнеологических методах лечения курорта Бердянск, с 2001 года в 

клиническом санатории "Лазурный" было открыто отделение реабилитации для детей с сахарным 

диабетом в сопровождении родителей, и с 2008 года  отделение реабилитации для больных после 

операций на органах пищеварения. 

Учитывая профиль санаториев курорта, в структуре бальнеолечения за последние пять лет 

наибольший удельный вес приходится на минеральные ванны - 85%, лечебные души - 40%, 

лечебный бассейн - 24%, полостное орошение - 7%, прием минеральной воды внутрь - 25%. 



В комплексном санаторно-курортном лечении перечисленных заболеваний, с учетом лечебных 

эффектов, минеральная вода заняла прочное место в работе врачей многих профилей [1,2] (рис.1, 

рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Лечебные эффекты минеральных вод курорта Бердянськ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Способы применения минеральных вод курорта Бердянск 

 

 

Эффективность применения минеральной хлоридно-натриевой воды для наружного и 

внутреннего употребления доказана работами ученых Украинского НИИ медицинской 

реабилитации и курортологии при проведении лабораторно-клинических испытаний и на практике 

врачами санаториев курорта. 

Таким образом, наличие на территории курорта Бердянск гидроминеральных природных 

лечебных ресурсов и полученных результатов в ходе их медико-биологической оценки, позволило 

использовать хлоридные натриевые йодобромные минеральные воды в широком диапазоне с 

высокой эффективностью у лиц с различными заболеваниями 

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
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BALNEOTREATMENT WITH CHLORID-SODIUM MINERAL WATER OF SPA 

PATIENTS AT THE RESORT BERDYANSK 

 

The unique natural therapeutic resources  of the region, including chloride–sodium iodine brome  

mineral water, is the natural-source potential of the resort Berdyansk, forming the exclusive conditions in 

its usage for health-resort’s purposes. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДІАБЕТИЧНОЮ КАРДІО-

МІОПАТІЄЮ  

 

Приведены результаты клинико-инструментального обследования 80 

детей с сахарным диабетом 1 типа. Установлена высокая частота 

вегетативной дисфункции (в 76,3% обследованных) и диабетической 

кардиомиопатии (в 57,3%). Выделены три стадии развития диабетической 

кардиомиопатии у детей и обоснованно критерии их диагностики. 

Предложен дифференцированный подход к назначению схемы реабили-

тационных мероприятий на клиническом и санаторном и адаптационном 

этапах с учетом стадии диабетической кардиомиопатии и вегетативного 

гомеостаза.  

 

 ٭ ٭ ٭

ВСТУП 

 

Цукровий діабет (ЦД) – одна з важливих проблем сучасної медицини. На сьогодні в світі 

нараховують понад 200 млн. хворих на ЦД, в Україні  – близько одного мільйона, з них майже 8 

тис. – діти [6]. Стрімкий приріст захворюваності, висока частота і важкість ускладнень дали 

підстави ООН та ВООЗ визнати ЦД неінфекційною епідемією. Більше того, існують песимістичні 

прогнози щодо подальшого поширення цього захворювання. Тому LXI сесія Генеральної Асамблеї 

ООН у грудні 2006 року затвердила резолюцію, в якій закликає уряди всіх країн боротися з ЦД, 

який становить загрозу для людства. На думку вчених, ЦД призведе до кризи охорони здоров’я 

XXІ століття і, можливо, вперше за останніх 200 років – до зниження тривалості життя населення 

на Землі [9]. Наголос ставиться на виявлення ранніх доклінічних стадій ЦД, профілактиці розвитку 

та прогресуванню його ускладнень. Як відомо, основною причиною смерті хворих на ЦД є 

специфічні кардіоваскулярні ускладнення.  

Все більше науковців та практичних лікарів звертають увагу на діабетичну кардіоміопатію 

(ДКП) – специфічне ураження серця, яке об’єднує в собі метаболічні порушення в міокарді, 

розвиток мікроангіопатії та розлади вегетативної регуляції серцевої діяльності (автономну 

невропатію серця). Однак переважна більшість досліджень стосується дорослих, хворих на ЦД ІІ 

типу.  Водночас ДКП у дитячому віці досліджена досить слабо. Незначна кількість наукових 

публікацій та недосконала діагностика ДКП у дітей зумовлені тим, що педіатри-ендокринологи не 

виявляють її яскравих клінічних проявів.  

Враховуючи те, що специфічні кардіоваскулярні ускладнення лише починають формуватися у 

дитячому віці, існує реальна можливість досягнення регресування їх початкових стадій за умови 

забезпечення стійкої компенсації вуглеводного обміну, ранньої діагностики, своєчасного 

проведення профілактично-лікувальних та реабілітаційних заходів, що є запорукою покращання 

здоров’я хворих, зниження показників інвалідності та смертності у молодому віці, підвищення 

якості життя.    

Вітчизняна медицина володіє значним досвідом успішного санаторно-курортного лікування та 

застосування природних факторів у комплексній терапії ЦД і його ускладнень. Проте, на підставі 

наших та інших досліджень встановлено, що у значної частини дітей, хворих на ЦД І типу, 

розвиваються ДКП та вегетативна дисфункція (ВД) [1,4,17]. Враховуючи ці дані, схеми реабілітації 

дітей, хворих на ЦД, потребують уточнення та доповнення.  

Мета дослідження: сформулювати основні принципи реабілітації дітей, хворих на ЦД, з 

проявами ДКП та ВД.   

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У клініці дитячих хвороб Тернопільського державного медичного університету під  керів-

ництвом член-кореспондента України, д-ра мед. наук, професора І. С. Сміяна на базі обласної 

дитячої клінічної лікарні протягом п’яти років нами обстежено 80 дітей (34 хлопців і 46 дівчат), 



хворих на ЦД І типу, віком від 9 до 16 років з тривалістю захворювання від маніфестації до 12 

років, які перебували на стаціонарному лікуванні, та 30 дітей контрольної групи відповідного віку і 

статі. 

Дослідження охоплювало вивчення скарг, особливостей спадкового анамнезу та перебігу ЦД, 

повне фізикальне обстеження, загальноприйняті при ЦД та додаткові параклінічні методи 

діагностики: електрокардіографію (ЕКГ) для оцінки електричної активності серця, 

кардіоінтервалографію (КІГ) з кліноортостатичною пробою (КОП) для оцінки вегетативного 

гомеостазу, інтегральну реографію для оцінки центральної гемодинаміки, капіляроскопію для 

оцінки периферичної гемодинаміки. З метою діагностики діабетичної автономної невропатії серця 

(ДАНС) проводили тести серцево-судинних рефлексів: коефіцієнт 30:15 та ортостатичну пробу. У 

63 хворих із задовільною ЕхоКГ візуалізацією, без тяжких супутніх захворювань, клапанного 

ураження серця й артеріальної гіпертензії проведена ехокардіографії (ЕхоКГ) з доплерографією 

трансмітрального потоку крові (ТМПК) для оцінки морфологічних, кінетичних і гемодинамічних 

показників роботи серця.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Проведений нами комплексний аналіз КІГ з КОП показав, що у 76,3% дітей при ЦД розвивається 

ВД [17]. Встановлено, що у дітей віком 8–10 років порушення вегетативного гомеостазу при ЦД 

розвивається у кожного другого хворого, тоді як після 11 років, тобто в період раннього пубертату, 

ВД виникає достовірно частіше (p<0,01) майже вдвічі (в 1,8 разу), що можна пояснити гормо-

нальною перебудовою в організмі.  

Частота виникнення ВД при ЦД не залежить (р>0,05) від статі й тривалості захворювання, 

проте змінюється її характер: прогресивно слабнуть парасимпатичні впливи та істотно 

підсилюється активність симпатичних. На перевагу симпатикотонічної ланки вегетативної 

нервової системи (ВНС) з вираженим впливом адренергічних факторів на процеси регуляції при 

ЦД 1 типу також вказували інші дослідники у дітей [4,8] та дорослих [18,20]. 

Комплексне клініко-інструментальне обстеження з паралельною оцінкою діастолічної та 

систолічної функцій серця, параметрів центральної гемодинаміки, а також показників веге-

тативного гомеостазу у дітей з ЦД показало, що ДКП має різну ступінь вираженості. Це дало нам 

можливість виділити три стадії розвитку ДКП у дітей та вперше обґрунтувати критерії їх 

діагностики (табл. 1). 

Перша стадія діагностована у 35 % хворих з тривалістю ЦД переважно до 5 років. Для неї 

властиві: нормокардія, порушення реполяризації шлуночків (за даними ЕКГ); порушення 

розслаблення міокарда в діастолу, тобто гіпертрофічний тип діастолічної дисфункції лівого 

шлуночка (за даними доплерографії ТМПК); підвищене внутрішньоміокардіальне напруження 

(Δр=0,376±0,006), нормальні розміри камер серця (за даними ЕхоКГ); гіперкінетичний тип 

центральної гемодинаміки, потужність скорочення серцевого м’яза (за даними інтегральної 

реографії) в межах норми (1,45±0,13 Вт); можуть реєструватися всі типи вихідного вегетативного 

тонусу (за даними КІГ). 

Другу стадію виявлено у 16% дітей з ЦД І типу. В ній ознаки дистрофії міокарда наростають, що 

проявляється тахікардією, порушенням реполяризації шлуночків, може бути порушення 

внутрішньошлуночкової провідності та перевантаження лівих камер серця (за даними ЕКГ); 

псевдонормальний тип діастолічної дисфункції лівого шлуночка (за даними доплерографії ТМПК); 

розвивається дилятація лівого передсердя, жорсткість міокарда в діастолу (р=0,374±0,009), 

скоротлива здатність міокарда збережена (за даними ЕхоКГ);  гіпокінетичний (40 %) або 

гіперкінетичний (60%) типи гемодинаміки, потужність скорочення серцевого м’яза знижена 

(1,31±0,11 Вт) (за даними інтегральної реографії); у вихідному вегетативному тонусі домінує 

гіперсимпатикотонія, можливі доклінічні ознаки діабетичної автономної невропатії серця. 

Тривалість ЦД у таких хворих в середньому (6,0±1,1) років.  

Лише у 6,3% дітей з тривалістю ЦД у середньому (7,9±1,8) років проявляється третя стадія ДКП, 

для якої характерно: стійка тахікардія, порушення реполяризації шлуночків та внутрішньо-

шлуночкової провідності, перевантаження лівих камер серця, можливе зниження вольтажу (за 

даними ЕКГ); рестриктивний тип діастолічної дисфункції лівого шлуночка (за даними 

доплерографії ТМПК); розширення лівих порожнин серця, зниження внутрішньоміокардіального 

напруження (р=0,315±0,002), зниження скоротливої здатності міокарда (ФВ<50 %, ΔS<30 %) (за 

даними ЕхоКГ); гіпокінетичний тип гемодинаміки, істотне зниження потужності скорочення 



серцевого м’яза (1,02±0,13 Вт), гіперсимпатикотонія у вихідному вегетативному тонусі. У всіх 

хворих діагностується діабетична автономна невропатія серця. 

Таблиця 1. Стадії розвитку ДКП  у дітей 
 

Показник 
Стадія 

перша друга третя 

За даними ЕКГ 

Частота серцевих 

скорочень 

нормокардія тахікардія тахікардія 

Дихальна аритмія можлива можлива не зустрічається 

Порушення реполяризації 

шлуночків 

характерно характерно характерно 

Порушення 

внутрішньолуночкової 

провідності 

не зустрічається можливе характерно 

Гемодинамічне переван-

таження лівого передсердя 

і/або лівого шлуночка 

не зустрічається характерно характерно 

Зниження вольтажу не зустрічається можливе можливе 

За даними ЕхоКГ та доплерографії ТМПК 

Тип діастолічної дисфунк-

ції лівого шлуночка 

гіпертрофічний псевдонормальний рестриктивний 

Скоротлива здатність 

міокарда  

збережена збережена знижена 

ФВ<50 % S<30 % 

Внутрішньоміокардіальне 

напруження (р)  

підвищене підвищене знижене 

 

Дилятація порожнин 

серця  

не характерна лівого передсердя лівого передсердя та 

лівого шлуночка  

За даними інтегральної реографії 

Тип центральної 

гемодинаміки 

гіперкінетичний гіпокінетичний або 

гіперкінетичний  

гіпокінетичний 

Потужність скорочення 

серцевого м’яза  

в межах вікової норми  знижена  істотно  знижена 

 

За даними кардіоінтервалографії 

Вихідний вегетативний 

тонус 

ваготонія 

ейтонія 

симпатикотонія 

гіперсимпатикотонія гіперсимпатикотонія 

Мікроангіопатія різної 

локалізація 

можлива характерна характерна 

Діабетична автономна 

невропатія серця 

не зустрічається можлива характерна 

 

Як показали наші дослідження, ДКП розвивається у значної частини дітей з ЦД І типу (57,3 %), 

у ґенезі якої відіграють важливу роль порушення вегетативної регуляції серцевої діяльності. Тому, 

призначаючи комплекс реабілітаційних заходів дітям з ЦД, необхідно враховувати їх можливий 

негативний вплив та контролювати стан серцево-судинної системи на всіх етапах реабілітації: 

клінічному (стаціонарному), санаторному та адаптаційному (амбулаторному) [13].  

Перший етап – клінічний – передбачає активне медикаментозне лікування в комплексі з 

дієтою і нормалізацією режиму дня, фітотерапією, фізіотерапевтичними процедурами, лікувальною 

гімнастикою. Стаціонарного лікування потребують лише хворі з вираженою клінічною картиною 

серцевої недостатності при ДКП, що обмежує рухову активність дитини.    

З огляду на те, що домінуючими в патоґенезі ДКП у дітей і підлітків є метаболічні розлади, 

базовими слід вважати препарати метаболічної дії (кардіопротектори, вітаміни та мікроелементи, 

антиоксиданти), які дають змогу специфічно впливати і корегувати конкретні ланки обміну 

речовин, порушені при ЦД. Такі препарати поряд з адекватною інсулінотерапією та строгим 

самоконтролем захворювання є важливим елементом стратегії попередження та уповільнення 

прогресування уражень серця у хворих на ЦД.     

 Нами розроблена і доведена висока ефективність такої схеми лікування: призначення 

Мілдронату (кардіопротектора) в дозі 8–10 мг/кг на добу за два прийоми та Ізодибуту (інгібітора 

альдоредуктази)  в дозі 0,5 г дітям 9–12 років двічі на день, а дітям понад 12 років – тричі на день 



перед їдою загальним курсом чотири тижні. Повторні курси – двічі на рік з перервою на три місяці 

[17].  

Хворі добре переносили призначені медикаменти, побічних проявів терапії вказаними дозами 

препаратів не зафіксовано. Після проведеного лікування відзначено покращання самопочуття 

хворих, зменшення скарг та регресування даних клінічного обстеження. За результатами ЕКГ-

обстеження у більшості хворих нормалізувалися обмінні процеси в міокарді. Після проведеного 

лікування спостерігалося регресування гіпертрофічного типу діастолічної дисфункції та значне 

зменшення її проявів у хворих з другою чи третьою стадією ДКП. Підвищення функціональної 

здатності міокарда у дітей сприятливо відобразилося на центральній гемодинаміці, а саме: зросли 

хвилинний об’єм крові та серцевий індекс, що в умовах метаболічних порушень при ЦД сприяє 

трофіці органів і тканин. Встановлено нормалізацію величини потужності скорочення серцевого 

м’яза у цих хворих. Простежено істотне покращання показників периферичної гемодинаміки за 

даними реовазографії гомілок та капіляроскопії нігтьового ложа, що свідчить про безпосередній 

позитивний ефект Мілдронату та Ізодибуту на судини дрібного калібру [17].  

У вегетативному дисбалансі проявилася тенденція до зменшення напруженості та ослаблення 

надмірної симпатизації, що опосередковано підтверджує наше твердження про те, що більшість 

вегетативних порушень при ЦД І типу у дітей мають функціональний характер і лише у незначної 

частини хворих зумовлені метаболічними розладами у нервових волокнах. Тому таким хворим 

дітям можна і доцільно застосовувати весь арсенал фізіотерапевтичних заходів для досягнення 

вегетативного балансу на усіх етапах реабілітації.   

Другий етап – санаторний – має вирішальне значення для ліквідації патологічних змін, 

відновлення і розширення фізичної чи психічної діяльності дитини відповідно до вікових та 

індивідуальних її особливостей. Санаторно-курортне лікування загалом протипоказане дітям у 

стані декомпенсації, з важким перебігом ЦД або з ознаками серцевої недостатності ІІ і ІІІ ст. та 

автономної невропатії серця, тобто при третій стадії ДКП.  

Санаторний режим передбачає дотримання пацієнтом єдиного розпорядку дня з правильним 

розподілом часу для відпочинку та активної діяльності, достатнього перебування дитини на 

свіжому повітрі, фіксованих годин споживання їжі та лікувальних процедур.  

Фізичні навантаження передбачають ходьбу хворих до питних джерел, бальнеофізіо-

терапевтичні процедури, всі форми лікувальної фізкультури в повному обсязі: ранкова і лікувальна 

гімнастика, теренкури, спортивні ігри, плавання, ходьба на лижах, механотерапія. Усе це 

позитивно впливатиме на роботу серцево-судинної системи і ВНС [2]. Сучасні дослідження 

свідчать про те, що фізичні тренування хворих підвищують чутливість до інсуліну всіх тканин, а 

також активують окислення глюкози скелетними м’язами і міокардом, що сприяє компенсації 

обмінних процесів. Фізичні вправи тонізують діяльність кори головного мозку і вегетативних 

центрів, удосконалюють механізми регуляції організму, спрямовані на підтримання достатнього 

рівня адаптації, гомеостазу, функції і та трофіки різних органів і систем [19].  

Однак варто звернути увагу на те, що фізичні навантаження низької інтенсивності покращують 

кардіоваскулярну функцію, тоді як виснажливі навантаження при ЦД можуть зменшити 

редуковану Ca2+-активовану АТФ-азу в міокарді і кількість адренорецепторів [19]. Тому дітям з 

проявами ДКП та ВД показаний щадно-тренувальний режим, який передбачає обмеження участі 

хворого у тривалих екскурсійних заходах, пов’язаних з далекими походами чи поїздками.   

Великий арсенал фізичних факторів, які застосовуються на санаторно-курортному етапі 

реабілітації хворих на ЦД та ДКП, безумовно, носять патоґенетичний характер. Наприклад, 

особливого значення у таких хворих набуває аероіонотерапія в усіх її проявах, як метод природної 

оксигенації крові. Для посилення ефекту доцільно буде призначити ентеральну оксигенотерапію 

(вживання кисневих коктейлів) та гіпербаричну оксигенацію [5]. 

Важливо рекомендувати дітям з проявами ДКП та ВД денний відпочинок, особливо сон, який 

сприяє відновленню нормального функціонування нервової системи, регуляції нею збалансованої 

діяльності усього організму.  

Провідним методом санаторно-курортного оздоровлення хворих на ЦД є бальнеотерапія. Вода 

мінеральних джерел, як природній фактор системної дії на організм дитини, поліпшує функцію 

регуляторних систем, підвищує захисні сили організму, сприяє нормалізації порушених обмінних 

процесів [16]. Дія мінеральної води є багатокомпонентною і багатовекторною. Доведено, що 

мінеральні води, зокрема Трускавецька вода Нафтуся, значно підвищують чутливість інсулінових 

рецепторів та активують секрецію інсуліну, що веде до зниження потреби хворих у його 

екзогенному аналогу [12], позитивно впливають на вуглеводний і ліпідний обміни, відновлюють 



дефіцит макро- та мікроелементів, зокрема кальцію, натрію, магнію, міді, цинку. Очевидно, що 

покращання метаболічних процесів позитивно відобразиться і на перебігу ДКП. Більше того, 

встановлено, що вживання Нафтусі протягом 18–21 дня покращує психоемоційний статус хворих, 

знижує рівень реактивності, чинить помірно виражений вегетокорегуючий вплив (проявляється 

зниження симпатичного і наростання парасимпатичного тонусів з поступовим переходом до 

ейтонії), викликає достовірне зниження артеріального тиску, сприяє нормалізації вегетативної 

регуляції діяльності серцево-судинної системи [7].  

У хворих на ЦД прийнято поєднувати вживання мінеральної води внутрішньо та зовнішньо 

(наприклад, у вигляді душу або ванни), що спричиняє максимальний та більш тривалий 

позитивний ефект (до 10–14 міс) [10]. Водні процедури активують обмінні процеси, позитивно 

впливають на вуглеводний і жировий обмін, знижують гіперглікемію і глюкозурію, сприяють 

збільшенню лужних резервів організму, підвищують функцію інсулярного апарату. Вони мають 

судиннорозширювальну, антиспастичну, протибольову дії, покращують мікроциркуляцію, 

периферичний кровообіг, трофічні процеси в тканинах, сприяють розвитку колатерального крово-

току, позитивно впливають на вегетативну регуляцію серцевої діяльності та центральної 

гемодинаміки [11], тому їх застосування показане дітям з проявами ДКП, проте під постійним 

контролем лікаря і медсестри за переносимістю процедури. При вираженій вегетативній 

лабільності у хворих з другою стадією ДКП доцільно обмежитися проведенням місцевих 

мінеральних ванн для рук і ніг.   

Санаторно-курортне лікування володіє можливостями проведення широкого спектру процедур 

фізіо-, рефлексо-, грязе- та озокеритотерапії. Протипоказань для їх призначення у хворих з ДКП 

немає, проте необхідно пам’ятати, що будь-які лікувальні процедури є навантаженням на серцево-

судинну систему, тому доцільно обов’язково контролювати її стан у дітей, хворих на ЦД, а саме: 

вимірювати пульс і тиск до та після проведення кожної процедури, фіксувати час нормалізації 

показників. Якщо цей процес затягується, необхідно подовжити період відпочинку після 

отримання процедури. Не рекомендовано проводити декілька процедур підряд, слід враховувати 

фазу післядії. На протязі дня доцільно призначати тільки одну процедуру загальної дії, або 

загальну і місцеву процедури, але з інтервалом не менше 1–2 годин, причому місцева повинна 

передувати загальній. Важливо, щоб дитина мала позитивний емоційний стан під час проведення 

процедури [13]. 

Як свідчать сучасні дослідження, переважна більшість реабілітаційних фізичних факторів 

чинять більш чи менш виражений вплив на регуляторні системи організму, зокрема ВНС. 

Враховуючи високу частоту ВД у дітей, хворих на ЦД, доцільно контролювати у них стан ВНС. 

По-перше, розлади вегетативної регуляції серцевої діяльності можуть перешкоджати відновним 

процесам [15].  

По-друге, вид процедури та техніка її проведення переважно чинять протилежні ефекти, 

залежно від того, тонус якої ланки ВНС переважає у хворого. Враховуючи індивідуальні 

особливості вегетативного гомеостазу у хворого з ДКП, можна значно підвищити ефективність 

реабілітаційних заходів. У цьому випадку принцип ne noceas, si juvare non potes (не зашкодь, 

якщо не можеш допомогти) є особливо доречним. Наприклад, хворим з симпатикотонією доцільно 

призначати електросон з частотою імпульсів 5–10 Гц, а при ваготонії – з частотою 30–40 Гц, або 

навіть 100 Гц [14].  Також при симпатикотонії показаний електрофорез за Вермелем, або комір-

цевої зони з 0,5% розчином еуфіліну, 4% розчином сульфату магнію, 5% розчином броміду натрію; 

а при ваготонії – 10% розчином кофеїну, 10% розчином кальцію, 1% розчином мезатону. При 

симпатикотонії лікувальний ефект мають такі види душів: дрібнодисперсний, дощовий, циркуляр-

ний та віялоподібний, а при ваготонії — циркулярний, голчастий, контрастний, струменевий, 

Шарко. При симпатикотонії доцільно призначати вуглекислі ванни, які покращують вуглеводний і 

білковий обміни, тонізують парасимпатичну ланку ВНС, позитивно впливають на центральну і 

периферичну гемодинаміку (посилюють систолу серця, подовжують діастолу, сповільнюють ритм, 

розширюють артеріоли і капіляри, звужують вени, знижують підвищений периферичний опір 

судин, покращують мікроциркуляцію, кисневе постачання тканин, підвищують парціальний тиск 

кисню в крові) [11,14]. При ваготонії слід призначати кисневі, перлинні, солено-хвойні та 

хлоридно-натрієві ванни. Солено-хвойні ванни проявляють регулюючу дію на функціональний 

стан ВНС, покращують центральний і периферичний кровообіг, нормалізують тонус судин, 

функцію нирок, обмінні процеси. Хлоридно-натрієві ванни стимулюють мікроциркуляцію, тонізу-

ють ЦНС та ендокринні органи, мають венотонічну дію [14].  Йодобромні ванни особливо показані 



дітям з кардіалгіями. Вони покращують капілярний кровообіг і судинний тонус, нормалізують 

функцію ендокринних органів (щитовидної залози і гіпофіза), мають ліпотропний ефект [14]. 

І по-третє, лікувальний фактор може викликати надмірне навантаження на регуляторні системи 

організму у хворої дитини, що загрожує зривом адаптації та погіршенням загального стану хворого 

і декомпенсацією вуглеводного обміну. Щоб цього уникнути, необхідно проводити моніторинг 

вегетативної реактивності за даними аналізу показників варіабельності ритму серця (наприклад, 

кардіоінтервалографії).  Прогресивне пригнічення активності парасимпатичної ланки ВНС чи 

наростання гіперсимпатикотонії у відповідь на проведення лікувальної процедури свідчить про 

зниження вегетативної реактивності й порушення механізмів регуляції [3]. У такому випадку 

необхідно зменшити інтенсивність, змінити час проведення процедури, або відмінити зовсім.   

На третьому етапі реабілітації – адаптаційному – досягається повне відновлення здоров’я, яке 

забезпечує повернення дитини до звичайних для неї умов життя, навчання, занять фізкультурою і 

спортом. Якщо ж у дитини спостерігаються незворотні морфо-функціональні зміни організму, то 

комплекс реабілітаційних заходів слід спрямовувати на досягнення у дітей хворих на ЦД, з 

ознаками ДКП та ВД постійної компенсації порушених функцій і повної адаптації до звичайних чи 

нових умов, які забезпечують фізичну, психічну і соціальну повноцінність дитини. Цей етап, 

зазвичай, проходить у сім’ї, дитячому дошкільному закладі чи школі під спостереженням лікара-

педіатра.  

 

ВИСНОВКИ  

 

1. На підставі комплексного клініко-інструментального обстеження дітей, хворих на ЦД 1 типу, 

встановлено високу частоту вегетативних порушень (в 76,3% обстежених) та діабетичної 

кардіоміопатії (в 57,3%). 

2. На усіх етапах реабілітації (клінічному, санаторному та адаптаційному) необхідно 

диференційовано підходити до призначення лікувальних процедур, враховуючи індивідуальні 

особливості вегетативного гомеостазу хворого та виділені нами стадії діабетичної кардіоміопатії. 

3. Рекомендовано для контролю адекватності проведення лікувальних процедур і запобігання 

зриву адаптації та появі можливих негативних ефектів проводити моніторинг вегетативної 

реактивності за даними показників варіабельності ритму серця. 
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MINE PRINCIPES OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH DIABEТIC 

CARDIOMYOPATHY 

 

The vegetative dysfunction has been found in 76,3 % and the diabetic cardiomyopathy – in 57,3% of 

children with type І diabetes mellitus. Three stages of development of the diabetic cardiomyopathy in 

children has been selected and criteria of their diagnostics have been proposed. The differential use of 

rehabilitation factors has been recommended taking into account the stage of the diabetic cardiomyopathy 

and vegetative homeostasis in children.  
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      ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  ГРЯЗЕВОГО ПРЕПАРАТА "БИОЛЬ" В ЛЕЧЕНИИ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Бактерiальний вагіноз часто трапляєтся у структурi гiнекологiчних 

захворювань. Ця патологія зумовлена дизбалансом вагiнальної микрофлори. 

На сьогоднішній день дуже актуальними є можливості санаторно-

курортного лікування цього синдрому. У результаті проведеного дослідження 

була показана висока ефективность  грязевого препарату "Биоль"  у 

комплексному лікуванні жінок з цією  патологією. 

* * * 

Бактериальный вагиноз (БВ) – это инфекционный невоспалительный синдром, 

характеризующийся резким снижением или отсутствием лактобацилл, их заменой на  ассоциации 

строгих анаэробов и гарднерелл, и по сути являющийся дисбиозом. Это достаточно 

распространенное инфекционное заболевание. На его долю приходится от 1/3 до 1/2 всех 

вульвовагинальных инфекций нижнего отдела половых органов. В структуре гинекологических 

заболеваний по данным разных авторов занимает 40-60%. В настоящее время это заболевание 

рассматривается как полимикробный вагинальный синдром, который часто сопровождает 

поражения шейки матки, тела матки, придатков. Известно, что БВ является фактором риска, а 

иногда одной из причин возникновения тяжелой патологии женских половых органов, а также 

осложненной беременности и родов [1,3].      

При анализе историй болезни за последние три года в санатории "Полтава-Крым" 

бактериальный вагиноз был выявлен у 10% женщин, получавших санаторно-курортное лечение.      

Бактериальный вагиноз в виде моноинфекции протекает без признаков воспалительной 

реакции и отсутствии лейкоцитов во влагалищном отделяемом. Основными клиническими 

признаками, вызывающими дискомфорт у пациенток, являются обильные выделения с неприятным 

запахом, в некоторых случаях диспареуния, зуд, жжение.       

Золотым стандартом диагностики бактериального вагиноза считают признаки, 

предложенные R.Amsel: 

- гомогенные серо-белые выделения, равномерно распределенные на стенках влагалища, при 

отсутствии признаков воспаления: 

- выявление "ключевых клеток"  

- рН влагалищного содержимого более 4,5: 

- "рыбный" запах выделений, усиливающийся при добавлении 10% раствора КОН. 

Выявление 3 из 4 признаков с высокой степенью вероятности позволяет поставить диагноз 

"бактериальный вагиноз".       

Лабораторным маркером бактериального вагиноза являются ключевые клетки, 

обнаруживаемые при бактериоскопическом исследовании. Ключевая клетка представляет собой 

эпителиальную клетку, тесно окруженную бактериями, преимущественно  анаэробами. 

Лейкоцитарная реакция отсутствует, резко снижено количество представителей нормальной 

микрофлоры. 

Культуральное исследование не являестя специфичным и в диагностике не применяется [1,3,7]. 

К возникновению заболевания приводит ряд как внутренних, так и внешних причин. Можно 

выделить три условные группы пациенток. 

1.Пациентки с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов; 

2.Пациентки, искусственно нарушающие биоценоз, используя интимные гели, одноразовые 

прокладки, барьерную контрацепцию (спермициды, презервативы) и ВМС, частые спринцевания; 

3.Пациентки, имеющие эндогенные предрасполагающие факторы: заболевания ЖКТ, 

повышенный аллергенный фон, необходимость частого приема цитостатиков, гормонов, 

антибиотиков. 

Существует мнение, что  бактериальный вагиноз  возникает на фоне сниженной иммунной 

реактивности, вызванной другими возбудителями, которые способны длительно персистировать в 

организме.  Таким образом, имеется картина колонизации патогенными микроорганизмами 

половых путей женщины без должного ответа иммунной системы. На этом фоне условно 



патогенные микроорганизмы размножаются более активно и превышают концентрацию палочек 

Додерляйна. 

Существует связь между возникновением бактериального вагиноза и аллергической 

чувствительностью женщины: клиника развивается при использовании ароматических прокладок, 

интимных гелей, спермицидов, презервативов. 

Имеет значение и «микроклимат»:  ношение синтетической, тесно прилегающей одежды, что 

создает бескислородные условия, выгодные анаэробной флоре.       

Современный подход к лечению бактериального вагиноза осуществляется в два этапа. Первый 

этап – применение препаратов с антианаэробной активностью (метронидазол, клиндамицин); 

второй этап – восстановление нормальной микрофлоры влагалища в течение 2-3 месяцев [7]. 

Лечение антибиотиками, как правило, дает быстрый эффект, но не гарантирует отсутствие 

рецидива и не является иммуностимулирующим. 

В последние годы все больше внимания уделяется разработке и внедрению мер профилактики 

и лечения, действие которых реализуется в повышении неспецифической резистентности 

макроорганизма.  

Представляет интерес подходы к лечению данного заболевания в санаторно-курортных 

условиях с помощью грязелечения. 

На организм человека грязь оказывает мощное разностороннее биологическое воздействие, не 

сравнимое ни с одним из существующих медицинских препаратов. 

Грязь содержит вещества, оказывающие  гормоноподобное  действие на организм 

Лечебные грязи обладают бактерицидными и бактериостатическими  свойствами. Особая роль 

принадлежит содержащейся в пелоидах микрофлоре, от жизнедеятельности которой зависят 

биологические процессы, протекающие в них. В грязи содержится достаточно большое 

количество микроорганизмов, многие из них вырабатывают пенициллиноподобные и другие 

вещества, обладающие антибиотической активностью и бактерицидным действием. 

 Бактерицидный эффект реализуется также за счет высокой минерализации рапы.  

Адсорбционные свойства лечебной грязи проявляются в способности поглощать патогенную 

флору. В этом отношении по адсорбции стафилококка иловая сульфидная грязь находится на 

первом месте [2,5,6]. 

Грязевые процедуры оказывают иммунорегулирующее действие на организм. 

По данным А. Ф. Лещинского и соавт. [2,5,6], пелоиды обладают антиаллергическим 

действием.   

 Грязевой препарат "Биоль", получаемый с помощью  центрифугирования, представляет собой 

жидкую фазу грязи и состоит из растворенных в воде солей, органических веществ и газов. Метод 

центрифугирования позволяет сохранить  физико-химические свойства и химический состав 

жидкой фазы грязи, в отличие от других методов изготовления грязевых препаратов.  Состав 

"Биоля" в основном соответствует химическому составу рапы Сакского озера и прежде всего 

содержит хлорид натрия, сернокислую магнезию и сернистый натрий. Препарат имеет ярко 

выраженный очищающий и всасывающий эффект [4]. 

В санатории "Полтава-Крым" (г. Саки) проводилось исследование, целью которого являлось  

установление эффективности  грязевого препарата "Биоль" в лечении  бактериального вагиноза в 

санаторно-курортных условиях. 

Препарат был добавлен к комплексу лечения, отвечающего стандартам качества (грязелечение, 

бальнеолечение, климатолечение, физиопроцедуры, ЛФК, массаж). 

В исследование было включено 69 женщины, в возрасте от 21  до 45  лет. В том числе 

пациенток гинекологического профиля 55%, терапевтического – 26%, неврологического – 15%, 

дерматологического – 4%.  

Большинство женщин (89%) предъявляли жалобы на умеренные или обильные выделения с 

неприятным запахом. Ключевые клетки в мазках были обнаружены у 87% женщин, у 7% 

пациенток мазок был нормальным при наличии жалоб, в 6% случаев в мазке были обнаружены 

липтотрикс, споры дрожжевого грибка. 

     Грязевой препарат "Биоль" применялся вагинально без разведения в виде обработок ватным 

тампоном в  зеркалах. Курс состоял из 8-10 процедур. 

     По завершению курса оценивалась наличие  характерных для бактериального вагиноза жалоб, 

характер контрольного мазка, рН влагалищных выделений, проводился аминовый тест. 

 



       Препарат оказался эффективен в 84% случаев. Неэффективность препарата (16%) отмечалась в 

основном  у женщин со смешанным типом мазка, когда наряду с ключевыми клетками были 

обнаружены споры дрожжевого грибка, грибы рода липтотрикс, а также при коротком курсе 

лечения - 5-6 процедур.  Обострение дрожжевого кольпита отмечалось  в 6% случаев. В 3% 

случаев, у пациенток с хроническим рецидивирующим течением бактериального вагиноза  в 

мазках сохранялись ключевые клетки.  

      Таким образом, отмечается высокая эффективность грязевого препарата "Биоль" в 

комплексном  санаторно-курортном лечении бактериального вагиноза. 
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DIRT`S SEPARATION "BIOL" IN THE COMPLEX OF TREATMENT OF BACTERIAL 

VAGINOSIS   IN HEALT-RESORT CONDITIONS 

   

Bacterial vaginos is very often encountered in the structure of diseases in gynecology. It is explained 

by dysbalance of vaginal microflora. The methods of natural resources of that syndrome are the great 

interest for doctors. During passing the research it was proved that the  dirt’s separation "Biol" has the 

great efficiency in the complex treatment of women which have such pathology. 
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ВІДНОВНЕ ЛІКУВАННЯ МЕТОДАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИСКІНЕЗІЙ 

ЖОВЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

Дискинезии желчного пузыря и сфинктеров желчных протоков требуют 

дифференцированного патогенетического подхода к лечению с учетом типа 

дискинезии и состояния органов гастродуоденальной зоны. Современная 

система реабилитации при хронических заболеваниях реализуется через 

формирование здорового образа жизни и двигательной активности. 

Систематические занятия лечебной физкультурой дают возможность как 

влиять на состояние всего организма, поднимая общую работоспособность, 

так и на патологический очаг, уменьшая его активность. 

*** 
У загальному комплексі соціально-генетичних заходів, спрямованих на поліпшення 

показників здоров'я населення, поряд з удосконаленням профілактики і лікування гострих і 

хронічних захворювань, провідне місце належить питанням реабілітації, яка включає не тільки 

патогенез, але і відновлення функціональних можливостей основних життєво важливих систем 

(серцево-судинної і дихальної) і  фізичної працездатності [1]. 

Останнє десятиліття відзначилося значними змінами структури захворюваності. При різкому 

зниженні інфекційних захворювань відзначений ріст хронічних видів патології органів травлення з 

рецидивуючим перебігом. При цьому нерідко малоефективною виявляється загальноприйнята 

комплексна терапія, а прогресування патологічного процесу може привести до важкої патології. У 

цьому полягає не тільки медичний, але і соціальний аспект проблеми в цілому. Хронічні види 

патології і пов'язана з нею дезорганізація фізіологічних процесів, розумові перевантаження, 

порушення загального і харчового режиму (переїдання, гіподинамія) сприяють зміні 

функціонального стану органів і систем, негативно позначаються на індексі здоров'я населення, 

його фізичному розвитку і фізичній працездатності, формуванні гармонічно розвинутої особистості 

[29]. 

В останні роки широке застосування одержали методи реабілітації [35]. Тим часом 

реабілітаційні заходи можуть бути ефективними тільки за умови їхнього призначення в адекватних 

дозах, з урахуванням функціональних можливостей організму. Однак у доступній літературі ці 

питання освітлені недостатньо, особливо щодо хворих, які страждають холецистоангіохолітом.   

1. Дискінезії жовчного міхура і сфінктерів жовчних шляхів. Захворювання жовчного 

міхура і жовчних шляхів відноситься до найбільш розповсюджених захворювань органів 

травлення, особливо це стосується дискінезій жовчного міхура і сфінктерів жовчних проток. 

Дискінезії часто виникають ще в дитячому і підлітковому віці і надалі сприяють розвитку 

органічних захворювань жовчного міхура, тому їхня рання діагностика і лікування мають велике 

профілактичне значення [7, 12, 25, 29, 40]. 

Дискінезія жовчного міхура і сфінктерів жовчних шляхів – це несвоєчасне, неповне чи занадто 

виражене скорочення жовчного міхура і сфінктерів жовчних шляхів. Діагностика дискінезій 

жовчного міхура часто являє значну проблему, що обумовлено особливостями функціонування 

позапечінкових шляхів. Широке впровадження в медичну практику ультразвукового методу 

діагностики (УЗД) органів шлункового простору, при якому жовчний міхур досліджується 

одноразово, без обліку динаміки його діяльності в умовах введення подразників, що викликають 

скорочення жовчного міхура, привело, на наш погляд, до гіпердіагностики дискінезій. Оцінюючи 

функціональний стан жовчовидільної системи, варто враховувати анатомо-фізіологічні особливості 

діяльності жовчного міхура і сфінктерів жовчних шляхів. 

Функціонування жовчного міхура тісно пов’язано з печінкою і дванадцятипалою кишкою. 

Відомо, що печінка виділяє жовч при секреторному тиску 240-300 мм. водн. ст. Тиск у просторі 

жовчного міхура після його скорочення, тобто після їжі і звільнення від більшої частини жовчі, 

складає 100 мм. водн. ст. За градієнтом жовч надходить у простір жовчного міхура до того, поки 

тиск у ньому і секреторний тиск у печінці не зрівняються. Заповнення жовчного міхура печінковою 

жовчю відбувається в проміжках між прийомами їжі. Сфінктер Одді в цей період закритий 

(звичайно він витримує тиск від 90 до 250 мм. водн. ст.), що сприяє нагромадженню жовчі в міхурі. 



Ці механізми мають велике значення для підготовки жовчі до травлення. 

Жовчний міхур містить 50 мл. жовчі. У період між прийомами їжі стінки жовчного міхура 

роблять періодичні неглибокі рухи, що сприяють перемішуванню жовчі. Під час прийому їжі тонус 

жовчного міхура збільшується, скорочення стають більш енергійними і глибокими, що призводить 

до надходження міхурової рідини в загальну жовчну протоку, підвищення тиску в ньому, закриття 

сфінктера Одді і виділення жовчі в дванадцятипалу кишку. 

Першорядне значення для нормальної моторики жовчного міхура має стан слизової оболонки 

дванадцятипалої кишки і характер їжі. Основним гормоном, що викликає скорочення жовчного 

міхура й ослаблення сфінктера Одді є панкреозимін-холецистокінін, що звільняється клітинами 

слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Звільнення панкреозимін-холецистокініна 

здійснюється в основному під впливом компонентів, що містяться в їжі – жирів, білків, у меншій 

мірі – органічних кислот [28].  

У залежності від походження виділяють два основних види дискінезії жовчного міхура і 

сфінктерів жовчних проток: 

- первинну дискінезію; 

- вторинну дискінезію. 

Розвиток первинної дискінезії жовчного міхура пов’язаний з порушенням нейрогуморальної 

регуляції його діяльності внаслідок загальних змін з боку нервової і ендокринної систем, тому 

первинні дискінезії можуть супроводжуватися неврозами, нейроендокринними захворюваннями, 

захворювання щитовидної залози. Вони досить поширені в період статевого дозрівання і 

клімактеричний період. У клінічних проявах цього захворювання має місце вегетосудинна 

дистонія, психоневрологічні порушення, порушення сну, лабільність настрою, що утруднює 

лікування. Такі терапевтичні методи, як дієта, прийняття жовчогінних засобів, спазмолітиків дають 

нестійкий і тимчасовий ефект. 

Розвиток вторинної дискінезії жовчного міхура і сфінктерів жовчних шляхів пов’язаний з 

наявністю патологічних рефлексів з інших органів шлункового простору. Вторинні дискінезії 

розвиваються на фоні хронічних гастритів, дуоденітів, захворювань кишківника. Особливе 

значення в розвитку вторинних дискінезій має стан 12-палої кишки. Присутність запального 

процесу слизової оболонки 12-палої кишки, чи її гіпертрофія призводять до порушень секреції 

панкреозимін-холестокініна. Часто вторинні дискінезії супроводжуються захворюваннями 

жовчного міхура – хронічним некам’яним холециститом і жовчнокам’яною хворобою. 

У залежності від характеру порушень рухової функції жовчного міхура і тонусу сфінктера 

Одді виділяють такі види дискінезій: 

- гіпертонічно-гіперкінетичну; 

- гіпотонічно-гіпокінетичну; 

- змішану дискінезію. 

2. Гіпертонічно-гіперкінетича дискінезія. Гіпертонічно-гіперкінетича дискінезія жовчного 

міхура найчастіше зустрічається в осіб з підвищеним тонусом парасимпатичного відділу нервової 

системи, астенічної статури, легко збудливих. Цей вид дискінезії частіше спостерігається в 

молодому віці. У більшості це первинна дискінезія, що поєднується з неврозами, вегето-судинної 

дискінезією. Вторинна дискінезія за гіпертонічно-гіперкінетичним типом може виникати в хворих 

з пептичною виразкою 12-палої кишки чи хронічним первинним гастродуоденітом з підвищеною 

секреторною функцією шлунка, що пов’язано з підвищеним тонусом парасимпатичної нервової 

системи. Відомо, що гіпертонічно-гіперкінетична дискінезія зустрічається значно рідше, ніж 

гіпотонічно-гіпокінетична дискінезія жовчного міхура. 

Основним клінічним проявом гіпертонічно-гіперкінетичної дискінезії жовчного міхура є біль, 

що локалізується в ділянці підребер’я епігастрії з характерною іррадіацією в праву половину 

грудної клітки. Біль виникає раптово, його виникнення можуть спровокувати психоемоційні 

напруження, вживання смаженої, жирної їжі, переїдання. Іноді, визначити причину приступу 

гіпертонічно-гіперкінетичної дискінезії важко, тому що в одних умовах біль, пов’язаний з певним 

подразником, може виникнути, а в інших не виникати. 

Біль при гіпертонічно-гіперкінетичної дискінезії жовчного міхура буває різної інтенсивності, 

іноді він нагадує приступ жовчної кольки, що може стати причиною необґрунтованої 

холецистектолії. Серед інших клінічних проявів характерно блювота жовчю, що обумовлено 

дискінезом 12-палої кишки і шлунку. Приступ гіпертонічно-гіперкінетичної дискінезії жовчного 

міхура може тривати від 20-30 хвилин до декількох годин. У цей період хворі неспокійні, часто їх 

хвилює серцебиття, головний біль, почуття оніміння кінцівок. У період між приступами хворих 



хвилює порушення сну, підвищене збудження, частий головний біль. Гіпертонічно-гіперкінетичну 

дискінезію жовчного міхура варто диференціювати від жовчнокам’яної хвороби, тому що клінічні 

прояви дискінезії нагадують неускладнену жовчну кольку. При цьому варто пам’ятати, що приступ 

жовчної кольки часто ускладнюється розвитком холециститу; у цих випадках спостерігається 

підвищення температури тіла, у крові виявляється лейкоцитоз, з’являються симптоми інтоксикації, 

іноді розвивається механічна жовтяниця. Докладний перебіг легко дозволяє виключити 

гіпертонічно-гіперкінетичну дискінезію. Найбільш складним є диференційний діагноз 

неускладненої печінкової кольки і гіпертонічно-гіперкінетичної дискінезії [12]. 

3. Гіпотонічно-гіпокінетична дискінезія. Клінічна симптоматика її мало виражена. Цей вид 

дискінезії жовчного міхура частіше спостерігається в осіб з перевагою тонусу симпатичної 

нервової системи, а також у тих, хто веде пасивний спосіб життя, має підвищену масу тіла чи 

страждає ожирінням. Частою причиною вторинної гіпотонічно-гіпокінетичної дискінезії жовчного 

міхура є хронічні захворювання органів травного каналу, особливо атрофічні зміни в слизовій 

оболонці 12-палої кишки. Частота гіпотонічно-гіпокінетичної дискінезії жовчного міхура 

збільшується з віком, що можна також пояснити збільшенням частоти атрофічних форм хронічного 

гастродуоденіту. Атрофія слизової оболонки 12-палої кишки призводить до порушення секреції 

панкреозимін-холецистокініну. Розвитку гіпотонічно-гіпокінетичної дискінезії жовчного міхура 

сприяє також тривалий прийом холанолітиків і седативних препаратів. 

Хронічний некам’яний холецистит і жовчнокам’яна хвороба часто супроводжуються 

гіпотонією жовчного міхура. Ці захворювання настільки тісно пов’язані між собою, що іноді 

складно провести диференційний діагноз і встановити первинну причину захворювання, тому що 

тривала гіпотонія жовчного міхура сама може стати причиною виникнення холециститу чи 

жовчнокам’яної хвороби. У цей час відновлення жовчного міхура може призвести до дистрофічних 

змін м’язового апарата і зниження його скорочувальної здатності. 

У хворих з гіпотонічно-гіпокінетичною дискінезією жовчного міхура рідше виявляються 

психоневрологічні прояви, ніж у пацієнтів з гіпотонічно-гіпокінетичною дискінезією, але частіше 

спостерігаються побічні порушення обміну речовин – ожиріння, цукровий діабет, жирова 

інфільтрація нирки, сечокислий діатез, сечокам’яна хвороба та ін. 

Клінічні прояви гіпотонічно-гіпокінетичної дискінезії і сфінктерів жовчних проток залежить 

від ступеня порушень моторики жовчного міхура. У залежності від виразності зниження моторно-

евакуаторної функції виділяють три ступені гіпотонії [2]: 

- компенсовану гіпотонію жовчного міхура; 

- субкомпенсовану; 

- декомпенсовану (атонія жовчного міхура). 

Розроблені клініко-рентгенологічні критерії різних ступеней гіпотонії жовчного міхура. 

Компенсована гіпотонія жовчного міхура є найбільш розповсюдженою. Для цього виду 

дискінезії характерне підвищення резервуарної функції жовчного міхура зі збереженням 

скороченості. Клінічні прояви компенсованої гіпотонії жовчного міхура мінімальні, тому її часто 

знаходять під час комплексного обстеження хворих, що звертаються за медичною допомогою з 

приводу інших захворювань органів травлення – хронічного гастриту, дуоденіту, захворювань 

кишківника й ін. 

УЗД жовчного міхура в хворих з компенсованою гіпотонією дозволяє знайти збільшений у 

розмірах жовчний міхур. Найбільш інформативною є холецистографія, при цьому дослідженні 

визначають опущення збільшеного в розмірах жовчного міхура. Особливістю рентгенологічних 

вимірів при компенсованій гіпотонії жовчного міхура є те, що на фоні збільшених розмірів 

зберігається нормальна концентраційна функція органа, тінь його чітка. Після сніданку, що 

складається з жовчогінних страв, період скорочення жовчного міхура збільшується, що пов’язано 

зі збільшенням його резервуарної функції і нагромадження великого об’єму жовчі. Великий за 

розмірами жовчний міхур скорочується довше, ніж міхур невеликого розміру; але через якийсь час 

після сніданку тінь жовчного міхура зменшується, у порівнянні з його розмірами до сніданку. Усе 

це свідчить про те, що на початкових стадіях гіпотонії жовчного міхура значні порушення 

скорочувальної функції відсутні, а збільшення органа за обсягом – напевно є компенсаторною 

реакцією біліарної системи внаслідок вживання великої кількості їжі, особливо жирів. 

При дуоденальному зондуванні хворих з гіпотонічно-гіпокінетичної дискінезією жовчного 

міхура на початкових стадіях спостерігається збільшення обсягу міхурцевої жовчі до 80-120 мл, а 

іноді і більше. Під час мікроскопічного дослідження частіше спостерігається підвищена кількість 

елементів осадів таких як, білірубінату кальцію, кристалів холестерину, жовчних солей, іноді 



мікролітів. 

Субкомпенсована гіпотонія жовчного міхура зустрічається рідше, ніж компенсована і має 

більш чітку клінічну картину. Слід зазначити, що цей тип дискінезії жовчного міхура часто 

супроводжується хронічним холециститом чи жовчнокам’яною хворобою, тобто субкомпенсована 

гіпотонія жовчного міхура частіше є вторинною. При такий дискінезії виявляється хронічний 

дисгастродуоденіт зі зниженою секреторною функцією шлунка й атрофічними змінами в 

гастродуоденальній зоні. Хворі із субкомпенсованою гіпотонією жовчного міхура скаржаться на 

почуття важкості в правому підребер’ї, що підсилюється після їжі; нудоту, що частіше виникає 

після вживання смажених і жирних страв; метеоризм, порушення опорожнення, нестійкі 

опорожнення, гіпохолічну діарею. При УЗД можна виявити збільшення розмірів жовчного міхура, 

іноді розширення внутрішньо печінкових проток, помірне розширення загальної жовчної протоки. 

Ці зміни, мабуть, пов’язані зі збільшенням навантаження на жовчні протоки внаслідок зниження 

функціональної здатності міхура. 

При рентгенологічному дослідженні в хворих із  субкомпенсованою  гіпотонією 

спостерігається зміна форми органа, частіше у виді водяної краплі з великим розтягнутим дном. На 

холецистограмах тінь жовчного міхура розташована низько, відзначається зниження інтенсивності 

тіні жовчного міхура, що свідчить про зниження його концентраційної здатності. Причиною цього 

при субкомпенсованій гіпотонії є значне порушення скорочувальної здатності жовчного міхура, що 

веде до нагромадження і концентрування йодистої жовчі. Після вживання жовчогінних страв час 

звільнення міхура від концентрованої жовчі значно збільшується, тінь міхура наприкінці 

дослідження зменшується недостатньо. 

При дуоденальному зондуванні в хворих із  субкомпенсованою гіпотонією спостерігається 

подовження інтервалу між введенням подразника в порожнину дванадцятипалої кишки і початком 

виділення міхурової рідини; у деяких пацієнтів міхуровий рефлекс на подразнення взагалі 

відсутній, а жовч із міхура починає виділятися тільки після повторних введень подразника. 

Збільшується також час витікання міхурової жовчі, характерним є її переривчасте виділення, тому 

що міхурова жовч домішується до печінкової. При мікроскопічному дослідженні жовчі можна 

знайти підвищений вміст злущеного епітелію, лейкоцитів, круглих клітин, осадових елементів-

кристалів холецистину, білірубінату кальцію, жовчних солей, мила, мікролітів. 

Декомпенсована гіпотонія жовчного міхура, чи як її прийнято ще називати, атонія жовчного 

міхура зустрічається рідше всього. Вона виникає в осіб, що перехворіли гострим катаральним 

холециститом, а також у випадках, коли є присутнім шийковий холецистит, тобто, коли запальний 

процес на ділянці шийки жовчного міхура створює умови для його “виключення”. Декомпенсована 

гіпотонія жовчного міхура може ускладнюватися розвитком  водянки чи хроничної емпієми, а 

надалі приводить до склерозу органа [28]. 

Гіпотонічно-гіпокінетичну дискінезію жовчного міхура варто диференціювати від хронічного 

некам’яного холециститу, особливо від форм із легким перебігом при не різко вираженому 

запальному процесі. При цьому має значення і те, що такі класичні прояви запалення, як 

гіпертермія і лейкоцитоз у більшості випадків легкого перебігу хронічного некам’яного 

холециститу відсутні. У принципі гіпотонічна дискінезія жовчного міхура і хронічний некам’яний 

холецистит настільки чітко взаємозалежні, що поділ їх не має істотного значення, тим більше, що 

методи їх лікування практично подібні. Диференційна діагностика хронічного некам’яного 

холециститу середнього і важкого ступеня складна: клінічно при цьому спостерігається 

підвищення температури  тіла, явища інтоксикації, що проявляється головним болем, зниженням 

апетиту, помірним лейкоцитозом. Для холециститу на відміну від дискінезії жовчного міхура, 

характерна періодичність перебігу з чергуванням періодів загострення і ремісії, тоді як при 

дискінезії погіршення стану короткочасне (посилення болі може тривати 1-2 дні) і пов’язано з 

порушенням дієти, загальний стан хворого при цьому задовільний. Для диференційованої 

діагностики мають значення дані мікроскопічного дослідження жовчі. У випадку дискінезії не 

спостерігається великої кількості “пальних” елементів у жовчі, у той же час при холециститі 

знаходять велику кількість (покривають усе поле зору) лейкоцитів, багато слизу, а іноді 

висівається патогенна мікрофлора.  Тиск жовчі при холециститі часто знижується. Діагностична 

цінність отриманих при дослідженні жовчі даних, збільшується на фоні таких клінічних проявів 

холециститу, як лихоманка, виражений болючий синдром. 

Гіпотонічно-гіпокінетичну дискінезію жовчного міхура варто також диференціювати від 

захворювань правого відділу товстої кишки, так званого синдрому правого кута. Слід зазначити, 

що біль при синдромі правого кута локалізується трохи нижче в порівнянні з його локалізацією 



при гіпотонії жовчного міхура; кишкова симптоматика при цьому  більш виражена. Для 

діагностики мають значення дані, отримані при рентгенологічному дослідженні товстої кишки. 

4. Змішана дискінезія жовчного міхура. Змішана дискінезія жовчного міхура зустрічається 

досить часто. Під цим видом дискінезії розуміють порушення функціонального стану жовчного 

міхура і сфінктерів жовчних шляхів, насамперед – сфінктера Одді. Найбільш частим є поєднання 

гіпотоній жовчного міхура з гіпотонією сфінктера Одді. Висока  частота цього виду дискінезії 

пов’язана з функціональними особливостями діяльності позапечінкових жовчних проток, жовчного 

міхура і сфінктера Одді. Розкриття сфінктера Одді здійснюється під впливом підвищення тиску в 

дистальному відділі загальної жовчної протоки, що виникає внаслідок скорочення жовчного 

міхура. При гіпотонії жовчного міхура, унаслідок зниження його скорочувальної функції, цей  

механізм ослаблений, що може призвести до затримки розкриття сфінктера Одді. 

Особливо несприятливим є поєднання гіпертонії сфінктера Одді з гіпертонією жовчного 

міхура. Розвитку такої дискінезії сприяє вживання алкоголю, посилена шлункова секреція, 

виражений дуоденіт на фоні гіпертонічно-гіперкінетичної дискінезії жовчного міхура. При цьому 

виді дискінезії розвивається жовчна гіпертензія, приступ супроводжується вираженим болючим 

синдромом. Тривалий приступ може спровокувати розвиток чи загострення, навіть виникнення 

гострого панкреатиту, явища короткочасної жовтяниці. Такий клінічний перебіг дискінезії 

жовчного міхура вимагає термінового усунення спазму сфінктера Одді. Приступ гіпертонічно-

гіперкінетичної дискінезії жовчного міхура з гіпертонією сфінктера Одді варто диференціювати від 

приступу не ускладненої, а іноді і тривалої жовчної кольки. При цьому велике значення мають дані 

УЗД, які можна виконати під час приступу, а також дані рентгенологічного обстеження, що 

проводять у період між приступами [3]. 

5. Особливості лікування дискінезії жовчовивідних шляхів на курорті Трускавець. Особи  

з захворюваннями жовчовивідних шляхів традиційно займають домінуюче (біля 70%) положення 

серед хворих, що знаходяться на курортному лікуванні в Трускавці. Це пояснюється тією 

обставиною, що вказані захворювання являються профільними для курорту, і при  їх лікуванні 

курортними факторами досягається оптимальний терапевтичний ефект.  

Курс санаторно-курортного лікування призначається індивідуально, з врахуванням характеру 

захворювання, ускладнень і супутніх захворювань інших органів та систем організму. Це лікування 

повинно поєднуватись з  відпочинком і визначеним санаторним режимом, який враховує біоритми 

і чітко регламентує час прийому їжі, мінеральної води,  лікувальних процедур. Оберігаючий режим 

будується за принципом посилення позитивних емоцій і усунення негативно впливаючих факторів. 

Для питного лікування  використовується мінеральна вода Нафтуся – на курорті Трускавець і її 

аналог – вода джерела №10 – в Східниці. Прийом мінеральних вод покращує функцію печінки, 

нормалізує обмінні порушення, посилює утворення та виділення жовчі, розріджує її і стабілізує 

хімічний склад, послаблює спазм жовчовивідних шляхів. Це сприяє зменшенню болю,  запальних 

та застійних явищ гепатобіліарної системи, вимиванню із жовчних шляхів продуктів запалення і 

піску. Необхідно індивідуально підбирати кількість мінеральної води, яка вживається. Оскільки її 

підвищені дози погано впливають на функції печінки. 

При гіперкінетичній (гіпертонічній) формі дискінезії жовчовивідних шляхів Нафтусю і її 

аналоги призначають в теплому вигляді (37-40 0С) по 150-200 мл 3 рази на день, а при 

гіпокінетичній (гіпотонічній) – більш низької температури (18-20 0С), бажано в поєднанні з 

мінеральними водами більше високої мінералізації (джерела №1 або №2 курорту Трускавець). 

Нафтусю в цьому випадку приймають за  1,5 год. до їди, а хлоридно-натрієві води вказаних джерел 

– за 20-30 хв до їди по 100-150 мл за прийом. 

Різновидністю внутрішнього приймання мінеральної води при захворюваннях жовчовивідних 

шляхів є її введення через зону безпосередньо в дванадцятипалу кишку (трансдуоденальні 

зрошення) і так звані  “сліпі зондування”, або тюбажі (беззондовий дренаж). Нафтусю або її аналог 

температури 37-40 0С за допомогою гумової трубки, з’єднаної з дуодентальним зондом, повільно 

вводять в дванадцятипалу кишку в кількості 400-600 мл. Процедура проводиться 1-2 рази в 

тиждень із збільшенням кількості води,  яка вводиться до 1-1,5 л, курс лікування – 4-6 процедур. 

Для виконання тюбажу можна застосувати мінеральну сіль “Барбара” (2 ч. ложки  на 100 мл 

підігрітої води “Нафтуся”). Приготований розчин випивають зранку натще, до правого підребер’я  

прикладають грілку, і хворий на 1 год лягає в ліжко, після чого приймає 200 мл теплої “Нафтусі” і 

ще через 1 год – снідає. Тюбаж проводять 2 р. тиждень, курс лікування – 6-7 процедур. 

Трансдуоденальні зрошення і беззондований дренаж успішно застосовують при хронічному 

безкам’яному  холециститі, лямбліозі, гіпокінетичній (гіпотонічній) формі дискінезій жовчо-



вивідних шляхів. Але при жовчокам’ній хворобі і гіперкінетичній (гіпертонічній) формі дикінезії їх 

застосовувати не слід у зв’язку з небезпекою міграції каменів і рефлекторного спазму гладкої 

мускулатури. 

Мінеральні води застосовують також зовнішньо у вигляді ванн. Лікувальний ефект 

мінеральних ванн при захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів обумовлений, передусім, 

регулюючим впливом на центральну нервову систему, що виражається у зменшенні невротичних 

розладів і спастичних явищ, покращенні обмінних процесів, протизапальній дії.  

Ванни готуються на курорті шляхом розведення натуральної мінеральної ропи 

(високомінеральзованої води розсольного типу) до концентрації 20-30 г/л, температури 36-37 0С, з 

середньою тривалістю 8-10 хв. Призначають на курс лікування 8-10 процедур.          

Мінеральні хлоридно-натрієві ванни мають нормалізуючий вплив на центральну нервову 

систему, володіють спазмалітичною дією, що веде до послаблення болей і підвищення  

жовчовідтоку. 

При гіпокінетичній (гіпотонічній) дискінезії замість мінеральних ванн краще застосовувати 

циркулярний душ, лікувальний басейн. Широко застосовують також озокеритолікування, 

благотворний вплив якого на хворих обумовлений його протизапальною, спазмолітичною і 

болезаспокійливою дією. Озокерит призначають у випадку гіперкінетичної (гіпертонічної) 

дискінезії жовчовивідних шляхів. Використовують аплікації озокериту на ділянку правого 

підребер’я або верхню половину живота (t 45 0С, тривалість процедури 20-30 хв, через день, курс 

лікування 8-10 процедур). 

При гіпокінетичній дискінезії озокерит не призначають. 

Лікарські рослини і лікувальні препарати рослинного походження займають важливе місце  в 

лікуванні та профілактиці захворювань жовчовивідних  шляхів. При цьому застосовують рослинні 

засоби, що стимулюють утворення (холеретики) і виділення (холікінетики) жовчі. Холеретики  

застосовуються при дикінезії за гіпертонічним типом. До них відносяться: кукурудзяні рильця у 

вигляді відвару (10 г на 200 мл води, по 1/4 стакана на  прийом); м’ята перцева у вигляді настою (5 

г на 200 мл води, по 1 ст. ложці  на прийом); плоди шипшини у вигляді настою (10 г на 200 мл 

води, по ½  стакани за прийом), а також препарати конфлавін (із листя ландиша), і флакумін (з 

листя скумпії) по 2 табл. 3 рази в день. 

При гіпокінетичні формі дискінезії необхідно приймати холекінетики рослинного походження: 

листя барбарису у вигляді спиртового настою (по 30-40 крапель 2-3 р. в день); препарати ефірних 

олій – оліметин, розанол (по 2 капсули 3 р. в день), холагол (по 5 крапель з цукром 3 р. в день до 

їди).      

5. Застосування фізичних вправ при хронічних захворюваннях печінки і жовчного міхура.  

  Печінка і жовчні шляхи – єдина функціональна система, тісно зв'язана як у фізіологічних, так і 

в патологічних станах з обміном речовин в організмі, кровообігом, диханням, травленням. Тому 

різні захворювання печінки і жовчних шляхів супроводжуються функціональними розладами 

обміну речовин, кровообігу, дихання, травлення. Порушення злагодженої діяльності цієї системи 

відбуваються внаслідок ослаблення координуючої ролі центральної нервової системи і зв'язаними з 

нею нейрогуморальними змінами в організмі. 

З огляду на те, що систематичне фізичне навантаження сприяє удосконаленню функції 

центральної нервової системи, лікування хворих передбачає використання засобів лікувальної 

фізкультури. У стадії загострення захворювання воно повинне бути спрямоване на зменшення 

запального процесу, поліпшення відтоку жовчі з печінки, жовчного міхура і проток, нормалізацію 

обмінних процесів. Ці основні патогенетичні фактори пов’язані між собою; запальний процес у 

жовчному міхурі сприяє порушенню розчинності холестерину, усмоктуванню жовчних пігментів, 

солей кальцію й утворенню жовчних каменів; дискінезія жовчних шляхів, застій жовчі – 

інфікуванню жовчі і метаболічним розладам. У свою чергу жовчні камені, що утворилися, 

збільшують дискінетичні розлади, активізують запальний процес, полегшують проникнення 

інфекцій [28]. 

За сучасними уявленнями, м’язова діяльність відіграє основну роль у керуванні і регуляції 

взаємодіючих у цілісному організмі систем. Застосування лікувальної фізкультури базується на 

потребі руху – кінезофілії. Фізичні вправи забезпечують тонізуючий вплив, вплив на трофічні 

процеси, формування компенсації, нормалізацію функцій [13]. 

При різних захворюваннях, у тому числі печінки і жовчних шляхів, знижується загальний 

тонус організму, що виявляється погіршенням процесів життєдіяльності, тобто зниженням рівня 

перебігання нейрогуморальної регуляції фізіологічних функцій. Рухова пасивність хворого 



призводить до різкого зменшення потоку імпульсів від периферичної ланки рухового й іншого 

аналізаторів до головного мозку. У результаті ще більше знижується тонус вищого відділу 

центральної нервової системи і порушується злагоджена діяльність організму на всіх рівнях. При 

цьому змінюється рівень кірково-підкіркових співвідношень, підвищується збудливість 

підкіркових вегетативних відділів, що відображається на функції внутрішніх органів. Унаслідок 

зниженого тонусу організму погіршується опірність шкідливо діючим факторам, послаблюється 

здатність тканин до регенерації [10]. 

Фізичні вправи підвищують тонус кори головного мозку, упорядковують кірково-підкіркові 

співвідношення, удосконалюють рефлекторну регуляцію діяльності внутрішніх органів [13] і тим 

самим стимулюють саногенні сили організму. У цьому полягає тонізуючий вплив фізичних вправ 

на організм. Вплив фізичних вправ на трофічні процеси виявляється в поліпшенні обміну і 

харчуванні тканин. У м’язах підвищується вміст фосфоркреатину, глікогену, гексозофосфату й 

інших речовин, що беруть участь в анаеробних реакціях, збільшується кількість міоглобіну, 

глутатіону, аскорбінової кислоти, холестерину, необхідних для окисних процесів і посилення 

тканинного дихання. Аналогічні біохімічні зміни відбуваються в нервовій, кістковій і іншій 

тканинах, у тому числі в печінці. Фізичні вправи не тільки сприяють відкладенню глікогену в 

печінці, але, підсилюючи кровообіг у черевній порожнині, створюють кращі умови для її 

живлення, фізичне навантаження підвищує усі види обміну, а також сприяє розсмоктуванню 

залишкових запальних явищ. 

Стимулюючи екстракардіальні фактори кровообігу (екскурсія грудної клітки, діафрагми, 

ритмічне скорочення її і розслаблення кісткових м’язів, руху в суглобах), лікувальна фізкультура 

сприяє поліпшенню гемодинаміки. Прискорення артеріального і венозного кровотоку, збільшення 

кількості циркулюючої крові забезпечують поліпшення окислювально-відновних процесів у 

жовчовивідній системі сприяють ліквідації запального процесу в ній і підвищують  її 

функціональну здатність. 

За рахунок посилення кровопостачання змінюється ступінь васкуляризації печінкових 

часточок, збільшується кількість жовчних капілярів у печінковій часточці, відбувається 

концентрація РНК у печінкових клітинах, що свідчить про зміну в них рівня нуклеїнового синтезу, 

що визначає основну функцію печінки. При заняттях фізичними вправами включаються захисно-

пристосувальні механізми і відбувається формування компенсацій, як прояв здатності організму до 

функціонування в умовах патології [19]. 

Фізичні вправи при деяких формах розладу вуглеводного обміну сприяють формуванню 

компенсації зниженого глікогенутворення в печінці за рахунок підвищення глікогенсинтетичної 

функції м’язів [13]. 

Під впливом фізичних вправ поліпшується загальний стан хворих, нормалізується сон, 

підвищуються настрій, працездатність,  знижується реактивність нервової системи [26], зникають 

ознаки вегетативної лабільності в хворих з явно вираженими симптомами неврастенії. Комплекс 

фізичних вправ, проведений перед дуоденальним зондуванням, збільшує в 1,5-2 рази кількість 

виділеної  міхурової і печінкової жовчі, скорочує тривалість дуоденального зондування [38]. 

Фізико-хімічні властивості отриманої жовчі (підвищений в’язкість, відносна щільність, 

підвищений вміст білірубіну, значне зниження змісту холестерину) свідчать про ослаблення 

концентраційної функції жовчного міхура і застої жовчі в ньому. Тому поліпшення моторної 

функції жовчного міхура і зменшення застою жовчі в результаті занять фізичними вправами дуже 

важливо при загостренні хронічних захворювань печінки і жовчних шляхів [28]. 

Нерідко в хворих із захворюваннями печінки і жовчних шляхів функціональні порушення в 

діяльності серцево-судинної системи (артеріальна гіпотензія) зникають у результаті систематичних 

занять фізичними вправами. Будь-яка фізична вправа при її виконанні впливає на весь організм при 

регулюючій ролі кори великого мозку. 

Засоби лікувальної фізкультури використовують у комплексі як з лікувальним режимом, 

складовою частиною якого є руховий режим, так і з медикаментозною терапією, лікувальним 

харчуванням, природними і переформованими фізичними факторами. 

При загостренні хронічних захворювань печінки і жовчних шляхів хворим в умовах 

стаціонару звичайно призначають постільний, напівпостільний (палатний) і вільний (тренуючий) 

режим, у період ремісії – режим з малим, середнім і великим м'язовим навантаженням. 

При постільному і напівпостільному режимах застосовують ранкову гігієнічну і лікувальну 

гімнастику. Вільний режим включає ранкову гігієнічну, лікувальну гімнастику, лікувальну ходьбу, 

спортивні вправи  



Лікувальну фізкультуру при хронічних захворюваннях печінки і жовчних шляхів поєднують з 

лікувальним харчуванням. При цьому варто враховувати, що виконання великих фізичних 

навантажень безпосередньо перед прийомом їжі має гальмівну дію на секреторну функцію шлунка 

і кишок, а фізичне навантаження після прийому їжі прискорять “евакуацію” зі шлунка і підсилить 

перистальтику кишок. Тому заняття лікувальною фізкультурою краще проводити за 1-1,5 год. до 

прийому їжі через 1-1,5 год. після її прийому. 

Необхідно враховувати позитивний вплив на організм комплексу лікувальної фізкультури з 

використанням природних факторів. Застосування фізичних вправ і засобів загартовування 

відновлює адаптацію до навантажень і підвищує стійкість організму до несприятливих факторів 

середовища. 

У результаті експериментальних досліджень встановлено, що фізичні вправи підсилюють дію 

жовчогінних препаратів  і спазмолітичних засобів [6]. Здійснюючи комплексне лікування хворих, 

лікувальну фізкультуру доцільно поєднати з різними фізичними методами лікування: 

індуктотермією, грязелікуванням, парафіно- і озокеритолікування, масажем і ін. Фізіотерапевтичні 

процедури мають теплову, спазмолітичну,  знеболюючу та седативну дію. 

7. Засоби, форми і методи лікувальної фізкультури, які застосовуються при хронічних 

захворюваннях печінки і жовчних шляхів. Лікування захворювань печінки і жовчних шляхів 

ефективне при використанні, поряд з основними, додаткових засобів лікувальної фізкультури. До 

основних засобів лікувальної фізкультури відносяться активні гімнастичні  вправи – загально 

розвиваючі, без снарядів, зі снарядами, на снарядах; спортивно-прикладні, ходьба; ходьба на 

лижах, веслування, плавання й ін., ігри – бадмінтон, волейбол, теніс. Поряд з фізичними вправами 

використовують природні фактори сонячну радіацію, повітря, повітряні ванни; воду – обтирання, 

душі, купання в ріці, озері, морі. Поряд із зазначеними засобами лікувальної фізкультури при 

лікуванні хворих із хронічними захворюваннями печінки і жовчних шляхів необхідний 

раціонально організований режим відпочинку, харчування, сну, дотримання правил особистої 

гігієни й ін. З додаткових засобів лікувальної фізкультури застосовують масаж, теренкур, 

працетерапію. 

Серед різних форм лікувальної фізкультури хворим із захворюваннями печінки і жовчних 

шляхів в умовах стаціонару призначають гігієнічну і лікувальну гімнастику, індивідуальні 

завдання для самостійного виконання, прогулянки; у період ремісії – ранкову гігієнічну 

гімнастику, лікувальну гімнастику, пішохідні прогулянки, екскурсії, легку фізичну працю [6]. 

Ранкову гігієнічну гімнастику проводять після сну з метою підвищення загального й 

емоційного тонусу організму хворого, найшвидшого переходу від стану сну до бадьорості. Вона 

сприяє нейтралізації в хворих так званого ранкового ацидозу – результату зниження окисних 

процесів і нагромадження кислих продуктів під час сну, а також усуненню застійних явищ завдяки 

посиленому кровотоку і лімфообігу. 

Лікувальна гімнастика – основна форма занять лікувальною фізкультурою – передбачає 3 

розділи – вступний, основний і заключний. Заняття лікувальною гімнастикою проводять 

індивідуально і груповим методом. 

Індивідуально займаються при постільному режимі в підгострій стадії захворювання, коли 

особливо важливий індивідуальний підхід до хворого. Груповий метод заняття використовується 

при напівпостільному і вільному режимах у стадії неповної і повної ремісії захворювання. У групи 

підбирають хворих, функціональні можливості яких приблизно однакові. 

У вступний розділ заняття лікувальною гімнастикою включають  вимірювання пульсу, прості 

гімнастичні, дихальні вправи, ходьбу, вправи, що підготовляють організм хворого до  майбутнього 

навантаження в основному розділі заняття. Вступний розділ короткочасний і складає 15-25% 

тривалості  всього заняття. 

В основному розділі вирішують головні лікувальні задачі, поставлені лікарем при призначенні 

лікувальної фізкультури. Вправи підбирають з урахуванням клінічної картини, перебігу і періоду 

захворювання, віку хворого, його функціональних можливостей. 

Поряд із загальнозміцнюючими і дихальними вправами  вводять спеціальні вправи, виконання 

яких сприяє нормалізації функції біліарної системи. При підборі вправ необхідно чергувати м'язові 

групи, що включаються  у фізичні вправи, а в міру втоми хворого – включати паузи пасивного 

відпочинку, тривалість   яких залежить від ступеня стомлення хворого. Тривалість  основного 

розділу – 50-70 % усього заняття. 

Ціль заключного розділу – привести організм після навантаження у відносно спокійний стан, 

знизити емоційне напруження, заспокоїти діяльність серцево-судинної  системи, дихання. З цією 



метою рекомендують прості гімнастичні вправи з невеликим навантаженням, дихальні вправи, 

вправи на розслаблення м'язів і на увагу. Тривалість цього розділу – 15-25% усього заняття. 

Заняття лікувальною гімнастикою поліпшують настрій хворого викликають почуття радості, 

бадьорості. Інструктор повинен поступово виховувати в хворих хоробрість, наполегливість у 

подоланні труднощів, дисциплінованість. Про правильність розподілу навантаження в занятті і про 

відповідність їй підготовки пацієнтів можна судити по фізіологічній кривій. 

Фізіологічна крива заняття (графічне зображення  ступеня напруги організму протягом усього 

заняття за даними частоти пульсу й артеріального тиску) повинна поступово підвищуватися у 

вступному розділі, досягати максимального рівня в основному і знижуватися в заключному розділі 

заняття. 

Максимальне підвищення серцевих скорочень в основному розділі не повинне перевищувати 

50-60 % вихідного рівня. Для індивідуальних занять підбирають спеціальні фізичні вправи, що 

поліпшують діафрагмальне дихання, що сприяють зміцненню м'язів черевного пресу і зменшенню 

застою жовчі в жовчних шляхах. Такі вправи хворі повторюють самостійно кілька разів у день. 

При хронічних захворюваннях печінки і жовчних шляхів у заняття включають гімнастичні 

вправи для верхніх, нижніх кінцівок, тулуба, м'язів черевного преса і тазового дна, вправи в 

розслабленні кісткової мускулатури зі снарядами і на снарядах, дихальні, порядкові, стройові й ін. 

Вправи з предметами – палицями, гантелями, булавами, набивними м’ячами підсилюють 

лікувальну дію за рахунок маси  предмету, подовження важеля переміщуваного сегмента тіла. 

Вправи на снарядах (на гімнастичній стінці, ослоні) можуть впливати на функцію органів черевної 

порожнини в залежності від способу їхнього виконання. Гімнастичні вправи для середніх і великих 

груп м’язів, верхніх, нижніх кінцівок, тулуба за участю м'язів черевного преса поліпшують 

кровообіг в органах черевної порожнини, активізують обмінні процеси в тканинах, зміцнюють 

м'язи черевного пресу, нормалізують жовчовиділення, зменшують застій жовчі.  

Лікувальне застосування дихальних вправ при захворюваннях печінки і жовчних шляхів може 

бути спрямовано не тільки на посилення вентиляції і газообміну в легенях, але і на зміцнення 

основних і допоміжних дихальних м’язів, нормалізацію й удосконалення механізму дихання. 

Діафрагмальне дихання поліпшує кровообіг в органах черевної порожнини, підсилює 

перистальтику кишок. Поперемінне підвищення і зниження внутрішньочеревного тиску за рахунок 

глибокого дихання  має масажуючий вплив на печінку, зменшує застій жовчі [5]. 

Широко використовуються вправи на розслаблення м’язів, що сприяють поліпшенню процесів 

відновлення в працюючих м’язах, нагромадженню енергії і підвищенню їхньої працездатності. 

Тривале загальне розслаблення супроводжується уповільненням частоти серцевих скорочень, 

дихання, поліпшенням загального стану. У зв’язку з цим необхідно чергувати динамічні вправи з 

вправами на розслаблення. Порядкові і стройові вправи у вигляді поворотів, ходьби необхідні для 

організації занять. Крім того, вони сприяють поліпшенню кровообігу. 

Важливим питанням методики лікувальної гімнастики є підбір вихідного положення для 

найкращого відтоку жовчі. З огляду на анатомічні взаємодії печінки, жовчного міхура і жовчної 

протоки, мабуть, найбільш вигідним є положення лежачи на лівому боці. 

У цьому вихідному положенні пересуванню жовчі з жовчного міхура до його шийки і по 

міхуревій протоці сприяє скорочення стінок жовчного міхура, проток і сила ваги жовчі. З 

вихідного положення лежачи на спині виконують спеціальні вправи для м'язів черевного пресу і 

тазового дна за участю нижніх кінцівок і тулуба. 

При вихідному положенні лежачи на животі спорожненню жовчного міхура сприяє 

підвищення внутрішньочеревного тиску. 

При хронічних захворюваннях печінки і жовчних шляхів масаж, як додатковий засіб 

лікувальної фізкультури, можна застосовувати у всіх хворих, яким показані різні види теплового 

лікування [3]. Масаж живота впливає на нейрогуморальний апарат органів черевної порожнини, 

поліпшує моторну функцію жовчного міхура і зміцнює м’язи черевної стінки. 

Прогулянки на свіжому повітрі рекомендовані видужуючим, як помірний вид фізичного 

навантаження. Вони добре впливають на нервово-емоційну сферу хворого, впливають на процеси 

кровообігу, дихання, травлення, обміну, підвищують працездатність. Темп і тривалість прогулянок 

хворий регулює самостійно. 

З огляду на те, що в основі лікувальної дії фізичних вправ лежить процес дозованого 

тренування, фізичне навантаження хворим необхідно постійно підвищувати. Але це варто робити 

поступово, оскільки навантаження повинне бути адекватне стану хворого, не підсилювати болю, не 

викликати втоми і погіршення самопочуття. 



Введення ЛФК у комплекс лікування можна здійснити одразу після встановлення діагнозу. 

Наявність диспептичних явищ у вигляді відчуття важкості в шлунку, відрижки, а також слабкий 

біль у підребер'я не є протипоказаннями до її застосування. 

Основними завданнями ЛФК при різних періодах хвороби є: 

1. Нормалізація функціонального стану центральної нервової системи і посилення її 

регулюючого впливу на вищі вегетативні центри. 

2. Усунення дистонії вегетативної нервової системи, нормалізація кортико-вісцеральних і 

вісцеро-вісцеральних рефлекторних зв'язків, порушення в  розвитку хвороби. 

3. Удосконалювання механізмів нейрогуморальної регуляції жовчовиділення. 

4. Підвищення м’язового тонусу і ліквідація слабості м’язів жовчних шляхів. 

5. Посилення кровообігу і трофічних процесів в органах у черевній порожнині, зменшення 

запальних змін у них і інтоксикації організму.  

6. Усунення невротичних розладів. 

7. Відновлення працездатності хворого. 

ЛФК як метод патогенетичної терапії визнана одним з, найважливіших засобів лікування 

дискінезії жовчних шляхів. Вивчення індивідуальних особливостей хворого і відображення їх у 

методиці проведення занять дозволяють одержати гарний лікувальний ефект [38]. 

У підгострий період в умовах напівпостільного режиму рекомендують гімнастичні вправи для 

великих м'язових груп, кінцівок, полегшені вправи для тулуба, дихальні вправи для тулуба, 

дихальні вправи (грудного, діафрагмального і змішаного типів), вправи в м'язовому розслабленні, 

що виконують з різних вихідних положень, ритмічно, у повільному і середньому темпі. Інструктор 

повинен подавати команду чітко, спокійно і впевнено. Не потрібно вимагати від хворих з 

підвищеною збудливістю точного виконання завдання на початку занять. Фіксуючи увагу на 

допущених помилках, необхідно тактовно робити зауваження й одночасно відзначати найменший 

успіх в освоєнні завдання. Тривалість заняття – 15-20 хв. При використанні вправ для черевного 

пресу роблять паузи тривалістю 15-30 с. 

У майбутньому в умовах вільного режиму, можна включати вправи з гімнастичною палицею, 

м’ячем в ігровій формі (м’яч у колі з різними способами перекидання  естафетні ігри з передачею 

м’яча та ін). Вправи для кінцівок і тулуба виконують з повним-обсягом руху. Поступово 

зменшують кількість пауз, їхню тривалість і  збільшують кількість повторень вправ. Тривалість 

занять – 25-30 хв. 

Велике оздоровче і профілактичне значення мають щоденні пішохідні прогулянки. Вони 

можуть являти собою ходьбу (хоча б частина шляху) на роботу чи з роботи і короткі прогулянки 

перед сном. 

Ходьба й оздоровчий біг – прості і природні фізичні вправи, якими можна займатися 

індивідуально, дотримуючись методичних рекомендацій і періодично проходячи медичний 

контроль у лікаря. Саме лікуючий лікар вирішує питання про доцільність заняття оздоровчою 

ходьбою чи бігом. 

Ходьбу легко дозувати за швидкістю: дуже повільна – 60-70 кроків у 1 хв (2,5-3 км/год); 

повільна – 70-90 кроків (3-4 км/год); середня – 90-120 кроків (4-5,6 км/год); швидка – 120-140 

кроків (5,6-6,4 км/год); дуже швидка – більше 140 кроків у 1 хв. Оздоровлює тільки досить швидка 

ходьба не менш 1 год. Якщо займатися тільки однією ходьбою, то оптимальною оздоровчою 

нормою вважають 1,5-2-годинні прогулянки зі швидкістю 4-5 до 6 км/год тобто в темпі, що 

викликає частішання пульсу в межах 30-40% резерву серця. Починати слід з повільної ходьби 

протягом 30 хв, виконуючи її протягом 1-2 тижнів, потім перейти до середнього темпу і збільшити 

час прогулянки до 45 хв і тільки після попередньої підготовки можна перейти до швидкої ходьби 

протягом 60 хв, щотижня додаючи до пройденої відстані 300-400 м. У перші 2 міс. не слід прагнути 

до прогулянок понад 3 км. Кожну прогулянку треба починати і закінчувати в спокійному темпі. 

Заняття оздоровчим бігом абсолютно протипоказані при: 

• частих загостреннях жовчнокам’яної і нирковокам’яної хвороби; 

• гіпертонічної хвороби II-III стадії;  

• ожирінні II-III ступеня;  

• облітеруючому ендартеріїті;  

• глаукомі і прогресуючій короткозорості;  

• тотальному остеохондрозі, спондилоартрозі, артритах нижніх кінцівок, що 

супроводжуються болем;  

• цукровому діабеті, що не компенсується інсуліном.  



При оздоровчому бігу дуже важливо навчитися правильно дихати. Дихання повинно бути як 

можна вільніше, з акцентом на подовження видиху в порівнянні з тривалістю вдиху. При бігу 

найважливішим фактором є дозування навантаження по тривалості й інтенсивності. При 

недостатній інтенсивності і тривалості бігу заняття малоефективні. Підвищення оптимальної 

інтенсивності і тривалості оздоровчого бігу може спровокувати загострення патологічного 

процесу. 

Із вищенаведеного можна зробити такі висновки: 

- виявлення клінічних форм дискінезії визначає диференційований підхід до побудови 

методики лікувальної фізкультури; 

- застосування лікувальної фізичної культури передбачає дію на центральні і периферичні 

нервові механізми регуляції функцій жовчного міхура, поліпшення кровообігу в черевній 

порожнині, створення умов для полегшення відтоку жовчі з жовчного міхура (при гіпокінетичній 

формі), поліпшення функцій кишечнику (боротьба з запорами), регрес суб’єктивних проявів 

захворювання, вплив на організм хворого з метою відновлення і збереження працездатності і 

підвищення рівня тренованості; 

- при загостренні захворювання навантаження повинне бути зменшене, запроваджений 

щадний руховий режим, при необхідності аж до напівпостільного, лікувальна гімнастика 

протипоказана. У фазі ремісії фізичне навантаження збільшується, руховий режим тренуючий; 

- в основі методики ЛФК при обох формах дискінезії лежить принцип поступового 

збільшення фізичного навантаження при дотриманні регулярності процедур. 
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REDUCTION TREATMENT BY METHODS OF A PHYSICAL AFTERTREATMENT OF 

DYSKINESIAS BILE EXCRETORY OF A SYSTEM 
 

The dyskinesias of cholic bladder and sphincters of cholic passages demand the differentiated 

pathogenetic approach to treatment with allowance for such as a dyskinesia and condition of organs 

gastrotroduodenal of a zone. The modern system of an aftertreatment at chronic diseases will be realised 

through formation of an able-bodied mode of life and motor performances. The systematic occupations by 

medical physical culture enable to influence a condition of all organism, raising general functionability, 

and on the pathological locus, reducing its activity. 
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А.Б. ЛЕВИЦЬКИЙ  

 

ПИТНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ ЯК НЕСПЕЦИФІЧНІ 

ПОДРАЗНИКИ ОРГАНІВ ГАСТРОДУОДЕНО-ПАНКРЕАТО-БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ   

 

Дані експериментальних і клінічних досліджень холеретичної та холекінетичної дії вод типу 

"Нафтуся" неоднозначні, а стосовно вод дж. №1 і №2 - фрагментарні. Дослідженню впливу 

бальнеочинників курорту Трускавець на зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози 

присвячені лише лічені роботи (Байкалов Л.К.і Білецький В.І., 1967; Орлов О.Б., 1972; Вакалюк 

П.В. та ін., 1977), проте вони теж носять феноменологічний характер. Така ж неоднозначність 

ефектів констатована стосовно впливу трускавецьких питних мінеральних вод на базальну 

секрецію шлункового соку (Перченко В.П. та ін., 1987; Попович І.Л. та ін., 1990), знову ж без 

з'ясування механізмів цього впливу. 

Суттєвим недоліком попередніх досліджень є їх фрагментарність: вплив мінеральних вод в 

конкретному дослідженні стосувався лише певного органу системи травлення, тоді як шлунок, 

дванадцятипала кишка, печінка і підшлункова залоза реагують на подразник, в тому числі 

мінеральну воду, як цілісна функціональна система. 

Виходячи з викладеного, ми поставили перед собою мету - вивчити вегетативно-гормональні 

механізми поліваріантних функціональних реакцій на питні лікувальні мінеральні води курорту 

Трускавець ("Нафтуся" та джерел №1 і №2)  органів гастродуодено-панкреато-біліарної системи та 

виявити фактори, які зумовлюють характер цих реакцій. 

 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження проведені у формі  5 серій клініко-фізіологічних спостережень. 

В першій серії 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, про котру 

судили за зміною його розмірів (об'єму) після вживання холекінетика. Вимірювання проводили 

зранку, натще, без будь-якої попередньої підготовки, в положенні обстежуваного 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). 

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.   

В другій серії 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 кислотосекреторної функції шлунку. Наприкінці 3-

тижневого  курсу комплексної бальнеотерапії проводили повторні дослідження. 

В третій серії 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 ехокамерою "Аloka SSD-118". Ехоознаками даної 



нозологічної форми вважали зміну форми, розмірів, контурів, ехоструктури жовчевого міхура, 

потовщення і ущільнення його стінки при відсутності конкрементів. Із супутніх захворювань 

зустрічалися: хронічні гастрити - у 16, гастродуоденіти - у 32, верифіковані методом 

гастродуоденофіброскопії, а також уролітіаз - у 9. Для оцінки постпрандіальної (харчової) реакції 

проводили 2-3 вимірювання з інтервалом 15 хв натще, потім обстежуваний випивав 2 сирих яєчних 

жовтки, після чого вимірювання продовжували протягом перших 10 хв через кожні 2 хв, потім - 

через 5 хв. Типування дискінезії здійснювали за Антоновым О.С. і Ротановым О.П. (1988). Окрім 

того, в базальному періоді та через 15 і 45 хв після вживання холекінетика реєстрували варіаційну 

кардіоінтервалограму. Проводились також рутинні лабораторні дослідження крові. 

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) (Чебаненко О.І. та ін., 1997). Заключне обстеження 

здійснювали після завершення курсу бальнеотерапії. 

В четвертій серії 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 (Комаров Ф.И. и др., 1983; Максимов В.А. и др., 1997), реєструючи 

напруження (швидкості) потоків дуоденального вмісту. При цьому додатково оцінювали 

початковий стан шлункової кислотопродукції (методом рН-метрії аспірату), а також визначали 

вміст в секретах бікарбонатів, активність амілази, трипсину і ліпази (Лабораторные методы 

исследования функционального состояния органов пищеварения, 1978; Богер М.М., 1982). 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 (радіоімунним методом з використанням 

відповідних наборів Інституту біоорганічної хімії АН, Бєларусь; фірм "Serono Diagnostics", BRD; 

"Sorin", France; "Boehman LAG", Schweiz); рівень в плазмі (р) та сечі (u) кальцію, магнію, 

неорганічних фосфатів (P), хлориду, рН сечі, її титраційну кислотність (уніфікованими методами з 

використанням аналізатора "Pointe-180" фірми "Scientific", USA) та швидкість діурезу з 

розрахунком на цій основі швидкостей салурезу та ацидоурезу, а також активності кальцитоніну 

(АС) за запропонованою Поповичем І.Л. та ін. (2000) формулою: АС=(Саu•Pu/ Саp•Pp)0,25. Окрім 

того, в базальному періоді та через 20 і 40 хв після введення подразника оцінювали стан 

вегетативної регуляції.  

В п'ятій серії досліджено вплив курсу бальнеотерапії на стан зовнішньосекреторної функції  

підшлункової залози. Об'єктом спостереження були 23 хворих на оксалатний уролітіаз, поєднаний 

з хронічним безкам'яним холециститом в фазі ремісії та гастритом із збереженою чи зниженою 

кислотосекреторною функцією. Функціональний стан залози оцінювали за вмістом в базальному 

дуоденальному секреті та дебітом (дві 10-хвилинні порції)  бікарбонатів, амілази, трипсину і 

ліпази. Окрім того, реєстрували базальний рівень шлункової секреції та кислотопродукції 

(аспіраційним методом).  

Перед зондуванням оцінювали стан вегетативної регуляції, 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.  

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 кислотосекреторної функції шлунку. Наприкінці 3-тижневого  курсу пиття 

проводили повторні дослідження.  

На відміну від наших попередників, ми аналізували не лише лужність дуоденального вмісту і 

активність його ферментів, а й дебіт останніх і бікарбонатів. Це повніше характеризує 

зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози. 



Цифровий матеріал оброблено на комп'ютері з використанням програм Excel i Statistica для 

варіаційного, кореляційно-регресивного, дисперсійного, кластерного, факторного,  

дискримінантного та канонікального аналізів. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Поліваріантність термінових холецистокінетичних і кислото-секреторних реакцій на 

трускавецькі питні мінеральні води та їх  вегетативно-гуморальний механізм. 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). 

Підсумок факторного аналізу став додатковою підставою для того, щоб на наступному етапі 

акцентувати увагу саме на реакціях параметрів, а не їх величинах. З метою отримання 

співставимих одномасштабних параметрів реакцію кожного показника виражали у вигляді 

логарифму (lg) відношення його величини в той чи інший період реєстрації до базальної. Позаяк 

рН=-lg[H+], кислотосекреторну реакцію виражали у вигляді різниці реактивної і базальної величин 

рН. 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 бальнеореакції 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).  

Реакція  характеризується незначним скороченням 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 аналізується). 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 бальнеореакції має місце у осіб із збільшеним чи нормальним міхурем та 

помірно підвищеним рН фундальної слизової, що супроводжується 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. 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 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 нормального рівня 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. Це супроводжується відновленням і вагального тонусу, 

разом з тим, гіпосимпатотонія 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 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 бальнеореакції зареєстровано у осіб із нормальними параметрами 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. 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 знаходяться в середніх зонах діапазонів норми, 

вегетативна реактивність - в нормі чи асимпатикотонічна, разом з тим, рН тіла шлунку - 

нейтральний. Вживання води 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 різноскерованих зсувів  їх 

компонент. В другому періоді холецистокінетична і кислотосекреторна реакції наростають, що 

супроводжується дальшим 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, на відміну від попередніх, 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 

антихолецистокінетична (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 

дальшим поглибленням гіпогастринемії в поєднанні із незначним підвищенням рівня глюкагонемії. 

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. 

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%. У підсумку 

виявлено, що на площинах як І і ІІ, так і І і ІІІ радикалів всі сім кластерів осіб досить чітко 

розмежовані між собою. Іншими словами, показано можливість проспективно ідентифікувати 

кожну конкретну бальнеореакцію, тобто віднести її до певного кластера-варіанта.  

З метою з'ясування можливості прогнозування варіантів реакцій процедуру дискримінантного 

аналізу проведена з базальними параметрами. З-поміж них в якості предикторів програмою 

відібрано 8. Не включено в модель початковий об'єм жовчевого міхура і базальну інсулінемію. 

Прогностина інформація сконденсована у 6 радикалах. 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.  

Виявлено, що особи VI і VII кластерів за сукупністю інформації, яка міститься у перших двод 

радикалах різко відрізняється як між собою, так і від осіб решти кластерів. Це дає можливість із 

100%-ою точністю прогнозувати VI і VII варіанти реакцій, обчислюючи значення класифікуючих 

функцій. Точність ретроспективного прогнозу реакцій за V і ІV варіантами складає по 83,3%. Це 

зумовлено неповним просторовим розмежуванням у 6-мірному просторі. Ще нижча точність 

прогнозу для ІІ кластера - 58,3% та І - 44,4%, 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.  

Отже, для контингенту в цілому можливо спрогнозувати варіант термінової реакції за 

констелляцією 8 базальних параметрів-предикторів з точністю 75,9%. При цьому передбачуваність 

IV÷VII варіантів високоймовірна (91,2%), натомість I÷ІII варіантів - малоймовірна (54,2%).  

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. Виявлено, що холецистокінетична реакція на 20-й хв після вживання мінеральних вод 

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 

холецистокінетичної 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, вегетативна реактивність та індекс  

вегетативного балансу. Дещо менша (42,9%), але високоймовірна міра кондиціонування з боку 

базальних параметрів констатована для холецистокінетичної реакції на 60-й хв. 

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. 

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 одинакові, але реципрокні як на 60-й хв (-0,53 і 0,48 відповідно), 

так і на 40-й хв (-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).  

Отже, як характер, так і виразність зміни об'єму жовчевого міхура на 60-й і 40-й хв 

детермінуються випереджувальними односкерованими змінами симпатичного тонусу і 

глюкагонемії та реципрокними - вагального тонусу, а на 20-й хв замість глюкагонемії регуляторну 

функцію виконує інверсна динаміка гастринемії. 

Аналіз канонікальної кореляції між реактивними змінами параметрів вегетативно-

гормональної регуляції з одного боку, та об'єму жовчевого міхура в процесі реакції на вживання 

води виявив дуже тісну причинно-наслідкову залежність. Вона виражається величиною r* між 

першою парою радикалів 0,910   (χ2=195; Λ Prime=0,022; р<10-6).  

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 одинаково 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). Коефіцієнт канонікальної кореляції 

складає 0,939 (χ2=165; Λ Prime=0,04; р<10-6). 

Отже, виявлене нами розмаїття термінових сумісних холецистокінетичних і кислотосекторних 

реакцій на трускавецькі питні мінеральні води Нафтуся та дж. №1 і №2 зумовлене не їх хімічним 

складом, а кондиціонується констелляцією базальних параметів вегетативно-гормональної 

регуляції та кислотопродукції. Динаміка бальнеореакцій детермінується випереджуючими та 

синхронними змінами параметрів холінергічно-адренергічної і глюкагон-гастринової регуляції.  

Типи вегетотропних холецистокінетичних реакцій на вживання біоактивної води 

"Нафтуся" напочатку та наприкінці курсу питного лікування 

Виявлене розмаїття термінових холецистокінетичних реакцій на вживання води "Нафтуся" 

ретроспективно згруповано у чотири типи. 

Тип А має місце у хворих із початковим об'ємом жовчевого міхура на нижній межі діапазону 

норми (13÷33 мл) і характеризується поступовим збільшенням його об'єму із досягненням 

максимуму на 30-й хв з наступною тенденцією до зменшення, проте до кінця спостереження він 



залишається суттєво більшим від базального. Бальнеотерапія спричиняє, по-перше, майже 

дворазове збільшення базального об'єму міхура, по-друге - суттєво редукує його 

антихолецистокінетичну реакцію на "Нафтусю".  

Тип В спостерігається у осіб із базальним об'ємом міхура у верхній зоні діапазону норми і 

характеризується відсутністю його змін впродовж перших 30 хв після вживання "Нафтусі", після 

чого наступає незначне скорочення міхура. Під впливом бальнеотерапії латентний період 

холецисто-кінетичної реакції вкорочується на 25 хв, проте вона залишається помірною. 

У хворих, віднесених до типу С,  за одинакового з попереднім типом базального об'єму міхура, 

суттєве його скорочення реєструється уже на 10-й хв, досягаючи піку, співрозмірного з реакцією на 

харчовий холекінетик,  на 30-й хв. Проте надалі, на відміну від постпрандіальної 

холецистокітичної реакції, скорочення не тільки редукується, а й реверсується у розширення. 

Описана двофазна термінова реакція на "Нафтусю" наприкінці курсу бальнеотерапії значно 

"згладжується", наближаючись до кінцевої реакції типу В.      

Нарешті, термінова холецистокінетична реакція типу D характеризується поступовим 

наростаючим скороченням міхура впродовж 60 хв. Бальнеотерапія вкорочує тривалість фази 

поглиблення реакції до 30-ї хв, після чого реєструється поступова редукція об'єму міхура, проте він 

залишається суттєво зменшеним до кінця спостереження. 

У хворих, віднесених до типу А, виявлено в базальному періоді  зниження симпатичного 

тонусу з реципрокним підвищенням - вагального за відсутності відхилень поза межі нормального 

діапазону гуморального каналу регуляції. Термінова реакція на "Нафтусю" характеризується 

значним посиленням адренергічних регуляторних впливів, асоційованим із ослабленням 

холінергічних, тоді як гуморальні впливи залишаються без змін. Бальнеотерапія зсуває регуляторні 

параметри до нижніх зон норми і редукує реакцію вегетативної нервової системи на "Нафтусю", 

особливо суттєво на 20-й хв.   

У хворих типу В вегетативний гомеостаз знаходиться в середній зоні діапазону норми і реагує 

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 типу С близький до такого типу А. Проте 

вегетотропні реакції на "Нафтусю" носять цілком інший характер. Так, впродовж 40 хв різко 

підвищується вагальний тонус, сходячи нанівець під кінець реєстрації, натомість симпатичний 

тонус, не реагуючи впродовж перших 20 хв, на 40-й хв помірно знижується, а на 60-й хв - відчутно 

підвищується. Наприкінці бальнеотерапії, на тлі нормалізації вагального і симпатичного тонусу та 

ослаблення гуморального каналу регуляції, ваготонічна реакція виявляється посиленою і 

подовженою, що асоціюється з відчутним зниженням симпатичного тонусу та помірним 

посиленням гуморальних регуляторних впливів. 

 У хворих типу D із нормальним базальним функціональним станом ВНС вживання "Нафтусі" 

спричиняє прогресивне підвищення вагального тонусу до дуже значного рівня, яке 

супроводжується регресивним менш вираженим зниженням симпатичного тонусу. Бальнеотерапія, 

не впливаючи на ранню ваготонічну реакцію, редукує її дальший розвиток, а також зводить 

нанівець пізнє зниження симпатичного тонусу. Разом з тим, дещо посилюється 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. 

 Виявлено, що тривалий антихолецистокінетичний ефект "Нафтусі" у хворих типу А 

асоціюється із симпатотонічним характером реакції на неї ВНС, виразність якого в процесі 

бальнеотерапії редукується. 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. 

Різко виражений двофазний характер кінетичної реакції на "Нафтусю" міхура (тип С) 

зумовлений двофазними змінами індексу вегетативного балансу, при цьому перша фаза 

визначається, передовсім, посиленням вагального тонусу, а друга - симпатичного. Згладження 

фазності холецистокінетичної реакції асоціюється із згладженням кривої динаміки індексу 



вегетативного балансу. 

Нарешті, прогресуюча холецистокінетична реакція детермінується відповідними змінами 

скерованості холінергічно-адренергічної регуляції, а вкорочення тривалості скоротливої реакції 

міхура під впливом бальнеотерапії супроводжується виходом на плато кривої індексу 

вегетативного балансу. 

Оптимізація діагностики та ефективності бальнеотерапії на курорті Трускавець  

дискінезії жовчевивідних шляхів  

Дискінезія жовчевивідних шляхів більш-менш часто супроводжує не лише гепато-біліарну й 

гастро-ентеральну хронічну патологію, а й захворювання сечо-статевої системи, тобто профільні 

для бальнеотерапії на курорті Трускавець. Зазвичай розрізняють дискінезію за гіпотонічним-

гіпокінетичним, гіпертонічним-гіперкінетичним та змішаним типами. Разом з тим Антонов О.С. і 

Ротанов О.П. (1986), застосувавши метод динамічної холецистоехотомоскопії, виділили п'ять типів 

дискінезії: гіперкінетичну-гіпотонічну, гіперкінетичну-гіпертонічну, гіпокінетичну, гіпертонічну-

гіперкінетичну і гіпертонічну-гіпокінетичну. Проте дана класифікація не набула широкого 

практичного застосування, слід гадати, через свою трудомісткість - 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. 

Нормальна постпрандіальна холецистоволюмограма 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.  

У решти обстежених діагностовано дискінезію. Найчастіше (43,9%) зустрічався гіпокінетичний- 

нормотонічний (К-То) тип, який характеризується, на відміну від норми, відсутністю першої фази і 

редукцією - другої. Цей тип дискінезії має 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 розширюється, досягаючи на 20-й хв 110÷120% 

початкового об'єму, після чого скорочується 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 характерна крута фаза скорочення впродовж 

перших 15÷20 хв, яка надалі переходить у фазу плато на рівні 46÷63% базального об'єму. 

Ще у 9,1% випадків діагностована гіперкінетична-гіпотонічна (К+Т-) дискінезія, яка 

відрізняється 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 виявлена лише у 4,5% хворих з 

хронічним холециститом і гастродуоденітом в фазі загострення. При цьому впродовж 15 хв об'єм 

міхура практично не змінюється, а потім скорочується з супернормальною швидкістю, так що 

досягає на 45-й хв 39÷53% базального об'єму. 

Застосувавши процедуру дискримінантного аналізу (метод forward stepwise), 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. 

При цьому найсуттєвішою (судячи за критерієм Λ Wilks') для типування дискінезії є 15-та хв 

після вживаня холекінетика, далі, в порядку зниження розділяючої значущості, йдуть 25-та, 5-та, 2-

га, 40-ва, 35-та хвилини постпрандіальної реакції жовчевивідних шляхів. 

Інформація, що міститься у відібраних шести часово-об'ємних параметрах холецистоволюмо-

грами, 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 супроводжується 

відповідними змінами індексу напруження Баєвського як інтегрального параметра вегетативної 

регуляції. Зокрема, в нормі на 15-й хв постпрандіальної реакції суттєвих змін вегетативного 

балансу не зареєстровано, а 45-й хв - констатовано незначний зсув в бік ваготонії. Гіпертонічна-

гіперкінетична дискінезія супроводжується суттєвою наростаючою ваготонічною реакцією, яка ще 

в більшій мірі виражена при гіперкінетичній-гіпотонічняй дискінезії. 

Початкова ваготонічна реакція супроводжує також гіперкінетичну-гіпертонічну та 

гіпокінетичну-нормотонічну дискінезії, проте надалі вона трансформується у симпатотонічну, не 

досягаючи базального рівня індексу напруження в першому випадку і перевищуючи його - у 

другому.  Натомість гіпертонічна-гіпокінетична дискінезія супроводжується симпатотонічною 

вегетативною реакцією. 

Як свідчать результати дискримінантного аналізу, той чи інший тип дискінезії зумовлений 

констелляцією 12 початкових параметрів-предикторів, відібраних із 41 визначуваного. 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. 

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%. 

Наприкінці першого тижня традиційної питної бальнеотерапії з-поміж 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, 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%. 

З-поміж 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 малочисельній групі із 6 хворих, які поступили на курорт в фазі загострення хронічного 

гастродуоденіту, що поєднувалося 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-поміж 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. У підсумку 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%. 



Із врахуванням збереження нормального стану моторики ще у 14 осіб з відсутністю дискінезії 

при поступленні функціональна ефективність традиційної питної бальнеотерапії впродовж 

першого тижня складає 40,9±4,3%, а після застосування впродовж наступних двох тижнів 

корегуючих методик вона досягає 81,8±3,4%. 

Виявлено, що вже після першого етапу лікування відчутно зростає доля пацієнтів із 

нормокінезією за рахунок зниження частостей випадків як гіпо-, так і гіперкінезії. Стосовно тонусу 

нормалізуючий ефект традиційної бальнеотерапії теж має місце, хоч і менш відчутний. 

Диференційоване застосування корегуючих питних методик дає змогу досягти нормалізації 

кінетики у 81,8±3,4%, а тонусу - у 90,9±2,5% пацієнтів.      

Термінові сумісні реакції на питні мінеральні води панкреатичної секреції та моторики 

жовчевого міхура  

Методом кластерного аналізу ретроспективно 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, що стимулювальна 

бальнеореакція асоціюється із максимальною зміною секреції трипсину та мінімальною - води і 

ліпази. Натомість гальмівна реакція супроводжується мінімальними змінами секреції трипсину та 

максимальними - бікарбонату.  

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).  

При співставленні панкреатосекреторних і діуретично-салуретичних реакцій виявлено, що 

активація зовнішньосекреторної функції підшлункової залози супроводжується 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, складає: -0,166 (-32%). Натомість гальмівна 

панкреатосекреторна бальнеореакція асоціюється із відчутним прискоренням виділення сечі та 

електролітів - в цілому на 175%   (lg П/Б=+0,439). При цьому діурез зростає на 171%, кальційурез - 

на 246%, хлоридурез - на 205%, фосфатурез - на 185%, магнійурез - на 169%, ацидурез - на 97%. 

Нарешті, несуттєвій інтегральній панкреатосекреторній бальнеореакції аккомпанує аналогічна за 

виразністю (вірніше, за невиразністю) діуретично-салуретична бальнеореакція, проте із 

збереженням реципрокності змін  (lg П/Б=+0,061, тобто інтегральний зсув складає +15%). 

В цілому, панкреатична реакція тісно інверсно корелює 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 

Характер зміни швидкості сечовиділення асоціюється із реципрокними змінами рівня в плазмі 

антидіуретичного гормону. 

Рівні електролітів в плазмі, на відміну від їх екскреції з сечею, змінюються односкеровано із 

панкреатичною секрецією. Так, активація останньої супроводжується підвищенням інтегрального 

індексу електролітемії на 9,0%  (lg П/Б=+0,037), тоді як гальмування - зниженням на 3,8% (lg П/Б=     

-0,017) за відсутності змін в першій групі (lg П/Б= -0,002). Разом з тим, рН сечі за всіх типів 

бальнеореакції зростає 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). 



Викладене ілюструється рівнянням множинної регресії: 

 (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 найвідчутніші зміни виявлено стосовно 

кальцитонінової активності: стимуляція панкреатичної секреції супроводжується суттєвим 

зниженням останньої, натомість гальмування - реципрокним підвищенням кальцитонінової 

активності за відсутності вірогідних змін за несуттєвої панкреатосекреторної реакції.  

Натомість рівень глюкагонемії, не змінюючись за несуттєвої панкреатосекреторної реакції, 

підвищується приблизно в одинаковій мірі 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 реєструється і за  несуттєвої 

панкреато-секреторної реакції. 

В цілому, панкреатосекреторна реакція прямо корелює із змінами рівня АDH (r=0,87) і 

обернено - із динамікою індексу кальцитонінової активності (ICTA) (r=-0,92). Зв'язок із динамікою 

глюкагонемії - на межі значущості (r=-0,29). 

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. 

Залежність інтегральної панкреатичної реакції від зсувів вагального і симпатичного тонусів 

майже одинаково тісна, але реципрокна (r=0,71 і -0,74 відповідно). 

Детермінація панкреатосекреторної реакції змінами параметрів вегетативно-гормональної 

регуляції квантифікується рівнянням: 
    (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 супроводжуються 

реципрокними 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 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. 

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). 

Перша канонікальна функція не підлягає інтерпретації, натомість друга - відображує базальну 

глюкагонемію, прямо асоційовану із магнійемією та інверсно - із фосфатемією. 

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 досліджень.  

Отже, в цілому 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, з точністю 92,9%.  

Застосування методу множинної кореляції дає можливість спрогнозувати з аналогічною 

похибкою виразність інтегральної панкреатичної реакції за конселляцією десяти базальних 

параметрів. 



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, коефіцієнт канонікальної кореляції панкреатосекреторного блоку з діуретично-

салуретичним блоком 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).  

Канонікальна кореляція між панкреатосекреторним блоком та трьома параметрами 

електролітемії 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 фосфатів (-0,948); значно менш значущим - кальційемії (-0,563) та незначущим -  хлоридемії 

(-0,03).  

Нарешті, 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). 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). 

Отже, не тільки характер, а й виразність термінової секреторної бальнеореакції підшлункової 

залози тісно асоційована із супутніми змінами параметрів водно-сольового обміну та вегетативно-

гормональної регуляції.  

Кожному типу реакції панкреатичної секреції передувало скорочення жовчевого міхура чи його 

відсутність. Остання мала місце у  36% обстежених, натомість у більшості (64%) у відповідь на 

інтрадуоденальне введення подразників зареєстровано міхуревий рефлекс Мельцера-Лайона, за 

відсутності значущих розбіжностей частостей між окремими 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%, суттєво скороченим, як відображення гіпокінезії міхура, у 26%, 

натомість гіперкінезія констатована лише у 7% осіб. Натомість нормальний об'єм жовчі "В" 

зафіксовано лише у 26% осіб, а у 41% - збільшений, що свідчить за гіпотонію жовчевого міхура, 

ще у 33% констатовано його гіпертонію.  

Стан моторно-евакуаторної функції жовчевивідних шляхів в групах осіб, у котрих скорочення 

жовчевого міхура супроводжується різними типами реакції панкреатичної секреції, має свої 

особливості. Зокрема, активація секреції спостерігається у осіб з, як правило, нормальною руховою 

активністю міхура, підвищеним чи зниженим його тонусом в поєднанні із нормальним тонусом 

сфінктерів. Натомість гальмівна секреторна реакція асоціюється 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 значущих розбіжностей не виявлено, за винятком 

нижчого базального рівня глюкагонемії та відчутнішої інсулінінкреторної бальнеореакції у осіб із 

відсутньою холецистокінетичною реакцією на мінеральну воду. 

 Не виявлено значущих розбіжностей між базальними параметрами вегетативної регуляції. 

Разом з тим, альтернативні холецистокінетичні ефекти супроводжуються різноскерованими 

змінами цих параметрів у відповідь на вживання мінеральної води: міхуревий рефлекс асоціюється 

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.   



Для з'ясування можливості прогнозування появи міхуревого рефлексу чи його відсутності 

знову звернулись до дискримінантного аналізу. Виявлено 13 провісників. 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 суттєво корелює із вагальним тонусом (r=-0,39) та, в певній мірі, із 

активністю амілази (r=0,24) та секрецією ліпази (r=0,23) в першій базальній порції дуоденального 

вмісту. 

Віддаль Mahalanobis між центрами кластерів, альтернативних стосовно міхуревого рефлексу, 

складає 4,0 (F(13,3)=7,9; p<10-5). При цьому холецистокінетичну бальнеореакцію зумовлюють 

виключно негативні величини індивідуальних нестандартизованих канонікальних функцій, 

натомість відсутності міхуревого рефлексу передують, за єдиним винятком, позитивні величини, 

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 констелляцією 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 констатувати наявність 6 варіантів термінової 

холецистокінетично-панкреатосекреторної реакції. Найчастіше (38,1% випадків) зустрічається 

поєднання скорочення жовчевого міхура із відсутністю секреторної реакції (С+Р0), рідше (19,0%) 

поява міхуревого рефлексу поєднується із гальмуванням секреції (С+Р-) і зовсім рідко (7,2%) - із її 

активацією (С+Р+). Відсутність скоротливої реакції міхура на подразник у поєднанні із 

несуттєвими змінами секреції з тенденцією до гальмування     (С-Р0-) має місце у 14,3%, ще у 

11,9% випадків констатовано відчутне гальмування (С-Р-), а у 9,5% хворих, жовчевий міхур яких 

не скорочувався, виявлено активацію панкреатичної секреції (С-Р+).  

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 в максимальній мірі 

пригнічується секреція бікарбонату, разом з тим, виділення трипсину не змінюється. При 

реєстрації  активації секреції приріст виділення амілази, трипсину і ліпази виражений приблизно в 

одинаковій мірі попри альтернативні холецистокінетичні реакції, натомість активація секреції соку 

і бікарбонату відчутніша за наявності міхуревого рефлесу. У випадках відсутності суттєвих 

інтегральних змін стану секреції зареєстровано вірогідне гальмування секреції трипсину на тлі 

відсутності холецистокінетичного ефекту та приріст секреції амілази за наявності такого ефекту.  

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 констелляції змін кальційемії, фосфатемії, кальційурезу і 

фосфатурезу, очевидно, є відповідна зміна кальцитонінової активності крові. Остання поєднується 

із змінами інших параметрів гуморальної та вегетативної регуляції.  

Виявлено, що холецистокінетична реакція на мінеральні води, незалежно від характеру 

панкреатосекреторної, супроводжується 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 

супроводжується протилежним зсувом вегетативного балансу переважно за рахунок ослаблення 

ваготонусу. Вегетативна реактивність проявляє лише тенденцію до підвищення в першому випадку 

та зниження - в другому. 

При спробі спрогнозувати тип холецистокінетично-секреторної реакції за низкою початкових 

параметрів відібрано 18 предикторів. Перелічені провісники, будучи включені у дискримінаційні 

функції, дозволяють із 100%-ою точністю спрогнозувати кожен із шести варіантів термінових 

бальнеореакцій. Прогностична інформація, яка міститься у предикторах, сконденсована у п'яти 



радикалах. 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, в певній мірі, 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).  

На площині перших двох радикалів, які містять в сумі 84,2% дискримінантних можливостей, 

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% дискримінантних можливостей) 

розмежування виявляється значно чіткішим - лише одна інверсія.  

Отримані результати дають підстави констатувати, що термінові реакції функціонального 

стану органів дуодено-панкреато-біліарної зони на трускавецькі питні мінеральні води Нафтуся та 

джерел №1 і №2 тісно реципрокно спряжені 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. 

Вплив курсу бальнеотерапії на базальну панкреатичну секрецію 

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 кислотосекреторної функції шлунку. Наприкінці 3-тижневого  курсу пиття 

проводили повторні дослідження.  

Ретроспективно обстежений контингент за величинами 23 початкових і кінцевих параметрів 

методом кластерного аналізу  (k-mean clustering) розділено на дві групи. 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. 

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. 

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.  

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 (метод forward stepwise). Із введених 40 параметрів програмою 

включено у модель 12. Вони стосуються не лише панкреатичної секреції, а й шлункової, а також 

вегетативно-гуморальної регуляції. 

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.  

Виявлено, 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 ефект. 

З'ясовано можливість безпомилкового прогнозування характеру бальнеореакції на курс пиття 

за 8 предикторами. Виявлено, що до їх складу входять, окрім 4 початкових параметрів 

панкреатичної секреції, швидкість шлункової секреції, титрована кислотність сечі, вагальний тонус 

та рівень в плазмі АДГ.  

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 оксалатним уролітіазом 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 

 

В дослідженні 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. 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%. 

2. Розкрито холінергічно-адренергічний механізм виявлених чотирьох типів різноскерованих 

фазних холецистокінетичних реакцій на вживання води Нафтуся та їх динаміки під вливом курсу 

бальнетерапії. 

3. 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 хронічною патологією травної системи, які прибувають на 

курорт Трускавець, найчастішою є гіпокінетична-нормотонічна, а найрідшою - гіпертонічна- 

гіперкінетична дискінезія.  

4. Показано, що традиційна питна бальнеотерапія недостатньо ефективна щодо корекції 

кінетики та моторики жовчевивідних шляхів, тому необхідно застосовувати вкорочену, 

інвертовану, пірроксан- та платифілін-питну лікувальні методики.  

5. 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. 

6. 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. 

  

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. З метою оптимізації діагностики типу дискінезії жовчевивідних шляхів методом динамічної 

ультрасонографії рекомендується реєструвати об'єм жовчевого міхура в базальному періоді та 

через 2, 5, 15, 25, 35 і 40 хв після вживання двох яєчних жовтків з наступним обчисленням значень 

класифікуючих дискримінантних функцій. 



2. З метою профілактики несприятливих функціональних бальнеореакцій органів 

гастродуодено-холедохо-панкреатичної системи рекомендується запровадити прогнозування їх 

характеру і виразності за констелляцією відібраних базальних параметрів з наступним 

застосуванням корегуючих засобів і методів. 
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ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ НА НЕСПЕЦИФІЧНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ 

ОРГАНІЗМУ ПРИ НЕОПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ.  

 

В посібниках з курортології вказується, що злоякісні новоутворення будь-якої локалізації є 

протипоказом для курортного і санаторного лікування. Стосовно хворих після радикального 

лікування злоякісних пухлин (хірургічного, променевого, комплексного) зазначається, що вони 

можуть скеровуватись тільки в місцеві санаторії для загальнозміцнюючого лікування при 

задовільному загальному стані організму. 

Однак серед прибулих на санаторно-курортне лікування в Трускавець існує певна кількість 

людей після радикального лікування онкопатології. Цих людей можна поділити на дві групи: 

перша група – хворі ще знаходяться під наглядом онколога без рецидивів, метастазів 5 років і 

більше, але мають супутні захворювання, лікування яких доцільно здійснювати в санаторно-

курортних умовах; друга група - хворі проліковані недавно, але потребують комплексу 

відновлюючих міроприємств для компенсації порушених функцій окремих систем  і органів, що 

виникають як в результаті розвитку пухлини, так і в зв΄язку з проведеним радикальним 

хірургічним, променевим чи хіміотерапевтичним лікуванням. 

Серед онкохворих переважають люди старших вікових груп, що хворіють різноманітними 

супутними хронічними хворобами: сечокам΄яною хворобою, хворобами сечостатевої системи, 

шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, ендокринно-обмінними порушеннями, 

котрі є показами для санаторно-курортного лікування в Трускавці. Крім того, санаторно-курортне 

лікування даних груп хворих розцінюється хворим як доказ його виліковності, що є суттєвим з 

позиції онкологічної деонтології. 

Відомо, що пухлинна хвороба  є не місцевим процесом, а загальним захворюванням всього 

організму, яке протікає на фоні зниження як неспецифічної резистентності, так і імунологічної 

компетентності організму. З цих позицій стратегія лікування онкопатології полягає в ліквідації 

імунної депресії, підсиленні протипухлинної реакції організму шляхом специфічної імунізації і 

неспецифічної стимуляції різноманітними біологічними, хімічними і синтетичними стиму-

ляторами. 

З іншого боку, накопичилось багато експериментальних та клінічних даних про ксено-

біотично-адаптогенну дію мінеральної води Нафтуся та вплив її на неспецифічну опірність 

організму. В зв’язку з цим виникла необхідність з’ясувати роль бальнеотерапії, як адаптогенного 

фактору, в розвитку пухлинного процесу.  

Метою роботи було експериментальне дослідження впливу мінеральної води Нафтуся на ріст 

перевивних пухлин у щурів та, враховуючи, що до Трускавця приїздить значна кількість людей 

після радикального лікування онкопатології, проведення поглибленого вивчення імунного статусу 

цих пацієнтів до і після застосування курортних факторів Трускавця для з’ясування показів та 

протипоказів бальнеотерапії вказаного контингенту хворих. 

Експериментальні дослідження проведені на щурах лінії Вістар обох статей, масою тіла (м.т.) 

200-220 г. Штами перевивних пухлин: карциноми Герена, лімфосаркоми Пліса і саркоми 45 

отримані із Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 

НАН України. 

Проведено три серії експериментів.  В кожній серії досліджували вплив води Нафтуся на ріст 

одного із зазначених штамів перевивних пухлин. Всі пухлини (0,5 мл 10%-ї суспензії) 

прищеплювали за стерильних умов підшкірно, з правого боку, між передньою і задньою лапками.  

У кожній серії, після 7-денного латентного періоду приживлення пухлини, тварин 

рандомізували на контрольну і дві дослідні групи, згідно розмірів пухлинних вузлів. Щурів 

контрольної групи утримували на стандартному раціоні віварія і вільному доступі до 

водопровідної води з автопоїлок, впродовж 10 днів. Щурів першої дослідної групи утримували за 

аналогічних умов, водночас щоденно примусово поїли водою Нафтуся при допомозі зонду, в дозі 

1,5% м.т. Щурі другої дослідної групи споживали Нафтусю довільно з автопоїлок, для підтримки 

водного балансу організму. Харчування щурів цієї групи аналогічне контрольній, проте 

водопровідна вода відсутня. 

У кожній серії експериментів третю дослідну групу складали щурі, котрих щоденно 

примусово поїли Нафтусею в дозі 1,5% м.т., 21 день до прищеплення і 17 днів після. Інтактні щурі 

служили додатковим контролем у кожній серії експериментів. 



Після завершення поїння у всіх щурів кожної із серій визначали вміст гемоглобіну, 

підраховували чисельність еритроцитів і лейкоцитів периферійної крові та оцінювали активність 

секреторного транспорту в нирках, згідно відносної (%) секреції фенолроту. В подальшому тварин 

декапітували. Визначали масу пухлини, а також масу тимуса, селезінки, наднирників (індикатори 

імуногенезу, адаптації, стресу), аналізували лейкоцитограму та оцінювали реакцію 

бласттрансформації лімфоцитів стандартними методами. 

Отримані результати засвідчують, що мінеральна вода Нафтуся не лише не викликає 

прискорення темпу росту перевивних пухлин, але зумовлює чітку тенденцію до його гальмування. 

Максимальне гальмування росту карциноми Герена, саркоми 45 і лімфосаркоми Пліса 

забезпечується курсовим примусовим поїнням щурів Нафтусею в дозі 1,5 % м.т. (еквівалентна тій, 

що призначається людям), превентивно 21 день  перед трансплантацією і 17 днів після. Розпочате 

через 7 днів після прищеплення 10-денне курсове поїння в тій же дозі забезпечує дещо нижчий 

гальмівний ефект для всіх перевивних пухлин, тоді як довільне споживання Нафтусі  щурами-

пухлиноносіями для підтримки водного балансу організму супроводжується незначним 

пригнічення пухлинного росту. 

Таким чином, максимальний протипухлинний ефект Нафтусі зумовлений її тривалим 

ритмічним надходженням в організм, що підтверджує провідну роль індукції детоксикаційних 

систем її органічними речовинами-ксенобіотиками в розгортанні загальної адаптаційної реакції 

організму. 

Встановлено, що потужність секреторно-транспортної системи нирок, оцінена згідно 

інтенсивності секреції фенолроту, віддзеркалює протипухлинну дію Нафтусі. Двохкратне 

підсилення виведення цього барвника стосовно інтактних тварин і в 1,6 рази щодо контролю 

зареєстроване у щурів із саркомою 45, котрих примусово поїли Нафтусею. Аналогічне поїння 

щурів з карциномою Герена забезпечує вірогідний приріст секреції фенолроту лише стосовно 

інтактних тварин. У контрольних і дослідних щурів з лімфосаркомою Пліса інтенсивність секреції 

фенолроту зросла вдвічі стосовно інтактних. Проте, у контрольній групі індукція секреторного 

транспорту в нирках зумовлена виключно ендогенними індукторами, зокрема продуктами розпаду 

пухлинної тканини, а в дослідних групах в якості індуктора підключаються гідрофільні органічні 

речовини води Нафтуся і їх роль полягає в пришвидшенні детоксикації організму від продуктів 

катаболізму, який превалює в організмі пухлиноносіїв. Останнє узгоджується зі змінами в системі 

червоної крові. 

Суттєве зниження чисельності еритроцитів і вмісту гемоглобіну у всіх контрольних щурів, 

незалежно від природи пухлини, зумовлене загальною інтоксикацією організму. 

Максимальна стимуляція Нафтусею детоксикаційних систем перед прищепленням 

досліджуваних пухлин забезпечує вірогідне збільшення чисельності червонокрівців в 1,2 р. у всіх 

пухлиноносіїв, незалежно від природи пухлини. 10-денне примусове поїння щурів Нафтусею через 

7 днів після прищеплення пухлини запобігає розвитку еритропенії при карциномі Герена і 

лімфосаркомі Пліса. У щурів з саркомою 45 спостерігається тенденція до відновлення популяції 

червонокрівців, їх чисельність зросла в 1,2 р. стосовно контролю. Вільний доступ до автопоїлок з 

Нафтусею впродовж 10 днів після 7-денного лат-періоду є ефективним лише при лімфосаркомі 

Пліса. 

Вміст гемоглобіну є вірогідно вищим стосовно контролю у всіх дослідних щурів із саркомою 

45 і лімфосаркомою Пліса, незалежно від способу споживання Нафтусі. У всіх дослідних щурів із 

карциномою Герена вміст гемоглобіну ідентичний контрольній величині. 

Відомо, що індукція цитохрому Р-450 у 12-палій кишці супроводжується активацією 

всмоктування харчового заліза, зв’язування з трансферином  і засвоєння на синтез гемоглобіну. 

Гідрофобні органічні речовини Нафтусі є потенційними індукторами мікросомальних 

монооксигеназ ентероцитів. Разом з тим встановлено, що Нафтусі властива виражена трофічна дія 

на тонкий кишечник щурів, що включає гіперплазію і гіпертрофію ендокринних клітин 

дванадцятипалої кишки і їх збагачення аргірофільними гранулами. 

Таким чином, правомірно стверджувати, що активація синтезу гемоглобіну  у дослідних щурів 

з перевивними пухлинами саркомою 45 і лімфосаркомою Пліса зумовлена місцевою адаптаційною 

реакцією, що включає активацію ентероцитів і кишечних ендокриноцитів органічними речовинами 

Нафтусі. Разом з тим, ентероцити щурів з карциномою Герена є, мабуть, філогенетично чутливі до 

ендотоксинів цієї пухлини епітеліального походження, що гальмує дію Нафтусі . 

Суттєвий лейкоцитоз щурів всіх контрольних груп є базовою захисною реакцією при 

пухлинному рості і зумовлений у щурів з карциномою Герена виключно зменшенням масової 



частки тимуса, у щурів з лімфосаркомою Пліса вірогідним збільшенням чисельності 

мієлокаріоцитів, а виснаження кісткового мозку і тимуса у щурів із саркомою 45 компенсується 

гіпертрофією селезінки, її масова частка зросла вдвічі. Інакше кажучи, загальна інтоксикація 

організму при пухлинному рості спричинює суттєву дисгармонію мієлоїдної і лімфоїдної тканин в 

продукуванні імунокомпетентних клітин, що дозволяє перевивним пухлинам будь-якої природи 

“уникати” ефективного імунного нагляду. 

 Превентивне поїння щурів Нафтусею найкраще внормовує чисельність лейкоцитів після 

трансплантації їм пухлин. Двократне збільшення чисельності лейкоцитів у щурів цієї групи із 

саркомою 45 зумовлене суттєвою активацією проліферативних процесів у кістковому мозку 

(чисельність мієлокаріоцитів вірогідно зросла в 1,3 р.) при збереженні масової частки тимуса і 

селезінки в межах норми. У щурів аналогічної групи із лімфосаркомою Пліса помірний лейкоцитоз 

супроводжується вірогідним приростом чисельності мієлокаріоцитів і масової частки тимуса, тоді 

як у щурів з карциномою Герена проліферативні процеси в тимусі пригнічені (масова частка 

зменшена в 1,8 р. щодо норми), однак простежується тенденція до збільшення чисельності 

мієлокаріоцитів і масової частки селезінки. 

Таким чином, здатність Нафтусі стимулювати гемопоез при згаданому курсовому 

навантаженні  запобігає його виснаженню при пухлинному рості. 

10-денне примусове поїння всіх пухлиноносіїв Нафтусею, як і вільний доступ до автопоїлок з 

цією водою, розпочаті через 7 днів після інокуляції відповідних пухлин, дещо слабше ліквідують 

напруження у центральних і периферичних органах імуногенезу, внаслідок чого чисельність 

лейкоцитів у відповідних дослідних групах така ж, як і у контрольних тварин, незалежно від типу 

пухлини. Крім цього, застосування Нафтусі вірогідно відновлює здатність лімфоцитів до 

бласттрансформації. 

Таким чином, певне підвищення імунокомпетентності організму щурів-пухлиноносіїв  є одним 

із механізмів гальмівної дії Нафтусі на неопластичний процес. 

Ступінь гіпертрофії наднирників залежить, перш за все, від природи перевивної пухлини. 

Нафтуся регулює їх ріст лише у щурів з лімфосаркомою Пліса. 

Отримані дані переконливо засвідчують перевагу анаболічних процесів у щурів-

пухлиноносіїв, котрих поїли Нафтусею, що правомірно розцінювати як суттєву перебудову 

клітинного метаболізму, внаслідок додаткового залучення енергії і пластичного матеріалу, завдяки 

запуску процесу індукції органічними речовинами-ксенобіотиками  цієї води. 

Враховуючи деякі розбіжності в характеристиках антитоксичної резистентності організму, 

його імунологічної  компетентності і активності місцевих адаптаційних реакцій при різних типах 

пухлин, правомірно припустити, що Нафтуся підтримує оптимальне для кожного типу 

досліджуваних пухлин співвідношення нетрансформованої форми ксенобіотиків та кількісний і 

якісний склад їх метаболітів, чим забезпечує оптимальне поєднання детоксикаційного та 

імуномодулюючого ефекту, а отже, і суттєву протипухлинну дію. 

Таким чином, протипухлинна дія води Нафтуся ґрунтується на здатності її органічних 

речовин-ксенобіотиків запускати загальну адаптаційну реакцію організму. Активність індивіду-

альних складових цієї реакції визначається природою перевивної пухлини. 

Клінічні спостереження проведено на 184 особах у віці від 21 до 67 років, з них мужчин - 38, 

жінок - 146. Хворих поділили на 7 груп згідно локалізації пухлинного процесу, а саме: І група - 20 

хворих раком щитовидної залози, ІІ - 30 хворих раком органів травлення, ІІІ - 48 жінок з 

новотворами молочної залози, IV - 19 жінок хворих раком матки, V - 44 пацієнтів раком органів 

сечовидільної системи, VI - 8 хворих раком шкіри, VII - 15 хворих новотворами інших локалізацій. 

Фактори неспецифічної резистентності та субпопуляції імунокомпетентних клітин досліджували 

до та після базисної терапії. Імунний статус оцінювали за тестами І та ІІ рівнів ВООЗ.  

На першому етапі аналізу отриманих результатів весь контингент ретроспективно розділено на 

4 однорідні за всією сукупністю ознак групи, які прийнято називати кластерами. У І кластер 

увійшли 29 пацієнтів (16%), у ІІ - 46 (25%), у ІІІ - 48 (26%) і у IV - 61 (33%). Всі кластери суттєво 

відрізняються між собою (віддалі Евкіда між їх центрами: 4,2÷9,0). 

За критерієм η2 і F найсуттєвішу роль у розподілі контингенту на кластери відіграє рівень ЦІК 

(η2=0,71; F=151), далі йдуть відносні рівні популяції Т-лімфоцитів (η2=0,59; F=87), 0-лімфоцитів 

(η2=0,46; F=52), субпопуляцій Т-кіллерів (η2=0,42; F=44) і теофілінчутливих лімфоцитів (η2=0,33; 

F=30), абсолютний вміст останніх (η2=0,23; F=18), а також нульових (η2=0,20; F=15)і Т-кіллерів 

(η2=0,18; F=13), відносний вміст теофілінрезистентної субпопуляції Т-лімфоцитів (η2=0,13; F=9), 

бактерицидна здатність нейтрофілів (η2=0,12; F=8), відносний вміст В-лімфоцитів (η2=0,10; F=7), 



"активної" субпопуляції Т-лімфоцитів (η2=0,09; F=6), індекс кіллінгу нейтрофілів (η2=0,08; F=5,5), 

їх мікробне число (η2=0,06; F=3,9) і, нарешті, природна кіллерна активність (η2=0,05; F=3,0) та 

рівень реалізуючих її натуральних кіллерів (η2=0,04; F=2,6). Вклад у розподіл контингенту на 

кластери решти параметрів імунітету, а також показників загального аналізу крові, віку, статі, 

локалізації пухини - виявився несуттєвим (η2<0,04; F<2,6; р>0,05). Для дальшого аналізу відібрано 

9 параметрів імунітету із найбільшими величинами η2 (0,71÷0,13), тобто головних 

кластероутворювальних параметрів.  

Для кількісно-якісної оцінки імунодисфункції нами використано дві шкали. Перша з них 

створена на основі градацій, приведених в керівництвах по імунології.  

В ній розглядається відношення величини індивідуального  чи групового показника до 

нормальної. Друга шкала створена І.Л. Поповичем (2006) шляхом синтезу шкали Harrington та 

індекса t Лося-Сердюка. В даній шкалі конкретна величина імунного показника за спеціальною 

формулою, яка включає в себе нормальну величину та її варіабельність у здорових, 

перераховується у безрозмірний індекс t, який має 7 якісних градацій - від відсутності 

імунодисфункції до її дуже значної вираженості.  

Виявлено, що характерними рисами імунного образу осіб І кластеру є гіперЦІКемія ІІ ступеня 

в поєднанні із дефіцитом І ст. відносного вмісту Т-лімфоцитів, їх теофілінчутливої і 

теофілінрезистентної субпопуляцій, а також субпопуляції Т-кіллерів; абсолютний вміст Т-кіллерів 

і теофілінчутливих Т-лімфоцитів знижений до рівня ІІ ст.; натомість рівень 0-лімфоцитів значно 

підвищений. Позаяк серед них знаходяться або незрілі лімфоцити, або такі, що вже втратили 

поверхневі рецептори внаслідок патогенних впливів, тобто функціонально неповноцінні, їх рівень 

зображено із так званим "від'ємним фізіологічним знаком". Натомість IV кластер характеризується 

протилежним відхиленням рівня ЦІК - зниженням до рівня ІІІ ст. Це поєднується  із такими ж, як і 

в І кластері, відхиленнями рівнів решти імунних параметрів. Особи ІІІ кластеру характеризуються 

максимально вираженими відхиленнями від норми 0- і теофілінчутливих лімфоцитів та Т-кіллерів 

в поєднанні із легким дефіцитом ЦІК та Т-популяції в цілому. Нарешті, в ІІ кластері 5 параметрів 

знаходяться в межах норми, рівень ЦІК і абсолютний вміст Т-кіллерів знижені до І ст., а 0-

лімфоцитів - підвищений до ІІ ст. Характеристика кластерів при використанні другої шкали в 

цілому подібна, за винятком ЦІК. Це пов'язано з тим, що вміст ЦІК дуже варіабельний навіть в 

нормі - від 10 до 110 од., що не враховано в першій шкалі. Видно, що відхилення найвідчутніші в 

ІІІ кластері і найменші - в ІІ, а І і IV найбільше відрізняються за ЦІК і відносним рівнем 

теофілінчутливих лімфоцитів. 

При аналізі ефектів бальнеотерапії на головні імунні параметри констатовано, що у осіб І 

кластера наприкінці лікування різко підвищений рівень ЦІК знизився до норми, з-поміж 8 

знижених імунних параметрів у 6 наступали сприятливі зміни, при цьому 3 нормалізувалися, і 

лише абсолютний вміст теофілінчутливих лімфоцитів і Т-кіллерів залишились без змін.  

В ІІ кластері 4 початково нормальних параметри знизились, але лише до нижньої межі норми, 

дефіцитність трьох параметрів поглибилась, знижений рівень ЦІК залишився без змін і лише 

початково нормальний рівень тофілінчутливих лімфоцитів знизився.  

В ІІІ кластері бальнеотерапія спричинила сприятливі зміни 7 параметрів, при цьому для 5 вони 

мають не лише кількісний, але й якісний характер. Початково нормальний рівень теофілін-

резистентних лімфоцитів залишився без змін, а рівень ЦІК знизився до нижньої межі норми.  

Нарешті, у осіб IV кластера два значно відхилені параметри залишились без змін, як і ще два, 

близьких до нижньої межі норми. Разом з тим, суттєві сприятливі зміни виявлено для ЦІК, Т-

кіллерів і теофілінчутливих лімфоцитів. 

З метою об'єктивнішої загальної оцінки імунотропних ефектів обчислювали для кожного 

кластера інтегральні індекси імунодисфункції як середньогеометричне головних кластеро-

утворювальних параметрів імунітету. Виявлено, що у осіб ІІІ кластера виразність імунодепресії 

зменшилась від нижньої межі ІІІб ст. до нижньої межі ІІб ст., тобто відбулось значне покращення. 

В І і IV кластерах відбулися менш відчутні сприятливі зміни відносно початкового рівня, при 

цьому кінцевий інтегральний індекс виявлено вищим в І кластері. Разом з тим, в ІІ кластері 

інтегральний імунотропний ефект несприятливий, проте слід відзначити, що кінцеві інтегральні 

індекси за двома шкалами виявились на рівні таких І кластера.   

На наступному етапі було проаналізовано ефекти на окремі ланки імунітету шляхом 

обчислення інтегральних індексів імунодисфункції. Виявлено, що на 7 відносних параметрів Т-

ланки бальнеотерапія чинить вельми сприятливий вплив у значно депресованих осіб ІІІ кластера і 



сприятливий  - у середньо депресованих осіб І і IV кластерів, натомість легка депресія у ІІ кластері 

залишається без змін. 

Сказане, в принципі, стосується і шести абсолютних параметрів Т-ланки, хіба що чіткіше 

видно несприятливий ефект у ІІ кластері.   

Інтегральний стан кіллерної ланки оцінений за шістьма параметрами: відносним і абсолютним 

вмістом Т-кіллерів (CD8) і натуральних кіллерів (CD16), а також реалізованою останніми 

природною антитіланезалежною кіллерною активністю і антитілазалежною цитотоксичністю, 

реалізованою К-кіллерами. При застосування першої шкали стан кіллерної ланки оцінено як 

приблизно одинаково виражена депресія ІІ ступеня, натомість за іншою шкалою, яка враховує 

варіабельність параметрів, депресія ІІб ст. констатована лише в ІІІ кластері, тоді як у решти має 

місце депресія Іб ст. Попри неоднозначність оцінок початкового стану ефекти бальнеотерапії 

принципово збігаються за обидвома шкалами. Значне покращення наступає в ІІІ кластері, 

покращення - в І і IV кластерах, відсутність змін - в ІІ кластері.   

Стан В-ланки, оцінений за 6 параметрами - рівнем В-лімфоцитів, імуноглобулінів G,A,M та 

ЦІК - виявився приблизно одинаково нормальним за індексом Т і суттєво не змінювався під 

впливом лікування. При оцінці за процентним відхиленням від норми стан В-ланки цілком 

нормальний в ІІ і ІІІ кластерах, на верхній межі норми - в І і на нижній межі - в IV кластері. Під 

впливом бальнеотерапії ці мінімальні девіації цілком нівелюються.  

Стан фагоцитарної ланки оцінено за 9 параметрами: активністю лізоциму, активністю, 

інтенсивністю і завершеністю фагоцитозу нейтрофілів та їх бактерицидною здатністю. За першою 

шкалою у осіб трьох кластерів констатовано пограничний дефіцит, тоді як в ІІ кластері - нижня 

межа норми. За другою шкалою - дуже слабкий дефіцит (Іа ст.) у всіх кластерах. Бальнеотерапія 

спричиняє незначні, але сприятливі зміни у випадках пограничних станів і неефективна стосовно 

початково нормального стану у осіб ІІ кластера. 

Отже, найвідчутніший сприятливий імунотропний ефект бальнеотерапія чинить на осіб ІІІ 

кластера із початково найглибшою імунодепресією. У осіб І і IV кластерів із менш вираженим 

імунодефіцитом ефект теж сприятливий, але й менш відчутний відносно початкового стану. 

Натомість мінімально відхилені чи нормальні параметри імунного статусу у осіб ІІ кластера не 

змінюються чи навіть дещо погіршуються.  

З метою уможливлення кількісної оцінки клінічних синдромів і співставлення їх з імунними 

нами використано цю ж 7-розрядну шкалу Harrington, за якою відсутність проявів синдрому 

оцінюється нулем, дуже слабка вираженість - індексом 0,1; слабка - 0,285; середня 0,5; більша за 

середню - 0,715; значна - 0,9 і дуже значна - одиницею. Виявилось, що песимальний клінічний стан 

має місце у осіб ІІІ кластера, проміжний - І і IV кластерів та найлегший - в ІІ кластері. Внаслідок 

лікування клінічний стан суттєво поліпшився  в осіб трьох кластерів, натомість в ІІ - залишився без 

змін. 

При кореляційному аналізі виявлено тісний обернений зв'язок між інтегральним індексом Т 

головних імунних параметрів та виразністю синдрому хронічної втоми (r=-0,97), больового 

синдрому (r=-0,93) і диспепсичного синдрому (r=-0,97).  

З метою співставлення та унаочнення імунотропних і клінічних ефектів бальнеотерапії було 

обчислено інтегральні індекси Т імунного та клінічного статусів, при цьому клінічні індекси були 

трансформовані у доповнювальні, так що вони відображують не рівень патології, а рівень здоров'я, 

точніше валідності. Показано, що у осіб ІІІ кластера середньо виражений імунодефіцит, 

асоційований із аналогічним клінічним станом, під впливом бальнеотерапії значно поліпшується, 

до рівня слабовираженого. Сприятливі зміни наступають у осіб І і IV кластерів, проте вони не такі 

разючі внаслідок вищого початкового рівня. Разом з тим, зміни імунного статусу мають якісний 

характер - індекс Т переміщується  від ІІа до Іб ступеня. Натомість початково слабко виражений 

імунодефіцит у осіб ІІ кластера непідлеглий імунотерапії. 

Виникає логічне запитання: чи можна спрогнозувати імунотропний ефект бальнеотерапії? 

Адже, судячи із викладеного, особам ІІ кластера вона, принаймі, не показана чи потребує 

додаткового застосування сильніших імунотропних засобів. Вирішення цього завдання зводиться 

до апріорної класифікації конкретного пацієнта, тобто віднесення його до того чи іншого кластера 

із вже відомими нам ефектами. Поставлене завдання вирішено шляхом ретроспективного 

дискримінантного аналізу початкових параметрів спостережуваного контингенту осіб. Програмою 

відібрано 13 параметрів, які в сукупності визначають приналежність особи до того чи іншого 

кластера. Судячи за критерієм Λ, найбільшою розділяючою, а отже і прогностичною інформацією 

володіє рівень ЦІК (Λ=0,28; F=154), далі слідують, значно поступаючись першому, інші параметри 



імунітету: CD3-лімфоцити (Λ=0,116; F=116), 0-лімфоцити (Λ=0,099; F=76), бактерицидна здатність 

нейтрофілів (Λ=0,093; F=57), CD8-лімфоцити (Λ=0,088; F=46), Еа-РУЛ (Λ=0,085; F=38), IgG 

(Λ=0,082; F=33), лізоцим (Λ=0,079; F=29), антитілазалежна цитотоксичність (Λ=0,074; F=24), 

фагоцитарний індекс (Λ=0,071; F=22), природна кіллерна активність (Λ=0,069; F=20), IgM 

(Λ=0,068; F=19).     

Перелічені параметри, будучи включені у чотири (за числом кластерів) класифікуючі функції, 

дозволяють віднести пацієнта  до І кластера з точністю 93%, ІІ - 98%, ІІІ - 92% і IV - 97%. В цілому 

точність класифікації, а отже і прогнозу  складає 95%. Розмежування кластерів за сукупністю 13 

дискримінуючих параметрів кількісно характеризується віддалями Mahalanobis, яка складає між І і 

IV - 5,1 (F=36; p<10-6); І і ІІ - 4,6 (F=26; p<10-6); ІІ і ІІІ - 4,0 (F=27; p<10-6); І і ІІІ - 3,7 (F=17; p<10-6); 

ІІ і IV - 2,9 (F=16; p<10-6); ІІІ і IV - 2,7 (F=14; p<10-6). Отже, має місце чітке розмежування членів 

кластерів в інформаційному просторі. 

         На підставі проведених досліджень розкрито фізіологічні механізми протипухлинної дії 

лікувальної води Нафтуся в експерименті та обгрунтовано доцільність реабілітації на курорті 

Трускавець хворих після радикального лікування онкопатології, котрій повинен передувати 

індивідуальний відбір за імунологічними критеріями.  
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 Б.В. ГРІНЧЕНКО 

 

АДАПТАЦІЙНА БАЛЬНЕОФІТОТЕРАПІЯ ЯК САНОГЕНЕТИЧНА ОСНОВА 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ДИСФУНКЦІЇ НЕЙРО-ЕНДОКРИННО-ІМУННОЇ СИСТЕМИ 

 

Чорнобильська катастрофа зробила вельми актуальною проблему так званого 

"чорнобильського синдрому", прояви якого тісно переплітаються з проявами синдрому хронічної 

втоми та імунодисфункції (Аміразян С.А. та ін., 1997). Більше того, є підстави вважати обидва 

синдроми патогенетично спорідненими, адже в їх основі лежить дисфункція триєдиної нейро-

ендокринно-імунної системи, спричинена тими чи іншими чинниками (віруси, поллютанти-

ксенобіотики, іонізувальна радіація, стрес тощо) (Возианов А.Ф. и др., 1991; Дранник Г.Н. и др., 

1991; Фролов В.М., Дранник Г.Н., 1998; Neuroimmunomodulation, 2000). Після 1995 року зовнішня 

доза опромінення на 98% детермінується лише 137Cs. Загальна площа України,  забруднена 137Cs 

щільністю понад 1 Кі/км2, складає біля 36 млн. га, понад 5 Кі/км2 - 470 тис. га, понад 15 Кі/км2 - 75 

тис. га. На забруднених теренах проживає біля 2,4 млн людей, в тому числі біля 0,5 млн дітей. 

Інший контингент потерпілих складають ліквідатори наслідків аварії (Пономаренко В.М. и др., 

1996; Бобильова О.О. та ін., 2001). Оскільки головними патогенними факторами чорнобильської 

катастрофи є малі дози іонізувальної радіації, хронічний психо-емоційний стрес, поллютанти тощо, 

проблема підвищення ефективності реабілітації осіб даного контингенту зводиться, по суті, до 

пошуку оптимальних радіопротекторів та адаптогенів. За умов тривалої дії малих доз іонізувальної 

радіації класичні радіопротектори малоперспективні, тому препаратами вибору вважаються 

біологічні речовини з класу адаптогенів. Це зумовлено їх здатністю підвищувати стійкість 

організму не лише до іонізувальної радіації, але й до інших патогенних чинників, які мають місце в 

реальних умовах забруднених радіонуклідами теренів – психо-емоційного стресу і хімічних 

поллютантів. Наявність перехресної адаптації до радіаційних і нерадіаційних факторів відкриває 

принципову можливість фармакологічної регуляції стійкості організму до несприятливих 

комбінованих впливів за допомогою адаптогенів (Малюк В.И., 1994; Руднев М.И. и др., 1995; 

Барабой В.А., 1995, 1996). На думку Дранника Г.Н. и др. (1994), рослинні адаптогени, поряд з 

іншими засобами, доцільно застосовувати на другій стадії – субкомпенсації, яка характеризується 

зниженням функціональної активності одних і активізацією інших імунокомпетентних клітин, 

тобто регуляторним дисбалансом. Адаптогени здатні як пом’якшувати пошкодження організму 

радіацією при їх профілактичному застосуванні, так і прискорювати його одужання при 

лікувальному застосуванні. Обидва ефекти є наслідком, а вірніше проявом підвищення під 

впливом адаптогенів загальної (неспецифічної) опірності організму до дії несприятливих 

(пошкоджувальних) чинників довкілля фізичної, хімічної та біологічної природи (Брехман И.И., 

1968; Барабой В.А. и др., 1992; Барабой В.А., 1995,1996).  

Дослідженями трускавецької бальнеологічної школи виявлено адаптогенні властивості 

біоактивної води Нафтуся (Попович І.Л., Івасівка С.В., 1990; Попович І.Л. та ін., 1990,1995,1996; 

Івасівка С.В., 1994, 1997; Івасівка С.В. та ін., 1990,1999; Попович І.Л., 2001). Одним із напрямків 

досліджень є пошук методів посилення її адаптогенної дії. З огляду на спільність “мішеней” 

найкращих результатів слід було очікувати від сумісного застосування Нафтусі та адаптогенів 

рослинного походження. Ідея рослинних біоактивних додатків до мінеральних вод вперше 

висунена Куевым В.А. и др. (1994). Одним із численних адаптогенів є вітчизняна фітокомпозиція 

бальзам “Кримський” (Левкут Л.Г., 1994; Панасюк Є.М. та ін., 1996; Пат. України №94052398. 

Адаптогенний засіб). В дослідженнях, проведених співробітниками трускавецьких санаторіїв 

(Саранча С.М. та ін., 1995; Алєксєєв О.І., 1996), показано сприятливий вплив фітоадаптогену, 

включеного в стандартний бальнеотерапевтичний комплекс, на деякі параметри імунітету, 

неспецифічного захисту, гемостазу, розумової та фізичної працездатності у ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС та школярів, котрі мешкають на теренах, забруднених радіонуклідами. Проте клініко-

фізіологічні дослідження носять фрагментарний характер, без інтегральної оцінки стану 

пристосувально-захисних систем, та спрямовані на досягнення допоміжних цілей при лікуванні 

відомих нозологічних форм. 

Мета дослідження: патогенетичне обгрунтування застосування вітчизняного  фітоадаптогену 

“Бальзам Кримський” для корекції стану пристосувально-захисних і функціональних систем 

організму потерпілих від наслідків чорнобильської катастрофи в умовах реабілітації на курорті 

Трускавець.  



МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження проведено у формі модельного експерименту на тваринах та клініко-

фізіологічних спостережень.  

Експеримент проведено на 38 щурах лінії Wistar масою 210-230 г. Щурі контрольної групи 

залишалися інтактними. З метою моделювання сумісної дії головних патогенних чинників аварії на 

ЧАЕС тварини однієї із дослідних груп отримали одноразово інтрагастрально через зонд 450-490 

Бк водного розчину 137Cs і щоденно піддавалися зоосоціальному стресу за методикою Гройсмана 

С.Д. і Каревіної Т.Г. (1982).  В третій і четвертій групах тварини теж піддавалися комбінованій дії 

обидвох патогенних чинників, проте отримували щоденно одноразово фітоадаптогени жень-шень 

та "Бальзам Кримський" відповідно в дозі 0,1 мл/200 г маси тіла, попередньо розчиненій в 2 мл 

водопровідної води.   

Після завершення 4-тижневого експерименту в перший день визначали швидкість канальцевої 

секреції за екскрецією з сечею фенолроту (Івасівка С.В. та ін., 1999). На другий день брали проби 

периферійної крові для підрахунку вмісту лейкоцитів і оцінки лейкоцитограми, потім збирали сечу 

впродовж 10 год, в котрій визначали вміст 17-кетостероїдів за кольоровою реакцією з м-

динітробензолом, після чого вводили інтраперитонеально нембутал (25 мг/кг) і визначали 

тривалість сну в боковому положенні. На третій день щурів декапітували, збирали кров для 

визначення параметрів фагоцитозу нейтрофілів та білково-азотистого і ліпідного обміну, вирізали 

наднирники, селезінку і загрудинний гемолімфовузол, зважували їх, готували мазки-відбитки для 

вимірювання товщини гломерулярного, фасцикулярного і ретикулярного шарів кори наднирників 

та підрахунку сплено- і гемолімфоаденоцитограми уніфікованими  методами. 

На всіх етапах експерименту були дотримані вимоги Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбурзька 

конвенція, 1986 р.). 

Клініко-фізіологічні спостереження проведені за двома контингетами хворих. Основний з них 

склали 37 дітей обох статей віком від 10 до 13 років. Всі вони прибували на планову реабілітацію з 

теренів Маневицького, Камінь-Каширського та Любешівського районів Волині, найбільш 

забруднених радіонуклідами (щільність 137Cs – 37-93 кБк/м2 проти доаварійного фону 0,7-1,5 

кБк/м2). Активність інкорпорованого 137Cs, за даними -спектрометрії ("ЛВЛ" типу "Скринер-3М"), 

складала при поступленні в середньому 41060 Бк. Такий стан є типовим для дитячого 

контингенту курорту Трускавець, підлеглого реабілітації. Контрольна група сформована із 30 

здорових школярів аналогічного віку, мешканців м. Трускавця. Інший контингент склали 59 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС 1986-1987 рр. віком 30-50 років, цілеспрямовано відібраних серед тих, 

у котрих після першой половини курсу лікування на курорті Трускавець від уролітіазу та 

хронічного пієлонефриту в фазі ремісії або латентного процесу не було виявлено суттєвих 

адаптогенного та імуномодулювального ефектів, як і динаміки клініко-лабораторних показників. За 

даними документів, сумарна ефективна доза опромінення складала від 10 до 25 сҐр, що є найбільш 

характерною для даного континґенту.  Контрольну групу склали 20 донорів аналогічного віку. 

Типування загальних адаптаційних реакцій організму (ЗАРО) здійснювали за лейкограмою 

периферійної крові згідно з класичною методикою Гаркави Л.Х., Квакиной Е.Б., Уколовой М.А. 

(1990) в модифікації Поповича І.Л. та ін. (2000). В якості характеристик типу ЗАРО розглядали 

також функціональний стан головних адаптивних залоз: щитовидної, кори наднирників та гонад. 

Про тиреоїдну функцію судили за вмістом в сироватці крові Т4, Т3 та ТТГ, який визначали 

імуноферментним методом з допомогою набору "ЕІA (Cobas Core)", глюкокортикоїдну - за 

добовою екскрецією з сечею сумарних 17-ОКС, андрогенну - сумарних 17-КС, які визначали 

методом спектрофотометрії, мінералокортикоїдну - за величиною Na/K-коефіцієнта плазми крові, 

визначаючи вміст катіонів методом полум'яної фотометрії.   

Стан холінергічної та адренергічної вегетативних регуляторних систем  оцінений нами методом 

варіаційної кардіоінтервалографії за Баевским Р.М. и др. (1984). Про стан ліпопероксидації (ЛПО)  

судили за вмістом в плазмі крові продуктів ЛПО: дієнових кон'югатів (ДК) ліпідів, який визначали 

шляхом спектрофотометрії гептанової фази їх екстракту, і малонового диальдегіду (МДА), який 

визначали в тесті з тіобарбітуровою кислотою, та активністю ферментів антиоксидантного 

захисту: супероксиддисмутази (СОД) еритроцитів, оцінюваною за ступенем гальмування 

відновлення нітросинього тетразолію в присутності N-метилфеназонію метасульфата і НАД*Н, та 

каталази сироватки, оцінюваною за швидкістю розкладання перекису водню. Імунний статус 



оцінювали за  тестами І і ІІ рівнів згідно з меморандумом ВООЗ (1988), користуючись 

уніфікованими методиками.  

З огляду на тісний взаємозв'язок імуногенезу і гемостазу, останній теж став об'єктом 

дослідження. Стан тромбоцитарно-судинного гемостазу оцінено за вмістом в крові тромбоцитів, їх 

адгезивністю, швидкістю агрегації. І фазу коагуляційного гемостазу (тромбопластиноутворення) 

оцінено за активованим каоліном часом рекальцифікації плазми ІІ фазу (тромбіноутворення) - за 

протромбіновим індексом, ІІІ фазу (фібриноутворення) - за вмістом в плазмі фібриногена А та 

фібриногена Б - розчинних комплексів фібрин-мономера з фібриногеном А (β-нафтоловий тест). IV 

фазу (посткоагуляційну) - за вмістом розчинних комплексів фібрин-мономера з продуктами 

розщеплення фібриногену/фібрину плазміном і фібрином (етаноловий тест). Про активність 

антикоагулянтної системи судили за загальною фібринолітичною активністю та  толерантністю 

плазми до гепарину. Фізичну працездатність ліквідаторів оцінено за субмаксимальним 

велоергометричним тестом, школярів - за степ-тестом. Про стан деяких психологічних функцій 

судили за коректурним тестом та даними комп'ютерного тестування за програмою "Комплексное 

тестирование уровня функционального состояния человека" (УкрРНПФ "Медицина-Экология", 

1996).  

Для досліджень використовувалась наступна апаратура: спектрофотометр СФ-46, полум'яний 

фотометр ПФМ У4.2, аналізатори "Pointe-180" ("Scientific", USA) і "Reflotron" ("Boehringer 

Mannheim", BRD), електрокардіографічний комплекс “Cardio” (Київ), велоергометр "Tunturi" 

(Finland). 

За результатами первинного обстеження в кожному контингенті сформовано по три приблизно 

рівноцінні за статево-віковим складом та функціональним станом групи: контрольну, члени якої 

отримували СБТК, та дві дослідні: з додатковим призначенням “Бальзаму Кримський" (по 5 мл), 

жень-шеню (по 1 мл настійки 1:10 на 70о-му етиловому спирті) чи "Бальзаму Біттнера" (по 5 мл). 

Повторне тестування проводили через 12 днів. 

Цифровий матеріал піддано варіаційному, кореляційному, регресивному, кластерному, 

дискримінантному і факторному аналізу на комп'ютері за програмами Excell і Statistica .    

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Порівняльне дослідження впливу фітоадаптогенів на зміни мієло-лімфоїдної тканини та 

метаболізму у щурів, зумовлені малою дозою 137Сs і хронічним зоосоціальним стресом. З 

огляду на різномасштабність та різновираженість ефектів на різні параметри з метою їх 

порівняльної оцінки ефекти піддавалися спеціальній обробці за розробленим трускавецькою 

школою бальнеології алгоритмом. Спочатку для кожного показника обчислювалось середнє 

значення (Х), його стандартне відхилення (σ), коефіцієнт варіації (Cv), індекс девіації (ID), індекс d 

відхилення кожного параметра від референтної величини (нормована евклідова віддаль). 

Ідеальною, з точки зору норми,  величиною d є 0, допустимі відхилення в межах ±0,43, відхилення 

в межах |0,43-1,51| кваліфікується як дуже слабке (Іа ст.), |1,52-2,40| - слабке (Іб ст.), |2,41-3,00| - 

середнє (ІІа ст.), |3,01-4,99| - більше від середнього (ІІб ст.), |5,00-9,30| - сильне (ІІІа ст.), понад - 

дуже сильне (ІІІб ст.).  

Мієло-лімфотропні ефекти. В модельному експерименті виявлено, що за умов 

комбінованого впливу патогенних чинників знижується активність фагоцитозу на 13%, його 

інтенсивність - на  26%, а завершеність - на 48%, розвивається чіткий відносний та, особливо, 

абсолютний сегментоядерний нейтрофільоз, який супроводжується зниженням відносного вмісту 

паличкоядерних нейтрофілів, моноцитопенією та тенденцією до еозинопенії. Вживання жень-

шеню на тлі дії патогенних факторів в значній мірі редукує спричинений ними розвиток як 

відносного сегментоядерного нейтрофільозу, так і паличкоядерної нейтропенії, моноцитопенії, 

еозинопенії. Бальзам чинить ще відчутнішу превентивну дію, практично цілком відвертаючи 

відхилення перелічених параметрів лейкоцитограми. Жень-шень цілком превентує пригнічення 

активності фагоцитозу, в значній мірі - його інтенсивності, натомість стосовно завершеності 

фагоцитозу превентивна дія менш вагома. Бальзам в цьому плані ефективніший від жень-шеню, 

особливо стосовно фагоцитарного індексу, величина якого навіть дещо перевищує таку у 

інтактних контрольних щурів. 

Дослідження селезінки  за умов сумісної дії обидвох чинників виявило збільшення її маси, 

розвиток моноцитозу, еозинофілії, фібробластозу в поєднанні із  лімфобластопенією. Жень-шень 

попереджує збільшення маси селезінки та вмісту в ній еозинофілів, але не моноцитів і 



фібробластів, що поєднується із редукцією лімфобластопенії. Разом з тим, розвивається незначний 

лімфоцитоз, асоційований із нейтропенією. Бальзам, теж відвертаючи приріст маси селезінки, 

попереджує розвиток моноцитозу і, особливо, фібробластозу, а еозинофілію реверсує у тенденцію 

до еозинопенії. При цьому лімфоцитоз і нейтропенія виражені приблизно такою ж мірою, як і за 

умов превентивного вживання жень-шеню.   

Стосовно гемолімфатичного вузла сумісна патогенна дія спричиняє збільшення як його маси, 

так і вмісту у гемолімфоаденоцитограмі епітеліоцитів. Жень-шень, обмежуючи збільшення маси 

вузла, спричиняє ще відчутніший приріст вмісту в ньому епітеліоцитів в поєднанні із тенденцією 

до підвищення долі ендотеліоцитів і ретикулоцитів та зниження - плазмоцитів, натомість за умов 

вживання бальзаму доля епітеліоцитів зростає в меншій мірі, а ретикулоцитів і, особливо, 

ендотеліоцитів - в більшій, що поєднується із розвитком плазмоцитопенії.  

З метою інтегральної оцінки стану окремих ланок захисних систем обчислювали індекс D із 

індексів d окремих ознак:  D = (Σ d2/n)0,5. 

Констатовано, що індекс D3 стану фагоцитозу, обчислений за індексами d параметрів 

активності, інтенсивності і завершеності, під впливом сумісної дії обидвох патогенних чинників 

знижується до 69% контрольного рівня, що відповідає депресії Іб ст. (D3=-1,585). Жень-шень 

редукує виразність депресії до 86%, або Іа ст. (D3=-0,78). Аналогічний превентивний ефект 

спричиняє і бальзам (ID=0,90; D3=-0,65).  

Із отриманих даних відібрано вісім параметрів мієло-лімфоїдної тканини, відхилення від 

норми яких (з врахуванням "фізіологічного знаку") адекватні  пригніченню (в цілому) фагоцитозу. 

Виявлено, що за умов комбінованої дії патогенних чинників пригнічення всіх трьох 

параметрів фагоцитозу асоціюється із паличкоядерною нейтропенією, сегментоядерним 

нейтрофільозом, моноцитопенією, збільшенням маси гемолімфатичного вузла і селезінки та долі в 

спленоцитограмі еозинофілів і плазмоцитів в поєднанні із зниженням долі лімфобластів. Жень-

шень, вживаний на тлі дії патогенних факторів, суттєво обмежує спричинювані ними 

паличкоядерну нейтропенію крові і лімфобластопенію селезінки, цілком редукує сегментоядерний 

нейтрофільоз і моноцитопенію крові та збільшення маси гемолімфатичного вузла і селезінки, а 

плазмоцитоз і еозинофілія сплено-цитограми навіть реверсуються. У підсумку інтегральний індекс 

патологічних змін зменшується до нижньої межі діапазону норми. Бальзам же цілком відвертає 

його відхилення, при цьому всі параметри значуще не відрізняються від контрольних. 

З огляду на те, що міра пригнічення параметрів фагоцитозу пов'язана інверсно із зниженням 

відносного вмісту в селезінці нейтрофілів, а в гемолімфатичному вузлі - плазмоцитів і 

пролімфоцитів, а також із підвищенням в гемолімфоаденоцитограмі вмісту ендотеліоцитів є 

підстави вважати, що зміни цих параметрів відіграють компенсаторну роль при комбінованій дії 
137Cs і стресу, тобто є факторами саногенезу (павловською "фізіологічною мірою проти хвороби"). 

Виявлено, що комбінована дія патогенних чинників, спричиняючи максимальні патологічні зміни, 

асоціюється із мінімальною активацією компенсаторних процесів. Натомість обидва 

фітоадаптогени приблизно одинаковою мірою відчутно їх активують. 

Метаболічні і ендокринні ефекти. Паралельне визначення в плазмі параметрів білково-

азотистого обміну виявило, що сумісна дія обидвох факторів спричиняє суттєве підвищення рівнів 

сечовини, МСМ, активності амілази та тенденцію до підвищення активності АсТ і АлТ, рівнів 

креатиніну, глобулінів і альбумінів. Натомість концентрація білірубіну та показник тимолової 

проби суттєво знижуються. Жень-шень значно обмежує міру підвищення рівнів сечовини, МСМ і 

активності амілази, цілком відвертає як підвищення концентрації глобулінів і активності АсТ (але 

не АлТ), так і зниження концентрації білірубіну, але не тимолової проби, а також реверсує 

характер змін альбумінемії і креатинінемії. Бальзам же цілком превентує відхилення від норми 

восьми параметрів білково-азотистого обміну, в більшій мірі, ніж жень-шень, реверсує динаміку 

креатинінемії і в такій же мірі - альбумінемії. 

За даними кореляційного аналізу, параметри фагоцитозу найтісніше пов'язані з рівнем МСМ 

та білірубіну. При цьому зв'язки з першим показником інверсні, а з другим - прямі. Зокрема, 

величини коефіцієнтів лінійної кореляції МСМ складають із: ІБЦ -0,63; ФІ -0,52; ІК  -0,51; МЧ -

0,47. Відповідні цифри для білірубіну наступні: 0,50; 0,52; 0,37 і 0,54. Другу пару з дещо слабшими 

зв'язками формують сечовина і тимолова проба. Інверсна кореляція рівня сечовини з параметрами 

фагоцитозу виражається цифрами: -0,52 (ІБЦ); -0,43 (ІК); -0,42 (ФІ) та -0,38 (МЧ), а для тимолової 

проби відповідні величини складають: 0,53; 0,42; 0,49 та 0,34. Ще слабші кореляційні зв'язки з 

фагоцитарними показниками виявлені стосовно активностей амілази і АсТ та глобулінемією. 



Зокрема, для МЧ вони характеризуються величинами r: -0,35;   -0,49 і -0,41; для ФІ: -0,43; -0,42 і 

0,01; для ІК: -0,34; -0,26 і -0,32 та для ІБЦ: -0,45; -0,38 і -0,27. 

З-поміж іншого блоку метаболічних параметрів констатовано, що комбінація обидвох 

чинників, не впливаючи на рівень в плазмі загальних ліпідів і холестерину α-ліпопротеїнів, має 

наслідком підвищення концентрації холестерину β-ліпопротеїнів і активності каталази плазми в 

поєднанні із  зниженням вмісту в плазмі рівня первинних і вторинних продуктів ЛПО і активності 

СОД еритроцитів. Жень-шень мінімізує як приріст холестерину β-ліпопротеїнів, так і зниження 

рівнів параметрів ЛПО, тоді як гіперкаталаземію відвертає цілком. Натомість бальзам, не 

впливаючи суттєво на різноскеровані ефекти патогенних чинників на антиоксидантні ферменти, 

реверсує характер змін вмісту продуктів ліпопероксидації, а також цілком відвертає тенденцію до 

гіпербеталіпопротеїнемії. Зміни параметрів обміну ліпідів закономірно прямо пов'язані із змінами 

активності та інтенсивності фагоцитозу (r=0,41÷0,59), але не завершеності його (r=0,15÷0,16). 

Обидва патогенні чинники цілком прогнозовано спричиняють гіпертрофію кори наднирників, 

при цьому в максимальній  мірі збільшується товщина клубочкового шару, в мінімальній - 

сітчатого. Екскреція з сечею 17-КС - метаболітів андрогенів, джерелом яких у самок є виключно 

ретикулярний шар наднирників, теж суттєво зростає.  

Жень-шень суттєво обмежує гіпертрофію кори наднирників, але не екскрецію 17-КС, яка 

навіть проявляє тенденцію до дальшого росту. Стреслімітуюча дія бальзаму за даних умов 

відчутніша, особливо стосовно екскреції 17-КС, яка знаходиться біля верхньої межі зони норми. 

Виявлені функціонально-морфологічні зміни кори наднирників закономірно пов'язані із 

змінами параметрів фагоцитозу. При цьому активація андрогенної функції визначає пригнічення 

бактерицидності нейтрофілів (r=-0,55) та інтенсивності фагоцитозу (r=-0,30). 

 В руслі ксенобіотико-адаптогенної концепції механізмів лікувально-профілактичної дії води 

Нафтуся, висунутої трускавецькою науковою школою бальнеології, з'ясовано можливості впливу 

фітоадаптогенів на спричинені патогенними чинниками зміни показників швидкості елімінації 

ксенобіотиків, як це показано для Нафтусі.  

Виявлено, що інкорпоровані радіонукліди в комбінації із стресом помірно пригнічують 

швидкість мікросомального гідроксилювання ксенобіотика  нембуталу, про що свідчить 

подовження тривалості його снотворної дії; разом з тим, за даних умов суттєво прискорюється 

екскреція іншого ксенобіотика - фенолроту, що зумовлено активацією його секреції епітелієм 

ниркових канальців. Жень-шень суттєво редукує активацію канальцевої секреторно-транспортної 

системи, спричинену, мабуть, продуктами катаболізму, та цілком відвертає пригнічення за даних 

умов мікросомальної монооксигеназної системи. Ефект бальзаму в цьому напрямку ще 

відчутніший: швидкість секреції незначно перевищує верхню межу норми, а тривалість сну навіть 

вкорочується до нижньої її межі. 

З метою отримання однорідних метаболічно-гормональних ефектів комбінації патогенних 

факторів per se і на тлі вживання фітоадаптогенів констелляція 23 параметрів метаболізму, кори 

наднирників та систем елімінації ксенобіотиків була розподілена на чотири кластери. З огляду на 

односкерованість змін 17 параметрів перших трьох кластерів є підстави об'єднати їх в якості 

гормонально-метаболічних факторів, що інгібують фагоцитоз. Пересічна величина індексу D17 

складає для основної групи щурів 1,24±0,28. Жень-шень лімітує підвищення рівня інгібіторів до 

верхньої межі зони норми (D17=0,58±0,20), тоді як бальзам цілком відвертає їх патологічне 

відхилення (D17=0,33±0,17). Натомість 6 параметрів четвертого кластера, на відміну від попередніх, 

під впливом патогенних факторів знижуються до нижньої зони норми (D=-0,56±0,10). Жень-шень 

чинить незначний превентивний ефект (D=-0,41±0,09), тоді як бальзам, як правило, цілком 

відвертає зниження параметрів (D=0,02±0,16). Такі параметри можуть бути номіновані як 

активатори фагоцитозу. Це положення ілюструється на рис. 1 та 2. 



Рис. 2. Супутні патологічні і компенсаторні зміни МЛТ та інгібучих та активуючих 

гормонально-метаболічних факторів (вісь Y) на тлі пригнічення фагоцитозу (вісь Х) 
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Рис. 1. Порівняльна оцінка впливу фітоадаптогенів на патологічні та компенсаторні 

зміни МЛТ і інгібіторні та активуючі імунотропні гормонально-метаболічні регулятори 

у щурів, спричинені сумісненою дією радіаційного та стресорного фактора  
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          Отримані результати в їх сукупності свідчать, що комбінована дія на організм щурів 

головних факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованого 137Cs та хронічного 

зоосоціального стресу - спричиняє глибоке пригнічення фагоцитозу нейтрофілів периферійної 

крові, яке супроводжується як патологічними, так і компенсаторними відхиленнями параметрів 

мієло-лімфоїдної тканини (МЛТ), білково-азотистого і ліпідного метаболізму, морфо-

функціонального стану кори наднирників та мікросомальної монооксигеназної і канальцевої 

секреторно-транспортної систем елімінації ксенобіотиків. Фітоадаптогени (жень-шень і "Бальзам 

Кримський"), вживані на тлі дії патогенних факторів, в тій чи іншій мірі обмежують патологічні і 

посилюють компенсаторні зміни комплексу захисно-пристосувальних систем та їх метаболічно-

гормонального супроводу. В цілому превентивний ефект вітчизняного фітоадаптогену "Бальзам 

Кримський" переважає такий класичного адаптогену - настоянки жень-шеню вітчизняного 

виробництва. 

Підвищення ефективності реабілітації пристосувально-захисних систем 

Мешканці радіаційно забруднених теренів. Встановлено, що ні абсолютий, ні відносний 

загальний вміст лімфоцитів в усіх групах не відрізнявся від норми і закономірно не змінювався в 

процесі бальнеотерапії. Натомість серед окремих популяцій лімфоцитів констатовано суттєві 

відхилення. Це, передовсім,  зниження відносного вмісту E-РУЛ на 9-15%, CD3-клітин - на 14-20% 

за рахунок, головним чином, ЕТФР-РУЛ (на 19-29%) та гелперів (на 16-19%) при нормальному чи на 

верхній межі норми рівні ЕТФЧ-РУЛ в поєднанні із більш як дворазовим підвищенням вмісту 0-

лімфоцитів, тобто функціонально неповноцінних, що узгоджується із зниженням їх 

функціональної здатності (на 7-13%). Вміст натуральних кіллерів (CD16-клітин) виявився 

зниженим майже вдвічі, натомість Т-кіллерів (CD8-клітин) - в діапазоні норми чи на верхній її 

межі. Індекс D9 знаходиться в діапазоні -1,85÷-2,18, що свідчить про дефіцит Іб ст. за шкалою 

трускавецької наукової школи бальнеології. Натомість абсолютні показники Т- та К-ланок виявлені 

біля нижньої межі діапазону норми. Пригнічення В-ланки виражене в меншій мірі (D8: -0,67÷-0,77), 

що зумовлено різноскерованими відхиленнями рівнів імуноглобулінів, тобто правильніше слід 

говорити про імунодисфункцію Іа ст. Початковий інтегральний індекс D14 фагоцитарної ланки 

знаходиться в діапазоні -1,70÷-1,95, тобто Іб ст. При цьому в найбільшій мірі виявилися 

пригніченими механізми бактерицидності. 

СБТК, не впливаючи на загальний вміст лімфоцитів, сприяв позитивним зрушенням 

відносного вмісту його популяцій. Передовсім, сходить нанівець дефіцит Т-популяції, при цьому 

найсуттєвіше підвищується вміст ЕТФР-РУЛ та гелперів за рахунок, мабуть, експресії рецепторів на 

0-лімфоцитах, оскільки вміст останніх суттєво знижується. Це поєднувалося із відновленням 

функціональної здатності Т-лімфоцитів. Цілком нормалізується вміст NK-клітин за відсутності 

суттєвих змін вмісту Т-кіллерів. З-поміж абсолютних показників вірогідні зміни констатовано 

лише стосовно 0-лімфоцитів. Інтегральний стан Т- і К-ланок поліпшується на 38,6%: D18 зростає 

від -1,17 до -0,72.  

Для розрахунку ефектів фітоадаптогенів per se користувались формулою, виведеною нами із 

класичної формули  Webb L. (1965): EPh  = (E∑ - EC)/(1+EC), де 

EPh - ефект фітоадаптогену,  

E∑ - ефект сумісного застосування СБТК і фітоадаптогену, 

EC - ефект СБТК (контроль). 

Доповнення СБТК жень-шенем дало змогу досягти значно відчутнішого імуномодулюючого 

ефекту: індекс D18 перемістився із зони дефіциту Іа ст. (-1,34) в зону норми (-0,23); величина 

ефекту складає 83,2%, при цьому розрахований ефект самого фітоадаптогену склав 32,1%. Аналіз 

курсової динаміки окремих імунних параметрів свідчить, що інтегральна нормалізація досягається 

за рахунок сприятливих реципрокних змін: збільшення зниженої РБТЛ і зниженого вмісту NK і 

гелперів в поєднанні із зниженням підвищеного вмісту 0-лімфоцитів та супресорів. При цьому 

більшість показників переміщуються до верхньої межі діапазону норми. 

Доповнення СБТК "Бальзамом Кримський" суттєво не відбилося на його імуномодулюючому 

ефекті на Т- і кіллерну ланки імунітету. Так, індекс D18 зростав від -1,28 до -0,70, тобто на 45,5%. 

Звідси легко вирахувати, що ефект самого фітоадаптогену складає лише 5,0%.   

Інтегральний модулюючий ефект СБТК на В-ланку імунітету виявився майже аналогічний 

такому на дві попередні ланки, склавши 35,0% (переміщення індексу D8 від -0,87 до -0,50). При 

цьому констатовано нормалізацію зниженого відносного рівня В-лімфоцитів та підвищеного рівня 

ЦІК. Додаткове застосування настоянки жень-шеню суттєво не відбилось на інтегральному ефекті 

СБТК на В-ланку: приріст індексу D8 склав 30,6% (від -0,68 до -0,47). Звідси випливає, що ефект 



жень-шеню per se близький до нуля (-3,2%). Натомість "Бальзам Кримський" сумісно із стан-

дартними бальнеочинниками сприяє переміщенню інтегрального стану В-ланки до нижньої межі 

норми (від -0,67 до -0,33), тобто сумісний імуномодулюючий ефект складає 51,2%, а ефект 

бальзаму per se +12,0%.   

Стосовно фагоцитарної ланки імунітету констатовано, що під впливом СБТК наступає суттєве 

поліпшення, але без нормалізації, показників, які характеризують здатність нейтрофілів фіксувати 

на своїй поверхні, поглинати та вбивати мікроби. Це супроводжується підвищенням знижених 

активності лізоциму слини, лізосомально-катіонного тесту нейтрофілів, нормалізацією активності 

мієлопероксидази нейтрофілів, спонтанного та активованого тестів з нітросинім тетразолієм, тобто 

як кисеньнезалежних, так і кисеньзалежних механізмів бактерицидності. 

Розраховані індекси фагоцитарної ємності нейтрофілів та їх бактерицидної здатності 

наближаються впритул до нижньої межі зони норми, а мікробна ємність нейтрофілів 

нормалізується цілком. Індекс D14 інтегрального стану фагоцитарної ланки поліпшується на 44,2%,  

переміщуючись із зони Іб ст. (-1,74) у зону Іа ст. (-0,97).  

Ні настоянка жень-шеню, ні "Бальзам Кримський", включені у склад СБТК, не в змозі суттєво 

посилити вплив останнього на фагоцитарну ланку. Так, в першому випадку стимулюючий ефект 

складає 52,7% (зсув індексу D14 від -1,95 до -0,92), а в другому - 53,2% (переміщення від -1,70 до        

-0,80). Розраховані ефекти per se складають +5,9% і +6,3% для жень-шеню і бальзаму відповідно. 

При порівняльному дослідженні ефектів фітоадаптогенів на параметри адаптації констатовано, 

що під впливом СБТК суттєво підвищується знижений рівень екскреції з сечею метаболітів 

глюкокортикоїдів, тоді як дещо підвищений рівень екскреції метаболітів андрогенів залишається 

таким же. Індекс адаптації Поповича (ІАП) як інтегральна характеристика ЗАРО, початково 

суттєво знижений, зростав майже вдвічі, що є відображенням адаптогенної дії СБТК. Симпатичний 

тонус, оцінений за амплітудою моди кардіоінтервалограми, проявляв лише тенденцію до 

підвищення, натомість вагальний тонус, оцінений за варіаційним розмахом, вірогідно знижувався, 

що за відсутності змін величини моди дало півтораразове підвищення індексу напруження 

Баєвського, але в межах ейтонії. Індекс Тесленка проби "сидячи-стоячи", як маркер якості регуляції 

серцево-судинної системи,  закономірно не змінювався. 

Інтегральний ефект СБТК на стан адаптації, обчислений за величинами 6 параметрів, складає 

+33,6%, при цьому констатовано досягнення нижньої межі зони норми (переміщення від -0,64 до   -

0,42).  

СБТК, доповнений настоянкою жень-шеню, теж не справляє ефекту на екскрецію 17-КС, 

натомість спричиняє тенденцію до поглиблення глюкокортикоїдної гіпофункції. У підсумку ІАП 

зростає дещо в більшій мірі, ніж в контрольній групі. На відміну від останньої, в даній групі 

констатовано відчутні реципрокні зміни симпатичного і вагального тонусів, так що індекс 

напруження Баєвського зростає в півтора раза, відображуючи зміщення вегетативного гомеостазу 

із зони ейтонії в зону симпатотонії. Разом з тим, індекс Тесленка закономірно не змінюється. 

Індекс інтегрального стану адаптації переміщується від -0,68 до +0,53, розрахований ефект самого 

жень-шеню складає +108%.  

Додаткове застосування "Бальзаму Кримський" дещо обмежує стимулюючий вплив СБТК на 

екскрецію 17-ОКС, натомість сприяє дальшому приросту початково підвищеної екскреції 17-КС. 

Це супроводжується максимальним підвищенням ІАП, до нижньої зони норми. Стосовно 

вегетативного гомеостазу констатовано поєднання помірної активації симпатичних регуляторних 

впливів із збереженням рівня вагального тонусу, що за збільшення величини моди зумовлює в 

підсумку збереження індексу напруження Баєвського в зоні ейтонії. Інтегральний адаптогенний 

ефект, обчислений із врахуванням 6 показників, зростає від -0,61 до +0,57, при цьому ефект 

бальзаму per se складає +120%. 

Ліквідатори аварії на ЧАЕС. При первинному обстеженні виявлено зниження екскреції з 

сечею метаболітів глюкокортикоїдів до 65-69% середньої норми (СН) та рівня трийодтироніну 

плазми до 83-84% СН. З врахуванням вагомості відхилення від норми перелічених параметрів 

констатовано гіпофункцію ерготропних систем адаптації Іб ст. Натомість стан трофотропних 

систем, судячи за інтегральним індексом відхилення маркерів андрогенної та 

мінералокортикоїдної функцій, знаходився на нижній межі зони норми. ІАП, який відображує не 

лише рівень функціонування адаптивних систем, а й гармонійність їх взаємодії, свідчить за 

дизадаптоз Іа ст. 

Стан ЛПО характеризувався активізацією антиоксидантного захисту (за рахунок СОД) в 

поєднанні із ослабленням генерації первинних (в більшій мірі) та вторинних (в меншій мірі) 



продуктів. 

Констатовано пригнічення Т-ланки імунітету, що проявляється у зниженні відносного вмісту 

популяції Т-лімфоцитів до 87-90% СН, субпопуляції Еа-РУЛ – до 53-58%, гелперів – до 81-89%, 

ЕТФР-РУЛ  – до 71-80%, РБТЛ – до 69-72% СН. Це поєднувалося із суттєвим підвищенням вмісту 

функціонально неповноцінних 0-лімфоцитів. Кіллерна ланка імунітету характеризувалася 

зниженням вмісту Т-кіллерів до 89-92% СН, NK-лімфоцитів - до 31-42% СН, їх активності - до 26-

32% СН, антитілазалежної цитотоксичності - до 58-71% СН. В-ланка імунітету, навпаки, виявлена 

активованою: вміст в сироватці IgA складав 173-191%, IgM – 125-132%, циркулюючих імунних 

комплексів – 239-272% СН. Всього на 3-12% перевищував середню норму вміст В-лімфоцитів. 

Разом з тим, вміст IgG був зниженим (до 72-78%). Фагоцитарна ланка імунітету виявлена 

ослабленою в значно більшій мірі. Її інтегральний показник – БЦЗН – складав лише 40-44% СН, 

що зумовлено зниженням до рівня 63-68% індексу кіллінгу і до 72-75% - ФІ, при збереженій 

інтенсивності фагоцитозу (95-103% СН). Інтегральна оцінка ланок імунітету, проведена за 

індексом D, свідчить, що на фоні загального лімфоцитозу має місце пригнічення К-ланки Іа ст.,  Т- 

і фагоцитарної ланок - Іб ст. в поєднанні із активацією В-ланки ІІа ст. 

Імунодисфункція супроводжувалася активацією до рівня Іа ст. як прокоагулянтних, так і 

антикоагулянтних систем гемостазу, що характерно для хронічного синдрому дисемінованого 

внутрішньосудинного зсідання крові. 

При повторному тестуванні виявлено, що жоден із лікувальних комплексів суттєво не впливає 

на стан ерготропних систем адаптації. Під впливом СБТК суттєво не поліпшується стан ні 

трофотропних систем, ні адаптації в цілому. Натомість обидва фітоадаптогени спричиняють 

реверсію схильності до гіпофункції трофотропних систем у її помірну гіперфункцію. Це 

супроводжується суттєвим підвищенням ІАП, іншими словами - редукцією дизадаптозу. 

Адаптогенний ефект обидвох бальнеофітотерапевтичних комплексів асоціюється із дальшим 

підвищенням антиоксидантного індексу (АОІ) крові, передовсім за рахунок приросту активності 

каталази плазми та зниження вмісту в ній вторинних продуктів ЛПО. 

Вміст Т-популяції в цілому суттєво не змінювався в жодній групі. В контрольній групі не 

відмічено закономірних змін і в складі субпопуляцій. Водночас під впливом "Бальзаму Кримський” 

нормалізувався вміст гелперів,  вміст ЕТФР-РУЛ зростав до 88% СН, а ЕТФЧ-РУЛ – ще більше 

знижувався (до 85%), так що ІРІ досягав 105% СН проти початкових 89%. "Бальзам Біттнера" 

чинив аналогічний ефект  на приріст ЕТФР-РУЛ і дещо менший - на зниження ЕТФЧ-РУЛ, так що ІРІ 

склав 99% СН. Вміст Еа-РУЛ зростав в обидвох групах в одинаковій мірі – до 68% і 67% СН. Це ж 

стосується і РБТЛ, яка зростала відповідно до 77% і 76% СН. Підвищений вміст 0-лімфоцитів теж 

знижувався, що свідчить про тенденцію до відновлення експресії маркерних рецепторів, головним 

чином Т-лімфоцитів.  Пригнічення Т-ланки в обидвох дослідних групах зменшується від Іб ст. до 

Іа ст, тоді як в контрольній суттєвих змін не виявлено. 

СБТК виявився неефективним і стосовно К-ланки, спричинивши навіть тенденцію до 

поглиблення її пригнічення. Натомість обидва фітоадаптогени реверсують цю тенденцію і 

спричиняють суттєве підвищення вмісту NK і їх активності та нормалізацію антитілазалежної 

цитотоксичності. Разом з тим, початково нормальний вміст Т-кіллерів суттєво не змінювався. 

Вміст В-лімфоцитів в обох дослідних групах знижувався до нормального рівня. Не виявлено 

динаміки імуноглобулінів в контролі, тоді як фітоадаптогени викликали тенденцію до нормалізації 

дизімуноглобулінемії: знижений вміст IgG зростав до 82% і 85% СН, а підвищені рівні Igg А і М 

знижувалися, відповідно до 154% і 152% та 120% і 117% СН. Рівень ЦІК падав до 207% в контролі, 

до 200% - під впливом "Бальзаму Кримський” і до 193% СН – при вживанні "Бальзаму Біттнера". 

Інтегральний індекс активації В-ланки в першому випадку знижувався на 41,5%, а в другому - на 

49% на фоні значно менш виразних змін в контрольній групі (-15%).   

В контрольній групі БЦЗН зростала до 58% СН за рахунок підвищення, передовсім, 

інтенсивності фагоцитозу, яка перевищувала середню норму на 16%, а також активності 

фагоцитозу – до 84% СН, при незначному прирості ступеня його завершеності (до 65%). Обидва 

фітоадаптогени майже відновлювали БЦЗН, яка досягала відповідно 89,5% і 91% СН. Нормалізація 

була досягнута за рахунок суттєвого підвищення ІК – до рівня 80% і 82% СН, і нарощування МЧ – 

до 128% і 131% СН за відсутності дальшого приросту ФІ. Інтегральний індекс фагоцитарної ланки, 

на відміну від попередніх, суттєво зростав під впливом СБТК (на 33%), тобто виразність 

пригнічення зменшувалася від Іб ст. до Іа ст., "Бальзам Кримський" посилював цей ефект до 41%, 

дещо сильніший нормалізуючий ефект чинив "Бальзам Біттнера" (52,5%). 

Одним із механізмів відновлення бактерицидності нейтрофілів можна вважати посилення 



продукції активних форм кисню, зокрема перекису водню, свідченням чого є підвищення 

активності каталази сироватки відповідно на 27%, 38% і 41%. Разом із кисеньзалежним 

активується і кисеньнезалежний механізм бактерицидності, зокрема лізоцим, але в меншій мірі. 

Так, активність лізоциму, початково знижена до рівня 59% СН, зростає в контрольній групі до 

66%. Фітоадаптогени майже не посилювали цього ефекту. 

Активізація пригніченого неспецифічного захисту супроводжується дальшою активізацією 

прокоагулянтних систем гемостазу, при цьому фітоадаптогени посилюють цей ефект СБТК. 

Натомість антикоагулянтні системи під впливом останнього проявляють тенденцію до 

пригнічення, тоді як фітоадаптогени спричиняють ще відчутнішу активацію антикоагуляції 

(фібринолізу). 

Таблиця 1. Вплив різних бальнеофітотерапевтичних комплексів на індекси відхилення від 

норми окремих ланок пристосувально-захисної системи у ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

 
   Лікувальний комплекс 

Ланка І  СБТК 

(контроль) 

СБТК +  

"Бальзам Кримський" 

СБТК +  

"Бальзам Біттнера"  

Індекс адаптації 

Поповича 

1 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-0,630 

-0,550 

+12,7 

- 

-0,638 

-0,287 

+55,0 

+37,5 

-0,657 

-0,199 

+69,7 

+50,6 

Антиоксидаційно-

прооксидаційний 

індекс 

4 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

+0,522 

+0,591 

+13,2 

- 

+0,552 

+0,673 

+21,9 

+7,7 

+0,490 

+0,642 

+31,1 

+15,8 

Прокоагулянтні 

системи гемостазу  

9 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

+1,051 

+1,319 

+25,5 

- 

+1,274 

+1,884 

+47,9 

+17,8 

+1,291 

+2,134 

+65,3 

+31,7 

Антикоагулянтні 

системи  

гемостазу  

2 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

+0,852 

+0,728 

-14,6 

- 

+0,692 

+1,137 

+64,2 

+92,3 

+0,693 

+1,183 

+70,6 

+99,7 

Т-ланка імунітету 7 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-1,640 

-1,564 

+4,6 

- 

-1,873 

-1,309 

+30,1 

+24,4 

-1,878 

-1,280 

+31,8 

+26,0 

К-ланка імунітету 4 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-1,010 

-1,167 

-15,5 

- 

-1,322 

-1,268 

+4,1 

+23,2 

-1,034 

-1,021 

+1,3 

+19,8 

Неспецифічний 

захист 

 (фагоцитарна ланка)  

10 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-1,652 

-1,106 

+33,0 

- 

-1,607 

-0,945 

+41,2 

+6,2 

-1,639 

-0,779 

+52,5 

+14,6 

В-ланка імунітету 5 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

+2,222 

+1,886 

-15,1 

- 

+2,858 

+1,672 

-41,5 

-31,1 

+3,058 

+1,554 

-49,2 

-40,2 

Імунний статус в 

цілому 

26 Di 

Df 

E, % 

EPh,% 

-1,697 

-1,422 

+16,2 

- 

-1,944 

-1,261 

+35,2 

+16,3 

-1,986 

-1,140 

+42,6 

+22,7 

В таблиці 1 приведено цифри для кількісної порівняльної оцінки ефектів застосованих трьох 

лікувальних комплексів на стан пристосувально-захисних систем, а також розрахованих ефектів 

фітоадаптогенів per se. Видно, що, передовсім, обидві фітокомпозиції суттєво посилюють 

адаптогенну дію СБТК (це, власне, і стало підставою для номінації їх фітоадаптогенами). При 

цьому власний адаптогенний ефект "Бальзаму Біттнера" суттєво перевищує такий СБТК (50,6% 

проти 12,7% відповідно), натомість адаптогенні властивості "Бальзаму Кримський" дещо слабші 

(37,5%). Адаптогенна дія фітокомпозицій реалізується через активацію трофотропних систем 

адаптації, тоді як стан ерготропних систем адаптації суттєво не змінюється. Адаптогенна дія усіх 



лікувальних комплексів поєднується із антиоксидантним ефектом. Розрахунки показують, що 

власні антиоксидантні властивості СБТК та "Бальзаму Біттнера" практично одинакові (15,8% і 

13,2% відповідно), а "Бальзам Кримський" в цьому плані знову дещо слабший (приріст АОІ 

складає 7,7%). 

Прокоагулянтна дія "Бальзаму Біттнера" дещо перевищує таку СБТК, тоді як "Бальзаму 

Кримський" - приблизно в цій же мірі поступається дії останнього. Натомість обидві 

фітокомпозиції приблизно одинаково сильно (на 92,3% і 99,7% відповідно) активують 

антикоагулянтні системи, що різко контрастує із тенденцією СБТК їх пригнічувати (на 14,6%). 

Приблизно одинаковий, але менш відчутний (24,4% і 26,0%) стимулюючий вплив чинять обидва 

фітоадаптогени на Т-ланку імунітету, забезпечуючи цим сприятливий ефективний вплив на неї 

бальнеофітотерапевтичних комплексів. Разом з тим, на неспецифічний захист додаткового 

самостійного ефекту фітокомпозицій не виявлено: він складає всього 14,6% і 6,2% (з боку 

бальзамів "Біттнера" і "Кримський" відповідно) проти 33,0% з боку СБТК. 

Натомість стосовно К-ланки приблизно одинаковий стимулюючий ефект фітоадаптогенів 

(23,2% і 19,8%) спричиняє реверсію незначного несприятливого ефекту СБТК. З іншого боку, на 

початково активовану В-ланку обидва бальзами чинять гальмівний вплив, сприятливий в плані 

нормалізації її стану. При цьому дія "Бальзаму Біттнера" знову ж дещо відчутніша, ніж "Бальзаму 

Кримський" (-40,2% проти -31,1%) і переважає гальмівний ефект СБТК (-15,1%). Стосовно 

інтегральних імуномодулювальних ефектів виявляється, що СБТК редукує виразність 

імунодисфункції на 16,2%, "Бальзам Кримський" чинить практично ідентичний власний ефект 

(16,3%), а "Бальзам Біттнера" - дещо сильніший (22,7%). Сумація імуномодулювальних ефектів 

при застосуванні бальнеофіто-терапевтичних комплексів сприяє значно повнішій редукції 

імунодисфункції - від Іб ст. до середньої зони Іа ст., тоді як в контрольній групі інтегральний 

індекс імунодисфункції досягає лише межі між Іб і Іа ст. 

В цілому ефективність обидвох фітокомпозицій приблизно одинакова стосовно 5 присто-

сувально-захисних систем, разом з тим вплив "Бальзаму Біттнера" на індекс адаптації, В-ланку 

імунітету та прокоагулянтні системи гемостазу переважає такий "Бальзаму Кримський". 

Продемонстровано, що виразність дизадаптозу закономірно пов'язана із станом 

антиоксидантно-прооксидантної системи. Це узгоджується із відомою концепцією про 

атрибутивність антиоксидантних властивостей адаптогенів. Аналогічний зв'язок виявлено між 

дизадаптозом та імунодисфункцією, що свідчить про асоціацію адаптогенних і імуно-

модулювальних властивостей застосовуваних засобів. Показано, що виразніший дизадаптоз, тим в 

меншій мірі активовані як прокоагулянтні, так і антикоагулянтні системи гемостазу. Це 

узгоджується із концепцією про приналежність системи гемостазу до пристосувально-захисної 

суперсистеми "чотирьох систем". 

 Із взаємозв'язку між станами адаптації та ліпопероксидації логічно витікає положення про 

закономірні односкеровані адаптогенні і антиоксидантні ефекти лікувальних комплексів: що 

відчутніша сприятлива зміна ІАП, тим відчутніша зміна АОІ. Іншими словами, антиоксидантні 

властивості бальнеофітотерапевтичного комплексу визначаються його адаптогенними 

властивостями. 

Приріст ІАП, а отже - редукція дизадаптозу, закономірно супроводжується активацією 

трофотропних систем адаптації, прокоагулянтних і антикоагулянтних систем гемостазу та 

сприятливими змінами інтегрального індексу імунодисфункції. Іншими словами, адаптогенна дія 

бальнеофітотерапевтичних комплексів детермінує їх коагулотропний  та імунотропний ефекти. 

Підвищення ефективності реабілітації працездатності. У школярів, за даними коректурної 

проби, СБТК сприяє підвищенню як швидкості, так і якості обробки інформації. Інтегральний 

ефект складає 1,40. Бальзам, не впливаючи вірогідно на збільшення швидкості обробки інформації, 

підвищує її якість. Інтегральний індекс ефективності даної схеми складає 1,87, в тому числі 

бальзаму per se 1,34. Ефект комплексу з жень-шенем - 1,62, самого жень-шеню - 1,16. 

Під впливом СБТК стан фізичної працездатності майже не змінюється: інтегральний ефект 

складає 1,07. Жень-шень прискорює реституцію пульсу, проте зменшує приріст часу затримки 

дихання, в результаті інтегральний ефект залишається аналогічним: 1,06. Бальзам уповільнює 

приріст індексу тесту Душаніна і цілком нівелює поліпшення тесту Штанге, так що інтегральний 

ефект комплексу виявляється нижчим за контрольний: 1,03, при цьому ефект самого бальзаму 

складає 0,96. 

У ліквідаторів під дією СБТК параметри працездатності та надійності обробки інформацій ЦНС 

закономірно не змінювалися. Параметри швидкісних функцій ЦНС теж закономірно не 



змінювалися, за винятком часу простої зорово-моторної реакції (ЧПЗМР) в контрольній групі, який 

зростав на 22%.  

 Індекс тахікардійної реакції на субмаксимальне навантаження в контрольній групі знизився з 

початкового 9,52±1,20 мВт/удар*кг на 1,47±0,62 мВт/удар*кг (р<0,05), тоді як в основній групі при 

аналогічній початковій величині (9,38±1,08 мВт/удар*кг) констатовано приріст на 1,64±0,27 

мВт/удар*кг (p<0,001). Іншими словами, якщо в контрольній групі фізична працездатність 

знизилася на 15%, то в основній - зросла на 18%. 

Обернений зв'язок між фізичною працездатністю та ЧПЗМР підтвердився також за результатами 

бальнеотерапії: коефіцієнт кореляції між змінами обидвох параметрів склав -0,52. 

В окремій серії виявлено, що в контрольній групі, якщо судити за ІТКР,  працездатність 

закономірно знизилася на 5%. Якщо ж судити за показником, який враховує обидва (тахікардійний  

і гіпертензивний) компоненти реакції, то зниження фізичної працездатності виявиться несуттєвим. 

При додатковому застосуванні "Бальзаму Кримський" фізична працездатність за першим 

тестом зросла на 7%, за другим - на 13%. "Бальзам Бітнера" підтвердив свій актопротективний 

ефект, проте він не тільки не перевищував такий вітчизняного фітопрепарату, а й навіть 

невірогідно поступався йому. 

 

ВИСНОВКИ 

1. В експерименті з'ясовано, що дія патогенних факторів чорнобильської катастрофи 

(інкорпорація 137Cs та хронічний стрес) викликає у щурів пригнічення всіх параметрів фагоцитозу, 

моноцитопенію, постаріння крові, лімфобластопенію, плазмоцитоз та еозинофілію. Водночас 

порушуються метаболічні процеси, про що свідчать підвищення сечовини та креатиніну в плазмі 

крові, активності амілази та аспартаттрансамінази. Порушується активність адаптивних залоз 

внутрішньої секреція (гіпертрофія кори наднирників), пригнічується мікросомальне 

гідроксилювання ксенобіотиків печінкою. В цілому можливо констатувати дизбаланс та 

погіршення скерованості регуляції основних процесів життєдіяльності у піддослідних щурів. 

2. Вживання на тлі дії патогенних факторів чорнобильської катастрофи фітоадаптогенів 

(жень-шень та "Бальзам Кримський") редукує, превентує та реверсує патологічні в лімфоїдно-

мієлоїдній тканині, діяльності кори наднирників, стані ліпідного і азотистого метаболізму, 

покращує гідроксилювання ксенобіотиків. Фітоадаптоген "Бальзам Кримський" викликає дещо 

відчутніший позитивний ефект порівняно із жень-шенем. 

3. Комплексне клініко-фізіологічне обстеження дітей, мешканців радіактивно забруднених 

теренів, встановило пригнічення функціональної активності мієло-лімфоїдної системи, активності 

та якості фагоцитозу, пригнічення активності наднирників, зниження активності симпатичної 

системи та виникнення дизбалансу у діяльності симпато-парасимпатичної системи. У всіх дітей 

порушуються когнітивні функції та зменшується працездатність. 

4.  Комплексне клініко-фізіологічне обстеження ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які перебували 

на курорті Трускавець з приводу соматичних захворювань, встановило наявність у всіх обстежених 

адаптаційно-компенсаторної системи в тих же ланках, що і у мешканців забруднених теренів, які 

відмічені у пункті 3 викладених висновків. Водночас у ліквідаторів аварії на ЧАЕС встановлено 

порушення когнітивних функцій та зниження працездатності. 

5. Порівняльна комплексна клініко-фізіологічна оцінка встановила, що СБТК та СБТК з 

доданням фітоадаптогену "Бальзам Кримський" виликають односкеровані позитивні зсуви у 

показниках стану мієло-лімфоїдної системи, фагоцитозу, клітинної та гуморальної ланок імунітету, 

адаптаційних залоз внутрішньої секреції, ліпідного і азотистого обмінів, стану вегетативної 

нервової системи. Слід підреслити, що додання до СБТК фітоадаптогену сприяло більш значущим 

зсувам, крім того, позитивні зміни були більш значущими у дітей, мешканців забруднених теренів, 

ніж у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що вочевидь пов'язано з віковими особливостями діяльності 

адаптаційно-компенсаторних систем. 

6. Комплексне дослідження встановило, що СБТК сприяє у мешканців забрунених теренів 

підвищенню швидкості та якості обробки інформації, але стан фізичної працездатності не 

змінюється. У ліквідаторів аварії на ЧАЕС спостерігається підвищення швидкості обробки 

інформації без змін якості цієї функції під впливом СБТК, фізична працездатність у цього 

контингенту підвищувалась. Різниця у реакціях на дії бальнеочинників зумовлена віковими 

особливостями діяльності ЦНС у різних контингентів обстежених. 

7. Додаток до СБТК фітоадаптогенів не викликав значних змін в реакціях показників 

діяльності ЦНС у обстежених пацієнтів. При цьому у дітей, мешканців забруднених теренів, 



відмінність від елімінованого СБТК складалась з підвищення швидкості обробки інформації без 

змін якості цієї обробки, а у ліквідаторів аварії взагалі ніяких відмінностей не спостерігалось.    
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Л.О. ЧЕБАНЕНКО, О.Г. ЛУЖЕЦЬКИЙ, І.С. ФЛЮНТ  

 

САНОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ  БАЛЬЗАМУ 

"ТРУСКАВЕЦЬКИЙ" ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІМУНОДИСФУНКЦІЇ 

 

Фітопрепарати посідають гідне місце в арсеналі імунотропних засобів.  Вода "Трускавецька", на 

відміну від знаменитої "Нафтусі", вважається цілком позбавленою фізіологічної активності, в тому 

числі імунотропної, і віднесена до розряду столових вод. За даними Трускавецької наукової школи 

бальнеології і фітотерапії, існує можливість потенціювання імунотропної дії води "Нафтуся" 

шляхом її сумісного вживання із фітоадаптогенами. В руслі даної концепції Філем В.М. проведено 

експериментальне дослідження, в котрому досягнена амеліорація бальнеологічної, передовсім 

імунотропної, активності води "Трускавецька" шляхом збагачення її алоє. Ми поставили перед 

собою мету потенціювати фізіологічну активність води "Трускавецька" шляхом збагачення її 

біоактивними речовинами семи головних лікарських рослин України (табл. 1): м'яти перцевої, 

звіробою, деревію, полину гіркого, ромашки лікарської, подорожника великого і кропиви 

дводомної. 

Для виготовлення бальзаму спочатку змішували медичний етиловий спирт міцністю 96о із 

водою "Трускавецька" (свердловина 16-РК) у співвідношенні 1:1,4 для досягнення міцності 40о, 

після чого впродовж 14 днів настоювали (у темряві, при кімнатній температурі, без доступу 

повітря) перелічені зілля, взяті у одинакових масах, у пропорції 1:10. На завершальному етапі 

настоянку відфільтровували і зберігали у закритій посудині із темного скла.  

Позаяк одним із головних атрибутів фізіологічної активності фітопреперату є його адаптогенна 

здатність, яка проявляється, передовсім, у обмеженні чи відверненні патологічних проявів стресу, 

першим завданням для досягнення поставленої мети стало експериментальне дослідження саме 

стреслімітуючої дії тестованого фітопреперату.   

Експеримент поставлено на 58 білих щурів обох статей лінії Wistar масою 200-250 г, 

розділених на 4 групи: умовно інтактну, контрольну, дослідну і еталонну. Тварини першої групи 

практично не піддавались стресуючим впливам, отримуючи лише через зонд водопровідну воду із 

розрахунку 2% від маси тіла одноразово щоденно впродовж семи днів. 

Наступного дня після закінчення курсу напоювання спочатку брали пробу периферійної крові 

(шляхом надрізу кінчика хвоста), в якій підраховували лейкоцитограму, оцінювали активність, 

інтенсивність і завершеність фагоцитозу Staph. aureus нейтрофілами і моноцитами, визначали 

відносний вміст великих грануловмісних лімфоцитів (натуральних кіллерів), їх активність, 

теофілінрезистентної і теофілінчутливої субпопуляцій Т-лімфоцитів та популяції В-лімфоцитів. 

Після забору крові під легким ефірним наркозом реєстрували ЕКГ, вводячи голчасті електроди під 

шкіру лапок, з наступним розрахунком параметрів варіаційної кардіоінтервалограми: амплітуди 

моди (АМо) і варіаційного розмаху (ΔХ) - корелятів симпатичного і вагального тонусів відповідно. 

Експеримент завершували декапітацією тварин з метою збору максимально можливої кількості 

крові, яку розділяли у дві пробірки для отримання шляхом центрифугування сироватки і плазми. В 

біорідинах визначали концентрацію кортизолу і тироксину (імуноферментним методом) та кальцію 

(за реакцією з арсеназо ІІІ), калію і натрію (метод полум'яної фотометрії).  Окрім крові, у тварин 

видаляли селезінку, тимус і шлунок. З імунних органів робили мазки-відбитки для підрахунку 

сплено- і тимоцитограми відповідно. Шлунок розрізали по великій кривизні, монтували його на 

гастролюміноскоп і під лупою оцінювали ерозивно-виразкові пошкодження.  

Тварини контрольної групи після курсу напоювання водопровідною водою піддавались водно-

іммерсійному стресу. Наступного дня проводили тестування, як це описано вище. Щурі дослідної 

групи  отримували замість водопровідної води бальзам "Трускавецький"  за  аналогічною схемою, 

після чого слідував ВІС і тести. В еталонній групі давали щурам настоянку жень-шеню (в-ва 

"Лубнихімфарм") в дозі 0,5 мл/кг, розчиненій у водопровідній воді такого ж об'єму, як і в 

попередніх групах.         



Таблиця 1 

 Фармацевтично-терапевтична характеристика фітосировини, використаної для приготування 

бальзаму "Трускавецький" (приведено за: [20]).  

 
Назва Виробник Лікувальна дія Показання Протипоказання Хімічний склад 
Звіробою 
трава 

ЗАТ фарма-
цевтична  
фірма 

"Віола" 

В'яжучий, 
антисептичний, 
антистресорний, 
імунотропний засіб 

Дискінезії жовчних 
шляхів; 
Гепатити; 
Холецистити; 
Гострі і хронічні 
коліти; 
Проноси; 
Метеоризм; 
Гіпоацидний 
гастрит; 
Гінгівіти; 
Стоматити 

Підвищена 
індивідуальна 
чутливість; 
Гіпертонічна 
хвороба 

Антоціани 
Аскорбінова к-та 
Барвники 
Біометали 
Глікозиди 
Дубильні р-ни 
Ефірна олія 
Каротин 
Катехіни 
Сапоніни 
Смолисті р-ни 
Фітостерин 
Флавоноїди 

Кропиви 
листя 

ЗАТ фарма-
цевтична  
фірма 

"Віола" 

Гемостатичний, 
антистресорний, 
імунотропний засіб 

Легеневі кровотечі; 
Ниркові кровотечі; 
Маткові кровотечі; 
Кишкові кровотечі; 

Ранній дитячий 
вік (до 12 років); 
Підвищена 
індивідуальна 
чутливість 

Біометали 
Вітаміни С, В1,В2 
Глікозиди 
Дубильні р-ни 
Каротиноїди 
Органічні к-ти 
Пантотенова к-та 

Ромашки 
квіти  

ЗАТ фарма-
цевтична  
фірма 

"Віола" 

Протизапальний,  
спазмолітичний, 
антистресорний, 
імунотропний засіб 

Кишкові розлади Ранній дитячий 
вік (до 12 років); 
Підвищена 
індивідуальна 
чутливість; 

Апігенін-глікозиди 
Вітаміни 
Ефірна олія 
Кумаринові  сполуки 
Органічні к-ти 
Полісахвриди 
Холін 

М'яти 
перцевої 
листя 

ЗАТ 
"Ліктрави" 

Засіб, що 
подразнює нервові 
закінчення, 
антистресорний, 
імунотропний засіб 

Захворювання 
шлунково- 
кишкового тракту; 
Холецистити; 
Гепатити; 
Холангіт; 
Жовчнокам'яна 
хвороба; 

Ранній дитячий 
вік (до 3 років); 
Підвищена 
індивідуальна 
чутливість 

Біометали  
Гіркоти 
Ефір валеріанової к-ти 
Ефір оцтової к-ти 
Ефірна олія 
Каротин 
Органічні к-ти  
Таніни 
Флавоноїди 

Полину 
гіркого 
трава 

ЗАТ фарма-
цевтична  
фірма 

"Віола" 

Гіркота для 
збудження апетиту  
і покращення 
секреторної 
діяльності органів 
травлення, 
імунотропний засіб 

Анорексія 
Гіпоацидний 
гастрит 

Підвищена 
індивідуальна 
чутливість; 
Жовчнокам'яна 
хвороба 

Аскорбінова к-та 
Білкові р-ни 
Вітаміни групи В 
Дубильні р-ни 
Ефірна олія 
Каротин 
Органічні к-ти  
Слизисті р-ни 
Смолисті р-ни 

Подорож-
ника 
великого 
листя 

ЗАТ фарма-
цевтична  
фірма 

"Віола" 

Відхаркувальний 
засіб 

Захворювання 
дихальних шляхів; 
Анацидні гастрити; 
Хронічні коліти; 
Зовнішньо для 
прискорення 
загоювання ран 

Підвищена 
індивідуальна 
чутливість 

Алкалоїди 
Аскорбінова к-та 
Вітамін К 
Гіркоти 
Глікозиди 
Дубильні р-ни 
Каротин 
Пектини 
Полісахариди 
Флавоноїди 

Деревію 
трава 

ЗАТ фарма-
цевтична  
фірма 

"Віола" 

Антигеморагічний 
засіб; 
Засіб, що впливає 
на тканинний обмін 

Маткові кровотечі; 
Запальні процеси 

Ранній дитячий 
вік (до 12 років); 
Підвищена 
індивідуальна 
чутливість 

Гіркоти 
Дубильні р-ни 
Ефірна олія 
Каротин  
Органічні к-ти 
Сесквітерпени 
Смолисті р-ни 
Флавоноїди 



Констатовано, що на наступний день після "надзвичайного" впливу у контрольних тварин 

підвищується рівень в крові кортизолу (на 47%), мінералокортикоїдна активність (на 13%) і 

симпатичний тонус (на 12%), тоді як рівень тироксину проявляє тенденцію до зниження (на 7%), 

тобто розвивається типова картина загагальної адаптаційної реакції напруження - стресу. Водночас 

знижується вагальний тонус (на 32%), тобто симпато-вагусний баланс зміщується в бік 

стресреалізуючої системи. Додатковим свідченням є підвищення Ca/K-коефіцієнту плазми (на 

20%). Інтегральний індекс стану нейро-ендокринних систем (НЕС), розрахований як середньо-

геометричне індексів девіації  перелічених параметрів з врахуванням їх "фізіологічного знаку", 

складає 1,23, а при використанні сигмальних відхилень (d): +0,69. Жень-шень практично цілком 

відвертає відхилення НЕС (1,07 і +0,17 відповідно), тоді як тестований бальзам - лише мінімізує їх 

(до 1,14 і  +0,40 відповідно). 

Описані нейро-ендокринні прояви стресу супроводжуються типовими змінами 

лейкоцитограми периферійної крові: лімфопенією, еозинопенією і моноцитопенією за 

реципрокного підвищення вмісту сегментоядерних (СЯН) і паличкоядерних (ПЯН) нейтрофілів та 

тенднцїї до лейкоцитозу, так що інтегральні  індекси відхилення лейкограми досягають 1,23 і 

+1,16. Бальзам зменшує їх до 1,14 і +0,47, тоді як жень-шень цілком попереджує стресорні 

відхилення лейкограми (1,01 і -0,16 відповідно). 

Розвиток стресу проявляється наступними змінами імунограми: зниженням природної кілерної 

активності лімфоцитів (на 25%) і індексу кілінгу нейтрофілів (на 17%)  в поєднанні із підвищенням 

фагоцитарного індексу моноцитів (на 10%), а також імунорегуляторного індексу, тобто 

гіпосупресією, за рахунок, головним чином, зниження вмісту Т-супресорів та, в меншій мірі, 

підвищення Т-гелперів. У підсумку інтегральні індекси стресорної імунодисфункції досягають 1,22  

i +1,14. Бальзам мінімізує їх (до 1,12 i +0,91), тоді як жень-шень навіть реверсує (до 0,96 i -0,38). 

Ще один класичний прояв реакції стресу - інволюція тиміко-лімфоїдної тканини -  

супроводжується підвищенням вмісту в тимоцитограмі макрофагів і в спленоцитограмі - 

ретикулоцитів, так що інтегральні індекси тимо-спленоцитограми складають відповідно 1,17 і 

+0,57. Стосовно них стреслімітуючий ефект бальзаму виявився навіть сильнішим від такого жень-

шеню (1,03 і +0,27 проти 1,08 і +0,57 відповідно). 

Порівняльні стреслімітуючі ефекти фітопрепаратів (за індексами D) візуалізовані на рис.1. В 

цілому, з врахуванням 22 параметрів, жень-шень обмежує нейро-ендокринно-імунні прояви стресу 

на 72%, а апробовуваний бальзам - на 42%.      

Рис. 1. Порівняльні стреслімітуючі ефекти бальзаму "Трускавецький" 

(дослід) і настоянки жень-шеню (еталон)
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Стосовно захисту від стресорної ульцерації слизової шлунку бальзам теж поступається перед 

жень-шенем, зменшуючи загальну довжину виразок від 3,7±0,7 мм до 2,0±1,0 мм, тоді як 

еталонний фітоадаптоген - до 1,0±0,3 мм. 

Отже, новий фітотерапевтичний препарат - бальзам "Трускавецький" - в умовах водно-

імерсійного стресу у щурів чинить суттєвий протективний лімітуючий ефект стосовно параметрів 

нейро-ендокринно-імунної системи та слизової шлунку, поступаючись все ж перед класичним 

фітоадаптогеном жень-шенем. Це стало підставою для його клінічної апробації.  

Об'єктом дослідження: були 80 дітей обох статей віком 12-17 років з хронічними 

захворюваннями органів травлення (гастрити, холецистити та їх поєднання), котрі лікувались на 

курорті Трускавець. Після первинного тестування щоденний контингент із 10-14 осіб розділяли на 

дві групи, приблизно рівноцінні за статево-віковим складом та інтегральним імунним статусом, так 

що у підсумку було сформовано контрольну групу (38 осіб) і основну (42 особи). Пацієнти 

контрольної групи отримували стандартний бальнеотерапевтичний комплекс (СБТК): щоденне 

пиття біоактивної води Нафтуся (12-13 мл/кг за добу, 18-20оС, тричі на день, за 1 год до їжі); 

мінеральні купелі (концентрація Cl-SO4-Na-Mg солі 20-30 г/л, to - 36-37о С, тривалість 8-10 хв) через 

день; аплікації озокериту на поперекову ділянку (45оС, експозиція  30 хв, через день); дієта №5, 

ЛФК (РР - ІІ-ІІІ), тоді як в основній групі призначали додатково бальзам "Трускавецький" 

(попередньо деалкоголізований) по 5 мл за 1 год до їжі тричі денно впродовж 2 тижнів. На другий 

день після завершення курсу проводили повторне тестування. 

Для отримання референтних показників обстежили в цей період 30 здорових дітей обох статей 

аналогічного віку, мешканців Трускавця.  

Основний предмет дослідження - імунний статус, який оцінювали за  тестами І і ІІ рівнів, 

користуючись уніфікованими методиками.  

Ретроспективно, після оцінки інтегрального початкового стану Т- і кіллерної ланок, обидві 

групи пацієнтів було розділено на дві підгрупи: І - із зниженими показниками, а ІІ - із показниками  

в межах норми. Таким чином склались "Т-, К-дефіцитна" група А (61 особа) і "Т-, К-нормальна" 

група Б (19 осіб). Доцільність такого поділу грунтується на положенні про зумовленість 

імунотропних ефектів початковими рівнями імунних параметрів, що вписується у  "закон 

початкового рівня" Wilder J.  

Виявлено, що початково знижений рівень популяції Т-лімфоцитів в І контрольній підгрупі 

зростає пересічно на 7,0%, тоді як в І дослідній - на 12,1%.  Ефект фітокомпозиції (ЕФ) per se, 

розрахований за принципом Webb L., складає для групи А +4,8%. З іншого боку, початково 

нормальний рівень CD3+-клітин в ІІ контрольній підгрупі знижується на 9,6%, а в ІІ дослідній - 

лише на 3,5%, тобто самостійний ефект фітокомпозиції в групі Б знову має стимулювальний 

зарактер (+6,8%.). Отже, в цілому для контингенту бальзам "Трускавецький" діє на вміст загальних 

Т-лімфоцитів стимулювально (+5,8%), незалежно від його початкового рівня. 

Знижений рівень субпопуляції Т-гелперів/індукторів під впливом СБТК зростає на 6,5%, а за 

умови доповнення його бальзамом - на  15,9%, тобто стимулювальний ефект останнього складає 

8,8%. Майже аналогічний ЕФ (+9,7%) констатовано в групі Б: бальзам "Трускавецький" практично 

цілком відвертає зниження нормального рівня CD4+-клітин, спричинене СБТК. Близькі кількісно і 

аналогічні якісно ефекти бальзаму зареєстровано і стосовно рівнів "активних" Т-лімфоцитів. 

На знижену проліферативну реактивність Т-лімфоцитів СБТК суттєво не впливає, знижуючи на 

12,9% таку, що знаходиться у верхній зоні діапазону норми. Додаткове застосування бальзаму 

значуще підвищує знижену РБТЛ і майже цілком відвертає зниження нормальної  РБТЛ, тобто 

бальзам спричиняє per se мітогенний ефект, практично незалежний від початкового рівня 

реактивності на ФГА: +5,7% і +7,6% за зниженої і нормальної РБТЛ  відповідно. 

Максимальний стимулювальний ефект бальзаму зареєстровано стосовно вмісту 

теофілінрезистентної субпопуляції Т-лімфоцитів, котра, своєю чергою, найчутливіша до впливу 

СБТК. Зокрема, знижений рівень ЕТФР-клітин в І контрольній підгрупі підвищується на 13,2%, 

натомість нормальний рівень в ІІ контрольній підгрупі - знижується на 19,3%. Бальзам потенціює 

стимулювальний ефект СБТК до +30,2% і мінімізує інгібіторний до -6,3%, тобто per se чинить 

приблизно одинакові стимулювальні ефекти за різних початкових рівнів ЕТФР-РУЛ (+15,0% і 

+17,5%). З іншого боку, на рівень теофілінчутливих Т-лімфоцитів ні СБТК, ні доповнений 

бальзамом, суттєво не впливають. 

Стимулювальний ефект СБТК на загальний стан Т-ланки у осіб із Т-імунодефіцитом складає 

всього +5,4%, додаткове застосування бальзаму підвищує цей ефект до +13,7%, тобто самостійний 

ефект бальзаму складає +7,9%. З іншого боку, бальзам мінімізує депресорний ефект СБТК на 



початково нормальний інтегральний стан Т-ланки від -10,9% до -3,5%, що всідчить за його 

самостійний стимулювальний ефект величиною +8,3%. В цілому для контингенту 

стимулювальний ефект бальзаму "Трускавецький" на Т-ланку імунітету складає +8,1%. 

Додаткове застосування бальзаму "Трускавецький" спричиняє практично цілковиту 

нормалізацію знижених в такій же мірі параметрів, не впливаючи на нормальний рівень 

субпопуляції супресорів. Інтегральний індекс D6 стану Т-ланки в І контрольній підгрупі зростає на 

0,39σ, а в І дослідній - на 0,85σ, отже, ефект бальзаму per se складає +0,46σ. З іншого боку, за умов 

початково нормального стану Т-ланки в ІІ контрольній підгрупі ті ж параметри переміщуються із 

верхньої зони діапазону норми до нижньої, знову ж за відсутності суттєвої динаміки початково 

нормального рівня теофілінчутливої субпопуляції Т-лімфоцитів. Бальзам "Трускавецький" 

мінімізує депресію до рівня середньої зони норми: від -0,94σ  до -0,40σ, тобто його самостійний 

стимулювальний ефект складає +0,54σ. Отже, незалежно від початкового стану Т-ланки імунітету, 

бальзам "Трускавецький" чинить на неї стимулювальну дію, величина якої складає +0,50σ.  

З-поміж параметрів кіллерної ланки під впливом СБТК рівень натуральних кіллерів 

підвищується на 14,3% - від нижньої зони норми до середньої; в поєднанні із бальзамом  

стимулювальний ефект посилюється до +24,6% - до верхньої зони норми, що свідчить за 

самостійний ефект бальзаму +9,1%. В групі Б із рівнем CD16+-клітин на верхній межі норми 

констатовано зниження його на 21,7% (до середньої зони норми) за контрольних умов, та лише на 

6,1% - за умов додаткового вживання бальзаму, тобто останній per se чинить стимулювальний 

ефект +19,8%. 

Природна кіллерна активність (ПКА), зумовлена CD16+-лімфоцитами, будучи суттєво 

зниженою в групі А, в контрольній підгрупі підвищується на 21,2%, не досягаючи, все ж, нижньої 

межі норми, натомість в дослідній підгрупі стимулювальний ефект складає +32,5%, завдяки 

ефекту бальзаму per se +9,3%; що сприяє майже повній нормалізації ПКА. З іншого боку, бальзам 

суттєво пом'якшує несприятливий ефект СБТК на ПКА в групі Б, зменшуючи виразність зниження 

від   -18,9% до -9,5%, що зумовлено його самостійним стимулювальним ефектом +11,6%.    

     На знижену антитілазалежну цитотоксичність (АЗЦТ) СБТК практично не впливає, натомість 

бальзам спричиняє її нормалізацію, підвищуючи per se на 23,7%. Нормальна   АЗЦТ суттєво не 

змінюється ні в контрольній, ні в дослідній підгрупах. 

Рівень Т-кіллерів виявився в межах звуженої норми в усіх чотирьох підгрупах і суттєво не 

змінювався під впливом як СБТК, так і доповненого бальзамом. 

На інтергальний стан кіллерної ланки осіб "дефіцитної" групи А бальзам чинить самостійний 

стимулювальний ефект +10,1%, посилюючи ефект СБТК від +10,9% до 22,1%; аналогічний ефект 

бальзаму per se (+11,2%) мінімізує гальмівну дію СБТК у осіб "нормальної" групи Б від -14,2% до            

-4,6%. При цьому інтегральний індекс D4 в І контрольній підгрупі  переміщується із зони дефіциту 

Іа ст. у нижню зону норми, натомість в підгрупах групи Б переміщення здійснюється у 

протилежному напрямку - від верхньої зони норми до нижньої. В обидвох випадках бальзам 

чинить практично одинакові стимулювальні ефекти: +0,34 σ і +0,32 σ відповідно. 

Стосовно В-ланки виявлено, що у дітей групи А (з дефіцитом Т- і К-ланок) 4 її початкові 

параметри  із 5 знаходяться в межах норми і суттєво не змінюються ні в контрольній, ні в 

дослідній підгрупах. При цьому вміст В-лімфоцитів проявляє тенденцію до підвищення (на 3,3% і 

4,6% в контролі і досліді відповідно), а IgM - до зниження (відповідно на 8,4% і 4,5% ), так що 

ефект бальзаму per se практично відсутній. Натомість тенденції змін IgG різноскеровані, отже, 

бальзам як такий знижує його рівень на 14,1%. Рівень ЦІК в контрольній підгрупі переміщується 

від верхньої зони норми у нижню, тоді як у дослідній - залишається у верхній зоні, що свідчить за 

стимулювальний ефект бальзаму per se (+26,8%). Початково знижений параметр В-ланки - рівень 

IgA - під впливом СБТК практично не змінюється, тоді як додаткове призначення бальзаму майже 

повністю нормалізує гіпоімуноглобулінемію А, що теж вказує на його самостійний стимулю-

вальний ефект (+25,6%). 

Отже, у дітей групи А бальзам "Трускавецький" per se на початково нормальні рівні В-

лімфоцитів і IgM суттєво не впливає, рівень IgG  знижує, ЦІК - підвищує, як і початково знижений 

рівень IgA. Інтегральний стан В-ланки в контролі ледь знижується (на 4,7%), а в основній групі - 

дещо підвищується (на 2,5%), так що стимулювальний ефект бальзаму на В-ланку складає 7,6%. 

У дітей групи Б (з нормальним станом Т- і К-ланок) початковий інтегральний стан В-ланки 

теж знаходився в межах норми. Разом з тим, реакції окремих його параметрів на терапію мали 

деякі відмінності від таких в групі А. Зокрема, гіпоімуноглобулінемія А в контролі нормалізується, 

підвищуючись на 17,4%, натомість в основній групі проявляє тенденцію до дальшого зниження на 



4,7%, що свідчить за знижувальний ефект бальзаму  per se (на 18,8%).  

Дещо менший знижувальний ефект (-13,2%) бальзам чинить і на початково нормальний рівень 

IgM, реверсуючи стимулювальну тенденцію (+5,7%) з боку СБТК. Натомість на нормальний рівень 

IgG бальзам діє стимулювально (+12,7%), відвертаючи знижувальну тенденцію (-9,9%) з боку 

СБТК. Нарешті, початково нормальні рівні В-лімфоцитів і ЦІК суттєво не змінюються ні в 

контрольній, ні в основній підгрупах, а отже, не підлеглі і впливу бальзаму per se. Інтегральний 

стан В-ланки теж практично не змінюється, що зумовлено різноскерованими зсувами окремих її 

параметрів.   

Фагоцитарна ланка імунітету, на відміну від В-ланки, виявилась пригніченою у дітей обидвох 

груп. Стосовно дітей із одночасно пригніченими Т- і К-ланками (група А) констатовано, що 

найбільшою мірою пригнічена активність фагоцитозу (до рівня нижньої зони Іб ст.), меншою 

мірою - його інтенсивність і завершеність, а також активність лізоциму слини (на межі між Іа і Іб 

ст.), тоді як активність лізоциму плазми виявилась в межах норми.  

Під впливом СБТК фагоцитарний індекс підвищується на 19,3%, а за додаткового вживання 

бальзаму - на 23,7%, тобто ефект останнього per se складає 3,7%. Дещо відчутніше (+5,3%) впливає 

бальзам на індекс кіллінгу, збільшуючи міру його підвищення від 12,6% до 18,6%. Разом з тим, 

мікробне число підвищується однаковою мірою як в контрольній, так і в основній підгрупах (на 

61% і 60% відповідно), досягаючи зони норми. Бактерицидна здатність нейтрофілів (БЦЗН) - 

кількість мікробів, яку здатні знешкодити нейтрофіли, що містяться в 1 л крові - в контрольній 

підгрупі дітей зростає на 128%, не досягаючи все ж нижньої межі норми, тоді як в основній 

підгрупі вона повністю нормалізується (приріст 190%). Звідси легко розрахувати, що бальзам per 

se підвищує БЦЗН на 27,4%. Натомість на активність лізоциму слини бальзам самостійно 

практично не впливає, а на лізоцим плазми має інгібіторну дію (-10,6%), зводячи нанівець помірну 

стимулювальну дію СБТК. 

З огляду на різноскеровані ефекти на окремі параметри фагоцитарної ланки її інтегральний 

стан в основній підгрупі поліпшується на 41,1% проти 36,7% в контрольній, тобто самостійний 

стимулювальний ефект бальзаму складає всього 3,2%. 

Початковий профіль фагоцитарної ланки у дітей із нормальним станом Т- і К-ланок (група Б) 

практично нагадує такий групи А. Проте його зміни під впливом терапії суттєво відрізнюється.  

Передовсім, додаткове вживання бальзаму зменшує міру підвищення інтенсивності 

фагоцитозу від 64,4% до 39,5%, тобто бальзам per se гальмує його на 14,1%. Водночас ні на 

активність, ні на завершеність фагоцитозу бальзам суттєво не впливає, так що його інгібіторний 

ефект per se на БЦЗН складає лише 9,3%. Разом з тим, бальзам зменшує приріст активності 

лізоциму слини від 29,3% до 14,8%, тобто гальмує її на 11,2%. Натомість на активність лізоциму 

плазми бальзам чинить слабкий стимулювальний ефект (+7,9%), відвертаючи гальмівну тенденцію 

з боку СБТК. В цілому ж на стан фагоцитарної ланки бальзам per se чинить слабкий гальмівний 

ефект (-4,8%), обмежуючи міру його поліпшення від 30,9% до 24,6%. 

Рис. 2.  Стан окремих ланок імунітету у дітей двох контрольних (К) і основних (Д) груп 

напочатку (п) і наприкінці (к) курсу бальнеофітотерапії  
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На рис. 2 сконцентровано підсумки порівняльного аналізу імунотропних ефектів СБТК і 

доповненого бальзамом "Трускавецький" у дітей з початково різними імунними профілями: 

дефіцит Т-, кіллерної (К) і фагоцитарної (Ф) ланок за нормального стану В-ланки (1) та 

нормальний стан Т-, К- і В-ланок в поєднанні із дефіцитом Ф-ланки (2).  

Чітко видно як кількісні, так і якісні імунотропні ефекти, а також їх відсутність. Зокрема, 

внаслідок лікування в першій контрольній підгрупі стан  Т-ланки переміщується із середньої зони 

дефіциту Іа ст. у нижню межу норми, тоді як в основній групі з аналогічним початковим станом 

наступає цілковита нормалізація, тобто дрейф до середини зони норми. За іншого початкового 

стану у дітей другої контрольної підгрупи під впливом СБТК відбувається опускання індексу D Т-

ланки від верхньої зони норми до її нижньої межі, тобто має місце суттєвий інгібіторний ефект, 

але в межах норми. Доповнення СБТК фітопрепаратом мінімізує таку його дію на Т-ланку. 

Сказане, в принципі, прийнятне і для характеристики ефектів на кіллерну ланку, тобто бальзам 

посилює стимулювальну дію СБТК на дефіцитний стан і послаблює його гальмувальну дію на 

нормальний стан. 

На стан В-ланки СБТК практично не впливає в обидвох контрольних підгрупах. Додаткове 

вживання бальзаму реверсує ефекти СБТК, проте лише в межах середньої зони норми. При цьому 

в першій основній підгрупі ця реверсія має стимулювальний характер, натомість в другій - 

гальмівний. 

 

Рис. 3. Порівняльні ефекти (за різницями індексів D) стандартного 

бальнеотерапевтичного комплексу (СБТК) і доповненого 

фітокомпозицією (Ф), а також Ф per se на стан окремих ланок 

імунітету  дітей "дефіцитної" (А) групи  
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Рис. 4. Порівняльні ефекти (за різницями індексів D) стандартного 

бальнеотерапевтичного комплексу (СБТК) і довненого фітокомпозицією (Ф), а також Ф 

per se на стан окремих ланок імунітету  дітей "нормальної" (Б) групи
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Стан фагоцитарної ланки в обидвох контрольних підгрупах суттєво поліпшується, 

переміщуючись із нижньої зони дефіциту Іа ст. до нижньої межі норми. Додаткове вживання 

бальзаму у дітей із одночасним дефіцитом Т- і К-ланок посилює, натомість за умов нормального їх 

стану - послаблює сприятливі зміни фагоцитарної ланки. 

Позаяк початкові стани окремих ланок в різних підгрупах дещо відмінні, точніше про 

імунотропні ефекти двох лікувальних комплексів, а заразом і самостійний ефект бальзаму, можна 

судити за різницями інтегральних індексів D. Виявлено (рис. 3), що у дітей "дефіцитної" (А) групи 

стан Т-ланки в контрольній підгрупі поліпшується на 0,39σ, тоді як в основній - на 0,85σ, тобто 

самостійний стимулювальний ефект фітокомпозиції складає 0,46σ. В дещо меншій мірі (+0,34σ) 

стимулює бальзам і кіллерну ланку, посилюючи ефект СБТК від +0,23σ до +0,57σ. На В-ланку 

фітокомпозиція теж чинить самостійний відчутний стимулювальний ефект (+0,44σ), реверсуючи 

гальмівну тенденцію СБТК (від -0,07σ до+0,37σ). Водночас максимальний в цьому плані приріст 

індексу D фагоцитарної ланки (+0,79σ) з допомогою бальзаму вдається збільшити лише до 0,92σ, 

що свідчить за його слабкий стимулювальний ефект per se (+0,13σ). 

У дітей імунологічно "нормальної" (Б) групи (рис. 4) фітокомпозиція обмежує інгібіторну дію 

СБТК на Т-ланку від -0,94σ до -0,40σ, а на К-ланку - від -0,73σ до-0,41σ, що свідчить за її 

самостійні стимулювальні ефекти, які складають +0,54σ і +0,32σ відповідно. Натомість на 

фагоцитарну ланку і, особливо, В-ланку ефект бальзаму per se має інгібіторний характер (-0,17σ і   

-0,40σ відповідно). При цьому бальзам реверсує стимулювальну тенденцію впливу СБТК на В-

ланку і дещо обмежує відчутну активацію фагоцитарної ланки. 

 

ВИСНОВКИ 

Новий фітотерапевтичний препарат - бальзам "Трускавецький" - в умовах водно-імерсійного 

стресу у щурів чинить суттєвий протективний лімітуючий ефект стосовно параметрів нейро-

ендокринно-імунної системи та слизової шлунку, поступаючись все ж перед класичним 

фітоадаптогеном жень-шенем.   

В умовах клініки бальзам "Трускавецький", вживаний на тлі стандартного бальнео-

терапевтичного комплексу курорту Трускавець, у дітей з поєднаним дефіцитом Т-, кіллерної і 

фагоцитарної ланок імунітету за нормального стану В-ланки чинить на них стимулювальний 

імунотропний ефект. Водночас у дітей з початково нормальним станом Т-, К- і В-ланок та 

пригніченим фагоцитозом стимулювальна дія фітокомпозиції виявлена стосовно лише Т- і К-

ланок, тоді як на В- і фагоцитарну ланки ефект гальмівний. 

 

Відділ експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, 

кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького, м. Трускавець 

 

Дата поступлення: 15.12.2007 р.  



Н.В. ІЖИЦЬКА, Л.М. ВЕЛИЧКО   

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ БІОРИТМОЛОПЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ХВОРИХ 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

 

Мета: вивчити вплив біоритмів на метаболізм глюкози у хворих цукровим діабетом та 

впровадити в практику принципи діагностики та лікування цукрового діабету з урахуванням 

аспектів сучасної біоритмології. 

Завдання: 

1. Вивчити вплив циклічних змін біоригмів на живі організми. 

2. Визначити найбільш оптимальний час для контролю рівня глікемії у пацієнтів з цукровим 

діабетом. 

3. Визначити максимально комфортний графік введення інсуліну у пацієнтів з цукровим 

діабетом. 

За останні роки у всьому світі відмічається підвищення інтересу до вивчення ритмічної 

організації життєдіяльності організму, як в умовах норми, так і патології. Живі організми, будучи 

невід'ємною частиною Природи, не можуть не підпорядковуватись всезагальному закону 

циклічності. 

Ще Аристотель і Гіппократ писали, що сезонність впливає на захворювання та їх перебіг. 

Життєдіяльність будь-якого організму можлива лише при оптимальному пристосуванні до 

періодичних змін умов зовнішнього середовища. І в плані взаємодії організму і зовнішнього 

середовища велика роль відводиться біологічним ритмам, під якими розуміють автономний процес 

циклічного чергування станів організму (коливання інтенсивності фізіологічних процесів). 

Ідеї про біоритми знайшли своє відображення у вченні східної медицини з її уявленням про 

добовий період циркуляції в організмі життєвої енергії ці. На відміну від східної медицини, 

сучасна медицина значно менше оцінює значимість біологічних ритмів. Уявлення сучасного лікаря 

формуються на основі знання  фізіологічних констант без урахування часової залежності. Разом з 

тим, вимірювання фізіологічних показників, проведених в різний час, може дати зовсім різні 

результати, що свідчить причиною неточної діагностики. 

В кожний момент часу організм представляє собою різну біохімічну і фізіологічну суть. 

Вивченням ритмів (активності і пасивності, які перебігають в нашому організмі) займається 

спеціальна наука - біоритмологія. Відповідно цій науці більшість процесів, які перебігають в 

нашому організмі, синхронізовані з періодичними впливами Сонця, Місяця, Землі і Космосу. Будь-

яка жива система, в тому числі і людина, знаходиться в стані обміну інформацією, енергією і 

речовинами із зовнішнім середовищем. І якщо цей обмін (на будь-якому рівні): інформаційному, 

енергетичному, матеріальному - порушуєгься, то це від'ємно позначається на життєдіяльності 

організму. 

У 1972 році біологи несподівано виявили центральний годинник головного мозку, який 

відповідає маленькій ділянці в зоні епіфізу, що називається супрахіазматичпим ядром. Виявлення 

цієї анатомічної структури дало змогу започаткувати хронобіологію - нову дисципліну, яка 

займається вивченням зв'язку між життям і часом. Було також виявлено, що епіфіз здійснює 

контроль добових і сезонних біоритмів. В темний період доби зростає продукція епіфізом 

мелатоніну, а в світлий - серотоніну. Отже, епіфіз є своєрідною інтегруючою структурою з власним 

біологічним годинником. 

У здорових людей ритми фізіологічних процесів синхронізовані як між собою, так і з ритмами 

навколишнього середовища. Синхронізація біоритмів, збереження їх фазових співвідношень 

забезпечують оптимальні умови функціонування організму і є ознакою здоров'я. 

Розбалансовапість, неузгодженість ритмів (десинхроноз) властиві хворим людям. Виділяють 

два види десинхронозу - внутрішній (неузгодженість біологічних ритмів організму) і зовнішній 

(порушення синхронізації власних біоритмів організму з ритмами навколишнього середовища, 

наприклад з ритмом освітлення). Десинхронози можуть буги як причиною патологічних станів, так 

і супроводжувати їх. Прояви десинхронозу відзначено при багатьох захворюваннях серцево-

судинної, дихальної, ендокринної, травної, сечовивідної та інших систем. 

Знання біологічних ритмів представляє велику цінність для лікарської практики, бо вони 

дозволяють відмовитись від шаблонного призначення лікарських середників. За глибоким 

переконанням схоластичних лікарів, прихильників хронотерапії, з біологічннми ритмами 

необхідно рахуватися при призначенні будь-якого лікування, в тому числі і медикаментозного. 



Медикаментів, про які відомо, в яку пору доби підвищуються їх ефективність і зменшується їх 

побічна дія, поки що небагато, але все ж таки вони є. І тому, дотримуючись принципів 

індивідуальної, безпечної терапії конкретного хворого, лікарі замість шаблонних схем, повинні 

застосовувати хронотерапевтичний підхід. 

Для  ефективного застосування  медикаментів  необхідно знати,  що терапевтичний вплив 

середника, в залежності від часу його призначення, може мати зовсім різні ефекти. Знання 

періодів, коли такий вплив найбільш ефективний, може дати можливість добитися бажаного 

результату із застосуванням менших доз медикаментів, з меншим ризиком розвитку побічних 

ефектів і ускладнень. 

Східна медицина добові ритми зв'язує з активністю і пасивністю меридіанів. Вперше це 

виявили китайці, які записували інформацію посистемно: гіпер- і гіпофункціональні стани 12-и 

основних функціональних систем, по яких циркулює життєва енергія чі. Ще в далекі часи медики 

знали про те, що для кожного органу існує своя функціональна активність і свій лікувальний час. 

Меридіани 

 

Час максимальної  

активності, год. 

Час мінімальної 

активності, год. 

Легень 

 

3-5 

 

15-17 

 Товстого кишківника 

 

5-7 

 

17-19 

 Шлунок 

 

7-9 

 

19-21 

 Підшлункова залоза 

 

9-11 

 

21-23 

 Серце 

 

11-13 

 

23-1 

 Тонкий кишківник 

 

13-15 

 

1-3 

 Сечовий міхур 

 

15-17 

 

3-5 

 Нирки 

 

17-19 

 

5-7 

 Перикард 

 

19-21 

 

7-9 

 Трьох частин тіла 

 

21-23 

 

9-11 

 Жовчевмй міхур 

 

23-1 

 

11-13 

 Печінка 

 

1-3 

 

13-15 

 В час максимальної активності органу чи системи вони працюють з підвищеним 

навантаженням і тому, якщо в період з 9 до 11 години ранку зробити аналіз крові на рівень глікемії, 

то є імовірність одержати недостовірні результати, оскільки підшлункова залоза в ці години 

працює з підвищеною активністю і виділяє достатню кількість інсуліну, щоб врівноважити рівень 

глікемії. Тому одноразове обсгеження рівня цукру крові в час максимальної активності 

підшлункової залози є недостатнім. Медичне обстеження найкраще проводити в несприятливі 

години доби. В ці години знижуються компенсаторні можливості організму і тому легше виявити 

відхилення від норми в стані здоров'я. 

У пацієнтів з цукровим діабетом найбільший гіпоглікемічний ефект інсуліну спостерігається 

саме в час з 8 до 12 години ранку. Тому в ці години при введенні дози інсуліну слід зважати на 

активність підшлункової залози та на продукування нею власного інсуліну. 

У деяких пацієнтів з цукровим діабетом можуть виникати труднощі у встановленні 

відповідного графіку введення інсуліну. У таких хворих періодичне введення інсуліну в комплексі 

з регулярним прийомом їжі і режимом фізичного навантаження є неефективним для підтримання 

рівня глюкози в крові в нормальних межах. Замість цього можуть бути нерегулярні флуктуації 

(наприклад, при слідкуванні за рівнем глюкози в крові після його підвищення). Для таких пацієнтів 

необхідно розробляти схеми введення інсуліну, які грунтуються на даних про наявний рівень 

цукру в крові і розумінні динаміки системи його регуляції. 

 Більшість захворювань людини характеризуються незвичайною і складною динамікою. 

Аналіз механізмів, які лежать в основі таких захворювань, пов'язаний з теоретичним аналізом 

динаміки, яка спостерігається. Методи вивчення цих проблем полягають у формулюванні 

теоретичних і біологічних моделей хвороби. Метою досліджень таких є допомога у розробці нових 

діагностичних і терапевтичних стратегій у лікуванні пацієнтів. 

 



ВИСНОВКИ 

1. Циклічні зміни біоритмів впливають на всі живі організми. Десинхронози можуть бути 

причиною розвитку всіх захворювань або супроводжувати їх та ускладнювати перебіг 

захворювання. 

2. У хворих з цукровим діабетом для запобігання псевдопозитивних результатів необхідно 

визначати рівень цукру крові в години найменшої активності підшлункової залози (або циклічно). 

3. У хворих на цукровий діабет, для яких важко встановити графік введення інсуліну, варто 

дотримуватися принципів біоритмології для встановлення максимально комфортної схеми 

введення інсуліну. 

 

Кафедри сімейної медицини, нетрадиційної медицини та реабілітації Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького 

 

Дата поступлення: 23.03. 2008 р. 

 



         УДК  616.147.3 

І.В. НІЩЕТА, З.О. ТОПОРІВСЬКА, С.Л. ПОПЕЛЬ  

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК В 

САНАТОРНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ. 

 

Багато захворювань серцево-судинної системи ефективно лікуються на курорті Трускавець як 

супутня патологія. Серед таких захворювань частота варикозної хвороби складає 38%.  

Частота хронічної венозної недостатності досягає 40 % у жінок і 17 % у чоловіків. За 

епідеміологічними даними, варикозним розширенням вен і наслідками перенесеного 

тромбофлебіту поверхневих і глибоких вен в Росії страждають 35млн., в Європі та Америці  

хворіють 25% населення, по Україні цей показник становить 11%. 

    Прогресування хвороби наростає з віком, а найбільша частота звертань приходиться на період 

22–55 років. Якщо зовсім недавно пік захворюваності хронічною венозною недостатністю 

приходився на вікову групу 55–65 років, то в даний час більш всього хворих відзначено у віці 40–

45 років. Вперше симптоми виявляються у 60 % хворих до 30 років. Більш ніж у половини жінок 

хронічна венозна недостатність маніфестує під час вагітності. 

Варикозним розширенням вен називається їх необоротне розширення і подовження, що 

наступає в результаті грубих патологічних змін венозних стінок і клапанного апарату. В організмі 

людини подібне варикозне розширення вен може спостерігатися в будь-якій області, в тому числі і 

гемороїдальній,  але частіше пошкоджуються  поверхневі вени нижніх кінцівок. 

      Клінічні прояви варикозного розширення вен нижніх кінцівок різні і залежать від стадії 

захворювання. Виділяють дві стадії варикозного розширення поверхневих вен нижніх кінцівок: 

стадію компенсації (А, Б) і стадію декомпенсації (без трофічних порушень, з трофічними 

порушеннями) (Савельев В.С. і ін., 1972). 

Нами спостерігались 12 жінок віком 40-50 років, які хворіли варикозною хворобою нижніх 

кінцівок у стадії компенсації, без ускладнень. У них було відмічено наступні фактори ризику: 

•       спадкову схильність ( у 6 осіб) ; 

•       артеріальну гіпертензію ( у 8 осіб) ; 

•       ожиріння ( у 8 осіб) ; 

•       тривалі фізичні навантаження (у 5 осіб); 

•       травми тазу і нижніх кінцівок ( у 1 особи); 

•       запальні захворювання органів малого тазу ( у 3 осіб); 

•       гормональну контрацепцію (4 особи); 

•       вагітність, пологи і післяродовий період ( у 12 осіб). 

Частота останнього фактора пояснюється зміною гормонального фону, збільшенням об'єму 

циркулюючої рідини, здавленням вен маткою, підвищенням маси тіла. Концентрація естріолу під 

час вагітності зростає майже в 60 разів. Естроген стимулює вироблення в печінці вітамін-К-

залежних чинників згортання (II, VII, IX, X), знижують кількість антитромбіна III, тобто мають 

прокоагулянтну дію. 

Вміст прогестерону, що збільшується під час вагітності, приводить до стимуляції 

дегенеративно-дистрофічних змін колагенових і еластичних волокон. Відбувається зниження 

тонусу вен і розширення їх просвіту, яке усугубляє розвиток артеріоло-венулярного шунтування. 

Крім того, в кінці послідового періоду пологів відбувається викид в кров тканинного 

тромбопластину. 

    Існуючі способи лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок можна розділити на 

чотири групи: консервативні, склерозуючі (ін'єкційні); хірургічні, комбіновані. 

Санаторно-курортне лікування є найбільш ощадливим і досить ефективним. Мета санаторно-

курортного лікування полягає в підвищенні якості життя та працездатності пацієнта, недопущення 

наслідків ускладнень. 

     Для цього ми розробили лікувальні комплекси, які застосовувались нашим пацієнткам: курс 

лікування становив 18-20 днів. 

- прийом слабомінералізованої Нафтусі  по 150-200 мл  тричі на день 

- дієтичне харчування (зниження вмісту кухонної солі , збільшення асортименту К-вмісних  

продуктів) 

- щоденний спеціальний ЛФК-комплекс ( вправи з піднятими вгору нижніми кінцівками та  вправи 

на тазову ділянку)  



-д"арсонвалізація гомілок по 5-7 хв. лабільно , грибовидним електродом № 8  через день. 

- вихрові ванни  з фітодобавкою "Перозон-Каштан" на нижні кінцівки , t - 36,  15 хв. №8 через день.   

При відсутності протипоказів  рекомендується  застосовувати також  загальні мінеральні ванни з 

фітодобавкою "Перозон-Каштан" . 

       Після закінчення курсу лікування  у пацієнтів  зникли скарги, такі як : важкість у гомілках, 

відчуття розпирання, пастозніть, а суб"єктивне відчуття характеризувалось одним словом - легкість 

в нижніх кінцівках. 

Таким чином, санаторно-курортне лікування  на курорті Трускавець із застосуванням 

природних і преформованих факторів  є ефективним різновидом консервативної терапії варикозної 

хвороби нижніх кінцівок 

В якості наочного прикладу приводимо дані реовазографії пацієнтки Н. (49 років) до і після 

лікування:  Рис. 1 та Рис.2 

 



ДІАГНОСТИКА НА КУРОРТІ ТРУСКАВЕЦЬ  

 

Р.Г. ЦЕРКОВНЮК 

 

АДАПТАЦІЙНО-ІМУННІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ У ОСІБ ІЗ ДИЗАДАПТОЗОМ 

ТА ІМУНОДИСФУНКЦІЄЮ 

 

Загальновизнано, що імунна система, поряд із нервовою і ендокринною, складає тріаду 

головних систем регуляції організму, призначення яких полягає у підтриманні гомеостазу за умов 

дії несприятливих ендогенних і екзогенних чинників фізичної, хімічної і біологічної природи. 

Можна говорити за існування триєдиної регуляторної системи організму. Саме тісний і 

безперервний функціональний взаємозв'язок нервової, гормональної і імунної систем, який 

базується на існуванні загальних і однотипних рецепторних структур, зумовлює високу 

адаптаційну здатність організму (V. Chesnokova, S. Melmed, 2002; S. Kopp, 2001; S.B. Pruett, 2001; 

J.E. Downing, J.A. Miyan, 2000; E. Vizi, 1998). Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б. і Уколова М.А. (1990)  

відкрили існування, окрім класичної загальної адаптаційної реакції напруження (стресу), інших 

реакцій - тренування, спокійної та підвищеної активації і переактивації, кожна з яких, своєю 

чергою, характеризується високим чи низьким рівнем реактивності (відсутністю чи наявністю 

елементів напруження). Згідно з концепцією загальних адаптаційних реакцій організму (ЗАРО), 

між типами ЗАРО мають місце як кількісні, так і якісні відмінності, які відбиваються на 

неспецифічній резистентності організму. Одними із найважливіших компонент резистентності є 

контактні захисні системи:  неспецифічний захист, імунна, калікреїн-кінінова та гемостатична 

(Дранник Г.Н., 1989) Проте автори концепції ЗАРО при характеристиці резистентності  цим 

системам, за винятком гемостазу, не приділили уваги. Дослідженнями Радченко О.М. (2000-2004) 

концепція ЗАРО суттєво поглиблена і доповнена шляхом включення в спектр аналізованих 

параметрів даних про стан Т- і В-клітинної ланок імунітету та вегетативного гомеостазу. Однак 

поза увагою автора залишились кіллерна і фагоцитарна ланки імунітету. Відсутні дотепер кількісні 

критерії гармонійності та напруження ЗАРО, а також стану адаптації в цілому. Не з'ясовані 

патогенетичні зв'язки між параметрами адаптації і імунітету та між адаптогенними, 

імуномодулюючими і клінічними ефектами лікувальних чинників.  

Ми поставили перед собою мету дослідити патогенетичні взаємозв'язки між різними типами 

загальної адаптаційної реакції організму та показниками специфічного і неспецифічного імунітету 

у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (ліквідаторів), які хворіють на пієлонефрит, в 

умовах бальнеотерапії на курорті Трускавець.  

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Об'єктом дослідження були 78 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986-1987 рр віком 

30-50 років, котрі прибули на курорт Трускавець для лікування хронічного калькульозного 

пієлонефриту (КПН). За даними документів, сумарна ефективна доза опромінення складала від 10 

до 25 сҐр, що є найбільш характерною для даного континґенту (Алєксєєв О.І. та ін., 1996; Бариляк 

И.Р., Демина Э.А., 2001).  Контрольну групу склали 20 донорів аналогічного віку. 

Верифікація основного діагнозу проведена на основі даних ультрасонографії (Крюков Н.Н., 

Дорман Е. С., 2000). 

З метою виявлення фази пієлонефриту визначали ступінь бактерійурії (методом дворазового 

секторного посіву), лейкоцитурії, еритроцитурії та протеїнурії (проби Нечипоренка та 

Каковського-Аддіса), а також  ультрасонографічні критерії. 

Типування ЗАРО здійснювали за лейкограмою периферійної крові згідно з класичною 

методикою Гаркави Л.Х., Квакиной Е.Б., Уколовой М.А. (1990), з незначною модифікацією 

(Попович І.Л. та ін., 2000). Типоутворюючою ознакою є відносний вміст лімфоцитів. Стрес 

характеризується рівнем лімфоцитів, нижчим від 21%. Діапазон  21-27%  свідчить за ЗАРО 

тренування, 28-33% - спокійної активації, 34-43,5% - підвищеної активації, 44-70% - переактивації. 

Згідно з  авторами концепції, ЗАРО вважається гармонійною чи повноцінною (високих рівнів 

реактивності, ВРР) при знаходженні еозинофілів та паличкоядерних нейтрофілів в діапазоні 1-6%, 

моноцитів: 4-7%, лейкоцитів: 4-8  Г/л. Вихід за межі діапазонів розглядається як елемент 

напруження і свідчить про дизгармонійність (неповноцінність) ЗАРО (низький рівень 

реактивності, НРР). 



В якості характеристик типу ЗАРО розглядали також функціональний стан головних 

ендокринних залоз: щитовидної, кори наднирників та гонад. Про тиреоїдну функцію судили за 

вмістом в сироватці крові загального тироксину (Т4), який визначали імуноферментним методом  з 

допомогою набору "ЕІA (Cobas Core)", глюкокортикоїдну - за добовою екскрецією з сечею 

сумарних 17-ОКС, андрогенну - сумарних 17-КС, які визначали методом спектрофотометрії 

(Балаховский И.С., 1987; Шевченко Н.Г., 1994), мінералокортикоїдну - за величиною Na/K-

коефіцієнта плазми крові, визначаючи вміст катіонів методом полум'яної фотометрії (Балаховский 

И.С., 1987 ).   

Імунний статус оцінювали за  тестами І і ІІ рівнів згідно з меморандумом ВООЗ (1988), 

користуючись уніфікованими методиками.  

Визначали наступні параметри Т-клітинної ланки: відносний та абсолютний вміст в крові 

популяції лімфоцитів, що спонтанно утворюють розетки із еритроцитами барана (Е-РУЛ) за Jondal 

M. et al. (1972), їх високоактивної субпопуляції  - Еа-РУЛ (за тестом "активного" розеткоутворення 

за Wybran J., Fudenberg H.H. (1971), а також теофілінрезистентної і теофілінчутливої субпопуляцій 

(за тестом чутливості розеткоутворення до теофіліну за Limatibul S. et al., 1978, для 

функціональної оцінки ставили реакцію бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) з 

фітогемаґлютиніном (ФГА) за Самойловой Н.А. (1970). Паралельно визначали вміст клітин з 

фенотипами CD3, CD4, CD8 методом непрямої імунофлюоресцентної реакції зв'язування 

моноклональних антитіл (МкАТ) фірми ІКХ "Сорбент" (Московська обл.). В-клітинну ланку 

імунітету характеризували наступними параметрами: відносний та абсолютний вміст популяції 

CD19-клітин, сироваткова концентрація імуноґлобулінів G, A, M (метод радіальної імунодифузії 

за Mancini G. et al., 1965) і циркуляційних імунних комплексів (ЦІК) (метод преципітації з 

поліетиленґліколем за Фроловым В.М., Рычневым В.Е., 1986). Природні кіллери ідентифікували 

шляхом непрямої імунофлюороресцентної реакції з моноклональними антитілами до поверхневих 

антигенів CD16 з візуалізацією під люмінесцентним мікроскопом. Природну кіллерну активність 

(ПКА) оцінювали в тесті лізису еритроцитів курки (ЕК) з додаванням до середовища інкубації 10% 

ембріональної телячої сироватки, антитілозалежну клітинну цитотоксичність (АЗКЦ) - в тесті 

лізису тих же клітин-мішеней з додаванням гіперімунної до ЕК сироватки кролика, як це описано 

Гордиенко С.М. (1983). Співвідношення клітин-ефекторів і клітин-мішеней та час інкубації в 

обидвох випадках складали 10:1 і 4 год. 

Про стан фагоцитарної ланки імунітету та неспецифічного захисту судили за наступними 

параметрами: активністю лізоциму сироватки, оцінюваною в тесті бактеріолізу Micr. Lysodeikticus, 

і комплемента, оцінюваною за 50%-ним гемолізом, вмістом в крові нейтрофілів з експресованими 

поверхневими рецепторами до FcIgG і C3b (за реакцією розеткоутворення із зимозаном, 

навантаженим відповідно анти-Fc-антитілами і комплементом), фагоцитарним індексом, 

мікробним числом, індексами кіллінгу та бактерицидності, активністю мієлопероксидази, 

спонтанним і активованим зимозаном НСТ-тестом, лізосомально-катіонним тестом, фагоцитарною 

і мікробною ємністю та бактерицидною здатністю стосовно Staph. aureus, окремо для мікрофагів 

(нейтрофілів) та макрофагів (моноцитів). (Фримель Г., 1987; Соловьев Г.М. и др.. 1987., Вихоть 

Н.Е., Пастер Е.У., 1989; Шубик В.М., 1987). 

Користувалися аналізаторами “Pointe-180” (“Scientific”, USA) та “Reflotron” (“Boehringer 

Mannheim”, BRD). 

Цифровий матеріал піддано варіаційному, кореляційному, регресивному, кластерному, 

дисперсійному, канонікальному, дискримінантному і факторному аналізам на комп'ютері за 

програмами Excell і Statistica.    

Стандартний бальнеотерапевтичний комплекс курорту Трускавець включає: щоденне пиття 

біоактивної води Нафтуся (12-13 мл/кг за добу, 18-20оС, тричі на день, за 1 год до їжі); мінеральні 

купелі (концентрація Cl-SO4-Na-Mg солі 20-30 г/л, to - 36-37о С, тривалість 8-10 хв) через день, 8 

процедур; аплікації озокериту на поперекову ділянку (45оС, експозиція  30 хв, через день, 8-10 

процедур); дієта №5, ЛФК (РР - ІІ-ІІІ). Термін лікування складає 24 дні. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Шляхом клініко-лабораторних досліджень у хворих констатовано наявність клінічних 

синдромів: енцефалопатії, больового, дизуричного та диспептичного, прояви яких у більшості 

спостережень були легкої та середньої важкості. У 58% хворих діагностовано фазу ремісії, у 28% - 

фазу латентного процесу, а у 14% - активну фазу хронічного пієлонефриту.  



В проведених нами комплексних клініко-лабораторних дослідженнях 78 ліквідаторів, хворих на 

КПН, було виявлено різний ступінь адаптаційних можливостей, котрі були розділені, в залежності 

від типу ЗАРО, на 7 груп. Було виявлено лише 27 із 78 хворих в стані гармонійних ЗАРО спокійної 

і підвищеної активації та тренування, а 51 хворий знаходився в стані дизадаптозу, точніше в стані 

дизгармонійних типів ЗАРО та переактивації.  

Все  це узгоджується з тими клінічними симптомами, які були виявлені у хворих, а також з 

наявністю у цих хворих різних фаз пієлонефриту. Співставлення різних типів ЗАРО виявило, що 

для гармонійних ЗАРО високих рівнів реактивності характерна  лейкограма без суттєвих відхилень 

окремих елементів (індекс напруження в межах 0,1-0,155), тоді як для дизгармонійних ЗАРО та 

переактивації характерні значні 2-3-разові відхилення показників лейкограми, які віддзеркалюють 

зміни в загальній адаптації організму до існуючої у хворих патології. 

Для уточнення причин впливу на показники було досліджено стан деяких адаптивних 

ендокринних залоз, що дозволило виявити дизбаланс у рівнях 17-КС і 17-ОКС та тироксину в 

плазмі, причому не було виявлено односпрямованих змін, а мало місце як підвищення вище норми 

на 20-40%, так і зниження до 40-70% від норми. Це може свідчити про різноспрямований вплив 

існуючої патології, а саме КПН, та клінічного стану хворих на адаптивні ендокринні залози. 

Отримані дані співпадають з даними, отриманими іншими авторами, що детально приведено в 

огляді літератури.  

З метою кількісного виразу гармонійності нами проведено аналіз кореляційних зв'язків між 

параметрами функцінального стану залоз і вмістом лімфоцитів при гармонійних і дизгармонійних 

ЗАРО підвищеної активації. 

Констатовано, що при гармонійних ЗАРО відносний вміст лімфоцитів тісно корелює із 

роботою адаптивних залоз, при цьому кореляція із  мінералокортикоїдною активністю пряма 

(r=0,92), а глюкокортикоїдною, андрогенною та тиреоїдною - інверсна (r=-0,94; -0,98 і -0,99 

відповідно). Наявність елементів напруження в лейкограмі асоціюється із ослабленням зв'язку 

лімфоцитозу з тироксинемією (r=-0,73) і зниженням - з рівнем екскреції мінералокортикоїдів 

(r=0,14) і глюкокортикоїдів (r=0,24). Для кількісного виразу гармонійності нами вирахувано 

середню величину коефіцієнту детермінації R (а не кореляції r, як рекомендують, з огляду на 

наявність різних знаків). Для гармонійних ЗАРО цей показник склав 0,918 проти 0,333 для 

дизгармонійних.  

Між роботою окремих адаптивних залоз у випадках відсутності в лейкограмі елементів 

напруження виявлено тісну узгодженість, мірою якої є величина середнього коефіцієнта 

детермінації 0,863. Наявність елементів напруження асоціюється із ослабленням взаємозв'язків між 

функціями клубочкової зони кори наднирників і щитоподібної залози (від r=-0,91 до r=-0,73) та між 

екскрецією мінералокортикоїдів і андрогенів (від r=-0,86 до r=-0,54), а також із сходженням 

нанівець - між глюкокортикоїдами і тироксином (від r=0,96 до r=0,47) та глюкокортикоїдами і 

андрогенами (від r=0,93 до r=0,26). Кількісним виразом цієї дизгармонії є зниження середньої 

величини R до 0,462.  

Отже, загальні адаптаційні реакції різних типів та рівнів реактивності відрізняються між собою 

величинами параметрів, їх дисперсією та скорельованістю, які можуть бути оцінені кількісно. 

З метою порівняльної оцінки різних параметрів імунітету останні піддавалися спеціальній 

обробці за алгоритмом Трускавецької наукової школи бальнеології  (Попович І.Л. та ін., 2003;   

Прокопович Л.Н., Бульба А.Я., 2004).  

Нами вперше було детально проаналізовано 48 показників системи специфічного та 

неспецифічного імунітету за різних типів ЗАРО, що дозволило виявити різний ступінь порушень.  

Порушення виявлялись в системі фагоцитів - нейтрофілів і моноцитів. Причому при 

гармонійних ЗАРО частіше виявлялись показники фагоцитозу в межах норми, рідше близько до 

норми, тоді як в стані дизгармонійних реакцій - в межах Іа-ІІа  ступенів імунної недостатності. 

При визначенні вмісту субпопуляцій лімфоцитів виявлялась така ж тенденція, а саме - 

дизбаланс в складі різних субпопуляцій більш виражений за дизгармонійних ЗАРО.  

Функціональні імунні показники, такі як антитілозалежна цитотоксична активність та 

природна цитотоксична активність, бласттрансформуюча здатність Т-клітин були також суттєво 

знижені порівняно з нормою. Було найбільше зниження за ЗАРО переактивації та тренування, як 

гармонійного так і дизгармонійного, де виявлено зниження ПКА до 3-5% при нормі 28-30%, а АЗЦ 

- до 8-10% при нормі 33-35%. Пригнічення бласттрансформації було на 20-30% і виявлено за всіх 

типів ЗАРО, крім гармонійної спокійної активації.  



Показники гуморального імунітету також були змінені, але на відміну від Т-лімфоцитів, 

було виявлено практично 1,2-1,4 разове збільшення кількості В-лімфоцитів, за винятком 

гармонійної ЗАРО тренування, де було відмічено 2-кратне зниження рівня СD19-клітин, що 

рівнялось 0,21±0,01 Г/л при нормі 0,4±0,02 Г/л. 

Стосовно окремих класів імуноглобулінів було виявлено, що рівень IgG був знижений за 

всіх без винятку типів ЗАРО, хоча найбільше його зниження було за реакцій тренування та 

переактивації - до 7,0-8,5 г/л при нормі 13,0±0,6 г/л, в той час як рівні ІgА та IgМ були збільшені 

на 20-40% в порівнянні з нормою. Практично у всіх групах виявлене підвищення рівня 

циркулюючих імунних комплексів.  

Таким чином, проведені дослідження виявили, що у ліквідаторів, хворих на  КПН, мають 

місце порушення в усіх ланках імунітету, в активності щитовидної, статевих та надниркових залоз, 

яке взаємопов'язується з певними типами гармонійних та дизгармонійних ЗАРО. В той же час 

складно зробити узагальнюючий висновок, виходячи з різнонаправлених та різнокількісних змін в 

досліджуваних показниках.  

Кластерний аналіз параметрів адаптації та імунітету. В той час як рутинний методичний 

підхід дозволяє лише почергово  аналізувати ту чи іншу  ознаку статистичної вибірки, 

застосування кластерного аналізу робить можливим одночасне врахування усіх ознак. Врахування 

усієї сукупності ознак осіб, взятих в їх взаємозв’язку і зумовленості одних з них іншими дає змогу 

здійснити природну класифікацію, яка відображує природу речей, їх суть. Вважається, що пізнання 

суті об’єкта  зводиться до виявлення тих його якісних властивостей, котрі власне і визначають 

даний об’єкт, відрізняють його від інших (Aldenderfer M.S., Blashfield R.K., 1985). 

Кластеризація параметрів імунітету реалізована ітеративним методом k-means. В даному методі 

об’єкт відносять до того класу, евклідова віддаль до якого мінімальна. Головний принцип 

структурного підходу до виділення однорідних груп полягає в тім, що об’єкти одного класу 

близькі, а різних – віддалені. Іншими словами, кластер (образ) – таке нагромадження точок в n-

мірному геометричному просторі, в якому середня міжточкова віддаль менша ніж середня віддаль 

від даних точок до решти.  

Із врахованих 45 параметрів семи типів ЗАРО створено 10 кластерів. До першого кластеру 

увійшло 3 параметри, евклідові віддалі до яких від респективного центру кластера знаходяться в 

інтервалі 0,15÷0,37;  до другого - 3 (0,27÷0,49); до третього - 5 (0,22÷0,47); до четвертого - 7 

(0,14÷0,61); до п'ятого - 5 (0,13÷0,30); до шостого - 8 (0,13÷0,26); до сьомого - 2 (0,42); до восьмого 

- 3 (0,46÷1,05); до дев'ятого - 4 (0,18÷0,42) і до десятого - 5 (0,11÷0,31). Отже, кластеризація 

проведена цілком коректно. Це підтверджується також дисперсійним аналізом. Долі різних типів 

ЗАРО в дисперсії, пояснюваній розподілом параметрів на кластери, знаходяться в діапазоні 

94,8÷87,5%, за винятком гармонійної реакції спокійної активації, яка складає лише 61,5%. 

Коефіцієнти канонікальної кореляції: 0,974÷0,935 і 0,784 відповідно. 

У перший кластер включено абсолютний вміст Т-гелперів/індукторів, теофілінчутливих Т-

лімфоцитів та В-лімфоцитів. Другий кластер об'єднує абсолютний вміст популяції Т-лімфоцитів і 

їх теофілінчутливої субпопуляції, а також фагоцитарний індекс моноцитів-макрофагів Третій 

кластер включає в себе відносний вміст теофілінчутливих Т-лімфоцитів і Т-кіллерів, а також 

абсолютний вміст пан-нейтрофілів, долю в них нейтрофілів, які експресують FcIgG-рецептори, і 

абсолютний вміст фагоцитуючих нейтрофілів. Четвертий кластер об'єднує відносний вміст В-

лімфоцитів і Т-гелперів/індукторів - з одного боку, фагоцитарні числа макрофагів і мікрофагів та 

параметри кисеньзалежних механізмів бактерицидності останніх - з іншого боку. У п'ятий кластер 

увійшли параметри кіллерної ланки імунітету, а також концентрація IgG і абсолютний вміст 

"активних" Т-лімфоцитів. Найчисленніший за кількістю параметрів шостий кластер об'єднує CD3-

лімфоцити і їх ТФР-субпопуляцію, комплемент, вміст моноцитів і їх фагоцитарну ємність, а також 

мікробну ємність і бактерицидну здатність нейтрофілів. У сьомому кластері виявилося лише два 

параметри В-ланки - рівень IgM та крупномолекулярних ЦІК, а у восьмому кластері - ще три (IgA 

та ЦІК середніх і дрібних розмірів). Дев'ятий кластер об'єднує лізоцим і функціональні параметри 

Т-ланки (Еа-РУЛ, РБТЛ, 0-лімфоцити). Нарешті, параметри десятого кластера стосуються 

виключно фагоцитозу нейтрофілів.  

Виявилось, що лише гармонійна ЗАРО спокійної активації супроводжується  нормальними 

параметрами імунітету і неспецифічного захисту, тоді як стосовно інших станів адаптації дійти 

однозначних висновків на основі проведеного аналізу неможливо. Це спонукало продовжити 

аналіз з використанням інших методичних підходів. 

 



Факторний аналіз інформаційного поля парамерів адаптації та імунітету. Графічним 

методом Scree-test Cattel - за моментом виходу графіка величин власних чисел на плато - відібрано 

для подальшого аналізу вісім ГК, кумулятивна доля котрих у поясненні сумарної дисперсії поля 68 

параметрів складає 76,7%. 

Перша ГК, за означенням, відтворює максимальну долю варіабельності інформаційного поля - 

23,0%. Вона пов'язана із 16 параметрами, в тому числі суттєво (r>0,70) - із 10. Всі вони стосуються 

виключно здатності нейтрофілів фіксувати, поглинати і знешкоджувати мікроби. Окрім того, тут 

виявлено показник інтенсивності фагоцитозу моноцитів та активність комплемента - одного із 

опсонінів. Із переліченими параметрами антибактеріального захисту поєднані індекс адаптації 

Поповича та мінералокортикоїдна активність. Друга ГК пояснює 14,5% дисперсії і пов'язана із 9 

параметрами, які стосуються абсолютного вмісту загальних лімфоцитів та їх Т- і В-популяцій, а 

також лейкоцитів в цілому. Третя ГК поглинає 10,5% дисперсії і стосується, з одного боку, вмісту 

нейтрофілів та В-лімфоцитів, а з іншого - глюкокортикоїдної функції. Натомість четверта ГК (8,1% 

дисперсії) пов'язана з параметрами кіллерної ланки імунутету та андрогенною і тиреоїдною 

функціями адаптивних залоз. П'ята ГК (6,7% дисперсії) стосується так званих імунорегуляторних 

індексів, разом з котрими виявилися фагоцитарний індекс моноцитів та індекс напруження 

еозинофілів лейкограми. Решта параметрів моноцитів-макрофагів, а також індекс кіллінгу 

нейтрофілів-мікрофагів об'єднані у шостій ГК, яка пояснює 5,8% дисперсії. Сьома ГК поглинає 

4,7% дисперсії, об'єднуючи, по-перше, параметри відносного вмісту та активності субпопуляцій Т-

лімфоцитів, по-друге, гуморальних факторів антибактеріального захисту, джерелами яких є В-

лімфоцити (Igg M i G) та нейтрофіли і моноцити (лізоцим). Нарешті, восьма ГК (3,4% дисперсії) 

об'єднує решту параметрів В-ланки, а також індекси напруження двох компонент лейкограми. 

Отже, понад 3/4 дисперсії інформації про стан пристосувально-захисних механізмів 

обстеженого контингенту, яка міститься у 68 параметрах-змінних, конденсується у восьми 

головних компонентах, тобто може бути пояснений обмеженим числом іх лінійних комбінацій. 

Дискримінантний аналіз функціональних параметрів, які характеризують тип ЗАРО. З 

метою виявлення параметрів лейкограми, адаптивних залоз та  імунітету, констелляція яких 

характерна для кожного із семи типів ЗАРО, наявне інформаційне поле із 68 параметрів було 

піддано дискримінантному аналізу (метод forward stepwise). Для включення в модель відібрано 26 

параметрів (в порядку зниження критерію Λ): вміст в крові лімфоцитів, тироксину, індекс 

бактерицидності нейтрофілів, Na/K-коефіцієнт плазми, антитілазалежна цитотоксичність, вміст 

нейтрофілів, реакція бласттрансформації лімфоцитів, вміст еозинофілів і моноцитів, екскреція з 

сечею 17-OKС та 17-KС, вміст CD16-лімфоцитів, індекс напруження еозинофілів, вміст 

теофілінрезистентних  і "активних" Т-лімфоцитів, фагоцитарне число моноцитів, бактерицидна 

здатність мікрофагів, вміст лейкоцитів, CD4-лімфоцитів, теофілінчутливих Т-лімфоцитів, В- і 0-

лімфоцитів, індекс напруження моноцитів, активність лізоциму, індекс напруження лейкоцитів та 

вміст  паличкоядерних нейтрофілів.  

За сукупністю відібраних змінних стани пристосувально-захисних систем осіб усіх семи груп 

суттєво відрізняються між собою: міжгрупові віддалі Mahalanobis складають 4,7-19,0 (р<10-4). 

Перша дискримінантна функція характеризує відносний вміст лімфоцитів в лейкоцитограмі, 

тобто кардинальний типоутворюючий параметр ЗАРО. Друга функція найтісніше інверсно 

пов'язана із параметрами бактерицидності нейтрофілів і сироватки та вмістом натуральних кіллерів 

- з одного боку, та мінералокортикоідної (інверсно) і глюкокортикоїдної (прямо) функціями - з 

іншого. Третя функція теж пов'язана із індексом бактерицидності, але прямо, що асоціюється з 

інверсною кореляцією з мінералокортикоїдною функцією та прямою - з тиреоїдною і 

глюкокортикоїдною функціями. Четверта функція, як і перша, негативно корелює із лімфоцитами 

лейкоцитограми, разом з тим, має місце зв'язок також з  моноцитами, індексом їх напруження і 

фагоцитарним числом; проте найтісніше вона пов'язана з тиреоїдною функцією, в меншій мірі - з 

андрогенною, що асоціюється із антитілазалежною цитотоксичністю. Останній параметр, разом з 

нейтрофільзом, в найбільшій мірі характеризують п'яту функцію, котра, своєю чергою, прямо 

корелює із тиреоїдною і андрогенною функціями. Натомість остання, шоста функція не корелює 

суттєво з жодним параметром.   

Сума добутків нестандартизованих коефіцієнтів на значення дискримінантних змінних разом із 

константою дають значення дискримінантної функції для кожної особи. Значення 

дискримінантних функцій визначають точку в їх просторі. Дані  візуалізовані на площині перших 

трьох функцій (радикалів), котрі в сумі містять 87,4% дискримінантних можливостей (рис. 1).  

 



Рис. 1. Діаграма розсіювання нестандартизованих канонікальних величин перших трьох коренів  

інформаційного поля обстеженого контингенту осіб. 

 

Отже, розбіжності між типами ЗАРО вичерпно пояснюються 26 параметрами, з-поміж яких 8 

стосуються лейкоцитограми, 4 - ендокринних залоз, 5 - фагоцитарної ланки імунітету, 6 - Т-

клітинної, 2 - кіллерної та 1 - В-клітинної ланок імунітету. Інформація, що міститься в цих 

параметрах, може бути сконденсована у шести, а по суті - у трьох функціях-радикалах. 

Відібрані параметри можуть бути використані для ідентифікації того чи іншого типу ЗАРО. Ця 

мета дискримінантного аналізу реалізується з допомогою класифікуючих (дискримінантних) 

функцій - особливих лінійних комбінацій для кожної групи, які максимізують розбіжності між 

групами і мінімізують дисперсію всередині груп.    

Канонікальний аналіз кореляційних зв'язків між параметрами адаптації та імунітету. На 

першому етапі канонікального кореляційного аналізу було з'ясовано зв'язки між констелляцією 

чотирьох маркерів функціонального стану адаптивних залоз, з одного боку, та набором десяти 

параметрів лейкограми периферійної крові - з іншого. Коефіцієнт канонікальної кореляції (r*) між 

першими радикалами, добутими із параметрів функціонального стану  адаптивних залоз і 

лейкоцитограми периферійної крові, складає 0,961 (χ2=217; Λ Prime=0,044; p<10-6). Отже, 

функціональний стан головних адаптивних залоз на 92% детермінує лейкоцитограму. Іншими 

словами, остання є адекватним відображенням ЗАРО. 

Наступний етап було присвячено дослідженню зв'язків ІАП як кількісного виразу ЗАРО із 

функціональним станом адаптивних залоз та лейкограмою. Величина r* складає 0,871 (χ2=65; Λ 

Prime=0,39; p<10-6). Радикал даного інформаційного поля  корелює із моноцитами (r=-0,72); ІН 

моноцитів (r=0,66); лімфоцитами (r=0,42); 17-КС (r=-0,41) та ІН еозинофілів (r=0,29) і детермінує 

величину ІАП на 61%. 

Рівняння регресії для обчислення ІАП має вигляд: 

ІАП = 0,454 + 0,474*М - 1,733*ІНМ + 0,06*(17-КС) - 0,043*Лф 

R2 = 0,448; F(4,73) = 14,9; p<10-5 

Далі досліджено зв'язки ІАП з вісьмома параметрами В-ланки імунітету. Виявлено його  

інверсну кореляцію  із вмістом в сироватці ЦІК середніх (r=-0,53) і дрібних (r=-0,49) розмірів та 

IgA (r=-0,40). У підсумку величина ІАП визначається станом В-ланки імунітету на 51% (r*=0,714; 

χ2=51; Λ Prime=0,49; p<10-4). 

З-поміж 20 параметрів кіллерної та Т-ланок імунітету суттєві  зв'язки з ІАП констатовано 

стосовно рівня натуральних кіллерів (r=0,48), зумовленої ними природної кіллерної активності 

(r=0,46), а також антитілазалежної цитотоксичності (r=0,34) - з одного боку, і вмістом "активних" 

Т-лімфоцитів (r=0,32) та 0-лімфоцитів (r=-0,35) - з іншого. Міра детермінації ІАП (r*=0,665; 

χ2=38,6; Λ Prime=0,56; p=0,008).    

З-поміж 23 параметрів фагоцитарної ланки імунітету ІАП значуще корелює із 18, в тому числі 

тісно із індексами кіллінгу (r=0,76) і бактерицидності (r=0,84) нейтрофілів та їх бактерицидною 

здатністю (r=0,71); посередньо - із мікробною ємністю моноцитів (r=0,60), їх фагоцитарним числом 



(r=0,55) та кількістю моноцитів (r=0,51), активністю лізоциму сироватки (r=0,54), фагоцитарним 

індексом нейтрофілів (r=0,51), вмістом нейтрофілів, які експресують C3b-рецептори (r=0,51); слабо 

- із вмістом нейтрофілів, які експресують FcIgG-рецептори (r=0,49), активністю в нейтрофілах 

мієлопероксидази (r=0,50), лізосомально-катіонного тесту (r=0,50) та тестів з нітросинім 

тетразолієм, причому з активованим - прямо (r=0,445), а із спонтанним - інверсно (r=-0,47), а також 

похідним від двох останніх показником функціонального резерву мікрофагів (r=0,49). До переліку 

параметрів із слабким зв'язком із ІАП належать також вміст в крові макрофагів (r=0,47), 

фагоцитарне (мікробне) число нейтрофілів (r=0,44) та їх мікробна ємність (r=0,38).  

ІАП детермінується даною захисною системою на 78% (r*=0,881; χ2=96; Λ Prime=0,22; p<10-6).  

Базуючись на отриманих результатах канонікального аналізу, на заключному етапі було 

сформовано констелляцію із параметрів кожної із систем, які найтісніше корелюють із величиною 

ІАП, а саме (в порядку зменшення  модуля коефіцієнта кореляції із радикалом ІАП): індекс 

бактерицидності нейтрофілів (r=-0,96), їх бактерицидна здатність (r=-0,81), мікробна ємність 

моноцитів (r=-0,69), відносний вміст моноцитів (r=-0,65), активність лізоциму (r=-0,62), вміст ЦІК 

середніх розмірів (r=0,61), індекс напруження моноцитів (r=0,60), вміст натуральних кіллерів (r=-

0,55), IgA (r=0,46), 0-лімфоцитів (r=0,41), пан-лімфоцитів  (r=0,38), Еа-РУЛ (r=-0,36) та екскреція 

17-КС (r=-0,36). 

У підсумку величина r* склала 0,871 (χ2=98; Λ Prime=0,24; p<10-6). Іншими словами, величина 

ІАП на 76% детермінується констелляцією 13 параметрів  пристосувально-захисних систем. 

Обмежившись вісьмома із них, ми склали рівняння множинної регресії для обчислення ІАП:    
ІАП=0,02-0,119*ІБЦН-0,034*БЦЗН+0,331*МЄМ-0,008*Ліз-2,42*ЦІКсер+1,78*ЦІКдр+0,092*CD16+0,05*ФЧН 

R2=0,744; F(8,69)=25; p<10-5 

Отже, індекс адаптації Поповича адекватно відображує стан пристосувально-захисних систем 

організму за різних типів його загальних адаптаційних реакцій. 

Інший аспект канонікального аналізу стосується зв'язків 15 параметрів ЗАРО (4 - маркерів стану 

адаптивних залоз, 10 - елементів  лейкоцитограми і індексів їх напруження, а також ІАП) - з одного 

боку, та параметрів окремих ланок імунітету - з іншого боку. Стосовно В-ланки r* складає 0,986 

(χ2=413; Λ Prime=0,002; p<10-6); об'єднаної Т- і кіллерної ланок: 0,988 (χ2=702; Λ Prime=10-5;      

p<10-6); фагоцитарної ланки імунітету: 0,997 (χ2= 1187; p<10-6).  

Отже, параметри ЗАРО тісно корелюють із параметрами антибактеріальних захисних систем, 

детермінуючи їх на 97-99%, відображує патогенетичні зв'язки  між станом адаптації і 

резистентності організму.  

Ефективність стандартного бальнеотерапевтичного  комплексу курорту Трускавець. 

Лікування хворих покращило, як і слід було очікувати, їх стан здоров'я, а також ЗАРО, що в 

цілому узгоджується з даними багатьох авторів, які також констатували позитивний вплив 

бальнеотерапії на стан здоров'я хворих з різною патологією (Алексєєв О.І. та ін., 1994,1995; 

Бажан К.В., 1998; Бульба А.Я., 2002; Прокопович Л.Н., 2006). 

В проведених нами спостереженнях за хворими на калькульозний пієлонефрит ліквідаторів 

було встановлено, що по закінченню курсу лікування на курорті Трускавець оздоровчий ефект в 

значній мірі залежав від клінічного синдрому, а саме найбільший був ефект при больовому 

синдромі, який під впливом бальнеотерапії знижався в 3,8 рази за шкалою Наrrington у хворих на 

активну форму КПН. У хворих на активну форму КПН з дизуричним та сечовим синдромом 

спостерігалось зменшення клінічних проявів за шкалою Наrrington в 1,5-2 рази, тоді як у хворих з 

диспептичним та енцефалопатичним  синдромами  клінічні  прояви  захворювання  не 

зменшувались після лікування на курорті Трускавець. У хворих з латентною формою КПН та 

хворих в фазі ремісії, де клінічні прояви були слабо виражені, під час лікування виявилось 

незначне покращення по шкалі Наrrington, це складало  10-25% від величини індекса при 

поступленні на лікування, тобто цей показник вкладається у відомі клінічні критерії „без змін" та 

„незначне покращення". 

Пострадіаційний енцефалопатичний синдром має максимальну часткову вираженість і він в 

найменшій мірі зменшувався після лікування на курорті Трускавець, тоді як дизуричний та сечовий 

синдром в значний мірі (в два і більше разів) зменшувався. 

Сумарно виявлено значне покращення  у 25% хворих, покращення - у 70% і лише у 5% - 

незначне покращення, що свідчить про позитивний вплив на клінічну картину захворювання. 

Клінічне покращення підтверджується даними дослідження  сечі,  де  виявлено зменшення 

лейкоцитурії та бактерійурії. Так, у хворих в активній фазі захворювання лейкоцитурія  при  

поступленні  складала  32,8*106/л, а по закінченні лікування - всього 3,6*106/л, тобто в 7-8 разів 



знижувалась лейкоцитурія. При інших формах КПН зниження було меншим, хоча і сама 

лейкоцитурія була незначна - від 1 до 5*106/л. Особливо показове зменшення бактерійурії, яке при 

активній формі КПН складало в 10 разів - з 1065*106 до 103*106 КУО/л, тоді як в латентній формі 

зменшення було менш значним - з 217*106 до 12*106 КУО/л. Таким чином, під впливом 

бальнеологічного лікування відбувалось суттєве зменшення запального та інфекційного процесу 

при калькульозному пієлонефріті, що свідчить про позитивний вплив води Нафтуся на всі форм 

КПН. Було відмічено покращення і парціальних функцій нирок, про що свідчить зростання 

денного та нічного діурезу, глумерулярної фільтрації, канальцевої реабсорбції у всіх обстежених 

хворих.  

Дослідженням функції ендокринних залоз було встановлено, що глюкокортикоїдна функція 

наднирників, до лікування знижена у всіх хворих, наприкінці лікування суттєво не змінюється у 

хворих у фазі ремісії та латентній фазі, а у хворих в активній фазі КПН гіпофункція дещо 

поглиблюється: від 10,5±0,4 до 7,5±0,4 мкМ/добу при нормі 12,0±0,7 мкМ/добу. Рівень андрогенів 

у сечі був близький до показників донорів і практично не змінювався в процесі лікування. Рівень 

тироксину у плазмі крові був вищим від такого донорів і зберігався на підвищеному рівні, а рівень 

тиротропного гормону був незмінним і таким, як у донорів. Таким чином, нами не виявлено 

суттєвого достовірного впливу лікування на стан адаптивних залоз, крім подальшого зниження 

глюкокортикоїдної функції у хворих в активній фазі КПН.  

В той же час бальнеотерапія суттєво впливала на ЗАРО. Так, в групах дизгармонійого стану 

ЗАРО відмічалось зменшення кількості хворих незалежно від фази КПН, а саме - після 

бальнеотерапії група хворих в стані переактивації зменшилась з 15,0 % до 2,5 % в фазі ремісії, а 

хворих в активній фазі - з 20 %  до 10 % від загальної кількості хворих. З іншого боку, відмічено 

перехід хворих в гармонійний тип ЗАРО, особливо в реакцію підвищеної активації. Наприклад, 

на початку лікування хворих в латентній та активній фазі із цим типом ЗАРО не було жодного 

хворого, а в кінці його виявилось зростання кількості хворих до 20 % від загальної кількості. 

Адаптогенна дія бальнеотерапії більше проявлялась у хворих в латентну фазу, ніж у хворих з 

активним КПН, що може свідчити про найбільш сприятливі зміни в адаптаційних реакціях у 

хворих в латентній формі запалення.  

Аналіз впливу бальнеотерапії на параметри лейкограми в групах дизгармонійної адаптації 

виявив зменшення еозинофілії та збільшення рівня моноцитів, що свідчить за зменшення міри 

напруження елементів лейкограми та сприятливий перебіг адаптаційних реакцій в порівнянні з 

початком лікування. Подібна картина адаптаційних змін спостерігалась і серед показників 

неспецифічного та специфічного імунітету. Так, у хворих з дизгармонійними ЗАРО відмічалось 

після лікування збільшення рівня лейкоцитів на 5-10%, підвищення рівня лізоциму на 20-30 нМ/л, 

бактерицидної здатності нейтрофілів - на 30-40%. В той же час показники активності лімфоцитів 

були більш стійкі до впливу бальнеотерапії, зокрема проліферативна активність лімфоцитів (РБТЛ) 

практично не змінювалась внаслідок  лікування і складала 47-48%, чим суттєво відрізнялась від 

даних здорових людей (60-65%). Антитілозалежна цитотоксичність (АЗЦ) змінювалась 

різнонаправлено. За деяких типів ЗАРО вона підвищувалась: так, в стані переактивації та 

тренування  АЗЦ складала до лікування 8-10%, а після лікування - 18-21%, в той час в стані 

спокійної активації, де початкова АЗЦ складала 33,1±1,5%, після лікування вона стала 23,9±3,5%. 

Під впливом бальнеотерапії змінювались показники субпопуляційного складу лімфоцитів, а саме 

зменшувався на 10-15 % рівень В-лімфоцитів (СD19), який був вище норми, збільшувався в деяких 

групах рівень природних кілерів, в той же час практично не змінювався рівень Т-лімфоцитів і Т-

лімфоцитів-супресорів, що свідчить про певну стійкість субпопуляцій лімфоцитів до адаптивного 

впливу бальнеотерапії і ознаки імунної недостатності легкого та середнього ступеню тяжкості. 

Отже виявлені дисфункції різних клітин імунної системи та неспецифічного імунітету під впливом 

бальнеотерапії і в залежності від типу ЗАРО мінімізувались, про що свідчать і дані аналізу за 

допомогою шкали Наrrington та індексу адаптації Поповича, канонікального та інших методів 

статистичного аналізу.  

В роботі виявлена залежність порушень в системі імунітету від фази  КПН.  Встановлено,  що  

найбільші  зміни виявляються в активній фазі захворювання на тлі активного запального процесу і, 

особливо, в показниках фагоцитарних реакцій, де індекс Наrrington складав понад 0,565 бала, тоді 

як кіллерна ланка мала лише 0,223 бала. Проведення бальнеотерапії практично при всіх формах 

КПН спричиняло позитивну динаміку в різних ланках імунітету, особливо фагоцитарної та В-

клітинної, де відмічалось 2-кратне покращення показників у хворих в латентній та активній фазі 

КПН. Узагальнюючи зміни різних ланок імунітету при різних формах КПН за допомогою індексу 



Наrrington, який показує ступінь відхилення окремого показника від норми, можна сказати, що 

лише показники кіллерної та фагоцитарної ланок змінюються в 1,5-2,0 рази в процесі лікування 

всіх форм пієлонефриту, тоді як Т- та В-клітинні ланки змінювались значно менше під впливом 

бальнеотерапії.  

Таким чином, проведені дослідження та їх аналіз за допомогою різних шкал і індексів та 

статистичних методів канонікального, факторного та дискримінантного аналізів дозволили 

виявити та пов'язати між собою дані клінічних і лабораторних обстежень хворих, стану 

відповідальних за адаптаціюд ендокринних залоз та неспецифічного і  специфічного  імунітету. 

Співставлення різних клініко-імунологічних показників із типом ЗАРО дозволило виділити різні 

групи хворих та більш детально проаналізувати вплив бальнеотерапії і визначити нові сторони 

адаптивної і оздоровчої дії лікування та значення типу ЗАРО в прояві захворювання на 

пієлонефрит у ліквідаторів та можливості їх корекції в умовах лікування на курорті Трускавець.  

Отримані дані поглиблюють уявлення про патогенез КПН та стан  ендокринної та імунної 

систем у ліквідаторів, які мають це захворювання, а також вони узгоджуються з даними інших 

цитованих раніше авторів про позитивний вплив бальнеотерапії у значної частини хворих. 

Використання показників загальної адаптаційної реакції в клінічній практиці дозволяє більш 

диференційовано судити як про стан здоров'я хворого, так і прогнозувати результати лікування. 

 

ВИСНОВКИ 

В дослідженні вирішено важливе завдання - встановлені патогенетичні взаємозв'язки між 

параметрами загальних адаптаційних реакцій організму і імунітету та між адаптогенним і 

імуномодулюючим ефектами бальнеочинників курорту Трускавець у ліквідаторів аварії ЧАЕС, які 

хворіють на хронічний калькульозний пієлонефрит. 

1. Використані критерії загальної адаптаційної реакції організму для оцінки стану адаптації у 

ліквідаторів, хворих на калькульозний пієлонефрит, дозволили виявити 7 типів ЗАРО, які були 

розділені на гармонійні та дизгармонійні реакції (високих та низьких рівнів реактивності 

відповідно). 

2. Ліквідатори  аварії на ЧАЕС,  хворі  на калькульозний пієлонефрит, нерівномірно 

розділялись в залежності від стану адаптації - гармонійну адаптацію мали 34,5%, а дизгармонійну 

адаптацію - 65,5% хворих. 

3. Стан загальної адаптаційної реакції організму у хворих залежав від показників лейкограми, 

стану наднирників, гонад, щитоподібної залози та показників імунореактивності. Найбільш 

значимі зміни виявлені у рівнях 17-ОКС  сечі та тироксину плазми, тоді як рівень 17-КС сечі та 

Nа/К-коефіцієнт менше залежали від стану адаптації. 

4. Показники імунної системи, а саме неспецифічної імунореактивності,  кіллерної активності 

лімфоцитів, рівень СD16-лімфоцитів були найбільше знижені при дизгармонійних станах 

адаптації, тоді як рівень В-лімфоцитів в крові був вірогідно підвищений у цій групі хворих. 

Гармонійні ЗАРО супроводжувались нормальними   або   несуттєво відхиленими параметрами 

імунітету та неспецифічного захисту. 

5. Аналіз 68 досліджуваних показників стану адаптації і імунітету ліквідаторів, хворих на 

калькульозний пієлонефрит, методами факторного  та дискримінантного аналізу виявив, що 

розбіжності між окремими типами загальної адаптаційної реакції зв'язані з 26 параметрами, з 

поміж яких - 8 показників лейкограми, 4 - ендокринних залоз, 5 - фагоцитарної, 6 - клітинної, 2 - 

кіллерної та 1 - В-клітинної ланок імунітету. На основі факторного аналізу всі 68 параметрів були 

конденсовані у 10 головних компонент, кожна з яких об'єднує взаємопов'язані показники адаптації 

і імунітету. 

6. Встановлено  методом  канонікального  аналізу, що функціональний  стан    наднирників, 

щитовидної та статевих залоз на 92% визначає лейкограму периферійної крові та тип загальної 

адаптаційної реакції. 

7. Бальнеологічне  лікування  хворих  на  калькульозний  пієлонефрит приводить до 

покращення загального стану та зменшення проявів дизуричного та сечового синдромів, особливо 

у хворих в активній фазі. Під впливом лікування, в залежності від фази пієлонефриту, зменшується 

на 15-20% частка хворих, які були в дизгармонічному стані адаптації. 

8. Виявлено суттєве покращення показників фагоцитарної та кіллерної активності клітин крові 

та нормалізацію рівня В-лімфоцитів, що свідчить, особливо у осіб в активній фазі захворювання, 



про опосередкованість імуномодулюючої дії   бальнеотерапії адаптогенною дією цього методу 

лікування.  

9. Використання критеріїв загальної адаптаційної реакції організму у хворих на пієлонефрит 

поглиблює наші уявлення як про патогенез захворювання, так і про компенсаторно-пристосувальні 

реакції та стан адаптаційних можливостей організму при існуючій патології. Указані критерії 

адаптації можуть бути використані як показники ефективності лікування та прогнозу подальшого 

розвитку хвороби у конкретно взятого хворого.                          

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Рекомендується застосовувати індекс адаптації для кількісної оцінки стану 

пристосувально-захисних систем організму та ефективності реабілітації осіб із дизадаптозом і 

імунодисфункцією. 

2. З метою здешевлення діагностики дизадаптозу та імунодисфункції без зниження 

інформативності можна обмежитися визначенням 8 параметрів лейкоцитограми, 4 - ендокринних 

залоз  і 14 - імунітету, відібраних методом дискримінантного аналізу 
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М.М. ЧАПЛЯ 

 

ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ФАКТОРІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ У 

ІМУНОДИСФУНКЦІЇ   

 

Відомо, що захисні механізми організму функціонують у рамках взаємозв'язаних 

функціональних захисних систем: імунітету, неспецифічного захисту, гемостазу, каллікреїн-

кінінової та ін. (Кузник Б.И. и др., 1985; Дранник Г.Н., 1989; Борисов И.А., 1995; Яковлєва Е.Б., 

Шахман Н.В., 2000). Перелічені захисні системи організму потерпають від негативного впливу 

несприятливих факторів навколишнього середовища, в тому числі малих доз радіації і стресу, 

якого зазнали учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції 

(ЧАЕС). Проте досі чітко не виокремлена роль у патогенезі "чорнобильського синдрому" 

радіогенного та психогенного факторів.  

Згідно з "Рекомендаціями МКРЗ" (1987), слід було вважати, що розвиток гострих 

нестохастичних (зумовлених, детермінованих) ефектів іонізуючого випромінювання у вигляді 

пошкодження клітин, органів, тканин, яке носить пороговий характер, неможливий, якщо 

поглинена доза на кришталик не перевищує 0,3 Гр, а на інші органи - 0,5 Гр. За іншої думки 

(Булдаков Л.А., 1991), скільки-небудь помітна дія радіаційних доз при зовнішньому та 

внутрішньому опроміненні відсутня, якщо їх рівень не перевищує 1 Зв при тривалому вживанні і 

0,25-0,5 Зв - при короткочасному, тобто за нестохастичними ефектами можна встановити 

"практичний поріг" шкідливого впливу іонізуючої радіації, який не нижчий 1 Зв. Щоправда, по 

сперматодепресивному ефекту за порогову може бути прийнята доза 0,1 Зв (Ионизирующее 

излучение, 1982). 

Проте медичні наслідки аварії на ЧАЕС, пов'язані з поглиненими дозами, які не перевищують 

0,25-0,5 Гр, суперечать твердженню про відсутність шкідливого впливу малих доз радіації на 

організм людини. Протиріччя в оцінках полягає в тому, що верхня межа діапазону доз, прийнятих 

для гормезисного (стимуляційного) ефекту, перекриває рівні, при яких є реальними нестохастичні 

ефекти випромінювання. За верхню межу діапазону доз із стимуляційним впливом приймають 0,5 

Гр, нижню - від 0,01 Гр до 0,02 Зв/рік, тобто рівня природного радіаційного фону (Коваленко О.М., 

1999). 

Натомість стохастичні (ймовірнісні) ефекти вважаються безпороговими (Булдаков Л.А., 1991; 

Тимофеев-Ресовский Н.В. и др., 1968). На превеликий жаль, це підтверджується ростом 

захворюваності на рак щитовидної залози, гемобластози (Бебешко В.Г., 1994), а тепер - і солідні 

злоякісні пухлини інших органів  (Возіанов О.Ф. та ін., 2000; Павлова Л.П. та ін., 1999). 

Повертаючись до нестохастичних ефектів, відзначимо, що у ліквідаторів вони проявляються, 

передовсім, у ураженні повільно проліферуючих або непроліферуючих клітинних популяцій, що 

складають паренхіму більшості внутрішніх органів, ендокринних залоз, м'язевої тканини, нервової 

системи. Для цього типу ефектів характерні неспецифічні структурно-функціональні порушення 

діяльності органів та систем - вісцеропатії, що мають первісно хронічний або безперервно 

рецидивуючий перебіг. Ці порушення реалізуються через адаптивні системи - нервову, 

вегетативну, ендокринну, серцево-судинну (Коваленко О.М., 1999). 

Мета нашого дослідження - з'ясувати роль головних факторів чорнобильської катастрофи - 

малої дози інкорпорованого 137Cs та хронічного психо-емоційного стресу - в патогенезі порушень 

неспецифічного захисту та імунітету у ліквідаторів аврії на ЧАЕС, хворих на калькульозний 

пієлонефрит. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХВОРИХ 

 Дослідження складається із двох частин. Перша з них є експериментом на 38 щурах-самцях 

лінії Wistar масою 210-230 г. Щурі контрольної групи залишалися інтактними. З метою 

моделювання головних патогенних чинників аварії на ЧАЕС - малих доз іонізувальної радіації та 

хронічного психо-емоційного стресу - тваринам однієї із дослідних груп вводили одноразово 

інтрагастрально через зонд 450-490 Бк водного розчину 137Cs. Щурі другої групи щоденно 

піддавалися зоосоціальному стресу за методикою Гройсмана С.Д. і Каревіної Т.Г. (1983). В третій 

групі тварини піддавалися комбінованій дії обидвох патогенних чинників.  

Після завершення 4-тижневого експерименту на другий день брали проби периферійної крові 

для підрахунку вмісту лейкоцитів і оцінки лейкоцитограми. На третій день щурів декапітували, 

збирали кров, в сироватці котрої визначали вміст альбумінів, глобулінів, сечовини, холестерину 



(загального і в складі α- і β- ліпопротеїдів), молекул середньої маси, активність α-амілази, АлТ, 

АсТ уніфікованими методами (Меньшиков Б.В., 1987; Базарнова А.Г., Гетте З.П., 1994). Про стан 

ліпопероксидації судили за вмістом в плазмі крові її продуктів: дієнових кон'югатів (ДК)  ліпідів, 

який визначали шляхом спектрофотометрії гептанової фази їх екстракту (Гаврилов В.Б., 

Мишкорудная М.И., 1983), і малонового диальдегіду (МДА), який визначали в тесті з 

тіобарбітуровою кислотою (Андреева Л.И. и др., 1988), та активністю ферментів антиоксидантного 

захисту: супероксиддисмутази (СОД) еритроцитів, оцінюваною за ступенем гальмування 

відновлення нітросинього тетразолію в присутності N-метилфеназонію метасульфата і НАД*Н 

(Макаренко Е.В., 1988; Дубинина Е.Е. и др., 1988), і каталази сироватки, оцінюваною за швидкістю 

розкладання перекису водню (Королюк М.А. и др., 1988).  

Для оцінки стану мієло-лімфоїдної тканини вирізали селезінку і загрудинний гемолімфовузол, 

зважували їх, готували мазки-відбитки для підрахунку сплено- та гемолімфоцитограми. 

Друга частина роботи - це клінічне спостереження, проведене нами в 1997 році. Об'єктом його 

були чотири групи мужчин, віком 30-50 років, хворих на односторонній уратний уролітіаз,  

ускладнений вторинним хронічним пієлонефритом в фазі ремісії чи латентного процесу, котрі 

прибували в санаторій МВС "Перлина Прикарпаття" курорту Трускавець. Контрольну групу 

склали канцелярські службовці МВС, мешканці умовно "чистих" регіонів. Друга група 

сформована із канцеляристів, мешканців теренів, забруднених радіонуклідами. За даними γ-

спектрометрії ("ЛВЛ" типу "Скринер-3М") активність інкорпорованого 137Cs склала 10÷15 Бк/кг. У 

третю групу увійшли оперативні працівники, тобто підлеглі психо-емоційному стресу. Четверта, 

основна, група складалась із ліквідаторів аварії на ЧАЕС 1986-1987 р.р. За даними документів, 

сумарна ефективна доза опромінення складала від 10 до 25 сҐр, що є найбільш характерною для 

даного континґенту (Бариляк И.Р., Демина Э.А., 2001).   

Для постановки діагнозу керувалися ультрасонографічними критеріями (Крюков Н.Н., 

Дорман Е.С., 2000; Петров Д.А., Игнашин Н.С., 1998). 

Імунний статус оцінювали за  тестами І і ІІ рівнів згідно з меморандумом ВООЗ (1988), 

користуючись уніфікованими методиками.  

Стан білково-азотистого обміну оцінювали за вмістом в сироватці крові альбумінів та 

глобулінів, їх фракцій (розділених шляхом електрофорезу на плівці із ацетату целюлози і 

пофарбованих бромфеноловим синім), сечовини, сечової кислоти та креатиніну. Ліпідний обмін 

оцінювали за вмістом холестерину загальних ліпідів і розподілу останнього серед α- та β-

ліпопротеїдів. Окрім того, визначали ряд традиційних маркерів реактивності та інтоксикації: С-

реактивний білок, сіалові кислоти, тимолова проба, ШОЕ, молекули середньої маси (МСМ). 

Нарешті, в крові та сечі визначали вміст літогенних субстанцій: кальцію, магнію, уратів, оксалатів. 

Для отримання референтних показників обстежили 25 здорових мужчин аналогічного віку, 

жителів Трускавця.  

Цифровий матеріал піддано статистичній обробці на комп'ютері за програмами Excel і 

Statistica.    

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ   

Вплив малих доз 137Cs і хронічного стресу на мієло-лімфоїдну тканину щурів та деякі 

метаболічні механізми такого впливу  

Мієло-лімфотропні ефекти. В модельному експерименті показано, що радіаційний 

патогенний чинник за умов самостійного впливу спричиняє вірогідне підвищення відносного та, з 

огляду на тенденцію до лейкоцитозу, абсолютного вмісту в крові паличкоядерних нейтрофілів, не 

змінюючи решти показників лейкоцитограми периферійної крові.  

Хронічний зоосоціальний стрес супроводжується лейкоцитозом, при цьому відносний рівень 

паличкоядерних нейтрофілів виявляється нижчим, ніж в "цезієвій" та контрольній групах. Решта 

елементів лейкоцитограми не відрізняються від таких попередніх груп. Натомість за умов 

комбінованого впливу обидвох чинників розвивається чіткий відносний та абсолютний 

сегментоядерний нейтрофільоз, який супроводжується ще глибшим зниженням відносного вмісту 

паличкоядерних нейтрофілів, виникненням моноцитопенії при збереженні тенденції до 

еозинопенії. Виявлено, що індекс адаптації, оцінений за лейкоцитограмою, не змінюється під 

впливом 137Cs (1,50±0,15 проти 1,43±0,20 в контролі), а за умов дії стресу чи комбінації обидвох 

факторів - проявляє тенденцію до зниження (1,18±0,12 і 1,12±0,22 відповідно). 

Порівняльне дослідження параметрів фагоцитарної здатності нейтрофілів свідчить, що обидва 

чинники поодинці не впливають вірогідно ні на активність, ні на інтенсивність фагоцитозу, 

оцінювані відповідно за фагоцитарним індексом та мікробним числом. Більше того, 137Cs навіть 



дещо стимулює фагоцитарну активність. Натомість сумісна дія суттєво знижує обидва параметри - 

на 13% і 26% відповідно. Завершеність фагоцитозу знижується, на відміну від попередніх 

параметрів, вже внаслідок самостійної дії патогенних чинників: радіонукліду - на 28%, стресу - на 

32%, а сумісне їх застосування поглиблює депресію кіллінгу до 48%. Ще в більшій мірі підлеглим 

негативному впливу факторів аварії виявлено індекс бактерицидності. Затравка 137Cs знижує його 

на 24%, стрес - на 32%, сумісний вплив - на 55%.  

Дослідження селезінки за умов дії 137Cs не виявило суттєвих змін ні її маси, ні більшості 

елементів спленоцитограми, за винятком зниження на 33% відносного вмісту нейтрофілів та 

підвищення на 11% - лімфоцитів. Стрес, окрім аналогічних ефектів на нейтрофіли та лімфоцити, 

знижує вміст лімфобластів на 23%, плазмоцитів - на 16%, ретикулоцитів - на 15% в поєднанні із 

підвищенням на 87% вмісту моноцитів, а також - маси селезінки на 14%. За умов сумісної дії 

обидвох чинників спостерігається, окрім моноцитозу лімфобластопенії, відносна еозинофілія, 

натомість вираженість нейтрофілопенії, ретикулоцитопенії та плазмоцитопенії сходить нанівець. 

В гемолімфатичному вузлі під впливом 137Cs  виявляється суттєве підвищення вмісту 

епітеліоцитів та помірне - ендотеліоцитів, в поєднанні із помірним зниженням - плазмоцитів. Стрес 

спричиняє не лише відносне, а й абсолютне підвищення вмісту у вузлі цих елементів, а також - 

макрофагів, адже збільшується маса гемолімфатичного вузла. 

Разом з тим сумісна дія спричиняє збільшення лише абсолютної кількості макрофагів та 

ендотеліоцитів за рахунок приросту маси вузла на 41%; при цьому зберігається відносний 

ендотеліоцитоз. 

З метою інтегральної оцінки стану окремих ланок захисних сил організму нами застосована 

спеціальна статистична методика.  

Застосування викладеного статистичного підходу дає змогу констатувати, що індекс D3 стану 

фагоцитозу, обчислений за індексами d параметрів активності, інтенсивності і завершеності, під 

впливом 137Cs знижується до -0,594, тобто ледь переходить нижню межу норми. Стрес поглиблює 

пригнічення фагоцитарної ланки до -0,807, але в межах Іа ст. Натомість сумісна дія обидвох 

патогенних чинників спричиняє якісно глибшу депресію - Іб ст. (D3=-1,585). 

Кореляційний аналіз виявив прямий зв'язок параметрів фагоцитозу із відносним рівнем в крові 

паличкоядерних нейтрофілів: ФІ (r=0,59), МЧ (r=0,57), ІК (r=0,37), ІБЦ (r=0,51) та моноцитів: МЧ 

(r=0,49), ІК (r=0,37), ІБЦ (r=0,42) і лімфобластами спленоцитограми: МЧ (r=0,60), ІК (r=0,37), ФІ 

(r=0,31), ІБЦ (r=0,43). Натомість кореляція інверсна із еозинофілами та фібробластами 

спленоцитограми: r=-0,32 (МЧ), -0,47 (ФІ), -0,28 (ІК), -0,41 (ІБЦ) і масою гемолімфатичного вузла: 

r=-0,33 (МЧ),  -0,33 (ІК), -0,37 (ІБЦ). Враховуючи останні параметри із протилежним знаком, 

можна візуалізувати патологічні зміни параметрів мієло-лімфоїдної тканини, які супроводжують 

пригнічення (в цілому) фагоцитарної ланки. Виявлено, що зниження в межах норми інтегрального 

індексу фагоцитозу під впливом 137Cs поєднується із таким же помірним відхиленням від норми 

перелічених параметрів, причому різноскерованим. 

Це відображує ситуацію, за якої 137Cs спричиняє різноскеровані зміни параметрів фагоцитозу: 

пригнічення бактерицидної здатності нейтрофілів в поєднанні із стимуляцією їх поглинальної 

активності за відсутності змін мікробного числа, що супроводжується підвищенням долі в 

лейкоцитограмі паличкоядерних нейтрофілів і зниженням долі в спленоцитограмі еозинофілів. 

Відчутніше стресорне пригнічення бактерицидності, в меншій мірі - інтенсивності фагоцитозу в 

поєднанні із незміненою його активністю супроводжується протилежними (стосовно попередньої 

групи) змінами вмісту паличкоядерних нейтрофілів крові і еозинофілів селезінки, а також суттєвим 

зниженням вмісту в селезінці лімфобластів. Нарешті, за умов комбінованої дії обидвох чинників 

пригнічення всіх трьох параметрів фагоцитозу асоціюється із суттєвими відхиленнями від норми 

семи параметрів мієло-лімфоїдної тканини. 

З іншого боку, мінімальне пригнічення фагоцитарної ланки під впливом інкорпорованого 137Cs 

супроводжується максимально вираженим зниженням долі в спленоцитограмі нейтрофілів, а в 

гемолімфоцитограмі - плазмоцитів і пролімфоцитів в поєднанні із підвищенням ендотеліоцитів. 

Натомість глибше стресорне пригнічення фагоцитозу асоційоване із менш відчутним відхиленням 

перелічених параметрів, а максимальна депресія фагоцитарної ланки супроводжується відсутністю 

вірогідних змін. 

Викладене дає підстави для висновку, що зниження відносного вмісту в селезінці нейтрофілів, 

а в гемолімфатичному вузлі - плазмоцитів і пролімфоцитів, як і підвищення в останньому вмісту 

ендотеліоцитів, відіграють компенсаторну роль при дії 137Cs, стресу та їх комбінації, тобто є 

факторами саногенезу ("фізіологічною мірою проти хвороби"). Знаменно, що найвідчутніші 



процеси компенсації поєднуються із мінімально вираженими в цілому, до того ж неоднозначними 

патологічними процесами в мікрофагоцитах і мієло-лімфоїдній тканині за умов дії 137Cs; натомість 

комбінована дія 137Cs і стресу, спричиняючи максимальні патологічні зміни, асоціюється із 

редукцією компенсаторних процесів. Самостійна дія стресу супроводжується проміжною 

виразністю як патологічних, так і компенсаторних змін в мікрофагоцитах та мієло-лімфоїдній 

тканині. 

Метаболічні ефекти. Паралельне визначення в плазмі параметрів білково-азотистого обміну 

виявило підвищення під впливом 137Cs рівня білірубіну, зниження - рівня альбумінів, креатиніну та 

активності АлТ, тоді як сечовина, МСМ і активність АсТ проявляли лише тенденцію до зниження. 

За умов стресу теж виникає гіпоальбумінемія, розвивається гіперамілаземія, разом з тим, 

знижується показник тимолової проби, рівні інших параметрів відхиляються у протилежну сторону 

порівняно із ефектами радіонукліду. Сумісна дія обидвох факторівхарактеризується, з одного боку, 

дальшим підвищенням рівнів сечовини, МСМ, амілази і поглибленням гіпобілірубінемії; з іншого 

боку, зменшується виразність гіперактивності АлТ і АсТ, розвивається гіперкреатинінемія і 

підвищується рівень тимолової проби. 

За даними кореляційного аналізу, параметри фагоцитозу найтісніше пов'язані з рівнем МСМ 

та білірубіну. При цьому зв'язки з першим показником інверсні, а з другим - прямі. Зокрема, 

величини коефіцієнтів лінійної кореляції МСМ складають з ІБЦ -0,63; ФІ -0,52; ІК -0,51; МЧ -0,47. 

Відповідні цифри для білірубіну наступні: 0,50; 0,52; 0,37 і 0,54. Другу пару з дещо слабшими 

зв'язками формують сечовина і тимолова проба. Інверсна кореляція рівня сечовини з параметрами 

фагоцитозу виражається цифрами -0,52 (ІБЦ); -0,43 (ІК); -0,42 (ФІ) та   -0,38 (МЧ), а для тимолової 

проби відповідні величини складають0,53; 0,42;0,49 та 0,34. Ще слабші кореляційні зв'язки з 

фагоцитарними показниками виявлені стосовно активностей амілази і АсТ та глобулінемією. 

Зокрема для МЧ вони характеризуються величинами r -0,35; -0,49 і -0,41; для ФІ: -0,43; -0,42 і 0,01; 

для ІК: -0,34; -0,26 і -0,32 та для ІБЦ: -0,45; -0,38 і -0,27. 

З-поміж іншого блоку метаболічних параметрів констатовано помірне підвищення під 

впливом 137Cs рівня в плазмі продуктів ліпопероксидації ДК і МДА в поєднанні із зниженням 

активності СОД та підвищення - каталази, що свідчить за зниження антиоксидантного індексу.  

Стрес, навпаки, знижує рівень продуктів ліпопероксидації і активність каталази, проте 

односкеровано із 137Cs впливає на активність СОД. Комбінація обидвох чинників діє, в принципі, 

так же, як і сам стрес, за винятком зміни активності каталази. Такі зміни закономірно прямо 

пов'язані із змінами активності та інтенсивності фагоцитозу (r=0,41÷0,59), але не завершеності його 

(r=0,15÷0,16). 

Нарешті, при оцінці андрогенної активності за екскрецією з сечею 17-КС та 

мінералокортикоїдної активності за К/Na-коефіцієнтом сечі змін під впливом 137Cs не виявлено. 

Стрес суттєво підвищує андрогенну активність, не впливаючи на мінералокортикоїдну. За умов же 

комбінованої дії обидвох чинників остання суттєво пригнічується в поєднанні із підвищенням 

екскреції 17-КС. Виявлені гормональні зміни закономірно пов'язані із змінами параметрів 

фагоцитозу. При цьому активація андрогенної функції визначає, в першу чергу, пригнічення 

бактерицидності нейтрофілів (r=-0,55), в меншій мірі - інтенсивності фагоцитозу, натомість 

пригнічення останньої детермінується саме односкерованою динамікою мінералокортикоїдної 

активності (r=0,74). 

Отже, ті чи інші зміни параметрів фагоцитарної ланки імунітету, спричинені самостійною чи 

сумісною дією чинників чорнобильської катастрофи, супроводжуються закономірними змінами 

параметрів метаболізму.  

Факторний та дискримінантний аналіз стану мієло-лімфоїдної тканини та метаболізму у 

щурів. З метою виявлення найінформативніших показників мієло-лімфоїдної тканини та 

метаболізму проведено факторний аналіз сукупності визначуваних параметрів. Застосовано метод 

головних компонент.  

І головна компонента відтворює максимальну долю дисперсії даних, тобто за визначенням 

містить найбільшу долю інформації про стан мієло-лімфоїдної тканини та метаболізму. Вона 

стосується індексів бактерицидності та кіллінгу нейтрофілів, а також їх фагоцитарного індексу та 

долі паличкоядерних нейтрофілів лейкоцитограми - з одного боку, молекул середньої маси, 

тимолової проби, білірубінемії та ексреції з сечею 17-кетостероїдів - з іншого. ІІ головна 

компонента містить 10,4% інформації і пов'язана із долею моноцитів спленоцитограми, активністю 

АлТ плазми та креатинінемією. ІІІ головна компонента пояснює 9,3% дисперсії і стосується 

загального холестерину плазми та вмісту його у складі α-ліпопротеїдів. ІV головна компонента 



відображає 9,1% інформації і пов'язана із долею пролімфоцитів, лімфоцитів та плазмоцитів 

гемолімфоцитограми та великих грануловмісних лімфоцитів лейкоцитограми. V головна 

компонента пояснює 8,9% дисперсії і стосується нейтрофілів та лімфоцитів спленоцитограми. Ще 

8,2% інформації припадає на VI головну компоненту, яка пов'язана із долею сегменоядерних 

нейтрофілів і лімфоцитів лейкоцитограми та індексу адаптації, детермінованого співвідношенням 

цих параметрів. Нарешті, VII головна компонента містить 6,1% дисперсії і стосується долі 

ендотеліоцитів гемолімфоцитограми та вмісту в сироватці загального білка і глобулінів. 

Отже, із 57 визначуваних параметрів мієло-лімфоїдної тканини та метаболізму щурів 

сутнісними можна вважати 25 (15 та 10 відповідно), які в інформаційному полі сконцентровані у 

семи головних компонентах і містять понад 2/3 всієї інформації. 

З метою оцінки глобальних відмінностей між чотирма експериментальними групами  та 

пошуку параметрів, які визначають ці відмінності ми застосували дискримінантний аналіз. Із всієї 

сукупності зареєстрованих параметрів програмою включені у модель 18: 13 імунних та 5 

метаболічних. Класифікуюча інформація, яка міститься у дискримінантних змінних, сконденсована 

у трьох радикалах. При цьому І радикал поглинає 85,1% загальних дискримінантних можливостей, 

ІІ - 12,3% і ІІІ - решту 2,6%. І канонічна функція корелює з індексом кіллінгу (r=-0,27); ІІ функція - 

із ним же (r=-0,37), фагоцитарним індексом (r=0,22)  та нейтрофілами спленоцитограми (r=-0,26); 

ІІІ - із активністю АлТ (r=0,53), моноцитами спленоцитограми (r=0,50), 17-КС сечі (r=0,35), рівнем 

молекул середньої маси плазми (r=0,31), тимоловою пробою (r=-0,29) та паличкоядерними 

нейтрофілами лейкоцитограми (r=-0,29). 

Потужність дискримінації (за критерієм Wilks’ Λ) складає 0,002; значення F-статистики, 

зв’язаної з Wilks’ Λ: approx. F (54,51)=7,08; p<10-4. Віддалі Mahalanobis між групами склали: 

контроль - 137Cs – 9 (р<10-4); контроль - стрес – 11,4 (р=10-6); контроль - комбінація – 19     (р<10-6); 
137Cs - стрес – 5,7 (р=0,001); 137Cs - комбінація – 13,5 (р<10-6); стрес - комбінація – 8,8 (р<10-4). 

Отже, групи чітко розмежовуються між собою. 

Відібрані 18 змінних, будучи включені у дискримінаційні функції, дозволяють із  точністю 

97,4% ретроспективно віднести кожну окрему тварину до однієї із чотирьох груп. 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ОСІБ, ПІДДАНИХ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ 
137СS І ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЇ 

Фагоцитарна ланка імунітету та неспецифічний захист. Лебедев К.А. і Понякина И.Д. 

(1990) інформативнішими вважають відносні показники імунного статусу, натомість Передерий 

В.Г. и др. (1995) - абсолютні. Тому констелляція перелічених показників фагоцитарної ланки 

імунітету була умовно розділена нами на відносні (інтенсивні) та абсолютні (екстенсивні).  

Виявлено, що у контрольних хворих на тлі нормального відносного вмісту нейтрофілів доля 

останніх, здатних поглинати мікроби, складає 86% середньої норми (СН). В тій чи ще більшій мірі 

знижені показники завершеності фагоцитозу: індекс кіллінгу складає 85% СН, індекс 

бактерицидності - 72% СН.  

Дещо іншого характеру зміни виявлено стосовно моноцитів: значне зниження відносного 

вмісту (до 66% СН) поєднується із тенденцією до підвищення їх фагоцитарної активності, яка 

складає 114% СН. Співрозмірно до зниження МіФІ знижується активність лізоциму (до 74% СН) 

та комплемента (до 84% СН).  

Внаслідок лише незначної тенденції до зниження абсолютного вмісту нейтрофілів (94% СН), 

мікрофагоцитарна ємність виявилася зниженою лише до  91% СН, а внаслідок практично 

нормальної інтенсивності фагоцитозу (мікробне число склало 98% СН) мікробна ємність 

виявилася зниженою лише до 78% СН.  

Бактерицидна здатність нейтрофілів, як добуток низки показників фагоцитарної ланки     

(БЦЗН = Л·N·МіФІ·МЧ·ІК), склала 85% СН. Вміст макрофагів виявився зниженим до 70% СН.  

Захворювання на тлі хронічного поступлення в організм радіонуклідів, головним чином 137Cs, 

супроводжується зниженням БЦЗН - до 45% СН. Це зумовлено не стільки зниженням абсолютного 

вмісу нейтрофілів (до 90% СН), як  ослабленням інтенсивності фагоцитозу до 79% СН, активності 

- до 75%, його завершеності - до 64%, індексу бактерицидності - до 48% СН. Дещо наростає 

дефіцит активності лізоциму (66% СН) та комплемента (72% СН), сходить нанівець (до 105% СН) 

компенсаторне підвищення активності макрофагів, наслідком чого макрофагоцитарна ємність 

падає до 40% СН.  

Інтегральний індекс D відхилення від норми восьми відносних показників досягає -1,130, 

тобто нижньої межі Іа ст. проти  -0,666 в контрольній групі. Дещо менш виражене пригнічення 



констатовано стосовно семи абсолютних показників: -0,858 проти пограничного рівня (-0,424) в 

хворих, не підлеглих дії інкорпорованих радіонуклідів.         

Перебіг патологічного процесу в нирці на тлі хронічного психо-емоційного стресу 

асоціюється із таким же, як і в попередній групі, інтегральним  пригніченням відносних показників 

фагоцитозу та неспецифічного захисту (-1,129), натомість  відхилення від норми абсолютних 

показників не відрізняється від такого в контрольній групі (-0,572).  

При цьому БЦЗН падає до 51% СН внаслідок зменшення активності  фагоцитозу до 89% СН, 

його завершеності - до 44% СН (при збереженні інтенсивності на рівні 95% СН, як і абсолютного 

вмісту нейтрофілів - до 103% СН). Активність лізоциму знаходиться на рівні попередньої групи 

(64% СН), як і комплемента (68% СН). Натомість зберігається компенсаторне підвищення 

фагоцитарної активності моноцитів (115% СН), що за дещо меншого дефіциту  моноцитів (49% 

СН) дає менший дефіцит макрофагоцитарної ємності (58% СН). 

У ліквідаторів аварії на ЧАЕС, котрі зазнали впливу як радіаційного, так і психо-емоційного 

чинників, хронічний калькульозний пієлонефрит протікає на тлі суттєво гибшого пригнічення 

фагоцитозу та неспецифічного захисту. Так, інтегральний індекс відносних показників сягає           -

1,567, а абсолютних: -0,948. Такий інтегральний стан пояснюється, передовсім, максимальним 

пригніченням активності лізоциму (52% СН), активності (до 60% СН), а також інтенсивності (до 

71% СН) і завершеності (до 51% СН) фагоцитозу, що за збереження загального вмісту нейтрофілів 

(101% СН) дає зниження мікрофагоцитарної ємності до 49% СН, мікробної ємності нейтрофілів - 

до 40% СН, а їх бактерицидної здатності - до 28% СН. Разом з тим, активність комплемента, вміст 

в крові як моноцитів, так і макрофагів, а також фагоцитарна активність останніх залишаються на 

рівні двох попередніх груп (73%, 57%,  60% і 107% СН відповідно).  

Клітинний та гуморальний імунітет (Т-, В- та K-ланки). Виявлено, що у хворих 

контрольної групи відносний вміст CD3+-лімфоцитів знаходиться на граничному рівні, складаючи 

93% СН, це ж стосується вмісту як теофілінрезистентної субпопуляції (90% СН), так і субпопуляції 

гелперів/індукторів (106% СН). Натомість вміст теофілінчутливої та "активної" субпопуляцій 

вірогідно знижений (87% СН і 65% СН відповідно). В такій же мірі знижена РБТЛ на ФГА (66% 

СН). Інтегральний індекс D відхилення від норми відносних показників Т-ланки знаходиться в 

середній зоні дефіциту Іа ст. (-0,935).  

Поступлення в організм малих доз радіонуклідів не накладає скільки-небудь відчутного 

відбитку на інтегральний стан даної ланки імунітету (індекс D складає -0,880), проте при 

порівняльному аналізі окремих параметрів виявляється нижчий на 9% рівень CD3-лімфоцитів, на 

5%  - теофілінрезистентних Т-лімфоцитів та  вищий на 8% рівень РБТЛ за ідентичного рівня 

"активної" субпопуляції. Натомість хронічний психо-емоційний стрес суттєво відбивається на 

загальному стані Т-ланки, пригнічуючи його до нижнього рівня Іа ст. (-1,033). Найбільший вклад у 

дефіцит вносить гальмування РБТЛ та зниження вмісту "активної" субпопуляції. Практично 

аналогічний рівень загального пригнічення констатовано і у ліквідаторів  (-1,180). Разом з тим, у 

них має місце максимальне зниження вмісту Еа-РУЛ, ЕТФР-РУЛ і CD4-лімфоцитів в поєднанні із 

нормальним вмістом теофілінчутливої субпопуляції Т-лімфоцитів. 

На відміну від відносних показників, абсолютні величини параметрів Т-клітинної ланки у 

хворих усіх груп знайдені в межах норми. При цьому у хворих, підлеглих хронічному психо-

емоційному стресу, інтегральний індекс D знаходиться біля верхньої, а у хворих решти груп - біля 

нижньої межі діапазону норми. 

Отже, хворі, не підлеглі впливам несприятливих чинників, характеризуються дуже слабким 

пригніченням відносних показників Т-ланки імунітету. Малі дози інкорпорованих радіонуклідів 

суттєво не обтяжують її стану, натомість хронічний психо-емоційний стрес чинить додатковий 

несприятливий вплив. У ліквідаторів аварії на ЧАЕС міра пригнічення відносних показників Т-

ланки аналогічна такій у хворих, підлеглих стресорному впливу. Абсолютні показники Т-ланки в 

усіх групах знаходяться в межах норми.  

Стан кіллерної ланки імунітету оцінювали за вмістом Т- і натуральних кіллерів, рівнем 

природної кіллерної активності, реалізованої останніми, а також антитілазалежної 

цитотоксичності, здійснюваної, як відомо, К-лімфоцитами. Констатовано, що у хворих контрольної 

групи перелічені параметри знижені приблизно в одинаковій мірі, а інтегральний стан кіллерної 

ланки оцінюється як дефіцит Іа ст. (-0,793). Інкорпорація малих доз радіонуклідів не тільки не 

погіршує її стану, а й спричиняє незначну тенденцію до активації, особливо натуральних кіллерів. 

Натомість хронічний стрес, не відбиваючись на вмісті Т-кіллерів, помірно послаблює натуральні 

кіллери і відчутно - функцію К-кіллерів, що дає у підсумку зниження індексу D до -0,879. 



Аналогічний інтегральний стан кіллерної ланки імунітету має місце і у ліквідаторів. При цьому  у 

них рівень Т-кіллерів підвищується до зони норми.  

Стосовно В-ланки виявлено, що у хворих контрольної групи за нормального як відносного, так 

і абсолютного вмісту В-лімфоцитів має місце дизімуноглобулінемія: зниження на 22% 

концентрації IgG в поєднанні із підвищенням - Igg А і М на 56% і 28% відповідно. 

Дизімуноглобулінемія супроводжується підвищенням рівня ЦІК великих розмірів у 2,7 раза, а 

середніх і малих розмірів - в 1,5 раза. 

Захворювання на тлі інкорпорації радіонуклідів супроводжується підвищенням вмісту В-

лімфоцитів, дальшим незначним ростом концентрації Igg А і М в поєднанні із дуже значним 

підвищенням рівня ЦІК малих і, особливо, середніх розмірів, тоді як рівень ЦІК великих розмірів 

знижується, залишаючись все ж підвищеним. 

У підсумку міра активації В-ланки сягає ІІа ст. проти Іб ст. в контрольній групі. Аналогічний 

вплив на інтегральний стан В-ланки чинить супроводжуючий захворювання хронічний психо-

емоційний стрес. При цьому рівень дрібно- і середньомолекулярних ЦІК та абсолютний вміст В-

лімфоцитів  вищий, ніж в попередній групі, а крупномолекулярних ЦІК та процент В-лімфоцитів 

нижчий, на рівні середньої норми. У ліквідаторів із аналогічним захворюванням констатовано 

максимальну міру активації В-ланки - до рівня ІІб ст. Це досягається за рахунок максимальних 

рівнів ЦІК усіх розмірів, а особливо - ередньомолекулярних, та IgA в поєднанні із мінімальним 

рівнем IgG.  

Отже, протікання хронічного калькульозного пієлонефриту на тлі інкорпорації малих доз 

радіонуклідів чи хронічного психо-емоційного стресу спричиняє додаткову активацію В-ланки 

імунітету. У ліквідаторів, підлеглих впливу обидвох перелічених патогенних чинників, має місце 

максимальна міра активації даної ланки. 

При підбитті балансу Т-, В- та NK-популяцій лімфоцитів виявляються так звані 0-лімфоцити. 

Вважається, що вони репрезентують, в основному, функціонально неповноцінні субпопуляції Т-

лімфоцитів: незрілі, клітини із диференціювальними рецепторами, заблокованими метаболітами, 

ЦІК тощо, а також лімфоцити, які позбулися  рецепторів під дією вірусів, протеаз тощо. Незначну 

частку серед 0-лімфоцитів посідають такі ж неповноцінні В-лімфоцити (В-IgG+-клітини), а також 

К-клітини.  

У хворих контрольної групи відносний вміст 0-лімфоцитів склав 13,5±0,9% проти 4,5±0,5% в 

донорів. На наш погляд, це відображає пригнічення саме Т-ланки імунітету, позаяк рівень В-

лімфоцитів в 2-3 рази нижчий від такого Т-лімфоцитів, а отже, і вклад перших в загальний баланс, 

а вміст К-лімфоцитів теж знижений, судячи за зниженням антитілазалежної цитотоксичності. Малі 

дози радіонуклідів не впливають на рівень 0-лімфоцитів (13,7±0,9%), натомість хронічний стрес 

підвищує його до 19,1±1,1%. На такому ж рівні (20,1±1,1%) констатовано вміст 0-лімфоцитів у 

ліквідаторів.  

Інтегральна оцінка імунного статусу. Отримані результати дослідження стану фагоцитарної, 

Т-, В- і кіллерної ланок імунітету обстежених груп хворих сконцентровані у вигляді 6 блоків 

інтегральних індексів ID і D, відображені на табл. 1.  

Таблиця 1. Порівняльна характеристика відхилення від норми інтегральних індексів імунітету 

 
 

№ 

Група  

Показник 

 

І 

 Контроль Радіонукліди Психо-емоційний 

стрес (ПЕС) 

Радіонукліди 

та ПЕС 

1. Фагоцитарна ланка 

(відносні) 

8 ID 

D 

0,871 

-0,666 

0,736 

-1,130 

0,737 

-1,129 

0,685 

-1,567 

2. Фагоцитарна ланка 

(абсолютні) 

7 ID 

D 

0,807 

-0,424 

0,577 

-0,858 

0,744 

-0,572 

0,569 

-0,948 

3. Т-клітинна ланка 

(відносні) 

6 ID 

D 

0,871 

-0,935 

0,863 

-0,880 

0,831 

-1,033 

0,772 

-1,180 

4. Т-клітинна ланка 

(абсолютні) 

6 ID 

D 

0,910 

-0,441 

0,916 

-0,386 

1,013 

+0,340 

0,876 

-0,491 

5. В-клітинна ланка 8 ID 

D 

1,353 

+2,029 

1,489 

+2,524 

1,415 

+2,536 

1,668 

+3,857 

6. Кіллерна ланка 4 ID 

D 

0,534 

-0,793 

0,599 

-0,703 

0,476 

-0,879 

0,476 

-0,846 

        Примітка. І - кількість врахованих параметрів 

Чітко видно, по-перше, різновекторні зміни окремих ланок імунітету: пригнічення 

фагоцитарної, Т- і кіллерної ланок та активізацію В-ланки, так що має місце імунодисфункція. Це 



узгоджується із даними більшості авторів. По-друге, для кожної ланки імунітету характерна чітка 

градація інтегральних індексів: мінімальні відхилення від норми в ту чи іншу сторону мають місце 

у хворих контрольної групи, тобто не обтяжених впливом несприятливих чинників, натомість у 

ліквідаторів, підлеглих комбінованій дії радаційного і стресорного факторів, відхилення 

максимальні. Виразність дисфункції фагоцитарної (відносні показники) і В-ланок імунітету у 

хворих, підлеглих окремій дії того чи іншого патогенного фактора, посідає проміжне становище і 

приблизно одинакова. Аналогічне з ліквідаторами зниження інтегрального індексу D фагоцитозу 

(абсолютні показники) має місце у хворих, підлеглих дії радіонуклідів, а індексу D кіллерної ланки 

- у хворих, підлеглих хронічному психо-емоційному стресу. Абсолютні показники Т-ланки в усіх 

групах хворих не виходять за межі норми. 

 

Внутрішньосистемні та міжсистемні взаємозв'язки параметрів Т-, В- і фагоцитарної 

ланок імунітету. Згідно з концепцією  Лебедева К.А. и Понякиной И.Д. (1990), ступінь активності 

імунної системи тісно пов'язаний з рівнем спряження її компонентів. У здорових осіб із відносно 

спокійним станом імунної системи  кількість і інтенсивність взаємозв'язків між компонентами 

мінімальні; при розвитку запального процесу, в період активної роботи імунної системи, 

спряження компонентів різко, в кілька разів, зростає; при сприятливому завершенні процесу 

зв'язаність знову знижується. Ремісія хронічного запалення ("практично здоровий") 

характеризується підтриманням високого рівня зв'язаності імунних компонентів, при переході у 

фазу загострення спряження компонентів імунної системи порівняно із вже наявним її високим 

рівнем не лише не зростає, але навіть може суттєво знизитись. При відновленні ремісії зв'язаність 

знову підвищується.  

Базуючись на викладеній концепції, нами проаналізовано кореляційні взаємозв'язки між 

параметрами всередині фагоцитарної ланки і об'єднаної Т,В- ланки, а також між обома ланками у 

хворих з асептичним уролітіазом та обтяженим пієлонефритом в фазі ремісії чи латентного 

процесу.  

 На першому етапі відтворено сумісну динаміку індексів D, які характеризують стан 

фагоцитарної (на основі 17 показників) та Т,В-клітинної (на основі 20 показників) ланок імунітету, 

з одного боку, і коефіцієнтів спряження показників в межах кожної із ланок - з другого боку - в 

процесі еволюції етапами: норма - асептичний уролітіаз - латентний КПН - ремісія. Виявилось, що 

за відсутності інфекційно-запального процесу в ураженій нирці має місце незначний, практично 

одинаковий, рівень напруження обох ланок імунної системи. Трансформація асептичної фази у 

латентну інфекцію супроводжується приблизно в одинаковій мірі поглибленням імунодисфункції 

до межі між "значною" і "вираженою", разом з тим зміни коефіцієнта спряження носять 

дискордантний характер: якщо напруженість у фагоцитарній ланці дещо знижується, то у Т,В-

клітинній - стрімко зростає. Досягнення ремісії запалення разом з редукцією імунодисфункції 

асоціюється із максималізацією напруження у Т,В-ланці при збереженні на  високому рівні КС в 

фагоцитарній ланці. 

На заключному етапі була відстежена еволюція процесу за динамікою коефіцієнтів спряження 

параметрів захисних систем, як внутрішньосистемного, так і міжсистемного, в поєднанні із 

змінами імунного статусу в цілому, оціненого індексами D, що охоплюють 27 показників. 

Виявлено два паттерни. Перший стосується внутрішньосистемної скорельованості параметрів 

фагоцитарної ланки і характеризується незначним зниженням коефіцієнтів при переході від 

асептичного уролітіазу до латентного запалення з наступним їх суттєвим підвищенням у фазі 

ремісіі. При другому паттерні спряження між Т,В-ланкою і фагоцитозом та внутрішньосистемне 

між параметрами Т,В-ланки зростає при переході від асептичного уролітіазу до латентного 

запалення, з подальшим підвищенням при настанні ремісії.  

Деякі метаболічні чинники імунодисфункції. З огляду на загальноприйняту концепцію про 

молекули середньої маси (МСМ) як маркер ендогенної інтоксикації, одним з наслідків котрої є 

пригнічення фагоцитозу, було сформовано три групи, відповідно до їх рівня в сироватці та сечі. В 

першій групі вміст МСМ крові знаходився в межах 0,234-0,315 од., в другій - 0,365-0,500 од., а в 

третій - 0,560-0,675 од. Вміст МСМ в сечі знаходився в тісному зв'язку з таким в сироватці (r=0,89; 

p<0,001). 

 Аналіз показує, що незначне перевищення верхньої межі норми вмісту МСМ практично не 

впливає на стан фагоцитозу, проте вже 1,5-2-разове підвищення рівня МСМ в крові, віддзеркалене 

в сечі, суттєво пригнічує його. Дальше підвищення МСМ має наслідком ще глибше пригнічення 

фагоцитозу. Коефіцієнт лінійної кореляції між МСМ сироватки та фагоцитарним індексом складає 



-0,67 (р<0,001), фагоцитарним числом: -0,52 (p<0,001).  Виявлена позитивна помірна кореляція 

(r=0,49; p<0,03) між рівнем МСМ та співвідношенням фракцій β- і γ-глобулінів, з одного боку, та 

значна негативна (r=-0,58; p<0,01) між індексом β/γ та фагоцитарним індексом, але не 

фагоцитарним числом (r=-0,29). Певну роль у пригніченні фагоцитозу відіграють урати, вміст 

котрих корелює з МСМ (r=0,50; p<0,01), але лише при досягненні високих концентрацій. Решта із 

досліджених метаболічних показників не виявили свого впливу на фагоцитоз.   

Відомо, що на поверхні лімфоцитів локалізовані рецептори для кальційтриолу. З огляду на 

це, з одного боку, та наявності порушень обміну кальцію у хворих на уролітіаз - з другого боку, 

нами проаналізовано зв’язки між вмістом в крові кальцію, магнію, уратів, екскрецією їх та 

оксалатів з сечею і рівнем імуноглобулінів G, A, M, ЦІК та Т-лімфоцитів. Сформовано дві групи 

порівняння. У хворих на уролітіаз першої групи концентрація в сироватці кальцію знаходилася 

в нижній половині зони норми (2,20-2,49 мМ/л). У хворих  другої групи мала місце 

гіпокальційемія: 1,60-2,10 мМ/л. При цьому концентрація магнію в обидвох групах була в зоні 

норми. У хворих з гіпокальційемією добова екскреція з сечею уратів виявилась на 20% вищою, 

а оксалатів - на 24% нижчою порівняно з показниками осіб з нормальним рівнем кальцію крові. 

Гіпокальційемія асоціюється з нижчим на 35% рівнем кальційурії і на 29% - магнійурії 

порівняно з відповідними показниками при нормокальційемії. Вміст лімфоцитів при 

нормокальційемії вірогідно не відрізнявся від норми (91%), тоді як гіпокальційемія поєднується 

з лімфопенією (80%). Якщо відносний вміст Т-лімфоцитів пересічно становив 54,83,1% і 

52,43,1% (101% і 97% СН), то абсолютний їх вміст суттєво відрізнявся співрозмірно до 

концентрації кальцію: у хворих з нормальними показниками він склав пересічно 1,030,11 Г/л 

(97%), тоді як у випадку гіпокальційемії - лише 0,750,10 Г/л (71%). Гіпокальційемія 

поєднується з нормальним вмістом уратів - 40560 мкМ/л (104%), підвищеним - Igg А (132%),  

М (122%) та ЦІК (132%), тоді як у хворих з нормальним вмістом кальцію відхилення даних 

показників виражені в меншій мірі чи навіть протилежні: урати - 33921 мкМ/л (87%), IgA - 

117%, Ig М - 85%, ЦІК - 96% СН.   

Факторний і дискримінантний аналіз імунного статусу. З метою виявлення 

найінформативніших показників імунітету проведено факторний аналіз (метод головних 

компонент) їх сукупності. Застосувавши screen-test Cattel, відібрано шість головних компонент 

(факторів), які в сукупності пояснюють 71,2% дисперсії 55 змінних.   

Констатовано, що І головна компонента відтворює 16,7% дисперсії даних. Вона стосується 

фагоцитарного індексіу нейтрофілів та їх мікробної ємності. ІІ головна компонента містить 15,6% 

інформації і пов'язана із вмістом в крові лейкоцитів та лімфоцитів в цілому, а також абсолютним 

вмістом популяції В- та Т-лімфоцитів (в тому числі  і всіх субпопуляцій останніх). ІІІ головна 

компонента пояснює 10,5% дисперсії і стосується вмісту в сироватці IgA та ЦІК різних розмірів. ІV 

головна компонента відображає 9,9% інформації і пов'язана із відносним вмістом 

теофілінчутливих, CD4+- та CD8+-лімфоцитів. V головна компонента пояснює 9,8% дисперсії і 

стосується загального лімфоцитозу, а також абсолютного і відносного нейтрофільозу. Ще 8,7% 

інформації припадає на VI головну компоненту, яка пов'язана із відносним вмістом 

теофілінрезистентних і CD3+-лімфоцитів та моноцитів, макрофагоцитарною ємністю, а також 

рівнем сироваткового IgM. 

Отже, із 55 визначуваних параметрів імунітету сутнісними можна вважати 26, які в 

інформаційному полі сконцентровані у шести головних компонентах і містять понад 2/3 всієї 

інформації. 

З метою оцінки глобальних відмінностей між чотирма групами хворих та пошуку параметрів, 

які визначають ці відмінності, застосовано дискримінантний аналіз (метод forward stepwise). Із всієї 

сукупності зареєстрованих параметрів програмою включені у модель 15. 

Класифікуюча інформація, яка міститься у дискримінантних змінних, сконденсована у трьох 

радикалах (roots). При цьому І радикал поглинає 87,1% загальних дискримінантних можливостей, 

ІІ - 8,4% і ІІІ - решту 4,5%. І канонічна функція суттєво не корелює з жодною змінною, на увагу 

заслуговують лише індекси кіллінгу (r=0,22) та бактеридидності (r=0,21). Натомість ІІ функція 

суттєво пов'язана з фагоцитарним індексом (r=0,55), мікробною ємністю нейтрофілів (r=0,36) та 

мікробним числом (r=0,28). ІІІ функція корелює із активністю лізоциму (r=0,36), індексами 

бактерицидності (r=0,36) і кіллінгу (r=0,29), а також із фагоцитарним індексом (r=0,30). 

Потужність дискримінації (за критерієм Wilks’ Λ) складає 0,0015; значення F-статистики, 

зв’язаної з Wilks’ Λ: approx. F (45,2) = 27,2; p<10-4. Віддалі Mahalanobis між групами склали: 

контроль - радіонукліди – 13,6 (F=85; р<10-6); контроль - стрес – 19 (F=132; р<10-6); контроль - 



ліквідатори – 14,8 (F=69; р<10-6); радіонукліди - стрес – 7,3 (F=28; р<10-6); радіонукліди - 

ліквідатори – 4,4 (F=8; р<10-6); стрес - ліквідатори – 7,5 (F=19; р<10-6). Отже, групи чітко 

розмежовуються між собою. 

Хворі контрольної групи характеризуються позитивними значеннями першого кореня в 

поєднанні із квазінульовими - двох інших. Дзеркальну позицію посідають на діаграмі хворі, піддані 

хронічному психо-емоційному стресу. Хворі решти двох груп за величинами першого і другого 

коренів посідають проміжне місце і не розрізняються між собою. Натомість чітке розмежування 

має місце відносно третього кореня: піддані дії лише радіонуклідів характеризується позитивними 

значеннями, тоді як ліквідатори - негативними. 

Відібрані 15 змінних, будучи включені у дискримінаційні функції, дозволяють із  точністю 

100% ретроспективно віднести кожну окрему особу до однієї із чотирьох груп. 

 

ВИСНОВКИ 

У дослідженні наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що 

виявляється у з'ясуванні впливу малих доз 137Cs іхронічного психо-емоційного стресу за умов їх 

окремої та поєднаної дії на розвиток змін у імунній системі ліквідаторів аварії на ЧАЕС з різними 

формами урологічної патології. Ця задача вирішена шляхом модельного експерименту та клініко-

фізіологічних спостережень.  

1. В модельному експерименті на щурах з'ясовано, що мала доза інкорпорованого 137Сs помірно 

(на 24%) пригнічує бактерицидність нейтрофілів, не впливає на інтенсивність фагоцитозу та дещо 

підвищує (на 5%) його активність. Хронічний психо-емоційний (зоосоціальний) стрес спричиняє 

відчутніше (на 32%) пригнічення індексу кіллінгу мікробів, помірне (на 9%) зменшення 

мікробного числа за відсутності змін фагоцитарного індексу нейтрофілів. Натомість комбінована 

дія обох патогенних чинників призводить до максимального пригнічення усіх трьох параметрів 

фагоцитозу: активності - на 13%, інтенсивності - на 24%, завершеності - на 48% .  

2. Виявлено супутні патологічні відхилення від норми низки параметрів мієло-лімфоїдної 

тканини: відносного вмісту в лейкоцитограмі периферійної крові паличко- і сегментоядерних 

нейтрофілів та моноцитів, в спленоцитограмі - вмісту лімфобластів, фібробластів і еозинофілів, а 

також збільшення маси гемо-лімфатичного вузла. Патологічні відхилення максимально виражені за 

умов комбінованої дії радіаційного та стресорного чинників. Поряд із патологічними виявлено і 

компенсаторні відхилення від норми (зниження вмісту в селезінці нейтрофілів, у 

гемолімфатичному вузлі - пролімфоцитів і плазмоцитів в поєднанні із підвищенням - 

ендотеліоцитів), які максимально виражені при дії малої дози 137Cs (-33%, -15%, -29% і +33% 

відповідно), помірно - за умов зоосоціального стресу (-21%, -8%, -15% і +27% відповідно) та 

сходять нанівець при комбінації обох змодельованих чинників чорнобильської катастрофи (-9%, -

7%, 0% і +4% відповідно). Виявлено низку параметрів метаболічного та ендокринного статусу, 

закономірно пов'язаних із патологічними та компенсаторними змінами мієло-лімфоїдної тканини, 

спричиненими досліджуваними чинниками.  

3. В клініко-фізіологічному спостеженні за хворими на хронічний калькульозний пієлонефрит в 

фазі ремісії чи латентного процесу констатовано, що виразність імунодисфункції (депресії 

фагоцитарної, кіллерної та Т-ланок в поєднанні із активізацією В-ланки імунітету) мінімальна (-

47÷-9% і +35% відповідно) у осіб, не підлеглих дії ні інкорпорованих радіонуклідів, ні хронічного 

психо-емоційного стресу, натомість імунодисфункція максимально виражена у ліквідаторів аварії 

на ЧАЕС (-52÷-12% і +67% відповідно). Хворі, які мешкають на територіях, забруднених 137Cs, а 

також ті, що працюють за умов хронічного психо-емоційного стресу, посідають проміжне 

становище стосовно виразності імунодисфункції.  

4. Відхилення від норми параметрів імунітету в тій чи іншій мірі зумовлені метаболічними 

факторами: підвищенням в крові рівня молекул середньої маси, зниженням – кальцію, 

диспротеїнемією. 

5. Шляхом застосування методів факторного і дискримінантного аналізів виділено низку 

параметрів імунітету та метаболізму, які пояснюють максимальну долю дисперсії, тобто найбільш 

інформативні, і можуть бути рекомендовані в якості скринінг-тестів та предикторів при оцінці 

виразності імунодисфункції у хворих на хронічний калькульозний пієлонефрит та ризику рецидиву 

активного запального процесу. 

 6. Проаналізовано внутрішньосистемну і міжсистемну скорельованість параметрів захисних 

систем і продемонстровано високу інформативність коефіцієнту спряження, суттєво відмінного 

при різних фазах патологічного запального процесу в нирках. Визначення внутрішньосистемних та 



міжсистемних коефіцієнтів спряження теж може бути рекомендовано в якості достатньо 

інформативної характеристики стану функціональних захисних систем і застосовуватися з метою 

оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів. 

7. Висунуто концепцію, що імунні прояви "чорнобильського синдрому" є наслідком поєднаної 

дії радіаційного та стресорного чинників, кожен із яких зокрема за даних рівнів інтенсивності 

малоефективний.  
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О.Р. ЗАВ'ЯЛОВА 

 

МЕТАБОЛІЧНІ І ГОРМОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ІМУНОДИСФУНКЦІЇ  

 

Основними проявами так званого "чорнобильського синдрому" (С.А. Аміразян та ін., 1997) є 

післярадіаційна ендокринопатія та імунодисфункція (А.Н. Коваленко, 1998; Л.П. Кіндзельський та 

ін., 1997; К.П. Зак и др., 2000), котрі, своєю чергою, є компонентами більш загального процесу - 

післярадіаційної енцефалопатії (М.І. Лісяний, 1993, 1997), що узгоджується із сучасною 

концепцією єдиного нейро-ендокринно-імунного комплексу (V. Chesnokova, S. Melmed, 2002; S. 

Kopp, 2001; M. I. Farian-Tehrani, M. Sternberg, 2002; S.B. Pruett, 2001; J.E. Downing, J.A. Miyan, 

2000; E. Vizi, 1998). Тим не менше, у більшості робіт, присвячених чорнобильському контингенту, 

стан ендокринної та імунної системи вивчався ізольовано, без з'ясування взаємозв'язків між їх 

параметрами. Сказане стосується також параметрів білково-азотистого, ліпідного та вуглеводного 

обмінів, підлеглих, з одного боку, регуляторним ендокринним впливам, а з іншого боку - 

потенційних регуляторів та учасників імунного процесу (А.Н. Коваленко, 1998; Э.А. Доценко и др., 

2001).    

Метою нашого дослідження було вивчення закономірностей та виявлення специфічних 

патогенетичних взаємозв'язків між параметрами дизадаптозу, дизметаболізму, імунодисфункції, 

сечового синдрому  і клінічними проявами і з'ясування можливості прогнозування на цій основі 

ефективності  лікування  природними лікувальними факторами  курорту Трускавець ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС, хворих на калькульозний пієлонефрит  шляхом. 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Під спостереженням знаходились 70 ліквідаторів аварії на ЧАЕС 1986-1987 р.р. віком 30-50 

років, цілеспрямовано відібраних серед тих, котрі прибули на курорт Трускавець для лікування 

калькульозного пієлонефриту. За даними документів, сумарна ефективна доза опромінення 

складала від 10 до 25 сҐр. Критерієм відбору ліквідаторів була наявність, окрім притаманної всім 

енцефалопатії, яка супроводжувалася 1-2 супутніми захворюваннями (холецистит, коліт), 

одностороннього уратного уролітіазу, вперше діагностованого після 1986 р. і верифікованого 

методом ультрасоноґрафії. Для отримання референтних показників обстежили 20 здорових 

мужчин аналогічного віку, жителів Трускавця.  

Згідно з концепцією школи Ромоданова А.П. (1993), клінічними проявами післярадіаційної 

енцефалопатії є дратівливість, порушення сну, підвищена втомлюваність, загальна слабкість, 

метеочутливість, метеолабільність, лабільність емоційної сфери та настрою, зниження пам’яті і 

потенції. Комплексна оцінка перелічених симптомів дала підстави констатувати у переважної 

більшості (61,5%) обстежених ліквідаторів слабку вираженість післярадіаційної енцефалопатії, у 

23,9% - середню, ще у 13,3% - дуже слабку і лише у 1,5% - більше середньої, але не сильну 

вираженість. Больовий синдром, який включав болі в поперековій і епігастральній ділянках, як 

спонтанну, так і при пальпації, виявлено у 98,3% ліквідаторів. Дизуричні прояви констатовано у 

95,7% хворих.  Диспепсичний синдром (нудота, блювання, відрижка, печія, здуття) мав місце у 

93,7% ліквідаторів. Гіпертензивний синдром є типовим для хронічної урологічної патології. Проте, 

можна припустити, що виявлені нами амбівалентні відхилення артеріального тиску є проявом не 

пієлонефриту, а енцефалопатії.  

Якісно-кількісна  оцінка симптомів проведена за шкалою Harrington (1965), модифікованою 

Поповичем І.Л. та ін. (2003). Верифікація діагнозу проведена методами ультрасонографії, 

радіоізотопної ренографії, мікроскопії сечового осаду, секторного посіву сечі на мікрофлору. Стан 

адаптації оцінено за функціональними маркерами головних адаптивних систем та 

лейкоцитограмою периферійної крові, стан метаболізму - уніфікованими біохімічними методами, 

стан імунітету -  за тестами І і ІІ рівнів згідно з меморандумом ВООЗ (1988), користуючись 

уніфікованими методиками. 

 Статистична обробка цифрового матеріалу включала методи варіаційного, кореляційно-

регресивного, канонікального, кластерного і дискримінантного аналізів на персональному 

комп'ютері за програмами Excell  і Statistica.    

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Результати інструментально-лабораторного обстеження дали підстави діагностувати у 43% 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС односторонній асептичний уролітіаз (нефролітіаз), серед досліджених  

у 14% хворих поставлено діагноз: односторонній калькульозний пієлонефрит, фаза ремісії. У 29% 



ліквідаторів вперше було діагностовано  односторонній латентний калькульозний пієлонефрит. 

Нарешті, у 14% хворих констатована активна фаза калькульозного пієлонефриту.  

Поліваріантність метаболічних і гормональних порушень. З метою виділення груп, 

однорідних за метаболічними і гормональними показниками, інформаційне поле піддано 

кластерному (метод k-mean) аналізу. На основі зареєстрованих 50 параметрів створено 4 кластери 

(метаболічно-гормональні образи) ліквідаторів.  

До першого кластеру увійшло 38 осіб, із них 16 - хворих на КПН з латентним перебігом, 12 -  

на асептичний уролітіаз, 8 - на КПН  в активній фазі, 2 - на КПН в  фазі ремісії. Другий кластер 

склали 7 пацієнтів, із них 2 - хворих на КПН з латентним перебігом, 3 -  на асептичний уролітіаз, 2 

- на КПН  в активній фазі. В третій кластер увійшли 7  осіб, хворих на асептичний уролітіаз та 2-

латентний перебіг. Четвертий кластер склали 8 хворих на КПН в фазі ремісії та 8 осіб з асептичним 

уролітіазом . Віддаль Евкліда між І і ІІ кластером складає 46, між І і ІІІ - 28, між І i IV - 25, між ІІ і 

ІІІ - 63, між ІІ і ІV - 50, між ІІІ і ІV - 29, натомість віддалі між індивідуумами і респективними 

центрами кластерів складають в ІІ кластері 8÷20, в ІІІ - 13÷23, в IV - 9÷33 і в І - 10÷23, тобто 

кластеризація проведена цілком коректно.  

     З метою виявлення параметрів метаболізму і головних адаптивних гормональних систем, 

констелляція яких характерна для кожного із чотирьох кластерів, наявне інформаційне поле було 

піддано дискримінантному аналізу (метод forward stepwise). Для включення в модель відібрано 22 

параметри: вміст в крові МСМ, активність ПХЕ, каталази, сечова концентрація  МСМ, 

концентрація уратів в плазмі та сечі, вміст в плазмі ДК, трийодтироніну, альбумінів, МДА, суми 

ЛП ДН і НЩ, індекс адаптації, рівень глікемії через 1,5 год після вживання глюкози, креатинінурія, 

активність АлТ, креатинінемія, амілазурія, білірубінемія, активність СОД еритроцитів і AсT 

плазми, відносний вміст в плазмі β-глобулінів, а також вміст ХС в складі  пре-β та β-ЛП. Інші 

параметри не включені в модель. За сукупністю відібраних параметрів всі кластери чітко 

розмежовуються, про що свідчать віддалі Mahalanobis між ними. Інформація, що міститься в 

розділяючих параметрах, може бути сконденсована у трьох, а по суті - у двох радикалах. Відібрані 

22 параметри можуть бути використані для передбачення групи, до якої належить конкретний 

об'єкт, тобто його ідентифікації (класифікації). В нашому випадку досягнена 100%-на коректність 

класифікації об'єктів  і дуже висока апостеріорна ймовірність.  

Найхарактернішими рисами метаболічного статусу осіб І кластера є  більш як дворазове 

підвищення вмісту МСМ, гіпоурикемія і значне зниження активності ПХЕ за нормальної 

активності каталази плазми. Для осіб ІІ кластера характерне триразове підвищення рівня МСМ сечі 

в поєднанні із близьким до норми вмістом їх в плазмі та нормальною активністю ПХЕ. Характерні 

риси портрету осіб ІІІ кластера - високі рівні МСМ сечі і плазми і значно підвищена активність 

каталази за нормального рівня ПХЕ. Нарешті, в IV кластері, на відміну від попередніх, 

констатовано близький до норми рівень урикемії, а також активності каталази, при цьому має місце 

значне підвищення вмісту МСМ в плазмі та сечі і зниження активності ПХЕ. 

Порівняльна характеристика імунного статусу ліквідаторів різних метаболічно-

гормональних кластерів. Згідно з алгоритмом трускавецької наукової школи бальнеології 

(І.Л.Попович та ін., 2003) показники імунного статусу згруповані у Т-, кіллерну, В- і фагоцитарну 

ланки, при цьому показники Т-ланки, своєю чергою, розділені на відносні (у %) та абсолютні (у 

Г/л). 

Виявлено, що особи І метаболічно-гормонального кластера характеризуються максимальним 

для контингенту дефіцитом Іб ст. субпопуляції "активних" Т-лімфоцитів та пригніченням Іб ст. 

РБТЛ, що супроводжується дефіцитом Іа ст. долі теофілінрезистентної і теофілінчутливої 

субпопуляцій за нормального рівня Т-гелперів/індукторів. В ІІ кластері дефіцит перших двох 

параметрів дещо менший, а двох інших - дещо більший за збереженням в межах норми CD4-

лімфоцитів. Особливостями ІІІ кластера є, по-перше, суттєво менше пригнічення РБТЛ (Іа ст.), по-

друге - нормальні рівні, окрім CD4-, теофілінрезистентних і теофілінчутливих Т-лімфоцитів за 

збереження на рівні І і ІІ кластерів дефіциту Еа-РУЛ. Натомість в IV кластері, на відміну від трьох 

попередніх, має місце вірогідне зниження рівня CD4-лімфоцитів, що поєднується із аналогічним 

дефіцитом (Іа ст.) ЕТФР- і Еа-РУЛ та нормальним вмістом ЕТФЧ-РУЛ. 

Абсолютні показники субпопуляцій Т-лімфоцитів зменшені в значно меншій мірі, ніж відносні 

("активні", РБТЛ) чи знаходяться в межах норми (CD4, ЕТФР, ЕТФЧ), при цьому суттєві розбіжності 

між кластерами відсутні, за винятком IV, який характеризується супернормальним рівнем Т-

лімфоцитів за рахунок теофілінчутливої субпопуляції.    



Стан кіллерної ланки в І кластері характеризується дефіцитом Іа ст. Т-кіллерів і натуральних 

кіллерів та пригніченням в такій же мірі природної кіллерної активності (ПКА) і антитілазалежної 

цитотоксичності (АЗЦ). В ІІ кластері перші три параметри аналогічні, а останній параметр 

знаходиться на нижній межі норми. В ІІІ кластері в межах діапазону норми виявлено вже два 

параметри: Т-кіллери і АЗЦ. Натомість IV кластер характеризується поєднанням цілком 

нормального рівня СD8-лімфоцитів із максимальним для контингенту дефіцитом решти трьох 

параметрів кіллерної ланки.  

Якщо Т- і кіллерна ланки імунітету виявились в тій чи іншій мірі пригніченими в усіх 

кластерах, то В-ланка - в цілому активована, за винятком дефіциту IgG. Разом з тим, для кожного 

кластера характерна своєрідна констелляція параметрів. Так, І кластер характеризується як 

відносним, так і абсолютним В-лімфоцитозом Іа ст., гіперімуноглобулінемією М ІІа ст., 

гіперімуноглобулінемією А ІІІб ст. в поєднанні із гіпоімуноглобулінемією G Іа ст., тобто 

дизімуноглобулінемією. Це супроводжується дуже значним підвищенням рівня малих і, особливо, 

середніх ЦІК та вищим від середньої міри - великих ЦІК. В ІІ кластері, за аналогічного дефіциту 

IgG, міра активації вища кількісно стосовно вмісту В-лімфоцитів, IgA, середніх і малих ЦІК та 

якісно - стосовно IgM і великих ЦІК. ІІІ кластер відрізняється від двох попередніх 

верхньограничним відносним рівнем В-лімфоцитів, нормальним рівнем IgG, що поєднується із 

менш вираженим підвищенням Igg А і М та ЦІК різних розмірів. IV кластер характеризується 

нормальним відносним рівнем В-лімфоцитів в поєднанні із максимально підвищеними рівнями 

средніх і малих ЦІК. 

З-поміж показників фагоцитарної ланки імунітету в І кластері констатовано нормальний вміст 

нейтрофілів, проте їх фагоцитарна активність пригнічена до Іб ст., бактерицидність - до межі між 

Іа і Іб ст, що в поєднанні із зниженою до нижньої межі норми інтенсивністю фагоцитозу спричиняє 

дефіцит бактерицидної здатності нейтрофілів (БЦЗН) Іа ст. Активність лізоциму - кисень-

незалежного фактора бактерицидності - теж виявлена пригніченою до межі між ІІа і ІІб ст., тоді як 

активність комплемента - фактора опсонізації - лише до нижньої межі норми. БЦЗН в ІІ кластері 

кількісно практично ідентична, при цьому активність і завершеність фагоцитозу пригнічені дещо в 

меншій мірі, а інтенсивність фагоцитозу, активність лізоциму і комплемента - в дещо більшій, ніж 

в І кластері. ІІІ кластер, демонструючи аналогічну із попередніми міру пригнічення БЦЗН, 

відрізняється дещо вищим вмістом нейтрофілів (на рівні середньої норми) в поєднанні із 

мінімальною для контингенту фагоцитарною активністю та нормальною активністю комплемента. 

IV кластер характеризується рівнем нейтрофілів у верхній зоні норми, інтенсивністю фагоцитозу 

на нижній межі норми і мінімальним для контингенту пригніченням активності фагоцитозу, так що 

у підсумку, попри максимальне пригнічення завершеності фагоцитозу, БЦЗН виявляється 

практично на тому ж рівні, що й у попередніх кластерах.  

Клінічним проявом констатованого дефіциту бактерицидних факторів  є параметри сечового 

синдрому. Максимальна бактерійурія виявлена в ІІ кластері, на межі між "середньою" і "слабкою", 

дещо меншою кількісно, але цілком в межах "слабко вираженої" - в І кластері. 

Стан  параметрів адаптації і імунітету та їх зв'язки. Обстежений контингент ліквідаторів в 

цілому характеризується зниженою екскрецією з сечею метаболітів глюкокортикоїдів (до 59,7-

70,2% середньої норми) в поєднанні із практично нормальним рівнем екскреції метаболітів 

андрогенів (92,6-100,1% СН) та Na/K-коефіцієнтом плазми як маркером мінералокортикоїдної 

активності (99,0-106,9% СН). Стосовно тиреоїдного статусу виявлено зниження рівня Т3 на 14,4-

18,1%. 

Якщо відхилення від норми ендокринних параметрів виражене помірно чи цілком відсутнє, то 

кореляційні взаємозв'язки між ними як відображення узгодженості ("гармонійності" за 

термінологією Гаркаві-Квакіної-Уколової) виявилися різко ослабленими. Відображенням 

дизгармонії є висока (68,6%) частість патологічних (несприятливих) ЗАРО: ПА НРР - 50,0% і 

переактивації - 18,6%. Натомість частість нормальних (сприятливих) ЗАРО склала лише 10,0% (ПА 

ВРР - 8,6%, СА ВРР - 1,4%), а преморбідних (проміжних) - 21,4% (Т НРР - 7,1%, СА НРР - 12,9%, 

хронічний стрес - 1,4%). Пересічний індекс адаптації Поповича (ІАП) склав 2,08, тобто лише 38% 

такого у здорових донорів. Отже, для ліквідаторів в цілому характерний дизадаптоз.  

 При аналізі окремих ендокринних параметрів, як абсолютних, так і відносних, міжгрупових 

розбіжностей не виявлено, за винятком індексу адаптації, який в найменшій мірі відхилявся від 

нормального у ліквідаторів із асептичним уролітіазом та КПН в фазі ремісії, а в найбільшій - у 

хворих із КПН в активній фазі. Повніше уявлення про стан адаптації дають адаптаційні профілі, які 

відображують частість окремих типів ЗАРО. Виявлено, що на  противагу здоровим донорам, серед 



яких домінуючою є ЗАРО ПА ВРР при цілковитій відсутності проміжних та несприятливих типів 

ЗАРО, серед ліквідаторів домінуючою є ЗАРО з мінімальним індексом адаптації (ПА НРР), при 

цьому частість її у випадках активного процесу складає 70%, латентного - 60%, ремісії запалення 

чи його відсутності - 40%. Частість іншої несприятливої ЗАРО - переактивації - складає відповідно 

20%, 25%, 30% і 10%. Натомість сприятливі ЗАРО констатовані у 16,6% ліквідаторів без 

пієлонефриту та у 20% випадків КПН в фазі ремісії при цілковитій їх відсутності у випадках 

латентного чи активного КПН. Відсутність супутнього пієлонефриту супроводжується також 

вищою частістю проміжних ЗАРО: 33,3% проти 10-15% за його наявності.  

Стан адаптації, вірніше дизадаптації, судячи за коефіцієнтом детермінації, визначає 

відхилення від норми (оцінене індексом D) кіллерної ланки на 99%, відносних параметрів 

фагоцитарної ланки - на 96%, Т-клітинної ланки - на 91%, В-клітинної - на 91%. Стосовно решти 3 

блоків імунних параметрів (абсолютних показників фагоцитарної і Т-ланок, а також загального 

вмісту лімфоцитів) міра визначення різко падає. Тому для оцінки міри детермінації дизадаптозом 

імунодисфункції із всіх врахованих  параметрів імунітету нами було вилучено 14, які стосуються 3 

останніх блоків. Констатовано, що коефіцієнт лінійної кореляції між індексом адаптації та 

інтегральним індексом імунодисфункції D27 cкладає 0,98, тобто дизадаптоз визначає вираженість 

імунодисфункції на 97%.  

Позаяк стан імунітету, зі свого боку, детермінує вираженість сечового синдрому як маркера 

запального процесу в нирках, цілком зрозумілими є виявлені закономірні інверсні лінійні 

кореляційні зв'язки між індексом адаптації та логарифмами бактерійурії (-0,92), еритроцитурії       

(-0,88), протеїнурії (-0,68) та лейкоцитурії  (-0,61).  

Нами констатована наявність більш-менш чітких розбіжностей між параметрами білково-

азотистого, ліпідного і вуглеводного метаболізму у ліквідаторів, що знаходяться в різних фазах 

патологічного процесу. Це стало підставою для наступного кроку - аналізу спряження між 

параметрами метаболізму та імунітету.  

За умов асептичного уролітіазу з-поміж 720 пар параметрів метаболізму - з одного боку, та 

фагоцитарної ланки імунітету - з іншого, виявлено лише 3  сильні кореляційні зв'язки. А саме: між 

концентрацією в сечі МСМ і індексами кіллінгу (r=-0,84) та бактерицидності (r=-0,83) нейтрофілів, 

а також між активністю амілази плазми і абсолютним вмістом в крові моноцитів (r=0,72). 

Заслуговує на увагу ще зв'язок між рівнем МДА та індексом кіллінгу (r=0,69). З-поміж 900 

метаболічно-Т,В-клітинних пар параметрів  сильним виявився лише зв'язок між коефіцієнтом 

атерогенності і рівнем ЦІК (r=0,80), при цьому основний вклад належить β-ліпопротеїдам (r=0,69), 

але не α-ліпопротеїдам (r=-0,23). 

Розвиток на тлі асептичного уролітіазу латентного пієлонефриту супроводжується 

формуванням вже 6 сильних метаболічно-фагоцитарних, 5 метаболічно-Т-клітинних і 7 

метаболічно-В-клітинних зв'язків. Найбільше серед цих зв'язків  стосується активності СОД: із 

активністю мікрофагів (r=-0,77); відносним вмістом CD3+-лімфоцитів (r=0,83); їх 

теофілінрезистентної субпопуляції  (r=0,77); IgG (r=0,82); IgA (r=-0,83); і IgM (r=-0,80). Активність 

амілази  сечі дуже сильно пов'язана  із активністю комплемента плазми (r=-0,99); мікробним 

числом мікрофагів (r=-0,97); РБТЛ (r=0,98) та абсолютним вмістом нейтрофілів (r=0,95). 

Заслуговуть на увагу зв'язки урикозурії  з Еа-РУЛ (r=0,76); сечовини сечі - з активністю макрофагів 

(r=-0,79) і вмістом Еа-РУЛ (r=0,77); ранньою гіперглікемією в ОГТТ і РБТЛ (r=0,79). Маніфестація 

запального процесу асоціюється із лавиноподібним посиленням метаболічно-імунних кореляцій: 

кількість сильних зв'язків з фагоцитарними параметрами сягає 44, з Т-клітинними - 35, з В-

клітинними - 21. При цьому найчисленніші зв'язки з імунними параметрами виявлено для 

активності амілази сечі - 15, концентрації в ній сечовини - 14 і уратів - 5 та α1-глобулінемії - 6.  

    Перехід активного запального процесу - в фазу ремісії супроводжується зменшенням кількості 

метаболічно-фагоцитарних зв'язків до 254 в поєднанні з дальшим нарощуванням зв'язків 

параметрів метаболізму з параметрами Т- і В-ланок імунітету - до 64.  

Детальніші уявлення про метаболічно-імунні взаємозв'язки дає обчислення коефіцієнтів 

спряження (КС). Виявлено, що коефіцієнт метаболічно-фагоцитарного спряження мінімальний за 

умов асептичного уролітіазу, при обтяженні останнього латентним запальним процесом КС 

підвищується в 1,84 р, маніфестація запалення супроводжується дальшим посиленням спряження 

параметрів в 1,78 р порівняно із латентною фазою чи в 3,3 р порівняно з асептичною. Разом з тим, 

за умов стихання запалення міра метаболічно-фагоцитарного спряження залишається значною, 

ближчою до такої в активній фазі, ніж в латентній. 



Описана послідовність змін КС має місце і у метаболічно-Т-,В-клітинних кореляціях. Так, 

розвиток латентного процесу асоціюється із збільшенням КС в 1,77 р. Натомість досягнення ремісії 

відбувається на тлі ще сильнішого спряження параметрів метаболізму і Т-,В-клітинного імунітету. 

Шляхом суцільного кореляційного аналізу виявлено, що дуже сильно (модулі коефіцієнтів 

множинної кореляції >0,90) підлеглі впливу метаболічно-гормональних чинників відносний вміст 

Т-лімфоцитів, концентрація IgM та природна кіллерна активність. Сильна (R=0,71÷0,90) залежність 

виявлена для натуральних кіллерів, IgG, антитілазалежної цитотоксичності, теофілінрезистентних 

Т-лімфоцитів і Т-кіллерів. Детермінація середньої міри (R=0,51÷0,70) має місце стосовно 

відносного і абсолютного вмісту теофілінчутливих Т-лімфоцитів, реакції бласттрансформації Т-

лімфоцитів на ФГА, відносного вмісту субпопуляції "активних" Т-лімфоцитів, активності 

лізоциму, абсолютного вмісту Т-популяції, рівня IgA, комплемента і фібронектину. Решта 12 

параметрів  детермінуються метаболічно-гормональними чинниками слабко (R=0,31÷0,50), але 

закономірно. Лише для рівня крупних ЦІК не виявлено значущого зв'язку ні з метаболічним, ні з 

гормональним параметрами.  

Детермінація метаболічно-гормональними факторами кінцевого стану імунітету та 

сечового синдрому. З'ясування метаболічно-гормональних факторів, котрі закономірно пов'язані із 

параметрами імунітету, висунуло наступне завдання - з'ясувати можливість спрогнозувати кінцевий 

стан імунітету та сечового синдрому за початковими параметрами метаболізму.     

На першому етапі вирішення цього завдання обстежений контингент за виразністю 

імунодисфункції та асоційованого з нею сечового синдрому наприкінці бальнеотерапії було 

розділено на три групи-кластери. Констатовано, що у 25,7% осіб наступає практично цілковита 

редукція імунодисфункції, що супроводжується редукцією лейкоцитурії і мінімізацією бактерійурії. 

У 47,1% хворих наприкінці бальнеотерапії зберігається імунодисфункція Іа ст., асоційована із 

аналогічною виразністю сечового синдрому. Ще у 27,1% пацієнтів після лікування констатовано 

імунодисфункцію Іб ст., поєднану з сечовим синдромом  такої ж важкості. 

З метою виявлення початкових метаболічно-ендокринних факторів, які зумовлюють той чи 

інший кінцевий стан імунітету та сечового синдрому, методом дискримінантного аналізу із 53 

визначуваних відібрано 25 параметрів-предикторів. Розділяюча інформація сконденсована у двох 

радикалах, при цьому на перший радикал припадає 55,2% дискримінантних можливостей і він 

поглинає 69,1% дисперсії (Λ Wilks'=0,110; χ2=121; р<10-6), на другий - відповідно 44,8% і 64,4% 

дисперсії (Λ Wilks'=0,355; χ2=57; р<10-4). Перший радикал слабко пов'язаний лише із активністю 

АсТ (r=0,19); другий - із уратурією (r=-0,26), холестеринемією (r=0,21) і ліпемією (r=0,19). 

Рис. 1. Діаграма розсіювання нестандартизованих канонікальних значень перших двох 

метаболічно-ендокринних радикалів, котрі детермінують кінцевий стан імунітету та сечового 

синдрому 

 За констелляцією предикторів початкові метаболічно-ендокринні статуси окремих кластерів 

значуще відрізняються. Віддаль Machalanobis, як міра розбіжності, складає між І і ІІ кластерами 

3,35 (F=3,21; p<10-3), між І і ІІІ - 3,83 (F=3,29; p<10-3), між ІІ і ІІІ - 3,60 (F=3,83; p<10-4). Коректність 

ідентифікації, а отже і прогнозу, складає для І кластера 88,9%, для ІІ - 100, для ІІІ - 94,7%.  

Підсумки дискримінантного аналізу візуалізовані на рис.1. Видно, що нормальний кінцевий 

стан імунітету виявляються у тих осіб (кружечки), у котрих при поступленні мали місце негативні 
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величини другого метаболічно-гормонального радикалу за різних значень - першого. Кінцевий 

імунодефіцит Іа ст. (квадратики) можна спрогнозувати за початковими позитивними величинами 

першого радикалу в поєднанні із величинами другого радикалу в діапазоні, як правило, -1÷+3. 

Нарешті, імунодефіцит Іб ст. (ромбики) наприкінці лікування детермінується, як правило, 

негативними значеннями першого радикалу в поєднанні із позитивними - другого. 

 

ВИСНОВКИ 

В дослідженні вирішено важливе завдання - з'ясовано патогенетичні взаємозв'язки між 

параметрами дизадаптозу, дизметаболізму, імунодисфункції, сечового синдрому і клінічними 

проявами, а також показано можливість прогнозування на їх основі ефективності імунореабілітації 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний калькульозний пієлонефрит. 

1. Проведене комплексне дослідження притаманних відхилень від норми показників білково-

азотистого, ліпідного і вуглеводного обмінів та функціонального стану головних адаптивних 

систем у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на калькульозний пієлонефрит, котрі прибувають на 

реабілітацію на курорт Трускавець, свідчить за дизадаптоз.  

2. В результаті виявленої  залежності метаболічно – гормональних порушень, обумовлених 

нозологічною формою калькульозного пієлонефриту, отримано 4 кластери. До першого кластеру 

увійшло 38 осіб, із них 16 - хворих на КПН з латентним перебігом, 12 -  на асептичний уролітіаз, 8 - 

на КПН  в активній фазі, 2 - на КПН в  фазі ремісії. Другий кластер склали 7 пацієнтів, із них 2 - 

хворих на КПН з латентним перебігом, 3 -  на асептичний уролітіаз, 2 - на КПН  в активній фазі. В 

третій кластер увійшли 7  осіб, хворих на асептичний уролітіаз та 2-латентний перебіг. Четвертий 

кластер склали 8 хворих на КПН в фазі ремісії та 8 осіб з асептичним уролітіазом. Методом 

дискримінантного аналізу відібрано 22 класифікуючі параметри, з-поміж яких найбільш суттєві - 

рівні в сечі та плазмі молекул середньої маси, активність каталази і псевдохолінестерази плазми, а 

також урикемія. 

3. Клінічним проявом дефіциту факторів антибактеріального захисту є параметри сечового 

синдрому. Максимальна бактерійурія (на межі між "середньою" і "слабкою"), виявлена в ІІ 

кластері, дещо меншою кількісно, але в межах "слабко вираженої" - в І кластері; натомість в ІІІ і IV 

кластерах бактерійурія знаходиться на межі між градаціями "дуже слабко" і "слабко" вираженими. 

Стан основних ниркових функцій залишається задовільним, що досягається включенням 

компенсаторних механізмів. 

4. Коефіцієнт метаболічно-фагоцитарного спряження - доля суттєвих кореляційних зв'язків - 

мінімальний за умов асептичного уролітіазу, при обтяженні останнього латентним запальним 

процесом коефіцієнт спряження підвищується в 1,84 р, маніфестація запалення супроводжується 

дальшим посиленням спряження параметрів в 1,78 р порівняно із латентною фазою чи в 3,3 р 

порівняно з асептичною. Разом з тим, за умов стихання запалення міра метаболічно-фагоцитарного 

спряження залишається значною, ближчою до такої в активній фазі, ніж в латентній. Описана 

послідовність змін коефіцієнт спряження має місце і у метаболічно-Т-,В-клітинних кореляціях: 

розвиток латентного процесу асоціюється із посиленням спряження в 1,77 р, натомість досягнення 

ремісії відбувається на тлі ще сильнішого спряження параметрів метаболізму і Т-,В-клітинного 

імунітету. 

5. Імунодисфункція зумовлена метаболічно-гормональним чинниками. Так, виявлено, що дуже 

сильно підлеглі впливу відносний вміст Т-лімфоцитів, концентрація IgM та природна кіллерна 

активність. Сильна залежність виявлена для натуральних кіллерів, IgG, антитілазалежної 

цитотоксичності, теофілінрезистентних Т-лімфоцитів і Т-кіллерів. Детермінація середньої міри має 

місце стосовно відносного і абсолютного вмісту теофілінчутливих Т-лімфоцитів, реакції 

бласттрансформації Т-лімфоцитів на ФГА, відносного вмісту субпопуляції "активних" Т-

лімфоцитів, активності лізоциму, абсолютного вмісту Т-популяції, рівня IgA, комплемента і 

фібронектину. Решта 12 параметрів  детермінуються метаболічно-гормональними чинниками 

слабко, але закономірно. Лише для рівня крупних ЦІК не виявлено значущого зв'язку ні з 

метаболічним, ні з гормональним параметрами.  

6. Кінцевий стан імунітету та сечового синдрому закономірно зумовлений сукупністю початкових 

метаболічних та гормональних параметрів і може бути спрогнозований з точністю 95,7%. 
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М.І. ПЕТРИШАК  

 

ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ЕНДОКРИННІ ДЕТЕРМІНАТОРИ РІВНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ 

КАРІЄСУ У ДІТЕЙ 

 

Метою нашого дослідження є з'ясування імунологічних детермінаторів рівня інтенсивності 

карієсу у дітей, котрі прибувають на курорт Трускавець із радіаційно забруднених теренів. Вибір 

саме цього напрямку дослідження базується на положеннях, що, по-перше, хронічний психо-

соціальний стрес, притаманний даному контингенту, посередництвом нейро-ендокринних 

механізмів модулює як системний, так і локальний імунітет, зокрема в ротовій порожнині; по-

друге, більшість інфекцій починається із слизових поверхонь, покритих секреторними протеїнами 

екзокринних залоз (слинних, респіраторних, гастро-інтестинальних), котрі складають першу лінію 

природного захисту; по-третє, каріес, по суті, є інфекцією.   

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Об’єктом дослідження були 84 дітей обох статей віком 10-13 років, котрі прибули на курорт 

Трускавець із теренів, забруднених радіонуклідами (щільність 137Cs 37-93 кБк/м2), а також 30 

здорових дітей аналогічного віку (контрольна група), жителів м. Трускавця. За даними γ-

спектрометрії, проведеної за допомогою “Лічильника випромінювання людини” типу “Скринер-

3М”, активність інкорпорованого  137Cs складала 1,5-35 Бк/кг.  

Стан кіллерної ланки імунітету оцінено за вмістом CD3+CD8+-лімфоцитів (Т-кіллерів), CD16-

лімфоцитів (натуральних кіллерів) (методом непрямої імунофлюоресцентної реакції зв’язування 

моноклональних антитіл фірми ІКХ “Сорбент” з візуалізацією під люмінесцентним мікроскопом 

[3]), природною кіллерною активністю (ПКА) та антитілазалежною клітинною цитотоксичністю 

(АЗЦ) (методом Гордиенко С.М.). Т-клітинна ланка оцінена за наступними параметрами: вміст в 

крові популяції лімфоцитів, що спонтанно утворюють розетки із еритроцитами барана (Jondal М. et 

al.), їх високоактивної субпопуляції - Еа-РУЛ (тест "активного" розеткоутворення за Wybran J. et 

Fudenberg H., теофілінрезистентної (ЕТФР) і теофілінчутливої (ЕТФЧ) субпопуляцій (тест чутливості 

розеткоутворення до теофіліну за Limatibul S. et al.), CD3+CD4+-лімфоцитів (гелперів/індукторів), 

реакцією бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) з фітогемаґлютиніном (ФГА) за Самойловой Н.А.  

Про стан фагоцитарної ланки імунітету судили за: відносним вмістом в крові нейтрофілів з 

експресованими поверхневими рецепторами до FcIgG і C3b (за реакцією розеткоутворення із 

зимозаном, навантаженим відповідно анти-Fc-антитілами і комплементом), активністю фагоцитозу 

(фагоцитарним індексом, ФІ), його завершеністю (індексом ФІ30/ФІ15), інтенсивністю (мікробним 

числом), бактерицидністю (індексом кіллінгу) стосовно Staph. aureus, з обчисленням бактерицидної 

здатності нейтрофілів, а також за спонтанним НСТ-тестом, лізосомально-катіонним тестом (ЛКТ), 

активністю мієлопероксидази (МПО) нейтрофілів. Активність лізоциму сироватки (основним 

джерелом якого є нейтрофіли) оцінювали в тесті бактеріолізу Micr. lysodeikticus. З метою оцінки 

локального імунітету визначали у змішаній слині вміст sIgA, IgA, IgG і лізоциму. Використано 

уніфіковані методики. 

З-поміж параметрів гормонального статусу найбільша увага була приділена тироїдній 

системі, з огляду на найвідчутніші порушення у дітей даного  контингенту саме в ній. Визначали 

вміст в сироватці тиротропного гормону (ТТН), тотального і вільного (f) тироксину (Т4) і 

трийодтироніну (Т3), титр антитіл (ТАТ) до тироглобуліну. Окрім того, оцінювали стан 

глюкокортикоїдної і мінералокортикоїдної функцій кори наднирників за вмістом в плазмі 

кортизолу і альдостерону відповідно. Застосовано метод твердофазного імуноферментного аналізу 

з використанням відповідних наборів реагентів ЗАТ "Алкор Био" (СПб., РФ). 

Вегетативний статус оцінювали методом варіаційної кардіоінтервалометрії за Баевским Р.М., 

користуючись установкою "Кардіо" (Київ). Разом з тим, на основі показників систолічного і 

діастолічного артеріального тиску (АТ) та частоти серцевих скорочень (ЧСС) лежачи, сидячи і 

стоячи, розраховували індекси Кердо і Тесленко. В цьому ж руслі проведено східцевий тест 

Душаніна в модифікації Поповича з обчисленням індексу фізичної працездатності, а також 

класичні тести Штанге і Генча на затримку дихання на вдиху і видиху відповідно. 

Про стан вуглеводного метаболізму судили за оральним глюкозотолерантним тестом (ОГТТ), 

тобто вмістом в сироватці глюкози натще і через 1 та 2 год після її перорального вживання. Разом з 

тим, визначали загальну антипротеазну активність плазми, рівень в сироватці сечовини, загального 



білірубіну, активність аланінової трансамінази, ставили тимолову пробу, застосовуючи уніфіковані 

методики. Зроблено також рутинний загальний аналіз крові.   

Цифровий матеріал піддано статистичній обробці на комп'ютері за програмою Statistica та 

алгоритмом трускавецької наукової школи бальнеології. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

З'ясовано, що відносний вміст Т-кіллерів залишається в межах норми за різних рівнів 

інтенсивності карієсу (РІК), як і їх абсолютний вміст, за винятком групи із середнім РІК, в котрій 

констатовано дефіцит Іа ст. Відносний вміст натуральних кіллерів залишається в межах норми за 

низького, середнього і вираженого РІК, натомість падає до нижньої межі дефіциту Іб ст. - за дуже 

вираженого РІК. Абсолютний вміст натуральних кіллерів за низького РІК хоч і вірогідно 

знижений, але залишається в нижній зоні діапазону норми, опускаючись нижче від неї за 

середнього РІК. Виражений РІК асоціюється із абсолютним вмістом натуральних кіллерів в нижній 

зоні норми, тоді як дуже виражений РІК - із максимальним його дефіцитом (в середній зоні Іа ст.). 

Природна кіллерна активність (ПКА), яка реалізується CD16+-лімфоцитами, за низького РІК 

знаходиться в нижній зоні норми, за середнього - знижена до рівня Іа ст., за вираженого - знову 

досягає нижньої межі норми, проте за дуже вираженого РІК падає до мінімального рівня - нижньої 

зони дефіциту Іа ст. Антитізалежна цитотоксичність (АЗЦ), реалізована К-кіллерами, за низького 

РІК теж знаходиться в нижній зоні діапазону норми, як і ПКА, натомість в міру росту РІК не 

знижується, а проявляє тенденцію до підвищення, досягаючи за вираженого РІК середньої норми, 

проте за дуже вираженого РІК все ж опускається за нижню межу норми. 

Інтегральний стан кіллерної ланки, обчислений як середньогеометричне її шести параметрів 

(К6), за низького РІК знаходиться на нижній межі звуженої норми (0,93÷1,07), за середнього РІК - 

опускається до нижньої межі розширеної норми (0,80÷1,20), за дуже вираженого РІК стає суттєво 

пригніченим, разом з тим виражений РІК асоціюється із величиною К6 на нижній межі звуженої 

норми.  

До аналогічної, в принципі, оцінки приходимо при використанні інтегрального індексу KD6 - 

середньоквадратичної величини індексів d окремих параметрів. Так, низький РІК супроводжується 

індексом D6 в нижній зоні норми, як і виражений РІК; за середнього РІК величина D6 ледь 

опускається нижче від нижньої межі норми, а дуже виражений РІК характеризується вже суттєвим 

дефіцитом кіллерної ланки Іа ст. 

Порівняльний аналіз стану Т-ланки проведено окремо для відносних (Tr) і абсолютних (Ta) 

параметрів. Виявлено, що низький РІК характеризується відносним вмістом субпопуляцій 

гелперів/індукторів, теофілінрезистентних і "активних" Т-лімфоцитів в нижній зоні норми; на 

такому ж рівні знаходиться здатність Т-лімфоцитів до проліферації під впливом мітогену. Разом з 

тим, вміст теофілінчутливої субпопуляції цілком нормальний.  

Середній РІК супроводжується таким же, як і низький, вмістом CD4+-, ЕТФР- і Еа-лімфоцитів, 

натомість нормальною РБТЛ, як і вмістом ЕТФЧ-лімфоцитів. У підсумку, з врахуванням "від'ємного 

фізіологічного знаку" останніх як Т-супресорів, інтегральні індекси Tr5 i TrD5 виявляються 

практично на попередньому рівні - в нижній зоні норми. Виражений РІК, як не дивно, 

характеризується нормальними параметрами Т-ланки. І лише дуже виражений РІК асоціюється із 

дефіцитом Іа ст. вмісту субпопуляцій гелперів/індукторів, теофілінрезистентних і "активних" Т-

лімфоцитів і їх РБТЛ в поєднанні із тенденцією до підвищення рівня супресорної субпопуляції, що 

в цілому оцінюється як дуже слабка депресія. 

Абсолютний вміст всіх субпопуляцій Т-лімфоців за низького РІК не опускається нижче від 

нижньої межі розширеної норми, натомість за середнього РІК виявляється зниженим до верхньої 

зони дефіциту Іа ст. Знову підтверджується положення як про відсутність суттєвих відхилень від 

норми у дітей з вираженим РІК, так і про максимальний дефіцит - з дуже вираженим РІК.  

У дітей із низьким РІК усі 11 зареєстрованих показників фагоцитарної ланки імунітету 

знаходяться в межах діапазону норми. Натомість середній РІК супроводжується  дефіцитом Іа ст. 

(за інтегральним індексом FD11) чи І ст. (за інтегральним індексом F11), тобто дуже слабким чи 

слабким відповідно.  

Такий стан зумовлений зниженням активності фагоцитозу, експресії на поверхні нейтрофілів 

рецепторів до 3b-компонента комплемента і Fc-фрагмента IgG (відповідальних за фіксацію і 

поглинання мікробів відповідно), бактерицидності і хемокінетичної здатності нейтрофілів, тоді як 

решта 5 показників залишаються в нижній зоні діапазону норми. Виражений РІК асоціюється із 



поглибленням дефіциту ланки в цілому до нижньої межі Іа ст., при цьому активність фагоцитозу 

падає до рівня Іб ст., а в нижній зоні діапазону норми залишається лише активність мієло-

пероксидази нейтрофілів. Нарешті, дуже виражений РІК характеризується переходом інтег-

рального стану фагоцитарної ланки у зону Іб (за шкалою D) чи ІІ (за шкалою Id). При цьому 

депресія активності фагоцитозу досягає  ІІб ст., кіллінгу - ІІа ст.,  6 параметрів знаходяться в зоні Іб 

ст., натомість лише показники ЛКТ- і НСТ-тестів та МПО - в зоні Іа ст. 

Показники В-ланки імунітету, на відміну від фагоцитарної, із РІК закономірно не пов'язані. 

Видно, що інтегральний індекс BD7 знаходиться в нижній зоні діапазону норми і практично 

одинаковий за різних РІК. Разом з тим, звертає на себе увагу послідовне зниження відносного 

вмісту В-лімфоцитів в міру поглиблення РІК. За низького РІК суттєво зниженим виявлено лише 

рівень IgA, за середнього - до нього приєднується гіпоімуноглобулінемія G та абсолютна В-

лімфоцитопенія, натомість вміст IgM і лізоциму підвищується від нижньої зони норми до 

середньої, а ЦІК - із середньої до верхньої, що, мабуть, є проявом компенсаторної реакції на 

інтенсифікацію карієсу, яка запобігає дальшому падінню інтегрального рівня В-ланки. За 

вираженого РІК поглиблення В-лімфоцитопенії при збереженні гіпоімуноглобулінемії А і 

тенденції до підвищеного рівня ЦІК компенсується нормалізацією рівня IgG і підвищенням до 

верхньої зони норми - IgM, так що інтегральний стан В-ланки не опускається за нижню межу 

норми. Нарешті, за дуже вираженого РІК компенсація зниження лізоциму і IgG досягається 

ліквідацією дефіциту IgA і абсолютного вмісту В-лімфоцитів за збереженням в нормі ЦІК і IgM.  

Ще відчутніше компенсаторні процеси при карієсогенезі проявляються з боку антибак-

теріального захисту слини, джерелом чинників якого є  В-лімфоцити (секретують IgG, IgA i sIgA) 

та нейтрофіли (секретують лізоцим). Виявлено, що утримання в середній зоні норми інтегрального 

рівня локального імунітету за низького РІК досягається компенсацією зниження вмісту в слині IgA 

до Іа ст. реципрокним підвищенням вмісту IgG за збереження в межах норми вмісту sIgA і 

лізоциму. За середнього РІК приєднання до дефіциту IgA аналогічного дефіциту sIgA за 

збереження на нижній межі норми рівня лізоциму слини з надлишком компенсується якісним 

підвищенням рівня IgG  - від Іа до Іб ст., так що  інтегральний стан локального імунітету досягає 

верхньої межі норми.  

Проте виражений РІК супроводжується ослабленням компенсаторного підвищення рівня 

IgG, що в поєднанні із розвитком дефіциту лізоциму і якісним поглибленням дефіциту sIgA (від Іа 

до Іб ст.) проявляється у виникненні дефіциту локального імунітету Іа ст. Дуже виражений РІК 

характеризується зривом компенсації: вміст в слині IgG падає до рівня дефіциту Іб ст. В поєднанні 

із поглибленням дефіциту вмісту IgA лізоциму та, особливо,  sIgA це проявляється у 

максимальному пригніченні інтегрального стану антибактеріального захисту слини - до нижньої 

зони Іб ст.          

Рис. 1. Інтегральний стан окремих ланок системного і локального імунітету за різних 

рівнів інтенсивності карієсу
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Результати доного дослідження, об'єднані із такими кіллерної і Т-ланок системного імунітету,  

підсумовані і візуалізовані на рис. 1. 

При порівняльному аналізі показників тироїдного статусу констатовано, що рівні тотальних 

тироїдних гормонів, а також вільного трийодтироніну суттєво не відрізняються за різних РІК і 

знаходяться в межах норми. Звертає на себе увагу цілком нормальний рівень загального тироксину 

за низького РІК і знаходження його в нижній зоні норми за вищих РІК, проте кореляція 

виявляється дуже слабкою (r=-0,13). Натомість рівень вільного тироксину помірно знижений і 

майже одинаковою мірою за різних РІК. З іншого боку, рівень ТТН, як правило, перевищує верхню 

межу норми чи, рідше, знаходиться у верхній зоні норми, за винятком випадків дуже вираженого 

РІК. Отже, можна констатувати схильність обстеженого контингенту до лабораторного 

гіпотиреозу. Він супроводжується значно підвищеними титрами антитіл до тироглобуліну, 

причому мінімальна міра підвищення виявлена саме за дуже вираженого РІК. ТАТ слабо інверсно 

(r=-0,32) корелює із абсолютним вмістом в крові Т-супресорів, що дає підстави для припущення 

про автоімунний характер патогенезу функціональних порушень. 

Кортизолемія коливається в межах діапазону норми і ніяк не пов'язана із РІК. Натомість 

рівень альдостерону корелює із РІК значуще (r=-0,46). При цьому низький РІК супроводжується 

помірною гіперальдостеронемією, тоді як у дітей з інтенсивнішим карієсом має місце виражена 

гіпоальдостеронемія. Рівень альдостерону, своєю чергою, позитивно корелює із низкою параметрів 

фагоцитозу (r=0,46÷0,32) та вмістом в слині sIgA (r=0,46), котрі, як показано нами раніше, дуже 

тісно інверсно пов'язані із РІК. Звідси випливає припущення, що зв'язок альдостеронемії із РІК 

опосередковується через його стимулюючий вплив на згадані антибактеріальні фактори.    

Стосовно вегетативного статусу для контингенту в цілому констатовано суттєве підвищення 

симпатичного тонусу (оціненого за амплітудою моди), тоді як вагальний тонус (оцінений за 

варіаційним розмахом) виявлений, як правило, цілком нормальним або в нижній зоні норми, і лише 

за дуже вираженого РІК - значуще зниженим. В поєднанні із нормальними величинами моди (Мо), 

індекс напруження Баєвського приблизно вдвічі перевищує нормальний, проте зовсім не корелює 

із РІК. Зміщення вегетативного гомеостазу в бік симпатотонії поєднується із гіперсим-

патикотонічною вегетативною реактивністю, котра дуже слабко інверсно (r=-0,10) корелює із РІК.    

Порушення вегетативної регуляції проявляється у значущому зниженні діастолічного АТ і, 

відповідно, підвищенні індексу Кердо як одного із корелятів тонусу ВНС, в даному випадку - 

симпатотонії. Натомість індекс Тесленко, як корелят вегетативної реактивності, виявляється 

суттєво зниженим, що відображує гіперсимпатикотонічний характер її порушення. При цьому 

інверсна кореляція РІК дещо вища із ЧСС сидячи  (r=-0,16), ніж із самим індексом Тесленко       

(r=-0,11). 

Східцевий тест, який відображує реакцію ЧСС на стандартне фізичне навантаження, а отже, і 

фізичну працездатність, виявляється значно зниженим у всіх обстежених і дуже слабо інверсно   

(r=-0,11) пов'язаним із РІК. Натомість тест Генча на затримку дихання на видиху  за низького і 

середнього РІК виявлено дещо вищим за норму з наступною нормалізацією при поглибленні 

карієсогенезу, так що коефіцієнт кореляції складає теж -0,11. З іншого боку, тест Штанге 

констатовано цілком нормальним і не пов'язаним із РІК (r=-0,02). 

З-поміж параметрів ОГТТ дуже слабку інверсну кореляцію із РІК виявлено для глікемії натще 

(r=-0,11) і через 2 години (r=-0,10), тобто що вищий РІК, то відчутніша базальна гіпоглікемія і, як 

правило, нижчий рівень глюкози наприкінці ОГТТ. Натомість виразність ранньої гіперглікемічної 

реакції корелює із РІК прямо і дещо тісніше (r=0,16), на відміну від пізньої гіперглікемічної реакції 

(r=-0,02). Своєю чергою, параметри ОГТТ дуже слабко пов'язані з регуляторними нейро-

ендокринними параметрами: базальна глікемія - із T4f (r=-0,20) і кортизолом (r=-0,17); глікемія ч/з 

1 год - знову ж із кортизолом (r=-0,16); глікемія ч/з 2 год і пізня гіперглікемічна реакція - із 

симпатичним тонусом (r=-0,18  -0,22 відповідно). 

Ще тісніше корелює із РІК вміст в сироватці сечовини (r=-0,22), при цьому низький РІК 

супроводжується знаходженням її рівня у верхній зоні норми, середній і виражений РІК - в 

середній, а дуже виражений - у нижній зоні норми. Своєю чергою, рівень сечовини слабо 

пов'язаний із альдостеронемією (r=0,21), вмістом в слині sIgA (r=0,22), IgG (r=0,25) та параметрами 

фагоцитозу (r=0,21÷0,26). 

Білірубінемія у всіх обстежених виявлена у верхній зоні норми, як і тимолова проба, 

антипротеазна активність - підвищена, натомість активність АлТ - в нижній зоні норми, проте ці 

показники зовсім не корелюють із РІК.  



Загальний аналіз крові дає підстави констатувати у обстеженого контингенту в цілому слабко 

виражену гіперхромну гіпорегенераторну анемію, про що свідчить зниження рівня гемоглобіну 

меншою мірою, ніж вмісту еритроцитів (кольоровий індекс: 0,98÷1,01 за середньої норми 0,90) в 

поєднанні із відчутною ретикулоцитопенією та уповільненою швидкістю зсідання еритроцитів. 

Дуже слабка інверсна кореляція з РІК виявлена лише для рівня гемоглобіну (r=-0,14). Дещо тісніше 

корелює РІК із рівнем тромбоцитів (r=-0,16). При цьому за низького РІК рівень тромбоцитів 

знаходиться у верхній, а за дуже вираженого РІК - у нижній зоні норми. 

З-поміж параметрів лейкоцитограми скільки-небудь замітна кореляція із РІК виявлена лише 

для еозинофілів (r=0,11), рівень яких зростає в міру росту РІК від нижньої до верхньої зони 

діапазону норми. 

На завершення нами проаналізовано зв'язок РІК із статтю та нозологічною обтяженістю дітей. 

У першому випадку запровадили так званий гендерний індекс, квантифікуючи хлопців нулем, а 

дівчат - одиницею. Виявилось, що за низького РІК гендерний індекс складає 0,27±0,08, за  

середнього - 0,31±0,09, за вираженого - 0,37±0,01, а за дуже вираженого - 0,50±0,16, тобто РІК 

дещо вищий у дівчат, що підтверджується кореляційним аналізом (r=0,20). Своєю чергою, 

гендерний індекс корелює із хемокінетичною здатністю нейтрофілів (r=-0,28), індексом кіллінгу  

(r=-0,27), вмістом CD19- (r=-0,28) і CD16-лімфоцитів (r=-0,20), IgM сироватки (r=0,24) і sIgA слини  

(r=-0,18), тобто із параметрами імунітету, які тісно (r=-0,94÷-0,83) чи слабо (r=-0,32÷+0,25) 

пов'язані із РІК.  

З метою з'ясування зв'язку з РІК нозологічної обтяженості дитини спочатку квантифікували 

відсутність соматичної патології нулем, наявність однієї нозологічної форми (як правило, 

хронічного гастриту чи гастродуоденіту) - одиницею, двох нозологічних форм (поєднання гастриту 

чи гастродуоденіту із хронічним холециститом) - двійкою. Вирахуваний таким чином середній 

нозологічний індекс соматичної патології (НІСП) за низького РІК складає 0,48±0,14, за середнього 

- 0,81±0,17, за вираженого - 0,58±0,18 і за дуже вираженого - 0,90±0,28, тобто проявляється 

тенденція до росту РІК з ростом НІСП, проте в цілому кореляція дуже слабка (r=0,11) внаслідок 

явища інверсії за вираженого РІК. 

Згадані параметри нейро-гормональної регуляції, метаболізму, циркуляційно-респіраторних 

тестів і загального аналізу крові, котрі хоч якоюсь мірою пов'язані із РІК, були піддані 

канонікальному кореляційному аналізу. 

Виявилось, що коефіцієнт канонікальної кореляції РІК із констелляцією неімунних показників 

складає 0,64 (χ2=38,4; Λ Prime=0,59; р=0,002). Отже, попри дуже слабкі кореляційні зв'язки з РІК 

окремих неімунних параметрів, їх сукупність детермінує РІК з посередньою силою - на 41%, що 

візуалізовано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Канонікальна кореляція між РІК (вісь Y) та неімунними  параметрами (вісь Х)  
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Отже, нами виявлено чітку залежність рівня інтенсивності карієсу у дітей, що проживають на 

радіаційно забруднених територіях, передовсім, від ступеню пригнічення фагоцитарної ланки. По-

друге, регресивне зниження рівня локального імунітету в міру посилення карієсогенезу 

реверсується його компенсаторним підвищенням за середнього РІК з наступним зривом 

компенсації. По-третє, інтегральний стан В-ланки, попри повільне зниження в міру посилення 

карієсогенезу, залишається в межах нижньої зони діапазону норми внаслідок взаємодії 

патогенетичних і саногенетичних змін її параметрів. По-четверте, депресія інтегрального стану 

кіллерної і Т-ланок системного імунітету асоціюється лише із дуже вираженим РІК. Окрім того, 

РІК помірно інверсно корелює з альдостеронемією і слабко інверсно - з рівнем у сироватці 

сечовини, а також слабко зв'язаний зі статтю, тоді як кореляційні зв'язки з більшістю параметрів 

гормонального, вегетативного і метаболічного статусів несуттєві. 
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І.З.ПАЛІНСЬКИЙ 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ КРОВІ ВІД РІВНЯ ГЛЮКОЗИ 

ЛІМФИ 

 
Цель исследования - определение зависимости уровня глюкозы в крови от уровня 

глюкозы в лимфе при отсутствии сахарного диабета. В результате исследования 

было доведено, что в лимфе здорового человека глюкоза отсутствует, а 
уровень глюкозы крови зависим от уровня глюкозы в лимфе и не может повышаться, 

если уровень глюкозы в лимфе не превышает 6 мМ/л. Показатель уровня глюкозы 

лимфы с достоверностью 99,99% может характеризовать состояние 

пациента по отношению к заболеванию сахарным диабетом. Это новейший 

подход к диагностике сахарного диабета с использованием новейших 

направлений медицинской науки -  вегетативной неврологии и лимфологии. 

Уровень глюкозы лимфы есть очень существенным и вероятным 

диагностическим показателем для постановки  диагноза сахарный диабет и 

определения склонности пациента к заболеванию сахарным диабетом, так 

как этот показатель всегда опережает повышение уровня глюкозы  в крови.  

Определение уровня глюкозы лимфы показало высокий процент  (77%) 

склонности людей к заболеванию сахарным диабетом на современном этапе.  

* * * 
Вся сучасна діагностика цукрового діабету обмежена виключно дослідженнями показників 

крові та створення тест-систем, що показують виключно різні показники крові окремо чи в 

поєднанні. А можливо, це діагностика за наслідками захворювання? А чому не знайти методику, 

яка б діагностувала причини захворювання або могла  попереджувати захворювання? Звертаємо 

увагу на те, що при вивченні  захворювання на цукровий діабет будь-якого типу по даний час не 

враховувалась роль лімфатичної системи та її вплив на етіологію та патогенез цієї хвороби. 

Саме це спонукало нас  до пошуку інших методик, які могли б забезпечити діагностику 

цукрового діабету заздалегіть до початку самого захворювання та вплинути на подальше вивчення 

його етіології та патогенезу. Ця діагностика повинна грунтуватися не лише на сучасних знаннях в 

галузі медицини, а також на новітніх знаннях та досягненнях в галузі вегетативної неврології та 

лімфології. 

Метою даної праці є визначення рівня глюкози в лімфі  у людей, які не були діагностовані і 

раніше не хворіли на цукровий діабет, та встановлення залежності рівня глюкози крові від рівня 

глюкози в лімфі.  
 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

У дослідженні  брали участь чоловіки та жінки різного віку в тому числі і діти різної статі в 

кількості 100 чоловік у яких ніколи не було діагностовано цукрового діабету.  

Всі учасники були умовно здорові, тобто не мали до і в процесі дослідження:  

- жодних гострих запальних процесів;  

- жодних гнійних процесів (фурункул, карбункул, тощо...); 

- підвищення температури; 

- погіршення загального самопочуття. 

Крім того, впродовж двох тижнів до дослідження пацієнти не вживали жодних засобів гігієни 

з компонентами гормонального, білкового, кров'яного походження та їх синтетичних аналогів та не 

вживали жодних фармакологічних засобів. Режим харчування всіх учасників дослідження не 

змінювався. Обстежувані не спілкувалися між собою і не контактували. До дослідження і в його 

процесі жоден з учасників не знав, який саме параметр буде досліджуватись та які можливі 

показники (добрі чи погані).  

Дослідження проводилось протягом одного дня. Проби брались о 800 натще. При цьому 

разовим інсуліновим шприцем брались проби лімфи з міжклітинного простору підшкірної 

клітковини верхньої поверхні лівої стопи і водночас - проби крові з вени лівої руки. Об'єм однієї 



проби становив 1 краплю, необхідну для проведення тесту на аналізаторі "Glucotrand" (Німеччина). 

Тест проводився негайно після взяття проби і отримані дані заносились в таблицю. 

Результати дослідження унаочнені на рисунку.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Як видно на рисунку, рівень глюкози лімфи вищий від рівня глюкози крові у 36 і  нижчий - у 

62 учасників дослідження. У двох випадках рівень глюкози лімфи і крові однаковий. 

В одному випадку (учасник №79) спостерігалось, що рівень глюкози в лімфі становив 0,70 

мМ/л, а рівень глюкози в крові - 10,20  мМ/л, що радикально суперечило іншим даним, отриманим 

у процесі дослідження. Тому ми в даному випадку взяли додаткову контрольну пробу лімфи з  

лівого регіонального пахового лімфовузла. Рівень глюкози в цій пробі становив 12,7  мМ/л, що 

підтвердило загальне правило отриманого результату дослідження. 

У всіх учасників дослідження з  рівнем глюкози лімфи, вищим 6 мМ/л, різниця між рівнем 

глюкози у лімфі та рівнем глюкози у крові була в межах 20%. 

Рівень глюкози лімфи, отриманої з міжклітинного простору підшкірної клітковини верхньої 

частини лівої стопи, у кожного учасника дослідження  індивідуаьний.  

Діапазон коливань рівня глюкози в лімфі у різних пацієнтів склав від 0 до 16,5  мМ/л, хоча, 

згідно результатів дослідження, ймовірно, може бути набагато більшим. 

Рівень глюкози лімфи має прямий вплив на рівень глюкози крові за принципом, що вищий 

рівень глюкози лімфи, то вищий рівень глюкози крові, хоча ця залежність не є прямо пропорційна. 

При підвищенні рівня глюкози у лімфі до 6 мМ/л рівень глюкози крові може не 

підвищуватись. При підвищенні рівня глюкози у лімфі більше 6  мМ/л рівень глюкози крові 

обов'язково підвищується. Отже підвищенню рівня глюкози у крові завжди передує підвищення 

рівня глюкози у лімфі. У здорових людей глюкози у лімфі немає. 

 

Рис. 1. Залежність вмісту (мМ/л) глюкози в крові від її вмісту у лімфі
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ВИСНОВКИ 

1. В результаті дослідження доведено, що рівень глюкози крові є залежним від рівня глюкози у 

лімфі і не може підвищуватись, якщо рівень глюкози у лімфі не перевищує  6  мМ/л. 

2. Глюкоза у лімфі здорової людини відсутня.  

3. Рівень глюкози лімфи є досить суттєвим і достовірним діагностичним показником для 

встановлення діагнозу “цукровий діабет” та визначення схильності пацієнта до цього 

захворювання, оскільки його підвищення завжди передує підвищенню рівня глюкози у крові. 

4. Підвищення рівня глюкози лімфи в 99,99% випадках вказує на загрозу підвищення або 

підвищення рівня глюкози у крові, а отже, на схильність до захворювання “цукровий діабет” і 

ранню діагностику самого захворювання. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Оскільки дослідження чистої лімфи на наявність та рівень глюкози при цукровому діабеті до 

нас не проводилось і на сучасному етапі не проводиться, то в даний момент не існує наукової 

літератури, пов'язаної з цим питанням. Саме тому ми не маємо можливості послатись на якусь 

конкретну наукову публікацію. 

В підтвердження цього ми посилаємось на матеріали VII з'їзду ендокринологів України (Київ, 

15-18 травня 2007 р.). Ендокринологія. ISSN 1680-1466. 

 

I.Z.PALINSKIY 

 

DETERMINATION OF DEPENDENCE OF LEVEL OF GLUCOSE OF BLOOD FROM THE 

LEVEL OF GLUCOSE OF LYMPH 

 

Diagnostics of saccharine diabetes on the modern stage uses blood and test-sistemy of analyses of 

blood tests exceptionally (glyukozovannyy haemoglobin, С-peptid...). In any research of blood or test-

sisteme of not foreseen the amount of selection of insulin, presence or absence of him, is unchecked in 

blood, nor in one research or test-sisteme not foreseen and unchecked how many insulin is producted by 

the aits of  Langengarsa. 

The purpose of this labour is determination of level of glucose in a lymph, got from between cellular 

space of hypodermic cellulose of overhead surface of foot  in default of saccharine diabetes and 

determination of dependence of level of glucose in blood from the level of glucose in a lymph.  

It was led to as a result of experiment, that level of glucose of blood is dependency upon the level of 

glucose in a lymph and can not rise, if level of glucose in a lymph no more approximately 6 mmol/l. Index 

of level of glucose of lymph, with authenticity 99,99% can characterize the state of patient in relation to a 

disease saccharine diabetes. It is the newest approach to diagnostics of saccharine diabetes with the use of 

the newest directions of medical science  vegetative neurology and limfology. A level of glucose of lymph 

is a very substantial and credible diagnostic index for determination of diagnosis saccharine diabetes, 

determination of inclination of patient to the disease saccharine diabetes, because this index is always 

passed ahead by the increase of level of glucose  in blood. The increase of level of glucose of lymph in 

99.99% cases specifies on the threat of increase or increase of level of glucose in blood, and on liability to 

the disease saccharine diabetes and early diagnostics of disease. The level of glucose of lymph of healthy 

man is equal 0,00 mmol/l. 

Determination of level of glucose of lymph showed the high percent  (77%) of inclination of people 

to the disease saccharine diabetes on the modern stage.  

 

Фінансування, згоди, засвідчення 

Автор праці висловлює подяку всім пацієнтам, які дали письмову інформовану згоду на участь 

у експерименті та взяли у ньому участь. 

Конфіденційність інформації про учасників дослідження гарантовано. 

Фінансування дослідження проводилось виключно за рахунок коштів автора та коштів 

приватої наукової установи Лікувально-оздоровчо-навчальний центр “ВІКТОРІЯ”. 

Вся викладена і пов'язана з викладеною інформація захищена авторським правом. 

Приватна наукова установа Лікувально–оздоровчо-навчальний центр “ВІКТОРІЯ”, Трускавець  

 

Дата поступлення: 12. 04. 2008 р. 



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЛЬНЕОЛОГІЯ 

 

Р.І.КРЕТЧАК  

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ ЕФЕКТАМИ ВОДИ НАФТУСЯ НА 

КАНАЛЬЦЕВУ СЕКРЕЦІЮ І ПАРАМЕТРИ ЗАХИСНО-ПРИСТОСУВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 

Явище активації водою Нафтуся канальцевої секреції відкрите Б.Є Єсипенком  [6] в контексті 

дослідження механізмів її дії  на парціальні функції нирок. Ним було виявлено, що в першому 

періоді 24-денного курсу  щоденних навантажень собак  Нафтусею  в дозі 1% від маси тіла 

максимальна канальцева секреція, оцінена за кліренсом  діотрасту, зростає на  11,4%, 

підтримуючись на цьому рівні  впродовж  другого періоду курсу. В інших серіях при 

порівняльному дослідженні впливу на канальцеву секрецію  різних доз курсових навантажень 

Нафтусею  тим же автором показано, що стимулюючий ефект 1%-ної дози (+12,5±2,9%) при її 

подвоєнні нівелюється (-7,0±4,8%), а при потроєнні - реверсується (-11,8±6,4%). Проте ці факти 

зовсім не привернули уваги корифея вітчизняної бальнеології і фізіології  водно-сольового обміну, 

слід гадати, через свою малозначущість на тлі значно відчутнішого збільшення ниркового 

плазмоплину, клубочкової фільтрації  та діурезу в поєднанні із зниженням канальцевої реабсорбції 

води. 

Детальніші дослідження в цьому напрямку Флюнта І.С. та ін. [23] показали, що щоденні 

навантаження собак водопровідною водою не є індиферентними стосовно максимальної 

канальцевої секреції. Зокрема, 1%-ні щоденні навантаження спричиняють регресивне зменшення 

канальцевої секреції, а 2%-ні - тенденцію до збільшення. Натомість вода Нафтуся  в першому 

випадку прогресуюче підвищує фоновий рівень, а в другому - значно знижує його. Із врахуванням  

тренду контролю активуючий ефект 1%-них навантажень Нафтусею за перший період складає, за 

нашими розрахунками, 13,7%, за другий - 52,2%, за третій - 55,2%, за четвертий - 84,7%. З другого 

боку, 2%-ні навантаження Нафтусею пригнічують максимальну канальцеву секрецію на 16,8% 

впродовж 1÷6-го дня курсу; на 29,6% - 7÷12-го; на 12,1% -13÷18-го і на 11,6% -  19÷24-го.  

Отже, якщо знехтувати несуттєвими розбіжностями між неорганічними складниками Нафтусі і 

водопровідної води, можна дійти висновку, що органічні речовини Нафтусі за умов 1%-них 

щоденних навантажень спричиняють прогресуючу активацію максимальної канальцевої секреції, 

тоді як подвоєння дози реверсує даний ефект. 

Припущення про роль саме органічних речовин Нафтусі у її впливі  на канальцеву секрецію 

було підтверджено Івасівкою С.В. та ін. в експериментах на щурах. На першому етапі досліджень 

ними продемонстровано, що 12-денне напоювання Нафтусею (св. 1-НО Трускавецького родовища) 

прискорює виділення з сечею кардіотрасту на 27,0% [7]. Далі було показано [8-10], що вода 

Нафтуся Східницького родовища внаслідок 7-денного курсу прискорює виділення фенолроту (яке, 

як і у випадку кардіотрасту, здійснюється майже цілком  шляхом канальцевої секреції) теж на 

27,0%. Цей ефект відтворюється  виділеними із Нафтусі гідрофобними органічними речовинами 

при введенні їх щурам як перорально (28,8%), так і парентерально (38,8%); цікаво, що гідрофільні 

органічні речовини Нафтусі чинять ще відчутніший активуючий ефект на канальцеву секрецію 

(43,5% і 43,8% при пероральному і парентеральному 7-денному введенні відповідно). Слід 

відзначити, що ефекти Нафтусі і виділених з неї органічних речовин виявились такого ж порядку, 

що й пеніциліну (30,2%) і фенолроту (28,8%) - класичних індукторів канальцевої секреторно-

транспортної системи. За індуктивний характер впливу Нафтусі на останню свідчать як вже 

цитовані результати експериментів на собаках про залежність ефекту від дози та тривалості  

навантажень [6,23], так і дані експериметів на щурах, згідно з якими дворазове одноденне  

напоювання Нафтусею (св. 21-Н) ще неефективне, натомість чотириразове дводенне вже суттєво 

активує канальцеву секрецію [10]. В цьому контексті вельми доречно привести дані  Одеських 

курортологів [5,22] про здатність вод типу Нафтуся підвищувати вміст  в ядрах клітин 

регенеруючої печінки щурів рибонуклеїнових кислот шляхом активації синтезу інгібітора 

рибонуклеази. До слова, активацію біосинтезу нуклеїнових кислот і білка спричиняє нафталан [1]. 

Через механізм індукції, очевидно, реалізується також відкритий Івасівкою С.В. та ін. [7-10] 

ефект стимуляції Нафтусею та її гідрофобними органічними речовинами мікросомального 

гідроксилювання, що в сукупності стало підставою для сформулювання ксенобіотико-адаптогенної 

концепції механізму лікувально-профілактичної дії [16-18]. Суть концепції полягає в тім, що 

органічні речовини Нафтусі, виступаючи в іпостасі ксенобіотиків, шляхом геномної індукції 



підвищують активність канальцевої секреторно-транспортної і мікросомальної монооксигеназної 

систем захисту організму від чужерідних актуально чи потенційно токсичних агентів хімічної 

природи. Захист від останніх здійснюється  також за участю імунних механізмів, зокрема шляхом 

індукції антитілагенезу антигенами, що утворюються внаслідок кон'югації ксенобіотиків-гаптенів 

із альбумінами [12]. Іншими словами, ксенобіотики здатні активувати імунну систему. З другого 

боку, класичні імуностимулятори (продігіозан і левамізол) активують канальцеву секрецію у 

щурів, що зумовлено існуванням спільних механізмів дії цих речовин на канальцеву секреторно-

транспортну і макрофагально-лімфоцитарну системи [3]. З огляду на добре відому імуно-

модулюючу дію Нафтусі [2,20] можна припустити, що її ефекти на канальцеву секрецію та 

параметри імунітету функціонально взаємозв'язані, що й стало об'єктом нашого дослідження.   

Вихячи із викладеного, ми поставили перед собою мету дослідити функціональні 

взаємозв'язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секрецію і параметри захисно-

пристосувальних систем. 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ 

 

Експеримент проведено на 28 щурах лінії Wistar масою 210-230 г. Щурі контрольної групи 

навантажувались водопровідною водою в дозі 1,5% від маси тіла впродовж 7 днів. Еталонна 

дослідна група тварин отримувала воду Нафтуся (св. 21-Н), в другій дослідній групі навантаження 

Нафтусею поєднувалося із введенням цитостатика (циклоспорин А, 20 мг/кг підшкірно), а в третій 

- анаболіка (оротат калію, 20 мг/кг перорально).  

Після завершення тижневого експерименту в перший день щурам вводили інтрагастрально 

водопровідну воду в дозі 20 мл/кг, а інтраперитонеально - фенолрот (300 мкг), розчинений в 2 мл 

дистильованої води, і поміщали їх в індивідуальні плексигласові станки на 2 години для збору сечі. 

Реєстрували об'єм сечі, визначали вміст в ній фенолроту методом спектрофотометрії при довжині 

хвилі 262 нм. [8]  

На другий день брали проби периферійної крові для підрахунку вмісту лейкоцитів і оцінки 

лейкоцитограми, потім збирали сечу впродовж 10 год, в котрій визначали вміст 17-кетостероїдів. 

На третій день щурів декапітували, збирали кров для визначення параметрів фагоцитозу 

нейтрофілів [20] та білково-азотистого і ліпідного обмінів, вирізали наднирники, селезінку і 

загрудинний гемолімфовузол, зважували їх, готували мазки-відбитки для вимірювання товщини 

гломерулярного, фасцикулярного і ретикулярного шарів кори наднирників та підрахунку сплено- і 

гемолімфоаденоцитограми. 

На всіх етапах експерименту були дотримані вимоги Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбурзька 

конвенція, 1986 р.). 

Цифровий матеріал оброблено методами варіаційного, кореляційного і канонікального аналізів 

за програмою Statistica. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Канальцева секреція і параметри лейкоцитограми периферійної крові та фагоцитозу 

нейтрофілів. Виявлено, що Нафтуся як така активує канальцеву секрецію; на тлі одночасного 

вживання анаболіка її ефект суттєво посилюється, натомість на тлі цитостатика канальцева 

секреція пригнічується до рівня, нижчого від контрольного. Наші дані узгоджуються з висновками 

Берхина Е.Б. [3] про селективне пригнічення канальцевої секреції імунодепресантами та про 

посилення її під впливом стимуляторів біосинтезу білка: оротату калію, ретаболілу і тестостерону.  

Активація Нафтусею канальцевої секреції супроводжується пригніченням активності і, 

особливо, завершеності фагоцитозу нейтрофілів, але не його інтенсивності. При цьому 

бактерицидна здатність нейтрофілів (БЦЗН), тобто кількість мікробів, поглинених і вбитих 

нейтрофілами, що містяться в одиниці об'єму крові, залишається на рівні контролю.  

Це зумовлено компенсуючим підвищенням  вмісту в крові сегментоядерних нейтрофілів 

(СЯН) за відсутності суттєвих змін вмісту  інших потенційних мікрофагів - паличкоядерних 

нейтрофілів (ПЯН) і еозинофілів. Слід відзначити також підвищення вмісту в крові  моноцитів - 

потенційних макрофагів. Разом з тим, констатовано підвищення абсолютного вмісту лімфоцитів 

взагалі  і великих грануловмісних лімфоцитів (ВГЛ) - натуральних кіллерів - зокрема. 



Цитостатик цілком відвертає пригнічення Нафтусею завершеності і активності фагоцитозу, 

при цьому інтенсивність фагоцитозу навіть перевищує контрольний рівень, як і вміст СЯН, так що 

БЦЗН  виявляється на верхній його межі. Натомість вміст моноцитів, ВГЛ і, особливо, пан-

лімфоцитів знижується до нижньої межі зони норми. 

Анаболік, навпаки, потенціює депресорний  ефект Нафтусі на завершеність і активність 

фагоцитозу, а також зумовлює зниження його інтенсивності. Разом з тим, одночасне значне 

підвищення вмісту нейтрофілів, особливо СЯН, пом'якшує зниження БЦЗН. Це поєднується із 

збереженням стимулюючого впливу Нафтусі ндивідуальний аналіз виявляє закономірні позитивні 

кореляційні зв'язки між канальцевою секрецією  і абсолютним вмістом в крові  загальних 

лейкоцитів, в тому числі натуральних кіллерів, сегментоядерних нейтрофілів, але не моноцитів і не 

еозинофілів. Натомість стосовно відносного вмісту компонент лейкоцитограми кореляція відсутня 

за винятком паличкоядерних нейтрофілів. Це навіює думку про можливу мітогенну лейкопоетичну 

дію Нафтусі, асоційовану із індукцією нею біосинтезу транспортних білків канальцевих 

епітеліоцитів.  

З іншого боку, швидкість канальцевої секреції інверсно пов'язана із параметрами фагоцитозу 

нейтрофілів, передовсім його завершеністю, в меншій мірі інтенсивністю і активністю, але не 

бактерицидною здатністю, з огляду на компенсаторний нейтрофільоз. 

Констатовано існування тісного зв'язку канальцевої секреції із констелляцією параметрів 

лейкоцитограми периферійної крові та фагоцитозу нейтрофілів, виявленого методом 

канонікального кореляційного аналізу. Сила зв'язку характеризується величиною r* 0,895 (χ2=27,4; 

р=0,07; Λ Prime=0,200). 

Канальцева секреція і параметри спленоцитограми та гемолімфоаденоцитограми.  

Дослідженням в даному руслі виявлено, що активація водою Нафтуся канальцевої секреції 

супроводжується лише тенденцією до збільшення маси селезінки, при цьому знижується відносний 

вміст в спленоцитограмі лімфоїдних компонентів - лімфоцитів (вірогідно), лімфобластів і 

плазмоцитів (у вигляді тенденції). Як цитостатик, так і анаболік суттєво потенціюють 

стимулюючий вплив Нафтусі на масу селезінки та гальмуючий - на відносний вміст лімфоцитів, а 

також спричиняють суттєве підвищення вмісту плазмоцитів. Протилежні модулюючі ефекти 

фармаконів мають місце стосовно впливу Нафтусі на вміст лімфобластів: анаболік його потенціює, 

натомість цитостатик - реверсує.    

На абсолютний вміст в селезінці лімфоцитів і плазмоцитів, оцінений за їх масовими індексами, 

Нафтуся суттєво не впливає. Натомість на тлі як цитостатика, так і анаболіка кількість плазмоцитів 

зростає суттєво, а лімфоцитів - лише до верхнього рівня контролю. Стосовно вмісту в селезінці 

лімфобластів виявлено слабку тенденцію до їх зниження при вживанні Нафтусі як такої, 

нівелювання цієї тенденції при сумісній дії анаболіка та її реверсію - за умов одночасного введення 

цитостатика.    

При розрахунку масових індексів нелімфоїдних клітин селезінки  констатовано аналогічний 

характер ефектів Нафтусі. Як цитостатик, так і анаболік нівелюють спричинене нею зменшення 

абсолютного вмісту ретикулоцитів, реверсують вплив на вміст фібробластів, сприяють тенденції до 

підвищення вмісту макрофагів та потенціюють підвищення вмісту моноцитів, нейтрофілів і 

еозинофілів.    

Попарне обчислення коефіцієнтів лінійної кореляції між канальцевою секрецією та 

компонентами спленоцитограми не виявило жодного суттєвого зв'язку. Натомість канонікальний 

аналіз засвідчує існування тісного зв'язку між канальцевою секрецією та спленоцитограмою. Сила 

зв'язку характери-зується величиною r* 0,778 (χ2=15,3;  Λ Prime=0,395). 

При співставленні ефектів Нафтусі на канальцеву секрецію і масу гемолімфатичного вузла та 

його клітинний склад констатовано чітку тенденцію до збільшення маси, яка трансформується у 

закономірність на тлі сумісного вживання анаболіка. Натомість цитостатик за даних умов 

зумовлює зменшення маси вузла. На рівень лімфоїдних компонентів гемолімфоаденоцитограми 

Нафтуся при самостійному вживанні суттєво не впливає. Обидва фармакони зумовлюють суттєве 

зниження відносного вмісту лімфоцитів та підвищення - пролімфоцитів і лімфобластів; на рівень 

плазмоцитів вірогідно впливає лише анаболік, тоді як  цитостатик зумовлює лише тенденцію до їх 

підвищення. На відносний вміст нелімфоїдних компонентів гемолімфоаденоцитограми Нафтуся не 

впливає ні  самостійно, ні на тлі сумісного застосованих фармаконів. Натомість при аналізі ефектів 

на абсолютний вміст клітин гемолімфатичного вузла виявляється чітка закономірність: вміст 

лімфоцитів, ретикулоцитів, ендотеліоцитів і макрофагів після самостійного вживання Нафтусі 

підвищується несуттєво, анаболік трансформує цю тенденцію у суттєвий мітогенний ефект, 



натомість цитостатик зумовлює реверсивне зниження вмісту перелічених клітин нижче від 

контрольного рівня.     

Швидкість канальцевої секреції суттєво корелює лише із масовими індексами макрофагів 

гемолімфатичного вузла. Натомість канонікальний аналіз виявляє зв'язок середньої сили між 

канальцевою секрецією і гемолімфоаденоцитограмою. Сила зв'язку характеризується величиною r* 

0,65 (χ2=9,6; Λ Prime=0,633). 

На завершення нами проведено канонікальний аналіз зв'язків канальцевої секреції з 

максимально детермінованими нею параметрами імунітету. Ними виявилися показники 

фагоцитозу нейтрофілів, лейкоцитограми крові і гемолімфоаденоцитограми (рис. 1). 
Сила зв'язку характеризується величиною r* 0,895 (χ2=25,9;  Λ Prime=0,200). 

      Рис. 1. Канонікальна кореляція між канальцевою секрецією (вісь Х) та параметрами імунітету  

(вісь Y)  

 

Якщо відібрати показники, які відображують односкеровані або різноскеровані стосовно 

канальцевої секреції зміни імунітету під самостійним впливом води Нафтуся та в поєднанні із 

цитостатиком і анаболіком, можна виявити два типи зв'язку (рис. 2). 

Ортотип зв'язку між канальцевою секрецією та імунітетом демонструє, що активація водою 

Нафтуся першої супроводжується підвищенням стосовно контрольного вмісту в крові лейкоцитів, 

в тому числі лімфоцитів, натуральних кіллерів, моноцитів і еозинофілів, а також маси 

гемолімфатичного вузла за рахунок його лімфоцитів, макрофагів, ендотеліоцитів і ретикулоцитів  

пресічно на 0,53±0,08σ. Анаболік оротат калію потенціює мітогенні ефекти Нафтусі до 0,91±0,13σ, 

натомість цитостатик циклоспорин спричиняє пригнічення як секреції, так і перелічених 

параметрів імунітету (до -0,37±0,05σ). Інверстип відображує протилежну ситуацію, за якої 

активація Нафтусею секреції асоціюється із зниженням відносного вмісту в селезінці лімфобластів, 

в крові - моноцитів, а також інтенсивності і завершеності фагоцитозу нейтрофілами крові  (до         
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Рис. 2. Два типи зв'язків імунних параметрів з канальцевою секрецією
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-0,52±0,25σ).. Додаткове застосування анаболіка поглиблює такі ефекти Нафтусі (до -1,02±0,21σ)., 

тоді як цитостатик - реверсує їх (до +0,44±0,17σ). 

Отримані нами результати в цілому підтверджують виявлені раніше, але окремо один від 

одного, ефекти води Нафтуся на канальцеву секрецію та компоненти лейкоцитограми і 

спленоцитограми. Нами вперше виявлено закономірні функціональні зв'язки між канальцевою 

секрецією та параметрами імунітету за умов вживання води Нафтуся самостійно і на тлі 

цитостатика чи анаболіка, чим підтверджено гіпотезу про індуктивний механізм дії Нафтусі як 

ксенобіотика на кананальцево-секреторну та фагоцитарно-лімфоїдну системи [7-10]. Своєю 

чергою, отримані дані узгоджуються з концепціями Берхина Е.Б. [3] та Ковалева И.Е. и  Полевой 

О.Ю. [12].  

Функціональні зв'язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секрецію і метаболізм 

та кору наднирників щурів. Аналіз параметрів ліпідного обміну свідчить за відсутність суттєвого 

впливу води Нафтуся як на загальну ліпідемію, так і на рівень холестерину в складі α-ліпопротеїнів 

(ЛП), при цьому має місце тенденція до підвищення рівня β-ЛП. Ні цитостатик, ні анаболік не 

впливають на холестеринемічні ефекти Нафтусі, разом з тим, можна відзначити тенденцію до 

підвищення ліпідемії при вживанні Нафтусі на тлі цитостатика. Натомість обидва фармакони 

суттєво потенціюють зниження рівня білірубіну, яке при самостійному вживання Нафтусі має 

характер лише тенденції.  

Стосовно параметрів ліпопероксидації виявлено півтораразове підвищення активності 

супероксиддисмутази (СОД) еритроцитів, яке посилюється цитостатиком, але не анаболіком. 

Активність іншого антиоксидантного ферменту - каталази плазми - суттєво не змінюється. Рівень в 

плазмі  первинних продуктів ліпопероксидації - дієнових кон'югатів (ДК) - знижується суттєво, а 

проміжного - малонового диальдегіду (МДА) - на межі значущості. Обидва фармакони дещо 

посилюють дані ефекти Нафтусі, при цьому в більшій мірі - анаболік, але незначуще. 

Антиоксидантний індекс (АОІ) під впливом Нафтусі підвищується на 31±10%, анаболік практично 

не впливає на антиоксидантний ефект води (36±8%), а цитостатик - незначно посилює його 

(46±16%). 

Отже, на ефекти Нафтусі на параметри ліпідного обміну ні цитостатик, ні анаболік суттєво не 

впливають, разом з тим вони спричиняють гіпобілірубінемію.  

З-поміж азотистих речовин і ферментів Нафтуся в найбільшій мірі підвищує рівень молекул 

середньої маси (МСМ), в меншій - сечовини і амілази, а рівні креатинінемії, АлТ і АсТ суттєво не 

змінюються. Обидва фармакони, особливо анаболік, посилюють ефекти Нафтусі на рівень 

сечовини, МСМ і амілази, а також спричиняють підвищення рівня креатиніну, АлТ і АсТ. Отже, 

попри різноскеровані ефекти на канальцеву секрецію, цитостатик і анаболік чинять односкеровані 

потенціюючі ефекти на рівень в плазмі азотистих речовин і активність ферментів. 

Натомість має місце чітка закономірність стосовно сумісних змін канальцевої секреції і 

білкових фракцій плазми крові. Зокрема, індукована Нафтусею гіперальбумінемія цілком 

відвертається цитостатиком і потенціюється анаболіком. Анаболік також значно посилює 

спричинені Нафтусею гіпер-β- і γ-глобулінемію, проте цитостатик на ці ефекти води суттєво не 

впливає. Натомість рівні α1- і α2-глобулінів, непідлеглі впливу Нафтусі, на тлі додаткового 

застосування анаболіка суттєво знижуються,  а на тлі цитостатика - підвищуються. Тимолову пробу 

виявлено приблизно одинаковою мірою зниженою в усіх трьох дослідних групах. 

Канонікальний кореляційний аналіз зв'язків канальцевої секреції з параметрами метаболізму 

виявив суттєві коефіцієнти лише для 6 з них, які виключно стосуються білкових фракцій.  

Коефіцієнт канонікальної кореляції складає 0,981 (χ2=49,4; Λ Prime=0,037; p<0,001), що 

візуалізовано на рис. 3. 



Рис. 3. Канонікальна кореляція між канальцевою секрецією (вісь Х) та параметрами 

метаболізму (вісь Y) 

На наступному етапі проаналізовано сумісний вплив Нафтусі на канальцеву секрецію і морфо-

функціональний стан наднирників. Виявлено, що Нафтуся спричиняє незначне, але вірогідне 

збільшення їх маси, при цьому в більшій мірі збільшуються: 1) товщина кори наднирників; 2) 

K/Na-коефіцієнт сечі - маркер мінералокортикоїдної активності, зумовленої у щурів як 

альдостероном, так і кортикостероном - продуктами відповідно гломерулярного і фасцикулярного 

шарів кори; 3) екскреція з сечею 17-кетостероїдів - метаболітів андрогенів, головним джерелом 

яких у самок є ретикулярний шар кори наднирників. Цитостатик цілком превентує стимулюючу 

дію Нафтусі на кору наднирників, натомість анаболік суттєво її потенціює. 

Виявлена закономірність стосується маси наднирників лише частково, що підтверджується 

несуттєвим коефіцієнтом кореляції, на відміну від інших трьох морфо-функціональних параметрів. 

В цілому канонікальна кореляція між канальцевою секрецією та корою наднирників (рис. 4) 

виявилась середньої сили (r*=0,575; χ2=9,6; Λ Prime=0,67;  p=0,047). 

Рис.4. Канонікальна кореляція між канальцевою секрецією (вісь Х) та морфо-

функціональними параметрами кори наднирників (вісь Y). 

Графічний аналіз виявляє два типи зв'язків між змінами під впливом води Нафтуся  (per se  і в 

поєднанні із цитостатиком чи анаболіком) канальцевої секреції і параметрів метаболізму та кори 

наднирників (рис. 5).  Ортотип зв'язків демонструє, що активація Нафтусею канальцевої секреції 

супроводжується збільшенням маси наднирників, підвищенням мінералокортикоїдної і андро-

генної функцій їх кори, а також активності каталази плазми пересічно на 1,33±0,42σ.  
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З метою з'ясування причинно-наслідкових зв'язків між секрецією і параметрами імунітету, 

метаболізму та кори наднирників розраховували  коефіцієнти парціальної кореляції. Виявлено, що 

як прямі зв'язки середньої сили між секрецією і андрогенною  та мінералокортикоїдною активністю 

(МКА) кори наднирників, так  і інверсні зв'язки середньої сили  між секрецією і завершеністю та 

інтенсивністю фагоцитозу нейтрофілів сходять нанівець за умовного виключення фагоцитарних чи 

гормональних параметрів, котрі, своєю чергою, тісно чи посередньо інверсно зв'язані між собою. 

Сказане стосується також відносного вмісту паличкоядерних нейтрофілів (ПЯН) і абсолютного - 

сегментоядерних (СЯН), тобто потенційних мікрофагів,  в крові та абсолютного вмісту макрофагів  

- у гемолімфатичному вузлі. 

Звідси випливає припущення, що первинним ефектом води Нафтуся є вже відома [13,20] 

активація андрогенної і мінералокортикоїдної функцій наднирників шляхом індукції її органічними 

речовинами-ксенобіотиками геному клітин ретикулярного і гломерулярного  шарів адреналової  

кори, а зміни канальцевої секреції і супутні зміни параметрів фагоцитозу, вмісту ПЯН, СЯН та 

макрофагів спричинені дією гормонів.  

Залежність швидкості секреції (z) від сумісного впливу андрогенів (х) і мінералокортикоїдів 

(y) апроксимується двома рівняннями: 

z = 55,2 + 1,665*х - 65,098*y - 0,017*х2 + 0,974*xy - 9,749*y2; 

z = 40,4 + 0,210*х + 0,756*y; R = 0,532; F(2,25) = 4,94; р = 0,016. 

Для індексу бактерицидності (ІВС) відповідні рівняння регресії мають наступний вигляд: 

z = 97,1 - 0,069*х - 35,33*y + 0,001*х2 - 0,105*xy + 7,40*y2; 

z = 69,5 - 0,186*х - 5,41*y; R = 0,940; F(2,25) = 94,4; р < 10-5. 

Кореляційний аналіз дає підстави для припущення і про кортикостероїдний механізм 

підвищення рівня в плазмі β- і γ-глобулінів. Джерелом їх є, очевидно, плазмоцити селезінки, про 

що свідчить тісний зв'язок вмісту останніх як з β- (r=0,61), так і з γ-глобулінами (r=0,64).  

     Натомість кореляційні зв'язки між канальцевою секрецією і  абсолютним вмістом  в крові 

загальних лімфоцитів і натуральних кіллерів, за умовного виключення гормонального впливу, 

практично не змінюються. Це свідчить на користь припущення про гормональнонезалежний 

індуктивний вплив  ксенобіотиків Нафтусі на проліферацію лімфоцитів і натуральних кіллерів.      

Альбумінемія тісно прямо корелює із андрогенами (r=0,98) і слабо інверсно - із кортико-

стероїдами (r=-0,30), що узгоджується із анаболічними властивостями перших і катаболічними - 

других. Вплив води Нафтуся на рівні α1- і α2-глобулінів співрозмірний із таким на секрецію і 

цілком незалежний від гормонів, позаяк умовне виключення впливу останніх не змінює 

парціальних коефіцієнтів. Механізм такого ефекту, слід гадати, полягає у індукції інгібіторів 

Рис.5. Tипи зв'язків між змінами секреції і параметрів метаболізму та кори наднирників
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синтезу даних глобулінів у гепатоцитах. Це припущення базується на відомих даних про здатність 

Нафтусі активувати синтез інгібітора рибонуклеази ядер гепатоцитів [5,22]. 

Слід відзначити, що індукторні властивості біоактивної води Нафтуся, точніше її органічних 

речовин-ксенобіотиків, не є унікальними. Так, давно відомо про аналогічні ефекти нафталану [1]. 

Недавно показано [21], що ксенобіотики, синтезовані на основі гліколю, всмоктуючись через 

неушкоджену шкіру щурів, спричиняють зростання в 1,3-1,7 раза кількості зрілих плазмоцитів в 

лімфовузлах і селезінці, не впливаючи на рівень плазмобластів і проплазмоцитів. Це, на думку 

авторів, свідчить за напаруженість імуногенезу. Слід погодитись і з іншою їх тезою, що 

проліферацію імунокомпетентних клітин можна розцінити як прояв компенсаторно-

пристосувальної реакції, адже відомо, що вплив ксеногенного антигена стимулює лімфоцити до 

продукції лімфокінів і лімфотоксинів, які, поряд з неспецифічною цитотоксичною дією, 

стимулюють клітинну проліферацію. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Алиев Н.Д., Тагдиси Д.Г., Мамедов Я.Д. Механизмы терапевтического действия нафталана.- Баку: Азернешр, 1983.- 192 с.  

2. 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. -К.: Комп’ютерпрес, 

2002.-112 с.  

3. Берхин Е.Б. Влияние иммуностимуляторов на канальцевую секрецию ксенобиотиков в почке // Бюл.эксп.биол.мед.- 1985.- 100, № 
11.- С. 584-586. 

4. Возианов А.Ф., Гудзенко П.Н., Штанько Л.В., Ильинская Т.Н. Функциональные методы исследования в детской урологии.- К.: 
Здоров'я, 1982.- 144 с.  

5. Горчакова Г.А., Скридоненко А.Д. Действие слабоминерализованных  вод - аналогов Нафтуси на содержание нуклеинових кислот и 

нуклеотидов в ядерных фракциях клеток регенерирующей печени крыс // Физические и курортные факторы и их лечебное применение. - 
Вип. 9. - К.:Здоров'я, 1975. - С. 47-50. 

6. Есипенко Б.Е. Физиологическое действие минеральной воды “Нафтуся”.- К.: Наук. думка, 1981.- 216 с.  

7. Ивасивка С.В., Попович И.Л., Яременко М.С., Ковбаснюк М.Н. Минеральная вода Нафтуся как ксенобиотик // Физиол. журн.- 1990.- 
36,   № 3.- С. 40-45. 

8. Івасівка С.В. Біологічно активні речовини води Нафтуся, їх  генез та механізми фізіологічної дії.- К.: Наук. думка, 1997.- 110 с. 

9. Івасівка С.В. Механізми фізіологічної дії лікувальної води  Нафтуся і її окремих компонентів: Автореф. дис. ... докт. мед. наук.- 
Одеса, 1994.- 47 с. 

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

профілактичної дії.- Трускавець, 1999.- 125 с.  
11. Івасівка С.В., Попович І.Л., Ковальчук Г.Я. та ін. Взаємозв'язки між окремими проявами бальнеоактивності води "Нафтуся" у щурів 

// Укр. бальнеол. журн.- 1998.- №4.- С. 9-15. 

12. Ковалев И.Е., Полевая О.Ю. Биохимические основы иммунитета к низкомолекулярным химическим соединениям.- М.: Наука, 
1985.-303 с.  

13. Ковальчук Г.Я., Попович І.Л., Івасівка С.В. Кортикостероїди як посередники біоактивності води Нафтуся // VIII Конгрес Світової 

Федерації Українських Лікарських Товариств (Львів, Трускавець, 13-17 серпня 2000 р).- Тези  доп.- Львів, Трускавець, 2000.- С. 130.  
14. Кретчак Р.І., Івасівка С.В., Попович І.Л. та ін.  Патогенетичні зв'язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секреторно-

транспортну та імунну системи  щурів. Повідомлення 1: Канальцева секреція і параметри лейкоцитограми периферійної крові і 

фагоцитозу нейтрофілів // Медична гідрологія та реабілітація.- 2005.- 3, №4.- С. 74-81. 
15. Кретчак Р.І., Івасівка С.В., Попович І.Л. та ін.  Патогенетичні зв'язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секреторно-

транспортну та імунну системи  щурів. Повідомлення 2: Канальцева секреція і параметри спленоцитограми та 

гемолімфоаденоцитограми // Медична гідрологія та реабілітація.- 2006.- 4, №1.- С. 70- 78.    
16. Попович И.Л., Стеценко Г.И., Ивасивка С.В. Ксенобиотико-адаптогенная концепция механизма действия питьевых лечебных вод // 

Актуальные проблемы медицины и биологии.- Т. 1.- К., 1990.- С. 227-236. 

17. Попович И.Л., Флюнт И.С., Стеценко Г.И. Лечебные воды типа Нафтуся как адаптогены // Функциональные резервы и адаптация.- 
Мат. Всесоюзн. научн. конф. (Киев, 13-15 ноября 1990 г.).- К., 1990.- С. 370-372. 

18. Попович І.Л. Адаптогенна амбівалентно-еквілібраторна теорія механізму лікувально-профілактичної дії біоактивної води Нафтуся // 

Актуальні проблеми застосування мінеральних вод у медичній практиці.- Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (Трускавець, 
Моршин, 23-25 жовтня 2001 р.).- Т. 2.- Мед. реабіл., курортол., фізіотер.- 2001.- № 3 (дод.).- С. 69-73. 

19. Попович І.Л., Ковальчук Г.Я., Івасівка С.В. та ін. Вплив лікувальної води "Нафтуся" на деякі показники обміну речовин у щурів // 

Укр. біохім. журн.- 1997.- 70, 3 №3.- С. 82-87. 
20. Саногенетичні засади реабілітації на курорті Трускавець урологічних хворих чорнобильського контингенту / За ред І.Л. Поповича і 

І.С. Флюнта. - К.: Комп'ютерпрес, 2003.-  192 с. 

21. Сіренко О.В., Павличьова С.В., Ващук М.А. Експериментальне вивченння алергенних властивостей і впливу на імунобіологічну  
реактивнисть синтезованих на основі гліколів ксенобіотиків // Лабораторна діагностика.- 2005.- 1(31).- С. 45-47.  

22. Скридоненко А.Д. Рибонуклеаза ядер клеток печени крыс в норме и при воздействии слабоминерализованных вод типа "Нафтуся" // 

Физические и курортные факторы и их лечебное применение.- Вып. 9.- К.: Здоров'я, 1975.- С. 78-82. 
23. Флюнт І.С., Попович І.Л., Балановський В.П., Чебаненко О.І. Вплив води Нафтуся на сечовидільну функцію нирок // Вода Нафтуся і 

водно-сольовий обмін.- К.: Наук. думка, 1997.- С. 84-129.  

          

Відділ експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, 

санаторій "Янтар" ЗАТ "Трускавецькурорт" 

 

Дата поступлення: 15.12.2007 р.  

 



В.М. ФІЛЬ 

 

АМЕЛІОРАЦІЯ ВОДИ "ТРУСКАВЕЦЬКА" ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ 

 

Зростаючий в останні роки рівень ендо- і екзогенних факторів ризику для здоров’я людини, а 

також активне пришвидшення біологічного і професійного старіння ставлять завдання пошуку та  

наукового обґрунтування використання надійних, доступних, природних протекторів негативної дії 

та засобів  профілактики захворювань.  

Одним із перспективних оздоровчих засобів є лікувально-профілактичні напої із біологічно 

активними фітодобавками. УкрНДІ медичної реабілітації і курортології висунута концепція 

збагачення біологічно активними добавками, насамперед рослинного походження, столових 

мінеральних вод, фізіологічна активність яких відсутня чи слабко виражена. 

У цьому контексті привертає увагу вода “Трускавецька”, отримувана із   родовища в урочищі 

Помірки курорту Трускавець, яка раніше відома як “Нафтуся № 2”, проте в даний час віднесена до 

розряду столових. Разом з тим, наявність у ній низки рис, споріднених з “Нафтусею” (мінералізація 

0,6-0,7 г/л, аналогічний спектр макро- та мікроелементів, присутність органічних речовин в 

кількості 10-12 мг/л Сорг) в поєднанні із запасами, котрі в 4 рази перевищують аналогічні 

“Нафтусі”, є підставою для бальнеологічних досліджень з метою популяризації цієї води та її 

вживання як нормалізуючої та профілактичної. 

У контексті реалізації власної концепції співробітниками УкрНДІ медичної реабілітації і 

курортології разом із науково-виробничим підприємством “Віспар” (Одеса) розроблено новий 

оздоровлювальний напій “Трускавецька кришталева з алое”, промисловий випуск якого 

налагоджено ТзОВ “Акваріус” (Трускавець). За даними попередніх експериментів, здійснених на 

щурах, цей напій стимулює антитоксичну і холеретичну функції печінки, діуретичну функцію 

нирок, запобігає стресовим пошкодженням слизової оболонки шлунка, тобто володіє низкою 

ефектів, притаманних біоактивній воді “Нафтуся”. 

Позаяк спектр проявів фізіологічної активності води “Нафтуся” значно ширший, цілком 

доречною видається необхідність проведення кількісного порівняння  ефектів обох об’єктів 

дослідження, прийнявши “Нафтусю” як еталон. 

Метою дослідження було вивчити спектр фізіолого-біохімічної активності нового 

оздоровлювального напою “Трускавецька кришталева з алое” і порівняти з таким біоактивної води 

“Нафтуся” трускавецького родовища. 

Для досягнення вказаної мети у роботі слід вирішити такі основні завдання: 1) здійснити 

порівняльне експериментальне дослідження напою “Трускавецька кришталева з алое” і біоактивної 

води “Нафтуся”, використавши класичні тести на діуретичну та холеретичну активність; 2) 

порівняти фізіологічну активність досліджуваних вод за видами фізіологічної дії: імуно-

модуляційна, антиоксидантна, антиксенобіотична, гастропротективна.  

 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Використана комерційна вода “Трускавецька кришталева з алое”  виробництва ТзОВ 

“Акваріус” (Трускавець). Як еталон використано нативну воду “Нафтуся”, взяту безпосередньо із 

свердловини 21-Н трускавецького родовища.  

Для виготовлення  лікувально-профілактичного напою застосовано рідкий, очищений  від 

баластних продуктів, концентрований екстракт алое – фітодобавка для харчових продуктів, який 

виготовляється приватним підприємством “Віспар” з листків алое. Нативна мінеральна вода була 

збагачена екстрактом алое в кількості 3 мл/л.  

За даними УкрНДІ МРіК, санітарно-бактеріологічний стан напою задовільний. Завдяки 

високій бактерицидності, він не містить мікроорганізмів. Досліджуваний напій практично є 

нешкідливим на усіх етапах фармакофізіологічних досліджень, як загальної дії (стандартний набір 

показників), так і функціонального стану органів (печінка, нирки – традиційні органи-мішені) при 

вивченні мінеральних вод. Патологічних реакцій в експериментальних тварин не спостерігалось. 

На основі комплексного вивчення мінеральної води “Трускавецька кришталева з алое” 

констатовано, що за мінералізацією і основним макрокомпонентним складом, санітарно-хімічними 

показниками, складом нормуючих компонентів дослідний напій відповідає мінеральній воді 

“Трускавецька кришталева” і вимогам ДСТУ 878-93. 

 



МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Нами проведено п’ять експериментів. Всі експерименти проведено згідно положень 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та 

інших наукових цілей.  

В першому з них використано  28 щурів-самок лінії Wistar масою 0,20-0,24 кг, розділених на 3 

рівноцінні групи. Тварини першої (контрольної) групи навантажувалися інтрагастрально через 

зонд водопровідною водою в дозі 1,5% від маси тіла 2 рази на день з інтервалом 5 годин впродовж 

5 днів; другої (еталонної) групи – водою “Нафтуся”; третьої (дослідної) – комерційною водою 

“Трускавецька кришталева з алое”  виробництва ТзОВ “Акваріус” (Трускавець). 

Фізіологічну активність об’єктів дослідження оцінювали за впливом їх курсового прийому, 

передусім на параметри загальної адаптаційної реакції – функцію кори наднирників, масу 

селезінки та тимуса відповідно до сучасної адаптогенної концепції механізму лікувально-

профілактичної дії біоактивної води “Нафтуся”.   

При цьому в перший день після завершення курсу напоювання спочатку реєстрували ЕКГ з 

метою оцінки вегетативного гомеостазу (метод варіаційної кардіоінтервалометрії), потім щурам 

вводили інтрагастрально водопровідну воду в дозі 20 мл/кг і поміщали їх в індивідуальні 

плексигласові станки на 2 години для збору сечі.  Реєстрували об’єм сечі, визначали вміст в ній 

натрію і калію методом полум’яної фотометрії. На другий день збирали сечу впродовж 10 год, в 

котрій визначали вміст 17-КС спектрофотометричним методом за кольоровою реакцією з мета-

динітробензолом. На третій день брали проби периферійної крові для підрахунку вмісту 

лейкоцитів, оцінки лейкограми та фагоцитарної активності нейтрофілів і моноцитів.  

З метою оцінки метаболічних ефектів на четвертий день щурів декапітували, збирали кров, в 

сироватці котрої визначали вміст альбумінів, глобулінів, сечовини, креатиніну, загальних ліпідів, 

холестерину в складі ліпопротеїнів різної щільності, молекул середньої маси, активність альфа-

амілази, АлТ, АсТ уніфікованими методами. 

Про стан ліпопероксидації судили за вмістом в плазмі крові її продуктів: дієнових кон’югатів 

(ДК) ліпідів, який визначали шляхом спектрофотометрії гептанової фази їх екстракту, і малонового 

альдегіду (МА), який визначали в тесті з тіобарбітуровою кислотою, та активністю ферментів 

антиоксидантного захисту: супероксиддисмутази (СОД) еритроцитів, оцінюваною за ступенем 

гальмування відновлення нітросинього тетразолію в присутності N-метилфеназонію метасульфата 

і НАД*Н, і каталази сироватки, оцінюваною за швидкістю розкладання пероксиду гідрогену.  

Для оцінки лімфопроліферативного ефекту вирізали селезінку і тимус, зважували їх, готували 

мазки-відбитки для підрахунку сплено- та тимоцитограми; зважували також наднирники. 

В другому експерименті було задіяно 24 щурі-самки лінії Wistar, з них 9 отримували щоденно 

впродовж 3 тижнів через зонд біоактивну воду “Нафтуся” (св. 21-Н) в дозі 15 мл/кг при вільному 

доступі до неї ж, налитої в поїлки. 9 тварин вживали досліджуваний напій. Решта 6 щурів служили 

контролем, отримуючи за аналогічною схемою водопровідну воду.  

Після завершення курсу збирали добову сечу, брали пробу крові із хвоста, підраховували 

лейкоцитограму, визначали в обох біорідинах концентрацію креатиніну і сечової кислоти. Потім 

під уретановим наркозом робили лапаротомію, канюлювали жовчовивідну протоку для збору 

жовчі і перфузували дуодено-єюнальний відрізок тонкої кишки дистильованою водою для 

визначення її абсорбції, як це описано С.В. Івасівкою та ін. (1999). Концентрацію в жовчі 

холестерину та холатів визначали уніфікованими методами. Після завершення 30-хвилинного 

гострого досліду щурів декапітували, забирали печінку,  перфузовану петлю тонкого кишківника і 

наднирники, зважували їх, а також готували мазки-відбитки наднирника для морфометричного 

аналізу зон його кори. 

В третьому експерименті задіяно 32 щурі лінії Wistar обох статей масою 0,37-0,41 кг, 

розділених на три групи. Тривалість курсу напоювання – 2 тижні. Після завершення курсу тварин 

знову поміщали у плексигласові клітки, збирали добову сечу, визначали в ній концентрацію іонів 

натрію і калію методом полум’яної фотометрії, кальцію – методом рефлометрії з використанням 

арсеназо ІІІ, магнію – з використанням колгаміте,  уратів – уриказним методом і  креатиніну – за 

реакцією Яффе (метод Поппера). Із надрізаного кінчика хвоста брали пробу крові для визначення 

концентрації креатиніну і сечової кислоти. На основі отриманих даних розраховували швидкість 

гломерулярної фільтрації,  канальцевої реабсорбції води, діурезу та літогенність сечі.  

В четвертому експерименті використано 28 щурів обох статей. Організація цього 

експерименту була аналогічною другому. На другий день після завершення 3-тижневого курсу 



брали проби крові для визначення активності супероксиддисмутази,  збирали сечу впродовж 10 год 

для визначення екскреції 17-КС, після чого під нембуталовим наркозом (30 мг/кг внутрішньо-

очеревинно) накладали лігатуру на воротаря шлунку. Через 4 год щурів декапітували, після 

перев’язки стравоходу видаляли шлунок, вміст якого через надріз переміщали в градуйовану 

пробірку та центрифугували для отримання чистого шлункового соку. Вимірювали об’єм соку, 

його рН (скляним електродом), вміст пепсину (за перетравленням білків людської плазми). 

Шлунок розрізали по великій кривизні і оцінювали ерозивно-виразкові пошкодження його 

слизової. 

В п’ятому експерименті дослідження проведено на 92 щурах обох статей масою 0,20-0,24 кг, 

теж розділених на 3 групи. Тривалість напоювання – 5 днів, напоювали двічі на день з перервами 5 

годин. Оцінювали вплив об’єктів дослідження на основні системи захисту організму від 

ксенобіотиків – мікросомальну монооксигеназну і канальцеву секреторно-транспортну, виходячи з 

нової концепції механізму лікувально-профілактичної дії “Нафтусі, а також на скорочення 

ізольованої v.portae – один із класичних тест-об’єктів, запроваджений Б.Є. Єсипенком і В.І. 

Нациком (1977). При цьому в перший день після завершення курсу напоювання щурам вводили 

інтрагастрально водопровідну воду в дозі 20 мл/кг, а інтраперитонеально – фенолрот в дозі 1 мг/кг, 

розчинений в 2 мл дистильованої води, і поміщали їх в індивідуальні плексигласові станки на 2 

години для збору сечі. Наприкінці другої години форсували залишкове випорожнення сечового 

міхура. Реєстрували об’єм сечі, визначали вміст в ній фенолроту методом спектрофотометрії при 

довжині хвилі 262 нм. На другий день впорскували щурам в порожнину очеревини розчин 

нембуталу в дозі 25 мг/кг і визначали тривалість сну в боковому положенні. Після пробудження 

щурів повторно наркотизували (доза 45 мг/кг), розтинали черевну порожнину, з метою отримання  

портальної вени в якості гладеньком’язового препарату. Скоротливу активність реєстрували за 

допомогою механотрона 6МХ4С і записували на самописці КСП-4. 

Цифровий матеріал оброблено на PC Pentium II-200 MMX за алгоритмом трускавецької 

наукової школи бальнеофізіології, який передбачає обчислення парціальних та інтегральних 

індексів ID та d, і програмою  “Statistica” методами варіаційного, факторного і дискримінантного 

аналізів.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В першому експерименті, під час вивчення білкового обміну, виявлено неефективність обох 

чинників щодо рівня в плазмі альбумінів, незначне підвищення вмісту глобулінів, помірне – 

креатиніну і АлАТ та виражене – сечовини, АсАТ, середньомолекулярних поліпептидів і амілази. 

При цьому ефект дії напою на амілазу  переважає такий води “Нафтуся”. 

Інтегральний анаболічно-катаболічний ефект, обчислений за ID, становить для групи 

порівняння 1,60 проти 1,53 для еталонної групи. Не виявлено суттєвих розбіжностей і для індексів 

d: +2,29 проти +2,15. 

Отже, обидва чинники стимулюють процеси як анаболізму, так і катаболізму білків, однак 

привертає увагу здатність напою порівняно з водою “Нафтуся” активізувати анаболічний вектор 

обміну білків, що виявляється у зменшенні вмісту сечовини і креатиніну.  

В цьому ж руслі слід інтерпретувати встановлену тенденцію до підвищення загальної ліпідемії 

та значуще підвищення рівня холестерину в складі пребета- і бета-ліпопротеїнів, дещо більше в 

еталонній групі. Рівень холестерину в складі альфа-ліпопротеїнів вода “Трускавецька кришталева з 

алое” не змінює, тоді як “Нафтуся” спричиняє слабку тенденцію до підвищення його вмісту. 

Інтегральні ліпідотропні ефекти виявляються практично однаковими: індекси ID складають 1,17 і 

1,15, а індекси d: +0,90 і 1,01 для групи порівняння і еталонної відповідно. 

Інтегральний вплив на ліпопероксидацію може бути схарактеризований як сприятливий. Це 

твердження базується на даних про суттєве зниження концентрації в плазмі первинних і проміжних 

продуктів пероксидного окислення ліпідів в поєднанні із підвищенням активності СОД, дещо 

відчутнішим в еталонній групі, за відсутності змін щодо активності каталази. Антиоксидантно-

прооксидантний індекс при застосуванні ID складає для напою “Трускавецька кришталева з алое” 

1,31 проти 1,39 для біоактивної води “Нафтуся”; порівняння за d дає дещо відчутнішу різницю: 

+1,05 проти +1,29 відповідно.  

При порівняльному дослідженні ефектів напою та води “Нафтуся” на деякі морфо-

функціональні прояви загальної адаптаційної реакції виявлено, що обидва чинники не впливають 

на масу наднирників, проте спричиняють збільшення маси селезінки і тимуса, при цьому стосовно 



першого лімфоїдного органу проліферативний ефект води “Трускавецька кришталева з алое” дещо 

переважає такий “Нафтусі”, а  другого – поступається перед нею, але незначуще. Лише збільшення 

екскреції з сечею метаболітів андрогенів, як маркера функціонального стану ретикулярного шару 

кори наднирників, ефект води “Трускавецька кришталева з алое” значуще поступається такому 

води “Нафтуся”. 

Інтегральний адаптогенний ефект, обчислений як середньогеометричне чотирьох індексів ID  

параметрів загальної адаптаційної реакції (контроль=1), складає для “Трускавецька кришталева з 

алое” 1,34 проти 1,57 для “Нафтусі”, тобто 85 % від останньої. 

При застосуванні для інтегральної оцінки більш адекватних індексів d їх середньоквадратична 

величина (контроль=0) для “Трускавецька кришталева з алое” досягає лише 49% такої для БАВН: 

+1,04 проти +2,12.  

За даними варіаційної кардіоінтервалометрії, "Нафтуся" спричиняє тенденцію до 

симпатонічного зсуву вегетативного гомеостазу, тоді як  “Трускавецька кришталева з алое” 

практично не впливає на нього. 

При вивченні імунотропних ефектів встановлено, що обидва чинники неефективні щодо 

відносного рівня лімфоцитів, однаковою мірою спричиняють тенденцію до зниження еозинофілів 

та значущого зниження рівня паличкоядерних нейтрофілів. Разом з тим, вода “Трускавецька 

кришталева з алое” зумовлює лише тенденцію до підвищення сегментоядерних нейтрофілів і 

зниження моноцитів, тоді як під впливом води “Нафтуся” ці тенденції стають закономірними. 

Відносний вміст великих грануловмісних лімфоцитів, які не включались в інформаційний аналіз, 

під впливом води “Нафтуся” зовсім не змінюється, а вода “Трускавецька кришталева з алое” 

спричиняє незначну тенденцію до їх зниження. 

Позаяк загальний вміст лейкоцитів в обох дослідних групах значуще зростає, абсолютний  

вміст еозинофілів і моноцитів виявляється у верхній зоні діапазону норми (контролю), а 

паличкоядерні нейтрофіли – у нижній.  

Під впливом води “Трускавецька кришталева з алое” вміст лімфоцитів в цілому підвищується 

суттєво, дещо переважаючи такий ефект води “Нафтуся”, натомість популяція великих 

грануловмісних лімфоцитів зростає лише у вигляді тенденції, тоді як вода “Нафтуся” спричиняє 

значуще підвищення цієї популяції лімфоцитів. Вміст сегментоядерних нейтрофілів однаково 

суттєво підвищується в обох дослідних групах, а бактерицидна здатність нейтрофілів практично не 

змінюється, що зумовлено зниженням показників активності, інтенсивності і завершеності 

фагоцитозу. Разом з тим, бактерицидна здатність моноцитів суттєво зростає приблизно 

одинаковою мірою в обидвох групах щурів.   

При гістологічному дослідженні мазків-відбитків селезінки (спленоцитограми) контрольних 

тварин констатовано, що 61÷73% клітин складають лімфоцити, 4÷7% – лімфобласти, 3÷4,5% – 

плазмоцити, 3÷5% –  макрофаги, локалізовані переважно в зоні білої пульпи, ретикулоцити – 

2÷4,5% і фібробласти – 1÷2%, розміщені в капсулі лімфатичних фолікулів, а також нейтрофіли – 

9÷17%, еозинофіли – 0÷1% і моноцити 0,5÷2%, що складають основу червоної пульпи селезінки. 

Аналіз клітинного складу селезінки щурів дослідних груп свідчить, що вода “Трускавецька 

кришталева з алое” значуще знижує відносний вміст головного елемента спленоцитограми – 

лімфоцитів, тоді як біоактивна вода “Нафтуся” спричиняє лише тенденцію до зниження останніх. 

Натомість рівень другого за чисельністю елемента – нейтрофілів – під впливом  води 

“Трускавецька кришталева з алое” значуще підвищується, знову ж при тенденції до його 

підвищення під впливом біоактивної води “Нафтуся”. Обидва чинники майже однаково знижують 

рівень лімфобластів і підвищують моноцитів та особливо еозинофілів. На вміст в спленоцитограмі 

плазмоцитів, макрофагів, ретикулоцитів і фібробластів жоден із чинників значуще не впливає. 

Стимулювальний ефект води “Трускавецька кришталева з алое” на лімфоїдні елементи 

селезінки (з врахуванням фізіологічної негативності зростання вмісту лімфобластів) складає за 

індексом ID 1,20; а за індексом D3: +0,56, що суттєво не відрізняється від такого води “Нафтуся”: 

1,25 і +0,63 відповідно. 

Щодо елементів спленоцитограми, здатних до фагоцитозу, звертає на себе увагу, передусім, 

драстичне  підвищення абсолютного вмісту еозинофілів, а також, меншою мірою, моноцитів і 

нейтрофілів, але не макрофагів. З огляду на здатність фібробластів секретувати фібронектин – один 

із опсонінів, ця складова спленоцитограми теж врахована нами при обчисленні фагоцитуючих 

індексів селезінки. Усереднений із 4 показників (без еозинофілів) індекс d виявлено рівним 1,70, а 

D4: +1,63, що практично ідентично таким еталону: 1,63 і +1,48 відповідно. 

На вміст ретикулоцитів – елементів строми – обидва чинники значуще не впливають. 



Отже, вода “Трускавецька кришталева з алое” активує проліферацію в селезінці як лімфоїдних 

(в меншій мірі), так і фагоцитуючих (в більшій мірі) клітин, але не ретикулоцитів. Обидва 

спленотропні ефекти аналогічні таким еталону – воді “Нафтуся”. 

Аналіз ефектів біоактивних рідин на абсолютний вміст в тимусі окремих клітинних елементів 

виявив, передусім, значуще виражений проліферативний вплив води “Трускавецька кришталева з 

алое” на плазмоцити порівняно з таким води “Нафтусі”.  Збільшення вмісту лімфобластів і 

пролімфоцитів констатоване приблизно однаковим в обох групах. Натомість вміст лімфоцитів 

значуще збільшується лише під впливом води ”Нафтуся”. В цілому активація проліферації 

чотирьох лімфоїдних елементів тимуса з боку води “Трускавецька кришталева з алое” дещо 

переважає таку з боку води “Нафтуся”: індекси D4 складають +1,85 і +1,46 відповідно.  

Реципрокні ефекти виявлено щодо фагоцитуючих елементів – макрофагів і ендотеліоцитів: їх 

вміст в тимусі  під впливом води “Трускавецька кришталева з алое” практично не змінюється, тоді 

як вода “Нафтуся” спричиняє підвищення до верхньої межі контрольного рівня ендотеліоцитів та 

понад неї – макрофагів. Індекси D2 складають +0,16 і +0,64 відповідно. 

Отже, вода “Трускавецька кришталева з алое” чинить на лімфоїдні елементи тимуса відчутний 

проліферативний ефект, переважаючи такий  з боку води “Нафтуся”, спричиняє тенденцію до 

збільшення чисельності клітин епітеліо-ретикулярного каркасу, аналогічну такій воді “Нафтусі”, 

разом з тим, не впливає, на відміну від неї, на вміст в тимусі фагоцитуючих клітин. 

Тритижневе напоювання тварин водою “Трускавецька кришталева з алое” спричиняє 

незначне, але закономірне збільшення маси печінки, що супроводжується прискоренням 

абсолютного холерезу на 48 %, а питомого, тобто розрахованого на 1 г печінки, – на 39 %. 

При цьому в жовчі підвищується концентрація як холестерину (на 15%), так і холатів (на 13%), 

що у підсумку дає приріст абсолютного дебіту холестерину на 75%, холатів – на 67%, а питомого 

дебіту – відповідно на 62% і 55%. 

Прискорення виділення жовчі асоціюється із тенденцією до уповільнення всмоктування води 

слизовою тонкого кишківника, що узгоджується із припущенням про можливе гальмування 

реабсорбції води слизовою жовчовивідних шляхів в якості допоміжного механізму холеретичного 

ефекту  за рахунок дуктуляції фракції жовчі. 

Інтегральний холеретичний ефект, розрахований за величинами ID, з врахуванням “від’ємного 

фізіологічного знаку” ентероабсорбції, складає 1,31, а індекс D5: +1,50, тобто 95 % і 80 % 

відповідних величин щурів еталонної групи (1,39 і +1,86). Це зумовлено, передусім, значно 

слабшим стимулюючим ефектом води “Трускавецька кришталева з алое” на секрецію холатів, тоді 

як ослаблення ефектів інших параметрів має характер лише тенденції. 

Реєстрація деяких параметрів екскреторно-депураційної функції нирок у контрольних щурів  

засвідчила коливання урикемії в межах 270÷330 мкМ/л, креатинінемії – 112÷118 мкМ/л, добової 

екскреції з сечею сечової кислоти – 4÷10 мкМ, креатиніну – 8÷14 мкМ, натрію – 0,20÷0,80 мМ, 

калію – 0,45÷1,20 мМ, а добовий діурез складав 3,0÷8,0 мл. 

Під впливом води “Трускавецька кришталева з алое” незначно, але вірогідно знижується 

концентрація в плазмі креатиніну поряд із відчутним збільшенням його екскреції з сечею. Значно 

зростає екскреція сечової кислоти, проте рівень її в плазмі суттєво не змінюється, проявляючи 

тенденцію до підвищення. Констатовано також значний калійуретичний ефект, співрозмірний із 

діуретичним, разом з тим, екскреція натрію залишається без змін. 

З огляду на те, що зниження концентрації в плазмі азотистих метаболітів засвідчує активацію 

очищення від них через виділення з сечею, тобто показники креатинінемії і урикемії слід вважати 

фізіологічно негативними, обчислення екскреторно-депураційного ефекту води “Трускавецька 

кришталева з алое” за індексом ID дає величину 1,22, а за індексом D7: +0,97. Це практично 

співпадає із інтегральними ефектами води “Нафтуся”: 1,23 і +1,04 відповідно. 

Лейкоцитограма периферійної крові під впливом води “Трускавецька кришталева з алое” 

суттєво не змінюється, хоч можна відзначити тенденцію до зниження рівня всіх елементів, 

асоційоване із підвищенням сегментоядерних нейтрофілів. 

Абсолютний вміст в крові еозинофілів і паличкоядерних нейтрофілів залишається без змін, 

моноцитів – проявляє тенденцію до підвищення, а сегментоядерних нейтрофілів і лімфоцитів  

підвищується значуще.  

Формально за пересічними величинами можна констатувати зниження як відносного, так і 

абсолютного вмісту в крові базофілів. Проте з огляду на те, що в мазках двох контрольних щурів із 

шести, в шести із дев’яти щурів групи порівняння та у п’яти із  дев’яти в еталонній групі базофіли 

не виявляються, а у решти їх рівень складає лише 0,3 %. Отримані результати є відносними. За 



впливом на абсолютний вміст окремих форм лейкоцитів вода “Трускавецька кришталева з алое” 

навіть дещо переважає  воду “Нафтуся”. 

Щодо впливу води “Трускавецька кришталева з алое” на параметри загальної адаптаційної 

реакції виявлено помірне збільшення маси наднирників, що супроводжується потовщенням всіх 

трьох зон кори, в мінімальній мірі – сітчастої, в максимальній – клубочкової. Морфологічні зміни 

кори наднирників асоціюються із підвищенням їх мінералокортикоїдної активності, оціненої за 

K/Na-коефіцієнтом добової сечі та збільшенням маси селезінки, але не тимуса. Адаптогенний 

ефект, оцінений за сукупністю змін елементів загальної адаптаційної реакції організму, складає 

1,29 за індексами ID та +1,40 за індексами d, що практично не відрізняється від дії біоактивної води 

“Нафтуся” (1,26 і +1,25 відповідно).   

Отже, тритижневе вживання води “Трускавецька кришталева з алое” чинить суттєві ефекти на 

виділення жовчі і її головних компонентів, екскрецію  з сечею уратів, креатиніну і калію та 

параметри загальної адаптаційної реакції організму, які в цілому не поступаються таким 

біоактивної води “Нафтуся”. 

При дослідженні екскреторних та депураційних ефектів  підтверджено діуретичний, калій-, 

креатинін- і урикозуричний ефекти води “Трускавецька кришталева з алое”. Разом з тим, ретенція 

натрію, виявлена в попередньому експерименті лише як тенденція, в даному досліді констатована 

закономірною. Це свідчить про підвищення мінералокортикоїдної активності на 30%. Виявлено 

дуже відчутну стимуляцію екскреції магнію, що переважає таку кальцію, а отже, знижує Ca/Mg-

коефіцієнт як один із маркерів літогенності сечі. Щодо активації діурезу, екскреції калію, кальцію, 

уратів і креатиніну вода “Трускавецька кришталева з алое” несуттєво поступається перед 

“Нафтусею”, натомість дещо переважає останню за магнійурезом, ретенцією натрію та 

зумовлюючою її мінералокортикоїдною активністю. В цілому інтегральні індекси ID та D7 

екскреторних ефектів обох біоактивних рідин дуже близькі: 1,70 і 1,82 та +2,04 та +2,13 відповідно 

для води “Трускавецька кришталева з алое” і “Нафтусі”. 

Збільшення добового діурезу досягається внаслідок переважаючого зростання гломерулярної 

фільтрації над таким канальцевої реабсорбції води в нирках. Останній ефект зумовлений, 

очевидно, мінералокортикоїдами. Діуретична дія супроводжується активацією очищення крові від 

креатиніну, разом з тим рівень урикемії наростає попри прискорення екскреції сечової кислоти з 

сечею. Депураційний ефект, обчислений за індексами d чотирьох параметрів, для води 

“Трускавецька кришталева з алое”  позитивний (+0,36), а для “Нафтусі” – негативний  (-0,23), 

проте обидва знаходяться в діапазоні нормальних коливань. 

Отже, вода “Трускавецька кришталева з алое” за умов вільного двотижневого вживання 

чинить екскреторно-депураційні ефекти, що суттєво не відрізняються від таких біоактивної води 

“Нафтуся”. 

Вивчення впливу об’єктів дослідження на основні системи захисту організму від ксенобіотиків 

– мікросомальну монооксигеназну і канальцеву секреторно-транспортну, а також на скорочення 

ізольованої v.portae показало, що у щурів контрольної групи тривалість сну, спричиненого 

ін’єкцією нембуталу, знаходилась в межах 82÷136 хв, а з сечею впродовж 2 годин виділялось 

57÷65% ін’єкованого фенолроту. Вода “Трускавецька кришталева з алое” суттєво вкорочує час 

наркотичної дії нембуталу, що свідчить про прискорення його гідроксилювання в мікросомах, 

головним чином, гепатоцитів, зумовлене, у свою чергу, індукцією біосинтезу монооксигеназ. З 

іншого боку, прискорення виділення фенолроту вказує на активізацію процесів секреції останнього 

епітелієм дистальних канальців нирок, теж зумовлену індукцією біосинтезу мембранних 

транспортних білків. 

Напій “Трускавецька кришталева з алое” активізує обидві головні системи елімінації 

ксенобіотиків – мікросомальну монооксигеназну і канальцеву секреторно-транспортну, тобто 

чинить антиксенобіотичний ефект. Виразність його, обчислена за ID, складає 1,27, а за D2: +1,52. 

Антиксенобіотичний ефект води “Трускавецька кришталева з алое” поступається такому “Нафтусі” 

на 18% за рахунок значно слабшого стимулюючого впливу на мікросомальне гідроксилювання, 

тоді як на канальцеву секреції впливи обох біоактивних рідин аналогічні. 

Ще один класичний ефект води “Нафтуся” – збільшення амплітуди скорочень ізольованої 

ворітної вени щура – цілком відтворюється водою “Трускавецька кришталева з алое”: ефекти 

складають 120±2,5 % і 119±2,5 % порівняно з контролем відповідно. 

У заключному експерименті через 4 години після перев’язки воротаря із 10 контрольних щурів 

у 8 виявляли пошкодження слизової шлунку, в тому числі у  7 – крапчасті ерозії і виразки числом 



від 1 до 8 загальною довжиною 1÷8 мм, ще у одного щура виявлялись лише ерозії, разом з тим, у 2 

тварин видимих пошкоджень слизової не було. 

Якщо застосувати шкалу, згідно з якою важкість пошкоджень слизової оцінюється у 4 бали за 

наявності 5 виразок, 3 бали – у випадках 3-4 виразок, 2 бали – 1-2 виразок, 1 бал – при виявленні 

лише ерозій та 0 балів – за відсутності видимих пошкоджень, то в контрольних щурів цей критерій 

знаходиться в діапазоні 0÷4 бали, складаючи пересічно 2,0±0,39 бала. 

Груповий індекс ульцерації (ГІУ), обчислений за формулою Шаталова В.Н. та ін. (1980), в 

контрольній групі складає 5,6. Після 4-тижневого вживання води “Трускавецька кришталева з 

алое” перев’язка воротаря спричиняє появу 1-2 виразок довжиною 1-3 мм лише у 3 щурів із 8, ще у 

однієї тварини виявлено ерозії, так що ГІУ склав всього 2,12, а в еталонній групі – 2,20.  

Разом з тим, гастропротективний ефект води “Трускавецька кришталева з алое”, аналогічний 

такому воді “Нафтуся”, зовсім не пов’язаний із її впливом на параметри шлункової секреції.  

У щурів, котрі вживали воду “Трускавецька кришталева з алое”, напруження секреції 

виявилося на  46% вищим, ніж у контрольних, тоді як в еталонній групі сокогінний ефект склав 

лише 26%. Концентрація в шлунковому соці вільної кислоти в групі порівняння цілком не 

змінюється, тоді як в еталонній групі знижується на 39%, що узгоджується з відомими 

експериментальними і клінічними даними про кислотоінгібіторну дію води “Нафтуся”. 

Концентрація пепсину – іншого агресивного фактора, здатного спричиняти пошкодження слизової, 

закономірно не відрізняється у щурів контрольної і обох дослідних груп. 

Отже, вода “Трускавецька кришталева з алое” за умов перев’язки воротаря шлунку відчутно 

мінімізує ерозивно-виразкові пошкодження гастральної слизової, що супроводжується 

збільшенням секреції соку без суттєвих змін концентрації в ньому соляної кислоти і пепсину.      

Зареєстровані 87 параметрів за їх виразністю відносно контрольних та співвідношенням таких 

в групі порівняння і еталонній згруповано у чотири кластери.  

Виявлено, що на 25 параметрів (8 – лейкоцитограми, 5 – метаболізму, 4 – сплено- і 

тимоцитограми, 5 – адаптації, а також урикемію, натрійурію, ентероабсорбцію води) жодна із 

біологічно активних рідин суттєво не впливають: пересічні величини ID складають 1,02±0,04 і 

1,05±0,03, а D22: +0,11±0,08 і +0,20±0,06 для ТКзА і БАВН відповідно. 

За 25 ефектами (10 – екскреторно-депураційні, 4 – метаболічні, 4 – адаптогенні, 4 тимо- і 

спленотропні, а також бактерицидний, міотропний гастропротективний) ТКзА виявилася 

практично рівноцінна із БАВН, про що свідчать індекси ID:1,54±0,09 і 1,56±0,09 та D24: +1,57±0,16 і 

+1,61±0,16 відповідно. 

За ефектами на 22 параметри (7 – екскреторно-депураційні, 5 – гепатотропні, 5 – 

лімфомієлотропні, 3 – метаболічні і 2 – адаптогенні) апробовуваний напій значуще поступається 

еталонному: за ID на  25±5 % (1,56±0,09 проти 1,81±0,12), а за D22 – на 0,50±0,09 σ (+1,24±0,13 

проти +1,74±0,17). 

Разом з тим, дія ТКзА на 15 параметрів (7 – селезінки і тимуса, 4 – лейкоцитограми, 2 – 

метаболізму, а також на екскрецію магнію і натрію) переважає таку БАВН: за ID на  27±8% 

(1,85±0,28 проти 1,58±0,21), а за D14 – на 0,54±0,10σ (+1,69±0,27 проти +1,15±0,19). 

Отже, за 57% врахованих тестів вода “Трускавецька кришталева з алое” суттєво не 

відрізняється від біоактивної води “Нафтуся” трускавецького родовища, за 26% – значуще їй 

поступається, натомість за 17% – переважає еталон. 
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ГІДРОГЕОЛОГІЯ ТА ГІДРОХІМІЯ 
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МОНІТОРИНГ ПІДЗЕМНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТРУСКАВЕЦЬКОГО 

РОДОВИЩА. ІСТОРІЯ,  СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У грудні 1949 р. при Трускавецькій територіальній раді курорту була організована контрольно-

спостережна станція (КСС) другого розряду, яку очолила Р.Т.Козинкова. Метою створення  КСС 

було започаткування систематичного проведення  спостережень за режимом експлуатації 

родовища мінеральних вод: температури, дебіту, хімічного складу та проведення інших 

гідрогеологічних  досліджень. Станція  проводила контроль за охороною джерел  мінеральних вод 

з метою уникнення їх виснаження та забруднення, а також за якістю мінеральних вод, що 

подавалися на бювет та водолікарню. На початку штат КСС складався з чотирьох чоловік – 

начальник, інженер-хімік замість геолога, лаборант і спостерігач. Слід відзначити, що станції 

відводилися суто спостержно-контрольні функції, а родовище та  експлуатація джерел  належали  

до  комунальної служби міста. 

На перших порах роботи станції, інженером-хіміком Духтай Є.Є. проводилися найпростіші 

визначення мінеральних вод (густина, мінералізація, окремі катіони-аніони та ін.). Для 

встановлення формули води (скорочений аналіз) проби відправляли в інститут курортології (м. 

Одеса). Однак, одразу виникли труднощі, з 16 відісланих проб в січні 1950р., звіт було надіслано 

лише по чотирьох зразках, через півроку. У серпні 1950р. зразки Трускавецьких вод були 

направлені в Інститут геологогії АН УРСР, але результати визначень так і не були  отримані. Стало 

зрозуміло, що робота станції без виконаних в короткий термін аналізів є неповноцінною. Тому, у 

листопаді  1950р. була організована хімічна лабораторія в кількості 3 чоловік. З наступного року 

лабораторією почали проводитися визначення  основних катіонів-аніонів (K++Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, 

SO4
2-, HCO3

-, мінералізація) у мінеральних водах, результати яких ввійшли в річний звіт. 

Бактеріологічні аналізи (індекс БГКП) на цей час  проводилися Трускавецькою санепідемстанцією, 

згідно розробленого КСС плану спостереження за санітарним станом родовища. У 1954 р. при 

Трускавецькому територіальному курортному управлінні  було організовано свою санітарну 

лабораторію, в якій, поряд з моніторингом родовища на забрудненість (визначення індексу БГКП), 

проводилися дослідження  сульфатредукуючих мікроорганізмів та мікроорганізмів, що заселяють 

грунти, з метою попередження забруднення  джерел та свердловин.  

У 1955 р., за допомогою співробітників науково-дослідного інституту курортології (м.Одеса), 

були  впроваджені  методики аналізів мікроелементів та органічних речовин  в мінеральних водах. 

Визначення Mn, Al, Cd, Cu, Pb, Zn та аніонів (Br-, J-) проводили колориметричним методом за 

допомогою еталонів. Серед органічних речовин визначали групу ефіророзчинних речовин (леткі і 

нелеткі), леткі кислоти та феноли. Силами лабораторії були впроваджені методики визначення 

амонію, нітритів, нітратів та деяких мікроелементів (Fe, SiO3
-2, BO3

-), а також освоєно методи 

газового аналізу (O2, N2, CH4, H2, CO2, H2S). Результати визначень увійшли  в звіт за 1956р. 

Фактично, на той час, лабораторією була освоєна значна частина повного хімічного аналізу 

мінеральних вод.  

У 1957 р. КСС очолює І.П.Пасєка. Вже у 1958 р. він ставить   питання  про перехід станції в 

перший розряд.  Нагромаджений досвід майже десятирічного спостереження дозволив розробити 

режим експлуатації родовища, а також видавати рекомендації стосовно оптимального 

використання мінеральних підземних ресурсів. Фахівці КСС координують науково-дослідні та 

пошуково-розвідувальні роботи, що велися на родовищі.    

З 1959 р. окрім  планових аналізів мінеральних вод Трускавецького родовища  лабораторією 

виконуються  контрольні аналізи  мінеральних вод  інших курортів – Любіня Великого, Східниці, 

Моршину, а також вод з джерел  Борислава, Східниці, Турки та  інш. 

З моменту створення КСС тісно співпрацює з гідрогеологічною конторою 

“Укргеокаптажмінвод”, яка проводить на Трускавецькому родовищі комплексні геолого-

гідрологічні дослідження, бурові, геофізичні та геолого-гідрохімічні роботи з метою 

впорядкування і розширення гідромінеральної бази. 

В 1963 р. гідрогеологічною конторою “Укргеокаптажмінвод” в 15 метрах від відомого з 1827 р 

джерела лікувальної води Нафтуся була пробурена експлуатаціїна свердловина № 21-Н. Вперше в 

процесі буріння  цієї свердловини проводились детальні бітумінологічні дослідження кернового 



матеріалу. Результати комплексних досліджень дозволили вірогідно стверджувати  про генетичний 

зв’язок лікувальної води Нафтуся з породами, які насичені  органічними речовинами нафтового 

ряду. 

У сімдесятих роках вводяться нові, на той час рідкісні, фізико-хімічні методи для вивчення 

Нафтусі ,особливо її органічної складової. В 1962 р. Лівчак Я.М. проводив визначення  органічних 

речовин виділених з джерел та свердловин родовищ Нафтуся-1 та Нафтуся-2 капілярно-

люмінісцентним  методом. Методом ІЧ-спектроскопії досліджувався твердий парафіновий зразок 

зі стінок бетонованого колодця та органічних речовин виділених з мінеральних вод Нафтуся №1 та 

дж. №11 м. Борислава. У цьому ж році був затверджений план науково-дослілних робіт на 1963-

1964р., де одним з пунктів є  вивчення органічних речовин, що входять до мінеральних вод 

Нафтуся. У цей час  лабораторією, окрім режимних спостережень, досліджувалася  зміна фізико-

хімічних властивостей мінеральної води при тривалому зберіганні та транспортуванні. 

Спостереження за природним режимом хімічного складу мінеральних вод проводилося  на 

джерелах родовища Нафтуся №2,  №7“Фердинанд”,  св. 8-К,    5-К, 15-РК, 9-Н. Завдання полягало 

в нагромадженні фактичного матеріалу з метою  вивчення  умов формування лікувальних ресурсів 

родовища та  впливу природних факторів – температури, пори року, опадів на зміну кондиції 

мінеральних вод  (концентрації окремих компонентів та мінералізації). Спостереження за 

режимом хімічного складу експлуатаційних свердловин проводилося  на території родовища 

Нафтуся №1. Метеоспостереження проводилися  біокліматичною станцією, що була при 

територіальному управлінні курорту. 

За даними спостережень виділяли дві групи вод - з стабільним і змінним хімічним складом 

води. До першої групи входять слабомінаралізовані води (мінералізація 1г/л), до другої - всі 

решта. Мікрохімічний  склад вод   першої групи водопунктів є достатньо стабільним. У другій 

групі є водопункти з мінералізацією, що зменшується, збільшується та змінною в часі, наприклад,  

свердловини 7-К, 9-К і 9-Б, які знаходяться на водозаборі Юзя. Так, у 1950р. початкова 

мінералізація першої з них становила 6,0-7,4 г/л, другої – 13,0-16,0 г/л і третьої – 11,0-15,0 г/л. До 

кінця 1970р вона знизилася відповідно до 2,6-3,0; 1,0-2,0  і 9,0-11,0 г/л. Найбільш багаточисельною 

є група  водопунктів з змінною в часі мінералізацією. До неї входять  джерела - №3 “Броніслава”  - 

діапазон зміни концентраціїї становив  (2,0 – 20,0) г/л;  №4 “Барбара” – (10-375) г/л;   №8 

“Емануїл” – (1,14-7,4) г/л;   № 10 “Катерина” -  (2,7-29) г/л;  св.5-РГ – (40-371) г/л.  Окрім зміни 

мінералізації води в часі, в деяких джерелах цієї групи -  №4 “Барбара”, №7 “Фердинанд”, №10 

“Катерина” спостерігалося збільшення мінералізації з глибиною, а навіть зміни типу води, що не 

мали закономірного характеру. 

Курорт стрімко розвивається. Кількість відпочиваючих збільшується з кожним роком, і, 

відповідно, споживання води збільшується. В межах родовища лікувальної води Нафтуся  1960-

1966рр було просвердлено  ще 16 свердловин, що містять воду, яка аналогічна  за лікувальними 

властивостями воді з джерела №1. Стає очевидним, що в формуванні цієї унікальної води беруть 

участь органічні речовини водовмісних порід та мікроорганізми, які їх населяють. З другої 

сторони практична бальнеологія потребує вивчення лікувальних чинників мінеральної води 

Нафтуся та науковообгрунтованих норм її використання. Як наслідок впродовж 1971-1972 р 

створються дві лабораторії - мікробіології та фізіології і органічної хімії. Мета роботи цих 

лабораторій – комплексне вивчення природи і дії мінеральної води Нафтуся на організм людини.   

Лабораторія мікробіології та фізіології, яку очолив Конотоп Г.І., була створена при 

територіальному управлінні курортами. Від інституту фізіології ім. О.О. Богомольця наукове 

керівництво здійснював Єсипенко Б.Є. Лабораторія  проводила моніторинг санітарного стану 

свердловин та джерел Трускавецького родовища, досліджувала мікрофлору слабомінералізованих 

вод (св. 1-НО, 21-Н, 17-Н, 8-НО) та проводила фізіологічні дослідження на собаках і щурах. 

Загальну кількість мікроорганізмів в водах визначали методом прямої мікроскопії з використанням 

ультрафільтрації та паралельно методом висіву на селективні живильні середовища. В мінеральній 

воді Нафтуся і її аналогах  виявлені амоніфікуючі, денітрофікуючі, сульфатвідновлюючі, вугле-

воднеокислюючі бактерії та залізобактерії. Дослідники вважали, що діяльність сульфат-

редукуючих бактерій  в воді зумовлює нагромадження в ній сірководню, адже для  перебігу  

процесу десульфатації є всі умови: наявність сульфатів, присутність  сульфатредукуючих бактерій, 

анаеробне середовище, наявність органічних речовин. Показано, що вуглеводнеокиснюючі бактерії  

здатні розвиватися на середовищах, що містять Бориславську нафту. У воді джерела 21-Н  було 

виявлено гуміноруйнуючі мікроорганізми. Окрім бактерій,  в водах Нафтуся  були також виявлені 

дріжджі. Їх кількість пропорційна вмісту органічних речовин в воді. Серед дріжджів та бактерій, 



що вивчалися, багато штамів засвоювали промислові парафіни, суміші алканів  С6-С10 і С12-С22, а 

також нафтенові кислоти і їх солі. 

Лабораторія органічної хімії, яку очолила А.П.Ясевич, була створена при гідрогеологічній 

станції  (так називалася КСС з 1965р.) До штату 8 чоловік станції приєдналися ще 7 працівників 

лабораторії, що проходили навчання в лабораторії органічної хімії інституту геохімії АН УРСР. 

Науковим консультантом лабораторії був д.х.н. А.Д.Семенов (Новочеркаський гідрохімічний 

інститут). За його рекомендаціями  були прийняті основні методи та напрями дослідження  

лабораторії. Визначення сумарного вмісту органічного вуглецю в мінеральній воді Нафтуся  

проводилося двома способами – визначення біхроматної окисності з визначенням летких і 

нелетких органічних речовин в одній пробі та загального органічного вуглецю (Сорг.) методом 

спалювання при температурі 800С (Бакуніна – Скопінцев). З 1974р. почався моніторинг по Сорг. в 

мінеральних водах Нафтуся. Вже в 1975р. лабораторією було констатовано, що  з збільшення 

відбору  води з св. 21-Н  приводить до  зменшення  загального органічного вуглецю в ній. 

Дослідження бітумінозних речовин  проводилося  шляхом хроматографічного розділення їх на 

окремі фракції (зони) в тонкому незакріпленому шарі оксиду алюмінію з подальшим 

люмінесцентним аналізом цих зон. Всі ці методи за винятком біхроматної окисності 

використовуються і в наш час. Треба відзначити, що в цей час в гідростанції були добре обладнані 

лабораторії, які окрім спостережних робіт проводили наукові дослідження за програмами, 

погодженими з інститутами АН УРСР.  

Згідно з постанови  колегії Укркурортради від 28.03.1972р. на трускавецьку гідрогеологічну 

станцію покладено функції республіканської базової станції. Маючи великий досвід 

гідрогеологічних спостережень та добре обладнані лабораторії фахівці станції надають методичну 

допомогу своїм колегам в інших регіонах. З 1976р. лабораторія проводить моніторинг трьох 

джерел селища Східниці (св.18-С, дж.№1 та №10). За хімічними показниками ці води аналогічні 

водам  Нафтуся трускавецького родовища. Пізніше фахівці Одеського інституту курортології  

рекомендують їх  для використання  в лікувальних цілях. 

На протязі 1973-1981 рр. над вивченням гідромінеральної бази курорту, особливо інтенсивно, 

співпрацювали лабораторії: сектору гідрогеології Інституту геології АН УРСР під керівництвом  

А.Є.Бабинця (м.Київ), горючих копалин АН УРСР (м.Львів) під керівництвом Й.В.Грінберга, 

органічної хімії (м.Трускавець) під керівництвом А.П.Ясевич і А.Г.Конторович та Інституту 

бактеріології і вірусології АН УРСР (м.Київ) під керівництвом В.Я.Масумян. В 1977-1978р в цих  

лабораторіях були детально досліджені склад органічних речовин виділених з порід взятих по 

окремих горизонтах свердловини 17-НО і 22-Н, а також 21-Н. Органічні речовини виділяли з порід 

та мінеральних  вод чотирихлористим вуглецем та н-гексаном і аналізували методами ІЧ–

спектроскопії і газової хроматографії. Дослідники прийшли висновку, що це типові сполуки, що 

входять до складу природних нафт,  в їх складі  відсутні гумусові речовини. Крім того в різний час 

лабораторією проводилися дослідження органічних  речовин Нафтусі, водних витяжок з озокериту 

і бориславської нафти з метою встановлення їх генезису та фізіологічної дії. 

В вересні 1977 р гідрогеологічна станція була реорганізована в гідрогеологічну режимно - 

експлуатаціїну станцію (ГГРЕС). З цього часу станція проводить не тільки гідрогеологічні, але і 

експлуатаціїні роботи на родовищі. Штат працівників складав 90 чоловік. 

Окремої уваги заслуговують отримані лабораторією результати бітумінозного аналізу 

мінеральних вод Східниці і Трускавця проведені в 1979 р. Було показано, що прісні води  

Східницького родовища  відрізняються  від трускавецьких вмістом окремих фракцій бітумів. Для 

вод Трускавця  вуглеводнева частина бітумів, або нафтопродуктів (голуба зона) становить 67,1 % 

(св. 1-НО) та 36,7% (св.17-НО), тобто в середньому близько 50%  від загальної. У водах Східниці ці 

речовини складають всього - 30%, а в природних нафтах  цей показник  досягає 85%. Таким чином, 

можна стверджувати, що в мінеральних водах нафтопродукти трансформуються, тобто стають 

більш полярними,  що здійснюється, тими ж мікроорганізмами, які населяють водовмісні породи.  

Результати багаторічних досліджень мінеральної води Нафтуся узагальнені і викладені в ряді 

монографій [1-3]. 

В 1983 ГРЕС переїжджає в нове приміщення, на першому поверсі якого розміщуються  

лабораторіїї відділення експирементальної бальнеології інституту ім. О.О.Богомольця (відділення 

було створене на базі лабораторії мікробіології і фізіології в 1981р.)  

З 1986 року в економіці колишнього Радянського союзу починають простежуюватися кризові 

явища, які не могли не торкнутися і курортної сфери. Кількість працюючих на ГГРЕС 

скорочується до 57 чоловік за 1987-1988 рр  Зрозуміло, що припинилися науково-дослідні роботи, 



а проводилися тільки технологічні спостереження за родовищем. Фактично була розформована 

лабораторія органічної хімії.  

В 1991 р. внаслідок виходу  на пенсію І.Пасеки станцію очолив І.Г. Гураков. Поряд з 

моніторинговими спостереження  йому доводилося вирішувати проблеми соціально-економічного 

характеру повязані з цим складним періодом.. Однак йому вдалося зберегти  станцію. Навіть  в час 

економічних негараздів ГГРЕС працювала безперебійно.  

В 1994 р. начальником станції був призначений д.м.н., проф. С.В. Івасівка. З цього періоду 

почалися комплексні моніторингові дослідження складу та бальнеоактивності мінеральних вод. 

Введено в практику рідинну і газову хроматографію, відновлено мікробіологічну лабораторію для 

режимних спостережень за автохтонною мікрофлорою [4]. В нових ринкових умовах стало 

економічно не вигідно робити повні аналізи своїх свердловин (біля 30 шт.) в інституті 

курортології (м.Одеса). Крім того, ринкові відносини породили багато заводів виробників 

мінеральних вод, які також потребували таких  аналізів. Тому було прийняте рішення атестувати 

лабораторію в системі держстандарту і доукомплектувати необхідним обладнанням. В 2001р. 

впроваджено визначення мікроелементів методом атомної абсорбції, в 2003 р. - радіологічні 

методи на основі енергетичної сцинтиляційної гама- та бета-спектроскопії [5-7]. З цього часу  

хіміко-бактеріологічна лабораторія проводить повний аналіз мінеральних вод.  

Особливої уваги заслуговує моніторинг за мінеральною водою Нафтуся, поскільки запаси  її 

обмежені. До 1960 р трускавецьке родовище Нафтусі розвантажувалося в природньому режимі з 

дебітом 4,5 м3/добу через джерело №1. З 1960 р  на родовищі почали проводити бурові роботи і до 

середини 70 років було введено в експлуатацію 8 свердловин з затвердженими запасами  47,2 

м3/добу. З кожним роком , внаслідок розвитку  курорту  споживання мінеральної води Нафтуся 

збільшуєть і досягло 25-30 м3/добу в 90-х роках, що не могло не відбитися  на її кондиціях. Як вже 

згадувалося, лабораторією ГГРЕС  ще в 1975р.  було встановленоно, що  з збільшення відбору 

води Нафтуся приводить до  зменшення  загального органічного вуглецю в ній. Пізніше, в 1983–

1987 рр працівники лабораторії мікробіології і фізіолгії Конотоп Г.І. і Гела А.А. виявили  

зниження  кількості автохтонної мікрофлори, в тому числі специфічних для Нафтусі  

вуглеводнеокиснюючих та сульфатредукуючих бактерій, в міру збільшення відбору води.  В цей 

період про зменшення видобутку води не могло бути і мови, оскільки  чисельність відпочиваючих 

збільшувалася з кожним роком. Внаслідок соціально-економічних потрясінь в 1991 р кількість 

відпочиваючих на курорті різко зменшилася і, відповідно,  зменшився відбір мінеральної води до 

14 м3/добу. 1993-1998 рр, і навіть до 11.4-9,5 м3/добу в 1999-2003 рр. Відповідно  вміст органічних 

речовин  в мінеральній воді Нафтуся збільшився  з 15 до 20 мг/л вже в кінці 1991р., а з 1997 р 

починає збільшуватися  і досягає 30 мг/л в 1999 р. Отримані дані показані на рис.1. Видно, що 

різке зменшення видобутку відбулося в 1990-1992 рр., а збільшення органічного вуглецю в 

мінеральній воді відбулося в 1997-1999 рр., тобто релаксаційні процеси на родовищі тривають 6-7 

років.    

Рис.1. Результати (середня величина за рік) моніторінгу Сорг. та  видобутку води 

Радіологічні дослідження  розпочато в 2003 р. В зв’язку з регламентацією питомої бета-

активності в питних водах згідно СанПіН-96 досліджувалися питомиа активність вета- 

випромінювання в мінеральних водах Трускавецького родовища  та вод Закарпаття. Прісні  води 

відповідають цим вимогам. Однак питома активність вод з мінералізацією більше ніж 1,5г/л є 
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вищою за 1Бк/л і зумовлена радіонуклідом К-40. Згідно діючих норм  питома активність К-40 не 

нормується. Автори [5-7] приходять висновку необхідності нормування  активності мінеральних 

вод, для внутрішнього вживання, аналогічно питним. 

Результати моніторингу мінеральних вод Трускавецькою гідрогеологічною станцією 

оформляються річними звітами на основі яких і зроблений цей короткий екскурс.Частина цих 

матеріалів викладена співробітниками станції та науковцями провідних інститутів в наукових 

публікаціях та монографіях. Працівники ГГРЕС беруть  активну участь у конференціях наукових 

семінарах та симпозиумах. 

В даний час хіміко-бактеріологічна лабораторія атестована в системі  держстандарту і може 

виконувати  аналізи мінеральних вод згідно ДСТУ 878 – 93  та ГСТУ 42.10-02-96.  

В проведенні аналізу основних катіонів-аніонів труднощів не виникає, однак деякі з них, 

наприклад визначення сульфатів, вимагають значних затрат робочого часу  та є трудоємкими. 

Добре було би перейти на метод капілярного електрофорезу де одночасно в пробі поряд з 

сульфатами в автоматичному режимі можна визначати фосфати, фториди, нітрати. 

Визначення мікроелементів проводять хімічним  методом (Hg, As,)  та методами  атомної 

абсорбції  (Zn, Cu, Cd, -методом електротермічної атомізації, Pb, Cr, V - полум’яний варіант). 

Суттєвим недоліком цього методу є необхідність використання при визначенні певного елемента  

спектральної лампи з порожнистим катодом. Це обмежує кількість визначуваних елементів 

наявними в лабораторії лампами та вимагає щоразового юстування приладу при встановленні 

іншої лампи. Сучасні прилади для атомної абсорбції, наприклад, спектрофотометри моделі contR 

AA 300 або contR AA 600 (Carl Ceis Jena Analytik, Німеччина) мають можливість реального 

багатоелементного аналізу і мають тільки одне джерело випромінювання (ксенонова лампа). 

Альтернативним до ААС є використання приладів атомно-емісійного аналізу, наприклад АЭМС-03 

(«Беланалитприбор), що не вимагає спектральних ламп і забезпечує межу визначення 10-6%. 

Лікувальним чинником мінеральної води Нафтуся є комплекс органічних речовин, що входять 

до її складу. Крім того встановлений генетичний зв’язок органічних речовин з бориславською 

нафтою, родовище якої на віддалі 5-7 км. Склад органічної складової на рівні компонентів є 

невідомим. Таким чином питання безпеки стає на перше місце. Особливо на це звертають увагу в 

країнах –членах Євросоюзу.  Однак на сьогоднішнії день, згідно НТД моніторингу підлягає всього 

чотири  види аналізів – загальний (валовий) вуглець, нафтопродукти, феноли та вміст органічного 

азоту. В той час коли Список пріоритетних забруднювачів Європейського Співтовариства 

нараховує 132 речовини. Уряд України декларує, що в майбутньому наша держава стане членом 

Євросоюзу. Ми радіємо  що  Трускавець стає міжнародним курортом,  але сподіваємося що поряд з 

готелями  європейського рівня тут будуть створені лабораторії обладнані приладами високого 

класу, що дозволить  вести моніторинг мінеральних вод на світовому рівні. 
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ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ. РОЗВИТОК УЯВЛЕННЯ 

ПРО ЇЇ СКЛАД ТА ПОХОДЖЕННЯ 

 

Перші спогади про Трускавець, як місце, де знаходяться  мінеральні джерела,  датовані  1469 

роком, цілющі властивості яких  вперше описав в 1578 році королівський лікар Войцех Очко. На 

цей час це були природні джерела, що розвантажувалися самовиливом. Геологорозвідувальні 

роботи в цій місцевості стали проводитися дещо пізніше, на початку ХІХ століття,  у звязку з 

пошуками нафти і завершилися успішно. На теренах Трускавця і його околиць, окрім виварювання 

солі,  з 1805 року стали видобувати озокерит і нафту. 

180 років тому, в 1827 році була побудована перша водолікарня на 8 кабін, таким  чином   

Трускавець офіційно стає водолікувальним  курортом. 

Хімічні дослідження  мінеральної води “Нафтуся”  вперше провів львівський вчений-аптекар і 

хімік Теодор Торосевич, які були  опубліковані в 1836 році. У 1849р. вийшла в світ праця 

Т.Торосевича про мінеральні води Галичини та Буковини, де автор вперше звернув увагу на 

нафту, що міститься в Нафтусі, і вважав її не випадковою складовою лікувальної води курорту. 

Таким чином, було започатковано систематичне вивчення цієї цілющої, і в той же час непізнаної 

до кінця  води Нафтуся. З того часу, крупинка за крупинкою, по мірі розвитку фундаментальних та 

прикладних досліджень, зростають наші знання про цю мінеральну воду, що очолює  цілий клас 

природних  мінеральних вод з підвищеним вмістом органічних речовин. 

 Основні результати досліджень, проведених до початку 80-их років ХХ століття 

систематизовані  в монографіях [1-3]. На основі цих монографій зробимо короткий екскурс, в 

якому виокремимо деякі важливі моменти, стосовно вмісту органічних речовин та їх генезису,  

зокрема. Макрокомпонентний склад мінеральної води Нафтуся по Б.Радзішевскому (1881 р.) і 

Л.Мархлевському (1925 р.) є таким самим, як і в наш час. Макрокомпонентний склад визначений  

Т.Торосевичем (1836 р.), містив менше компонентів і був  приведений для складників у формі 

карбонатів, що відображало тогочасне уявлення про склад розчинених солей. Під глиноземом, на 

який вказує першовідкривач, очевидно слід розуміти гідроксид заліза. Роботами працівників 

Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця [1] було показано, що макрокомпонентний склад 

мінеральної води Нафтуся не спричинює фізіологічної дії на організм. 

 Щодо впливу мікрокомпонентного складу мінеральної води Нафтуся на фізіологічну дію 

однозначної думки немає - її не заперечують, але і не відкидають. Фонові концентрації 

мікроелементів є мізерними - на рівні 10 мкг/л і нижче. Користуючись   методами традиційного 

атомно-абсорбційного аналізу для більшості мікроелементів можна проводити визначення на рівні 

0,1 мкг/л, але виникають труднощі з корекцією фону та потребою для  визначення всіх 

мікроелементів 60-70 ламп (на кожен елемент окрема лампа з порожнистим катодом) при 

послідовному проведенні визначень, що вимагає значних витрат коштів та часу. Тому для 

мікроелементів краще використовувати сучасні прилади для атомно-емісійної спектроскопії з 

індуктивно-звязаною плазмою чи альтернативними економічними джерелами збудження з 

одночасним визначенням вмісту 30-50 мікрорелементів, однак ці прилади є дорогими і тому на 

сьогодні реально недоступними.  

 Більшість авторів [1-3] висловлюють думку, що лікувальна дія мінеральної води Нафтуся 

зумовлена її органічною складовою. Дослідники, в основному, вказують на присутність  окремих  

класів органічних речовин, та на труднощі в визначенні їх кількісного вмісту. Таким чином, 

кількісний вміст органічних сполук, хоча би пофракційно до теперішнього часу є невідомим. На 

даний час єдиним показником кондиційності Нафтусі  прийнятий  сумарний (валовий)  вміст 

органічних речовин в перерахунку на органічний вуглець Сорг., що визначається методом 

спалювання. 

Першим  вміст  органічних (ефіророзчинних) речовин в воді джерела “Нафтуся” №1 визначив 

В.Скалковский в 1857 році - 3,18 мг/л.  Пізніше,  в 1881 році, Б.Радзішевський, вивчаючи сухий 

залишок води,  вказав на вміст органічних (смолоподібних)  речовин, що приємно пахнуть 

смолами (0,3779 частин смоли на 10000 частин води, що відповідає концентрації 37,79 мг/л). За 

методом проведення аналізу, цей показник є щось середнє між нафтопродуктами  та вмістом 

загального органічного вуглецю, і в порівнянні з теперішніми даними є в кілька разів вищий 

(загальний вуглець 25 мг/л, нафтопродукти 1,5 мг/л). Дані цього періоду небагаточисельні, але 



цінні для нас тим,  що дають певну інформацію про приблизний вміст органічних речовин в 

мінеральній воді Нафтуся  в другій половині ХІХ століття. 

В 1904-1918 рр. лікарями К.Гарусом та Т.Прашилем вперше було зроблене припущення, що 

основним лікувальним фактором води Нафтуся є нафтові органічні речовини. Автори вказують  на 

вміст до 30 мг/л органічних речовин в воді джерела. 

В 1925 році польський хімік Л.Мархлевский також вважав, що в джерелах Нафтусі містяться 

леткі органічні сірковмісні органічні сполуки, яким відводилася каталітична дія в організмі. 

Пізніше, в 1962 році співробітник Трускавецької гідрогеологічної станції Я.М.Лівчак, також 

вказував на лікувальні властивості сірковмісних органічних сполук, що утворюються внаслідок 

сульфатредукуючих процесів і мають антимікробну дію. 

Нова ера в вивченні мінеральних вод Трускавецького родовища наступила після закінчення  

другої світової війни. Е.С. Бурсукером і Н.Е. Федоровою в 1950 році визначено  леткі органічні 

кислоти - 0,0421 мг-екв/л, що в перерахунку на оцтову кислоту складає 2,5 мг/л і рідкі вуглеводні 

нафти в стані  дуже тонкої емульсії 14 мг/л. 

 С.А.Шапіро, К.Г.Гаюн та Т.Ф.Левченко в 60–их роках, досліджуючи родовище “Нафтуся” №1 

і “Нафтуся” №2 вказують на генетичний зв’язок органічних речовин, що містяться в мінеральних 

водах Трускавця  з бориславською нафтою, яка відрізняється від нафти  інших родовищ 

присутністю значної кількості гомологів фенолу та здатністю до процесів озокеритоутворення. У 

воді “Джерела”№1 визначено 6 мг/л ефіророзчинних сполук - 0,018 мг/л фенолів в відгоні і до 0,12 

мг-екв/л летких органічних кислот. Доречі,  феноли і ефіророзчинні органічні сполуки  були 

знайдені і в інших джерелах мінеральних вод. Так, для хлоридно-натрієвих, хлоридно-сульфатно-

натрієво-магнієвих, сульфатно-хлоридно-натрієвих розсолів з мінералізацією від 50-350 г/л  

вказується присутність 30-50 мг/л ефіророзчинних речовин, що мають  особливо гострий запах і 

0,05-0,1 мг/л гомологів фенолу. За даними  Гідрогеологічної станції курорту Трускавець вміст 

фенолів в 1958 році був в межах 0,008-0,018 мг/л; в 1959 році - 0,011-0,025 мг/л; в 1960 році - 

0,009-0,014 мг/л. Вміст ефіророзчинних речовин за цей період змінювався в межах 1,2-3,5 мг/л. 

 В 1959 році було проведено екстракцію органічних речовин з 100 літрів свіжовідібраної води 

Нафтуся діетиловим ефіром. Вперше було отримано 70 мг темно-жовтої смолоподібної речовини. 

Методом ІЧ-спектроскопії тільки якісно були ідентифіковані парафіни нормальної будови з 

числом вуглецевих атомів 25-30, циклічні насичені кислоти та кетони, нафтенові структури 

стероїдних кілець та нафтенові п’яти-шестичленні структури з довгими боковими ланцюгами. У 

ІЧ-спектрах смуги ароматичних структур були малоінтенсивними. За даними елементного аналізу 

отримано: С-74,5%, Н-10,8%, S-1,2%.  

 У 1961 році співробітники Центрального науково-дослідного інституту   курортології і 

фізіотерапії Г.А.Невраєв, А.Д. Вадковська, В.І.Бахман подають наступний склад органічних 

речовин, що міститься в джерелах та свердловинах “Нафтуся”: гумінові кислоти - 2,5-4,7 мг/л; 

бітуми - 2,8-25 мг/л; фенолів - 1,53-2,2 мкг/л; кислоти - 0,02-0,05   мг-екв/л; аміносполук до 4,5 

мкг/л. 

 У 1960-1970 роках було вдосконалено та введено ряд нових методів аналізу. Серед них  метод 

визначення Сорг за Букуніною – Скопінцевим, за допомогою якого визначали Сорг летких і нелетких 

сполук, а також, окремо Сорг летких і Сорг нелетких. Визначення бітумінозних речовин проводилося 

за методикою люмінесцентного аналізу, розробленим колективом авторів Московського 

державного університету. Цим методом визначали вміст кислих і нейтральних бітумів. Органічний 

азот більшістю дослідників  визначався методом  Кєльдаля. Феноли аналізували колориметричним 

методом з 4-аміноантипірином. Відгонка летких фенолів проводилася в струмені водяної пари, а 

залишок екстрагувався ефіром, і після відповідної обробки досліджувався на вміст  нелетких 

фенолів. Вищеописані методи були освоєні  лабораторією органічної хімії гідрогеологічної 

режимно-експлутаційної станції курорту Трускавець, яка з 1973 року веде систематичні 

спостереження за зміною органічних речовин в слабомінералізованих водах джерел курорту. У 

1981 році в м. Трускавці було відкрите відділення експериментальної бальнеології інституту 

фізіології ім. О.О.Богомольця,  де поряд з фізико-хімічним моніторингом мінеральних вод, 

проводилися фізіологічні дослідження на лабораторних тваринах.  

На протязі 1973-1981 рр. над вивченням гідромінеральної бази курорту особливо інтенсивно 

співпрацювали лабораторії: сектору гідрогеології Інституту геології АН УРСР під керівництвом  

А.Є.Бабинця (м.Київ), горючих копалин АН УРСР (м.Львів) під керівництвом Й.В.Грінберга, 

органічної хімії (м.Трускавець) під керівництвом А.П.Ясевич і А.Г.Конторович та Інституту 

бактеріології і вірусології АН УРСР (м.Київ) під керівництвом В.Я.Масумян. 



Й.В.Гринберг, А.П.Ясевич [2] дали  загальну характеристику органічних речовин Нафтусі, 

вивчали їх генетичний зв’язок з органічними речовинами водовмісних порід та бориславською 

нафтою. Вивчення органічних речовин з використанням сучасних  методів ідентифікації і 

розділення (ІЧ-спектроскопія, газова, іоннообмінна і паперова хроматографія, ЯМР-спектроскопія 

) в  співробітництві з Інститутом фізіології ім. О.О.Богомольця АН УРСР (Б.Є.Єсипенко, В.І. 

Нацик) дозволили розширити пізнання про природу  органічних речовин мінеральної води 

Нафтуся. Встановлено, що валовий вміст органічних речовин в мінеральних водах складає 8,3-23,8 

мг/л в перерахунку на органічний вуглець. Хроматографічним методом  показано, що бітумінозні 

речовини це сполуки з кількістю вуглецевих атомів С13-С35. 

 Методом ІЧ-спектроскопії  показано, що в складі бітумів є 8% ароматичних, 13% ненасичених 

сполук. Бітумінозні  речовини методом тонкошарової хроматографії можна розділити на фракції, 

що люмінісціюють голубим, жовтим і коричневим світлом. Голуба зона  являє собою 

нафтопродукти, жовта - смоли, коричнева - гумінові речовини. Нафтопродукти переважають, 

складаючи біля 50% загальної кількості виділених речовин. 

Автори [2] вивчали екстракцію органічних речовин з мінеральних вод Нафтуся  хлороформом, 

гексаном, діетиловим ефіром і іншими незмішуваними з водою розчинниками. Екстракції 

піддавали  10-40 л води. Екстракт сушили над безводним  сульфатом натрію, верхній шар зливали, 

розчинник  видували струменем повітря при кімнатній температурі. У кращому випадку вдавалося 

виділити до 40% їх вихідної кількості,  забрудненої домішками екстрагента . У деяких випадках 

було отримано по1-2 мг речовини, з різким запахом, який нічого не мав спільного з запахом 

нафти. Автори зробили висновок, що отримані речовини є або продуктами  розкладу розчинників, 

їх домішками, або хімічно зміненими органічними речовинами, що входять до складу Нафтусі.    

       Одним з недоліків  екстракції органічних речовин з води органічними розчинниками є те, що 

вміст органічних речовин в воді Нафтуся (10-30 мг/л) є меншим, ніж вміст домішок в розчинниках 

(20-40 мг/л). Показано, що використання  органічних розчинників приводить до артефактів і 

необґрунтованих висновків [2]. 

 У пошуках досконаліших методів виділення органічних речовин з мінеральних вод в 1978 

році було проведено адсорбцію органічних речовин на найвідомішому і найпоши-ренішому 

сорбенті - активованому вугіллі типу БАУ. Через колонку пропущено 600л води. У загальному 

було виділено 0,43 г  мазеподібної речовини . Елементний аналіз дав можливість вивести 

імперичну формулу С14Н20О0,3S0,2N0,3 [2], а методом  ІЧ-спектроскопії  показана присутність 

наступних функціональних груп - метильної, метиленової, карбоксильної, гідрокси-, сульфо-, 

аміно- та нітро-груп. Вивчався також склад органічних речовин із шламу, що наноситься  

Нафтусею і осідає на стінках водопровідних труб, водонапірного баку і поплавку на ньому. 

Співвідношення головних компонентів можна виразити формулою - С4,6Н13,3Х0,5S0,8  де Х-сума 

кисню та азоту в перерахунку на кисень [2]. Методами  ЯМР- та ІЧ –спектроскопії десорбованих 

органічних речовин з активованого вугілля БАУ, через яке пропускають мінеральні води та 

фракції нафти показано, що органічні речовини мають нафтове походження (присутність 

здебільшого парафінових вуглеводнів та близько  2% ароматичних, в основному поліциклічних 

сполук). Однак, відсутні нафтенові вуглеводні. Крім того,  знайдено кисневмісні  сполуки, складні 

ефіри, оксикислоти і оксиамінокислоти. 

Використання активованого вугілля БАУ також не вирішує проблему виділення органічної 

складової, тому що є значні  труднощі  десорбції сорбованих компонентів. При  вмісті органічних 

речовин в мінеральній воді хоча би 10,0 мг/л в умовах експерименту мало би бути виділено 6,0 г 

субстрату , тобто вихід становить біля 7,0%. 

Незалежно один від одного, автори [4,5] застосовували  метод ліофілізації для концентрування  

та подальшого розділення методом колонкової рідинної хроматографії на сефадексах біологічно 

активних складників  води Нафтуся. Було отримано пять фракцій [4].  Методом мас-спектроскопії  

ідентифіковано речовини  третьої та четвертої фракції, яким приписана  структура натрієвих солей 

амідів. Наявність амідних груп в св. 18 Схід-ницького родовища  підтверджено методом ЯМР-

спектроскопії  [6]. Методом тонкошарової хроматографії [5] в органічній складовій Нафтусі 

ідентифіковано олеїнову та міристинову кислоти, виявлені аміни та аміди, ароматичні сполуки. 

Культивуючи сапрофітну мікрофлору з озокеритом на протязі чотирьох тижнів  вдалося показати 

[4],  що  хроматограми ліофілізатів фільтрованих культуральних середовищ дуже подібні до 

отриманих при гель-хроматографії в аналогічних умовах ліофілізатів мінеральної води Нафтуся 

[4]. Таким чином, на думку автора,   в даних умовах вдалося змоделювати природні процеси, що 

відбуваються в надрах під час формування мінеральної води. Запропоновано [4,5] 



використовувати хроматографічні профілі як “паспорт” бальнеологічо активних органічних 

речовин типу “Нафтуся”, що можуть  слугувати  кондиціями  органічних речовин  на дані води.   

 Використовуючи методи ІЧ-спектроскопії для ідентифікації органічних речовин св. 1-НО 

Трускавецького родовища, автори [6] вказують на відсутність в спектрах  смуг характерних для 

ненасичених сполук. Проте, присутні смуги, що відповідають коливанням  -N-H груп вторинних 

амінів, або амідних сполук, груп -C-N- вторинних ароматичних амінів, а також амідів. Методом 

хроматографічного аналізу  органічних речовинах води Нафтуся,  як і в органічних речовинах 

порід, було ідентифіковано сильний парафіновий фон,  нафтеновий “горб” та карбонові кислоти. 

Для докладнішої інформації методом мас-спектрометрії із застосуванням методу прямого 

введення зразків  в іонне джерело на хромато-мас-спектрометрі LKB-2091 (Швеція) реєстрували 

мас-спектри органічних сполук. Зясовано, що до складу нафтенових вуглеводнів, які на 

хроматограмах простежуються у вигляді неподіленого “горба”, входять  моно-, бі-, три-  та  

тетрацикліні сполуки, а також алкілбензоли. У всіх пробах мінеральних вод визначено парафінові 

вуглеводні, вуглецевий скелет яких становить від 3 до 29 атомів, а в породах  аж до 38 [6]. 

 В.Я. Масумян та А.П. Ясевич  [2] вивчався склад органічних речовин, що містяться в породах 

Трускавецького родовища мінеральних вод, як першоджерела  органічних речовин  вод типу 

Нафтуся,  для чого проводилося  буріння дослідних свердловин  зі  взяттям сполошного керну. З 

порід органічні речовини екстрагували   розчинниками різної полярності,  а потім розділяли на 

фракції методом адсорбції на силікагелі КСК за методикою прийнятою в нафтохімії. Було 

виділено: н-алкани з числом вуглецевих атомів С13-С26, похідні циклічних вуглеводнів, ароматичні 

вуглеводні, асфальтосмолисті речовини. Методом газової хроматографії та ІЧ-спектроскопії в 

фракціях було знайдено нафтенові кислоти та їх солі кальцію, магнію, натрію і калію, сірковмісні 

сполуки, в незначній кількості - ароматичні спирти. Сумарний вміст  органічних речовин 

збільшувався  з глибиною горизонту. Фракційний склад наступний: н-алкани 4,4-11,2%; нафтенові 

вуглеводні – 39,2-48,0%; моно-похідні бензолу - 22,6-29,7%; алкіл-нафтени  - 2,7-4,2%; дипохідні 

бензолу - 3,6-5,2%; смолисто-асфальтенові речовини - 11,8-23,0%. Склад органічної речовини 

виділеного з керну свердловини 22-Н  відрізняється від інших. В поверхневому шарі на  глубині 

1м фракція органічних речовин містить: н-алканів - 89%; похідних циклічних вуглеводнів - 5,6%; 

нафтенових кислот - 0,3%; сірковмісних сполук  -0,55%; асфальтово-смолистих  компонентів – 

3,7%. Таким чином, було показано, що породи родовища ”Нафтуся”  містять  типові речовини, що 

входять до складу природних нафт. 

У 1965 році Н.А. Білик були опубліковані детальні дані відносно хімічного складу газів 

мінеральних вод Трускавецького родовища [1]. Виділення газів з проб проводилося  методом 

вакуумування. Хімічний  склад газів води  джерела “Нафтуся” №1 є наступним: двоокису вуглецю 

-15,6%; кисню – 2,5%; азоту - 78,77%; насичених вуглеводнів -  0,1-1,25% (ненасичені вуглеводні 

не були виявлені); сірководню -1,87%. Загальний вміст газів 26,5 мл/л. 

Вивчення  хімічного складу  газів мінеральної води Нафтуся газохроматографічним методом 

проводилося групою під керівництвом Бабинец А.Е.[3 с.112]. Загальна  кількість розчиненого газу 

в мінеральній воді Нафтуся, з свердловини 21-Н, і вміст окремих компонентів - вуглекислоти, 

азоту, метану, насичених і ненасичених вуглеводнів узгоджується  з  даними Н.А.Білик для води 

Нафтуся №1. Компонентний склад газів  вказує на  зв’язок мінеральних вод з атмосферою. Склад 

газу мінеральної води Нафтуся  наступний: вміст вуглекислоти -13%; азоту -  72%; інертних газів - 

гелію - 0,0111%; аргону - 0,0082%. Вміст метану  в воді -  0,01395%, інших газів  нафтового 

походження - (10-5 –10-6)% підтверджує зв’язок з розсіяними в породах продуктами  нафти. 

Визначення  вмісту розчинного сірководню і вуглекислоти проводилося  хімічними методами і 

складало  1,09 і 103,5 мг/л для мінеральної води свердловини 21-Н. Хімічний склад газу 

підтверджує інфільтраційне походження цих вод. 

Більшість авторів [1-3] вказують на генетичний  зв’язок між органічними речовинами Нафтусі, 

бориславською нафтою та озокеритом. У водовмісних породах присутні бітумінозні речовини, а 

деякі джерела розміщені  на території або поряд з недіючими озокеритовими  шахтами. У газах, 

виділених з води,  є метан та інші гази нафтового походження. Таким чином, можна стверджувати, 

що курорт Трускавець виник на колишньому нафтовому родовищі, яке з часом під дією природних 

впливів піддається деградації. Недавно групою під керівництвом Шестопалова В.М. [6,7] методом 

хромато-мас-спектроскрпії отримано нові дані з ідентифікації органічних речовин мінеральних 

вод типу “Нафтуся” та розглянуто проблеми їх стабілізації. При цьому в роботі [6] для 

концентрування органічних речовин з води було використано екстракцію та специально 



розроблений метод сушіння, про принципові особливості якого автори цієї роботи нічого не 

згадують., але який забезпечував концентрування в 1000. 

Однак, з приведених раніше [1-3] та нових [4-7] даних  не можна дізнатися, які складники 

нафти чи озокериту, трансформованої мікроорганізмами  нафти чи озокериту, переважають в 

мінеральній воді Нафтуся. 

Невеличкий екскурс в історію і розвиток досліджень органічної складової про  мінеральну 

воду Нафтуся  нагадує нам процес складання мозаїки невідомого сюжету, де з часом, щораз 

більше реплік складено, але цілісної картини немає. Мабуть, це і є основною причиною того,  що 

на час святкування 180-річчя курорту технічної документації (ДСТУ, ТУ)  чи фармакопейної 

статті на Нафтусю, як лікувальну воду, немає.  Як наслідок, зявилося багато інших мінеральних 

вод типу Нафтуся в  різних регіонах України, родовища яких нічого спільного не мають з 

нафтовим походженням.  

Мікрокількості розчинених органічних речовин вимагають спеціальних методів 

концентрування та виділення, для здійснення яких необхідною є належна чистота реактивів та 

допоміжних матеріалів, а також  сучасна високочутлива апаратура. В теперішній час для цього 

використовують метод твердофазної екстракції (ТФЕ) в поєднанні з хромато-мас-спектрометрією 

[8].  

Метод твердофазної екстракції полягає в сорбуванні (екстракції) дуже малих кількостей 

органічних домішок твердими  полімерними  сорбентами з великого обєму рідини (води) при 

пусканні останньої через сорбент з невеликою швидкістю.   

Для методу твердофазної екстракції як сорбенти ми використовували полісорб-2 (фракція 0,15-

0,25мм) та  тенакс GC 60/80. Сорбент масою приблизно  0,1 г засипали в трубку  діаметром 4 мм, 

яка з обох кінців має невеликі звуження з вставленим  скловолокном, щоб сорбент не висипався. 

Через  трубки заповнену полісорбом-2 і тенаксом GC 60/80 пропустили відповідно 660 і 840 мл 

води з швидкістю 4 мл/хв. Воду аналізували на вміст органічних речовин до і після сорбції. За 

різницею судили про кількість сорбованих речовин. Так у випадку з тенаксом було сорбовано 11,6 

мг органічних речовин, а з полісорбом 9,2 мг. Після того, як пройшов процес екстракції, сорбент 

висипали на годинникове скло і сушили при кімнатній температурі. Висушений сорбент не 

повинен збиратися в кульки. Підготовлений таким чином зразок  усереднювали шляхом 

перемішування і частину його (1/10-1/20) використовували для заповнювання ампули прямого 

вводу в мас-спектрометр (в джерело іонізації). Використання прямого вводу в мас-спектрометр 

має свої переваги перед іншими, так як високий вакуум 110-4Па в поєднанні з підвищенням 

температури (метод програмованої десорбції) сприяє кращій десорбції органічних речовин. 

Процедуру прямого вводу виконували згідно інструкції до приладу. Аналізи виконували на мас-

спектрометрі LKB-2091 (Швеція) та МХ-1321. Швидкість піднімання температури в ампулі 30/хв. 

Одночасно записували повний іонний струм та мас-спектри при різних температурах. Обов’язково 

знімали мас-спектр при максимумі іонного струму (на вершині піку), при цьому фіксували 

температуру в ампулі. Гістограмні мас-спектри органічних речовин (далі, мас-спектри), виділених 

метод ТФЕ на Тенаксі і Полісорбі при максимальній температурі десорбції 160 та 150 оС, 

відповідно, показано на мал. 1 і 2.  

Мас-спектри обробляли за методиками запропонованими А.А.Поляковою [9] для аналізу  

окремих фракцій нафти та продуктів нафтопереробки. Розрахунки здійснювали за спрощеною 

системою, але з врахуванням  ізотопного накладання піків іонів.  Отримані результати приведені в 

табл.1. Мас-спектри  органічних речовин десорбованих з Полісорбу і Тенаксу є ідентичними. 

Відповідно однаковим є фракційний склад сорбованих речовин. Отже, в даному випадку ТФЕ на 

Полісорбі і Тенаксі склад сорбованих органічних речовин є однаковим, тобто ці сорбенти є 

взаємозамінними при таких дослідженнях. 

Отримані дані вписуються в загальну схему уявлень про склад органічних речовин в 

мінеральній воді “Нафтуся”, про що говорилося вище, але є більш детальними і системними. 

Наприклад,  ненасичені вуглеводні представлені як моноолефіни і дієни, ароматичні – 

алкілбензоли, алкенілбензоли, поліароматичні вуглеводні (ПАВ), алкіл нафталіни, кисневмісні 

сполуки-аліфатичні та ароматичні кислоти. Деякі з цих фракцій отримано вперше - дієни, 

алкенілбензоли, складні ефіри ароматичних кислот, алкіл нафталіни. В табл.1 приведено вміст 

кожної фракції в загальному складі органічних речовин,  що містяться в Нафтусі.  Представлені 

нами результати повністю  узгоджуються з даними про вміст органічних речовин  в водовмісних 

породах родовища Нафтуся [2]. Таким чином, метод твердофазної екстракції в поєднанні з прямим 



введенням зразка в масспектрометр з подальшою програмованою термодесорбцією  дозволяє 

провести якісний та кількісний аналіз вмісту органічних речовин в мінеральних водах. 
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Мал.1 Мас-спектр органічних речовин мінеральної води Нафтуся  свердловини 21-Н, що 

десорбуються з тенаксу GC 60/80 при 160С . 
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Мал.2. Мас-спектр органічних речовин мінеральної води Нафтуся  свердловини 21-Н, що 

десорбуються з полісорбу-2 при 150С . 

 

За якісним складом органічних речовин вода Нафтуся містить типові представники нафтових 

та озокеритових складників (парафіни, моноолефіни, дієни і моноциклоолефіни, алкілбензооли, 

алкенілбензоли, поліароматичні вуглеводні, алкілнафталіни, сірковмісні сполуки). Вони разом 

складають 65%. Решту 32%  є речовини, що можуть бути  отримані з перших, очевидно шляхом 

мікробіологічного синтезу (кисневмісні сполуки - кислоти), складні ефіри ароматичних кислот, 

алкілфеноли, ті ж  сірковмісні сполуки. 

Слід відмітити велику частку ароматичних речовин в органічній складовій 38%, що можна 

пояснити двома причинами. Перша - ароматичні сполуки краще розчиняються в воді ніж насичені, 

а отже вимиваються з водовмісних порід. Друга  - насичені вуглеводні швидше асимілюються 

мікроорганізмами ніж ароматичні, а отже, останні будуть нагромаджуватися у водовмісних 

породах.  



Таблиця 1. Вміст окремих фракцій в загальному складі органічних речовин Нафтусі 

 
 

Клас сполук 

(фракції) 

Формули, за якими  обраховують   

суми інтенсивностей піків 

характеристичних іонів з врахуванням  

ізотопного  суміщення. 

ТФЕ на тенаклі GC 

60/80 

ТФЕ на полісорбі-2 

Σ інтенс. 

піків   хар. 

іонів, мм 

Вміст 

% 

Конц. 

мг/л** 

Σ інтенс. 

піків   хар. 

іонів, мм 

Вміст  

% 

Конц. 

мг/л 

Парафіни  Σ43 = І43+І57+І71+І85–І149·0,28– 

І149·0,35-– І149 · 0,23 

476 29,7 4,10 427 29,9 4,20 

Моноолефіни  Σ55 = І55+І69+І83–І149·0,13– 

І149·0,05 

193 12,1 1,67 178 12,5 1,75 

Дієни і 

моноциклоолефіни 

 Σ67 = І67+І68+І81+І82+І95+І96 98 6,11 0,84 87 6,09 0,85 

Алкілбензоли  Σ77 = І77+І78+І91+І92+І105+І106+ ... 

До  кінця гомол. ряду  

180 11,2 1,55 157 11,0 1,54 

Алкенілбензоли  Σ104 = І104+І117+І118+І131+І132+ ...   

до кінця гомол. ряду  

55 3,43 0,47 47 3,30 0,46 

Складні ефіри 

ароматичних кислот 

 Σ149 = І149+І149 · 0,28+І149 · 0,35+ 

+І149·0,23+І149 · 0,13+І167+І279+І113+І112  

153 9,57 1,32 137 9,56 1,33 

Алкілфеноли  Σ94 = І94 + І107 + І108 + І121 + І122 + ... 

... до кінця гомол. ряду 

133 8,30 1,14 116 8,13 1,14 

Поліароматичні 

вуглеводні (ПАВ) 

 Σ256 = І256+І257+І258+І259+І260+І261+І262  

 Σ250 = І250+І251+І252+І253+І254+І255+І256  

9 0,56 0,077 6 0,42 0,05

9 

Кисневмісні сполуки 

(кислоти) 

Σ31=І31+І45+І46+І59+І60+І73+І74+І97+І88+ 

+І101+І102 +І85+І116+І129+І130  

130 8,10 1,12 116 8,13 1,14 

Сірковмісні сполуки  Σ47 = І47+І48+І61+І62+І75+І76+І89+І90 35 2,18 0,30 32 2,24 0,31 

Алкілнафталіни  Σ128 = І128+І141+І142+І155+І156  62 3,87 0,53 54 3,78 0,53 

Не ідентифіковані 

ПАВ 

 Σ192 = І192+І193+І194+І195+І196  22 1,37 0,19 19 1,33 0,19 

Речовини, які пот-

ребують подальшої 

ідентифікації. 

 Σ =І64  56 3,50 0,48 51 3,57 0,50 

   - Вміст фракції в сорбованих органічних речовин.     

** - Вміст фракції в мінеральній воді 

Автори висловлюють подяку провідному науковому співробітнику інститут УКРНДІ НП 

“Масма” к.х.н. Вихристюку М.І. за методичну допомогу в отриманні та тлумаченні мас-спектрів  
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THE ORGANIC PART IN MINERAL WATER NAFTUSYA. DEVELOPMENT OF 

KNOWLEDGES ABOUT ITS COMPOSITION AND ORIGINATION 

 

The attempt was made for historical excurse of the investigations and development of knowledges 

about the composition and genesis of organic part in mineral water Naftusya from Truskavetc springs.  

By Solid Phase Extraction (SPE) method and mas-spectroscopy for Naftusya’s organic compounds 

the masspectral data have been obtained. The attempt of explanation was developed for origination of 

these organic maters from degraded minings of crud oil and ozokerite. 
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І.П. ПОЛЮЖИН, А.Б. БУБНЯК, О.Р. ДАЦЬКО 

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Рассмотрено проблему стандартизации воды «Нафтуся», а также 

упорядочения терминологии и критериев отнесения вод к разряду лечебных с 

содержанием органических веществ. Показано необходимость внесения  

минеральных лечебных вод Трускавецкого месторождения в список ГСТУ  

42.10-02-96. Перспективы и развитие курорта Трускавец требуют 

согласования показателей воды «Нафтуся» с международными 

стандартами и соответствующими директивами Европейского Союза 

касательно лекарственных минеральных вод с содержанием органических 

веществ. Модернизация методов анализа минеральных вод в химико-

бактериологической лаборатории ГГРЭС на основании использования 

современных приборов - это наиболее целесообразный путь решения 

проблемы контроля минеральных вод Западного региона согласно 

международных стандартов и вчастности требований Европейского Союза  

в области бальнеологии. 

* * *  

 

Україна надзвичайно багата на гідромінеральні ресурси. Особливе місце  в бальнеологічному 

ресурсі країни займає західний регіон  з широким спектром  цілющих  вод  Трускавця, Моршина, 

Східниці, Немирова, Великого Любіня, курортів Закарпаття. Слід також згадати, і про питні води 

Прикарпаття, які відносяться до класу природних столових, тобто для щоденного вжитку. Це води 

низької мінералізації (загальна мінералізація <1 мг/дм3), які бутилюються та експортується в 

країни Євросоюзу, СНД, США, де контроль за якістю надзвичайно суворий (торгові марки 

«Моршинська», «Трускавецька», «Трускавецька заповідна» і т. д.).  

Серед лікувальних вод України  за унікальністю та багатогранністю терапевтичної дії, 

безперечне лідерство утримує лікувальна вода Трускавецького родовища мінеральних вод 

„Нафтуся”. Ось уже більш, ніж 180 років її цілющі властивості з успіхом використовуються  

медиками для лікування та профілактики таких недугів, як сечокам’яна і жовчнокам’яна хвороби, 

хронічні запалювальні процеси нирок та сечовивідних шляхів, різноманітні порушення процесів 

обміну речовин (цукровий діабет) тощо.     На даний час науковцями проводяться дослідження 

впливу вживання цієї лікувальної води на перебіг інших важких хворіб, зокрема онкологічних. 

Фахівцями Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології 

(УкрНДІМРтаК), на основі хімічних, мікробіологічних та фізіологічних досліджень, виданий 

медичний (бальнеологічний) висновок  № 177 від 29.02.2008 р., у якому приведений повний 

перелік медичних показників для застосування трускавецької води „Нафтуся”, а також вимоги до її 

кондиційності за хімічними та мікробіологічними показниками.  

Окрім свердловин “Нафтусі” на Трускавецькому родовищі розміщені свердловини мінеральних 

вод середньої та високої мінералізації, які використовуються для купелів і інших фізіологічних 

процедур.  

Режимні спостереження за хімічним складом, станом специфічної мікрофлори та санітарним 

станом  мінеральних вод Трускавецького родовища проводяться філією ЗАТ «Трускавецькурорт»  

«Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» (вподальшому ГГРЕС), історія створення якої 

приведена [1]. За час  роботи станції накопичено великий фактичний матеріал стану родовища та 

окремих його свердловин, частина якого чекає свого теоретичного обгрунтування. За радянських 

часів ГГРЕС була базовою станцією. З розпадом СРСР, внаслідок запровадження в незалежній 

Україні різних форм власності, станція фактично втратила цей статус, маючи добру матеріально-

технічну базу і кваліфіковані кадри.. У звязку з потребами часу в 2000 році було реорганізовано і 

дооснащено хіміко-бактеріологічну лабораторію, яка акредитована  в системі єдності вимірювань і 

одержала право виконувати повний хімічний і мікробіологічний аналіз мінеральних вод, як для 

своїх потреб , так і для сторонніх організацій – курортів Моршин, Східниця та  виробників 

мінеральних вод Львівської, Франківської, Тернопільської, Закарпатської областей. Керівництвом 

Держспожив-стандарту України, ставилося питання про надання лабораторії статусу регіональної в 

проведенні повного хімічного аналізу для виробників мінеральних вод Західного регіону.   Однак, 



в 2007 році за ініціативою УкрНДІМРтаК внесено національну зміну до ГОСТ – 23268.0-91,  згідно 

якої станціїї ГГРЕС позбавляються права виконувати річні повні хімічні та мікробіологічні  аналізи 

мінеральних вод, що бутилюються і проходять сертифікаційні випробування .  

 Контроль якості мінеральних лікувальних вод Трускавецького родовища проводиться 

хіміко-бактеріологічною лабораторією ГГРЕС у відповідності з ГСТУ 42.10-02-96 та з 

періодичністю встановленого планом відбору зразків мінеральних вод затвердженим 

адміністрацією ЗАТ „Трускавецькурорт” ГГРЕС та погодженим з територіальними управліннями  

Держгірпромнагляду та Державним управлінням з охорони навколишнього природнього 

середовища.  

 Згідно ГСТУ 42.10-02-96 “Води мінеральні лікувальні.Технічні умови”  

мінеральні води Трускавецького родовища можна  поділити на три групи:   

     1) лікувальні води з підвищеним вмістом органічних речовин – «Нафтуся»;   

     2) лікувальні води  без специфічнних компонентів з мінералізацією вище 8000 мг/л. – 

хлоридно-натрієві розсоли, що використовуються для приготування купелів. 

Конроль показників кондиційності мінеральних лікувальних вод проводиться за такими 

групами: 

    органолептичні показники  -  зовнішній вигляд, колір, смак і запах; 

    визначення розчинених газів - сірководню, кисню, діоксиду вуглецю; 

    визначення  катіоно-аніонного складу (макроскладу) -   іонів магнію, кальцію, натрію, 

калію, гідрокарбонат-,  карбонат-, сульфат-, хлорид-, бромід-, йодид- іонів, мінералізації, рН, 

    визначення органічних речовин - валового органічного вуглецю (Сорг.), перманганатної 

окисності, фенолів, нафтопродуктів, азотовмісних органічних речовин.  

    визначення токсичних компонентів – нітратів, нітритів, мікроелементів-свинцю, хрому, 

цинку, кадмію, міді, ванадію, селену, ртуті, стронцію, фтору.                

    визначення  радіологічних показників – вмісту цезію-137, стронцію-90, урану та радію-

226. 

    санітарно-бактеріологічні випробування – визначення загального мікробного числа, 

індексу БГКП, присутності рseudomonas aeruginosa та патогенної мікрофлори. 

     мікробіологічні дослідження специфічної мікрофлори «Нафтусі» - визначення груп 

автохтонних мікроорганізмів: вуглеводеньокислюючих, сульфатредукуючих, тіоновокислих. 

На основі багаторічних режимних лабораторних  спостережень  встановлено, що неорганічний 

макросклад мінеральних вод Трускавецького родовища  є доволі стабільним. Перевищення 

гранично допустимих концентрацій (ГДК) токсичних мікрокомпонентів не відмічалось. Щодо 

санітарно-бактеріологічних показників, то час від часу, мали місце незначні відхилення за індексом 

БГКП від норм в зразках мінеральних вод взятих з  свердловин та у пробах мінеральних вод на 

бюветах. При виявленні відхилень, службою експлуатації ГГРЕС негайно проводились заходи по 

їх усуненню, а саме виводились з експлуатації  свердловини та системи мінералопрводів бюветів з 

подальшим проведенням дезинфікаційних робіт  до одержання задовільних результатів аналізів. 

 З 1975 р. лабораторією ГГРЕС було впроваджено визначення загального органічного вуглецю 

в мінеральних водах методом Бакуніної-Скопінцева , замість перманганатної і біхроматної 

окисності, які неповністю відображали  вміст основного  бальнеочинника  “Нафтусі”. Багаторічні 

спостереження дозволили  працівникам станції зробити два основні висновки: 

- середньорічний вміст органічного вуглецю в мінеральній воді “Нафтуся“ корелює з річною  

кількістю опадів. Фактично, спостерігається пропорційна залежність мал.1. 

-  середньорічний вміст органічного вуглецю в мінеральній воді “Нафтуся “ залежить від 

середньорічного добового видобутку мал.2. Чим більший відбір води , тим менший вміст 

органічного вуглецю. 
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 Мал.1. Залежність сумарного вмісту ОР в перерахунку на органічний вуглець (Сорг.) від 

кількості атмосферних опадів,мм 

На мал.2 можемо виділити три періоди експлуатації родовища: 

-1980-1990р.р. Період інтенсивної експлуатації; середньодобовий видобуток 20-23 м3/добу, С 

орг. 10-15 мг/л 

-1991-1997р.р. Перехідний період; середньодобовий  видобуток зменшується з 20-23 м3/добу до 

10-13 м3/добу, С орг. зростає до 18-20 мг/л 

-1997-2007р.р. Період помірної  експлуатації; середньодобовий видобуток 8-12 м3/добу, С орг. 

18-25 мг/л. 

Таким чином, можемо сказати, що за останні десять років родовище експлуатується в 

помірному режимі. Середньорічний вміст органічного вуглецю в мінеральній воді “Нафтуся” в 

порівнянні з 1980-1990рр збільшився в 1,7-1,9 рази. 
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 Мал.2. Залежність сумарного вмісту ОР в перерахунку на органічний                     вуглець 

(Сорг.) від середньодобових відборів «Нафтусі» по Трускавецькому родовищу 

 

Результати режимних спостережень ГГРЕС є базовими при видачі бальнеологічного висновку 

УкрНДІМРтаК та затвердженні запасів Державною комісією України по запасах корисних 

копалин. 

Фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії  співпрацювалаи з науков-цями,  які в різний час 

займалися вивченням мінеральної води “Нафтуся”. Науково-дослідні роботи в Трускавці 

проводилися працівниками  інституту геології АН УРСР, горючих копалин АН УРСР, інституту 

бактеріології і вірусології АН УРСР, Центрального науково-дослідного інституту курортології і 

фізіотерапії, УкрНДІМРтаК, Інституту фізіології АН УРСР. З часу здобуття Україною 

незалежності,  науково-дослідні роботи припинилися, за винятком відділу експериментальної 

бальнеології інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України (академічний напрям). 

УкрНДІМРтаК  проводить суто прикладні дослідження – видача висновків, дозволів,  заключень з 

використання мінеральних вод. Реально, в даний час, вивченням мінеральних вод Трускавецького 

родовища займаються працівники відділу експериментальної бальнеології інституту фізіології  

НАН України та лабораторії ГГРЕС, що проводить режимні спостереження. 

Згідно з сучасних уявлень мінеральна вода “Нафтуся” є гідрокарбонатна, кальцієва-магнієва 

вода, низької мінералізаціїї (0,6 - 0,8мг/л), з незначним вмістом сірководню (до 1,5мг/л) та 

підвищеним вмістом органічних речовин (10-45мг/л). За якісним  складом  органічних речовин 

вода “Нафтуся” містить типові представники нафтових та озокеритових складників - парафіни, 

моноолефіни, дієни і моноциклоолефіни, алкілбензоли, алкенілбензоли, поліароматичні 

вуглеводні, алкілнафталіни, тощо, що становить біля 65%. Решта - 35%, складають речовини, що 

можуть бути отримані з перших, шляхом мікробіологічного синтезу (кислоти, складні ефіри 

ароматичних кислот, алкілфеноли, сірковмісні сполуки) [2]. Серед мікроорганізмів які виявлені  в 

мінеральній воді “Нафтуся“ є амоніфікуючі, денітрифікуючі, сульфатредукуючі, олігонітрофільні, 

вуглеводеньокислюючі та залізобактерії [3]. 

Як вказувалося вище, контроль якості бальнеологічних ресурсів курорту Трускавець 

проводиться хіміко-бактеріологічною лабораторією ГГРЕС згідно ГСТУ 42.10-02-96, який був 

розроблений і внескний УкрНДІМРтаК. З самого початку цей стандарт мав недоліки. На нашу 

думку, слід розмежувати мінеральні води для внутрішнього та  зовнішнього (полоскання, 

примочки, купелі) вживання .  Вимоги до показників безпеки для них повинні бути також різними. 

Яке навантаження по суті, несе поняття – „ вміст токсичних компонентів в розсолах”, концентрація 

солі в яких сягає 300-400 г/л, якщо вони використовуються в бальнеологічній практиці 

розведеними в 10-100 разів? Доцільніше  привести  згадані показники для вод готових до 

вживання. Крім того, ГСТУ 42.10-02-96 містить посилання на документи, які не є 

широкодоступними ( 5 посилань на Протоколи Вченої Ради УкрНДІМРтаК), в той час коли 

аналогічні  методичні розробки є доступні в науково-технічній літературі, або введені в стандарти 

інших держав. Більше  того, цей нормативний документ, в частині вимог до показників безпеки та 

методик виконання аналізів,  не змінювався протягом 12 років. У той же час, система 

стандартизації за кордоном стрімко розвивається та крокує в ногу з новітніми досягненнями 

аналітичної науки та приладобудування. Стандарти переглядаються, змінюються, або доповню-

ються кожні 5 років. 

На сьогодні,  міжнародна система стандартів (ІSО) стала домінуючою в світі. Організацію ІSО, 

яка зараз налічує більше 110 членів, заснували 25 країн після  другої світової війни  в 1946 році. 

Вона є найбільш представницькою серед міжнародних організацій, що займаються 

стандартизацією. Що ж стосується стандартів якості води, то Україна входить в склад Технічного 

комітету ІSО/ТК 147 “Якість води”, секретаріат якого знаходиться в Німеччині. 

У 1961 році в Західній Європі була утворена ще одна  організація з стандартизації - 

Європейський комітет по стандартизації (CEN). В 1969 р. Генеральна Асамблея СЕН підтвердила 

необхідність  базування, наскільки це можливо, європейських стандартів на основі міжнародних, 

під гаслом: “Роби один раз, роби правильно, роби міжнародно”. Сьогодні, держави-члени CEN 

приймають активну участь в роботі ІSО / ТК 147. Тому, всі міжнародні стандарти ІSО в області 

контролю якості  води,  як правило, приймаються як європейські стандарти. 

Слід відзначити, що мінеральні води  Трускавецького родовища не внесені в перелік 

мінеральних вод , ГСТУ 42.10-02-96, на відміну від водних ресурсів таких невеликих курортів, як 

“Куяльник” (Одеська область), ”Немирів”, ”Любень Великий” (Львівська область) та інших, що 



створює додаткові труднощі для ведення господарської діяльності, отримання та переоформлення 

дозвільної документації, затвердженні запасів, та рекламі самого курорту. Для порівняння, в Росії 

створено не тільки реєстр мінеральних вод, але і реєстр курортів. 

Курорт Трускавець стрімко розвивається. Серед відпочивальників переважно жителі України 

та країн СНД. У найближчий час, може виникнути  питання масового приймання відпочивальників 

з  країн Європейського Союзу, де вимоги до курортів значно вищі. Якщо рівень готельних послуг 

давно стандартизований з врахуванням міжнародних стандартів, то питання сертифікації  Нафтусі 

є проблемним, адже на  сьогодні, як вже вказувалося, склад органічних речовин є невідомий, за 

винятком окремих фракцій. Як відомо, принаймі  в Європі, аналогів мінеральній воді Нафтуся 

немає. Хоча і тут є певні сумніви, через брак інформації. В Україні води типу “Нафтуся” є, а в 

Європі - немає. Мабуть, незнання діючого начала цієї мінеральної води, незнання  курортних 

зарубіжних стандартів та технологій, брак фахівців в системі міжнародної стандартизації, 

породжує чутки та здогатки, які не на користь загальній справі. 

Виникає закономірне запитання, наскільки узгоджується вітчизняна нормативно-технічна 

документація  з міжнародною? Згідно Директиви Ради ЄС 65/65/ЄЄС лікарським препаратом є 

будь яка речовина, або комбінація речовин, що призначені для лікування, або профілактики 

захворювань людей чи тварин. Отже в Європі, лікувавальні мінеральні води є лікарським 

препаратом. Можливо, краще відносити мінеральні води Трускавецького родовища до 

фармпрепаратів і розробити для них фармакопейну статтю, замість ГСТУ,тим більше що вони туди 

не внесені.  Тут, безумовно, своє слово повинні сказати українські фахівці з медицини. Нас більше 

цікавлять стандарти в галузі методів контролю ресурсів мінеральних вод. Стандарти з  методів 

відбору проб та  контролю вмісту неорганічних сполук в водах  умовно  можна поділити на 

класичні, та такі, що використовують новітні фізико-хімічні методи аналізу. Класичні – лежать в 

основі методів контролю ГСТУ 42.10-02-96, а саме - визначення катіонно-аніонного складу, 

токсичних інградієнтів та мікроелементів проводяться аналогічно. Слід відзначити, що на відміну 

від наших стандартів процедури аналізу, точність визначення та міжлабораторні похибки в них 

прописані більш детально. Особливо хочеться відзначити ряд стандартів , які відсутні в Україні, 

для визначення вищезгаданих компонентів у високомінералізованих водах. Адже, велика 

мінералізація, як правило, заважає визначенню  інградієнтів з незначними концентраціями. 

Стандарти ІSО-10304-1 та ІSО-14911 передбачають визначення катіонів і аніонів методом 

іонної хроматографії. Переваги такого методу очевидні, оскільки з двох хроматограм отримується 

повна інформація про якісний  і кількісний макросклад аналізованого зразку води. Також, 

заслуговує уваги метод комплексного визначення у пробі  33 хімічних елементів  методом 

індуктивно-звязаної плазми з чутливістю 1 мг/л, і нижче (ІSО-11885). Розробляється ІSО-17294 для 

визначення 61 елементу методом масс-пектрометрії з іонізацією індуктивно-звязаною плазмою. 

Як відомо, слабомінералізована вода “Нафтуся“ відноситься до лікувальних вод з підвищеним 

вмістом органічних речовин. Визначення органічного вуглецю проводять за ІSО-8245, який є 

універсальним. За цим стандартом передбачаються різні методи окислення органічних речовин, що 

містяться в воді, до СО2, а також, в залежності  від концентрації отриманого діоксиду вуглецю, 

використовують, відповідні методи детектування. Міжнародні стандарти передбачають контроль 

не тільки валового  органічного вуглецю, але і визначення якісного складу, як пофракційно, так і 

індивідуальних компонентів. Визначення індексу нафтопродуктів, на рівні 0,1 мг/л, проводять 

згідно ІSО-9377, газохроматографічним методом на капілярних кварцових колонках. Феноли 

ідентифікують (ІSО-8165) з чутливістю 0,1 мкг/л, аналогічно. Ідентифікацію 15 поліароматичних 

сполук проводять методом високоефективної рідинної хроматографії, згідно ІSО-14653. Всього 

міжнародними стандартами передбачена ідентифікація та аналіз 122 органічних сполук, 

використовуючи високоефективну капілярну хроматографію в поєднанні з мас-спектроскопією. 

Взагалі, для останнього десятиліття характерне впровадження новітніх технологій та дорогого 

обладнання для проведення аналізів. 

Підсумовуючи сказане, окреслюються наступні напрямки перспективи вдосконалення 

контролю за якістю бальнеологічних ресурсів курорту Трускавець: 

1. Домагатися введення  мінеральних лікувальних вод Трускавецького родовища в перелік 

ГСТУ 42.10-02-96. 

2. Ініціювати зміни до ГСТУ 42.10-02-96 в частині контролю якості бальнеологічних ресурсів. 

відповідно сучасним вимогам  

3. Поетапно вводити в лабораторну практику, поряд з вітчизняними стандартами, методики  у 

відповідності стандартів ІSО. 
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THE CONTROL OF QUALITY BALNEOLOGYCAL RESOURSES OF SPA TRUSKAVETS' 

AND PERSPECIVES ITS AMELIORATION 

 

The problem of standardization for water “Naftusya” are considered. The compilation of terminology 

and criteria for attribution of mineral waters with organic substances to medicinal class are examined. The 

necessary of introducing  the mineral medicinal waters from Truskavetc’s deposit into the List of 

Ukrainian Standard ГСТУ  42.10-02-96. Perspectives and development of Truskavetc health resort require 

the coordination for characteristic of water “Naftusya” with international standards and with directives of 

European Community as to the mineral medicinal waters with the content of organic substances. 

Modernization of analytical technique for mineral waters in the Chemical Bacteriological Laboratory of 

GGRES on basis of application of modern instruments is the most reasonable way for problem solution of 

the analytical control of mineral waters from West Ukraine regions according to the international 

Standards and especially to requirements   from European Community in balneology field. 
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АВТОРАМ ПРО ЖУРНАЛ 

 

Для публiкацiї в журналі "Медична гідрологія та реабілітація" приймаються 

оригiнальнi статтi, а також огляди з наступних роздiлiв: експериментальна та 

клiнiчна бальнеологiя, бальнеотехнiка та бальнеотехнологiя, розвiдка та 

охорона родовищ мiнеральних вод i пелоїдiв, iсторiя бальнеології, 

бальнеологічних курортів і санаторіїв, органiзацiя та eкoнoмiкa курортної 

справи, творчi портрети учених, рецензiї на статтi та новi видання, наукова 

xpoнiкa, оформленi вiдповiдно до наступних вимог. 

Рукопис статтi висилається на однiй iз робочих мов (українська, росiйська, 

англiйська, французька, нiмецька) в двох екземплярах. Обсяг статтi не 

лімітований. Структура статті: УДК, ініціали та прізвища авторів, назва, 

резюме (російською мовою, якщо стаття - українською, і навпаки), вступ, 

матеріал і методи дослідження, результати та їх обговорення, висновки, 

список літератури (згідно ГОСТ 7.1-84), резюме англійською мовою (ініціали, 

прізвище, назва, власне резюме), організація та її структурний підрозділ, 

місто. В тeкcтi джерело літератури вiдмiчається порядковим номером у 

квадратних дужках. 

 Текст  може бути поданий на паперовому носії, дискетi чи компакт-диску. 

Текст, таблиці і рисунки бажано набирати у програмах "Word 97", "Offis 
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Електронний вapiaнт необхiдно висилати за адресою: balneo-Ivasivka@ukr.net 

Наявнiсть номера телефону та адреси для переписки - обов' язкова.  

Публікація безкоштовна. 
 


