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Изучено течение беременности, родов, послеродового периода, функция щитовидной 

железы и фетоплацентарного комплекса у женщин, проживающих в Киевской области. 
Полученные данные свидетельствуют о некоторых особенностях функции щитовидной 
железы, проявляющееся в снижении среднего уровня свободных фракций тироксина, 
трийодтиронина и повышении тироксинсвязывающего глобулина. Повышение уровня 
плацентарного лактогена, который обеспечивает высокую функциональную активность 
плаценты во втором триместре беременности, свидетельствует о напряжении адапта-
ционно-компенсаторных механизмов организма. Установлена прямая корреляционная 
связь гипофизарно-тиреоидной и фетоплацентарной систем. С целью профилактики раз-
вития йододефицитного состояния у матери, плода и новорожденного, плацентарной дис-
функции целесообразно проводить медикаментозную коррекцию препаратом, содержа-
щим калия йодид и фолиевую кислоту с ранних сроков беременности. 
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Актуальной проблемой современной тиреодологии в Украине является значительна 

распространенность зобной эндемии. По данным ВОЗ, йододефицитные заболева-
ния (ЙДЗ) являются самой распространенной неинфекционной патологией в мире: 
1570 млн человек (30% населения мира) имеют риск развития ЙДЗ, в том числе более 
500 млн людей проживают в регионах с тяжелым дефицитом йода и высокой рас-
пространенностью эндемического зоба. Важность этой проблемы обусловлена тем, что  
в регионах распространения зобной эндемии общее состояние здоровья населения по мно-
гим показателям намного хуже, чем в регионах со спорадическими проявлениями заболе-
вания. Патологическими состояниями, которые сопровождают зобную эндемию назы-
вают йододефицитными, потому что основной причиной формирования такой эндемии 
является дефицит йода в окружающей среде [6, 7]. В последние годы в Украине отмечается 
существенный рост частоты заболеваний щитовидной железы. Значительно увеличилось 
число беременных с эутиреоидным зобом, узлами щитовидной железы, субклиническим 
гипотиреозом. Практически вся территория Украины является йододефицитной и энде-
мичной по зобу. Дефицит йода усугубляется экономическими и экологическими фак-
торами. Снизилось потребление йодсодержащих продуктов, не проводится достаточная 
йодная профилактика [8, 9]. Наибольший риск развития йододефицитных расстройств 
имеют беременные и кормящие, потребность в йоде у которых значительно превышает 
таковую у других женщин. Дефицит йода способствует избыточной хронической стиму-
ляции щитовидной железы и приводит к формированию зоба. По данным МЗ Украины 
частота дисфункции щитовидной железы у беременных Киевской области с 2010 г.  
по 2015 г. увеличилась с 5,4 до 15,4 на 100 беременных [5, 9]. 
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При достаточном обеспечении организма матери йодом перестройки в метаболизме 
йода у беременной не сопровождаются какими-либо патологическими изменениями. 
Вместе с тем чувствительность организма беременной к дефициту йода очень высока, так 
как даже при пограничном уровне его дефицита возникает срыв адаптации, что сопровож-
дается таким клинически очевидным проявлением, как развитие зоба у матери, а при 
усугублении дефицита йода – и у плода. При длительном недостатке йода в депо йода  
в организме беременной быстро истощается, развивается гипотироксинемия и далее – 
гипотиреоз. Недостаток йода ведет к увеличению объема щитовидной железы, соотноше-
ния Т3/Т4, развитию гипотироксинемии. Для того чтобы предотвратить дефицит йода  
во время беременности, ВОЗ рекомендует беременным принимать не менее 250 мкг йода 
в сутки [2, 4, 5, 10, 11]. 

Актуальность этой проблемы обусловлена также тем, что у половины женщин после 
беременности зоб не подвергается обратному развитию, что создает предпосылки для фор-
мирования тиреоидной патологии в последующем. 

В связи с выше изложенным, мы решили провести исследование особенностей функ-
ции щитовидной железы и фетоплацентарного комплекса у беременных Киевской области 
после ЭКО на фоне патологии ЩЖ, которым проводилась профилактика йододефицита 
во время беременности и группой беременных которые не получали такую профилактику 
и сопоставили их между собой. 

Цель исследования. Снижение частоты акушерских и перинатальных осложнений, 
дисфункциональных состояний щитовидной железы у беременных после ЭКО на фоне 
патологии ЩЖ, на основе комплексного изучения функционирования тиреоидной и фето-
плацентарной систем, а также путем усовершенствования лечебно-профилактических 
мероприятий. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели нами было обследовано 
150 беременных, которые проживают в Киевской области (Полесский, Иванковский, 
Бородянский, Ирпенский и Вышгородский районы), которые были распределены на две 
клинические группы. Так, I группу составили 62 беременных после ЭКО на фоне патоло-
гии ЩЖ, которые с ранних сроков гестации профилактически получали комплекс, содер-
жащий калия йодид в суточной дозе 200 мкг и фолиевую кислоту 400 мг (Йодофол)  
(в соответствии с рекомендациями ВОЗ). II группу составили 58 беременных после ЭКО 
на фоне патологии ЩЖ, которые не получали профилактическую терапию калия 
йодидом. 

Исследования проводились на протяжении всей беременности по триместрам, в после-
родовом периоде, с оценкой психоэмоционального состояния и проведения общеклини-
ческого мониторинга. 

Для изучения состояния гипофизарно-тиреоидной функции определяли в перифери-
ческой крови беременных содержания следующих гормонов: общего тироксина (Т4), 
общего трийодтиронина (Т3), свободного тироксина (СТ4), свободного трийодтирони-
на (СТ3), тиреотропного гормона (ТТГ), тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ). 

Функцию фетоплацентарного комплекса определяли по содержанию в перифери-
ческой крови уровня эстриола (Э), прогестерона (ПР), хорионического гонадотропи-
на (ХГЧ), плацентарного лактогена (ПЛ), кортизола (К), α-фетопротеина. 



3 

Во всех случаях было проведено морфологическое исследование плаценты, ультра-
звуковая тиреоэхоскопия, плацентография, фетометрия. Состояние плода определялось 
методом непрямой кардиотокографии (КТГ). 

Результаты исследованя и их обсуждения. Анализируя основные особенности 
клинической характеристики обследованных женщин, необходимо отметить, что средний 
возраст по группам достоверно не отличался и составил в среднем 26,5 ± 2,5 лет (р>0,05). 
При изучении репродуктивного анамнеза, отмечается незначительное преобладание по-
вторнородящих женщин (79%) и первородящих (21%) среди беременных I группы,  
по сравнению с беременными II группы (56,9% и 43,1% соответственно). Данные о ста-
новлении менструальной функции, свидетельствуют о наличии явной менструальной 
дисфункции в анамнезе среди женщин обеих групп. Соответственно полученных резуль-
татов, на каждую беременную Киевской области припадало в среднем 1, 2 нозологической 
формы гинекологической патологии, с явным преобладанием в структуре заболеваний 
воспалительных процессов и фоновых заболеваний шейки матки. 

В результате клинического обследования беременных было установлено, что у всех 
женщин Киевской области наблюдалась астенизация организма, которая проявлялась  
в виде вегето-сосудистой дистонии по гипотоническому типу на фоне анемии разной сте-
пени тяжести. Частота перенесенной до беременности соматической патологии была 
практически на одном уровне в обеих группах. Частота дисфункции щитовидной 
железы до беременности была также на одном уровне в обеих группах и состави-
ла 30,6% и 34,5% соответственно. 

Как показали основные результаты проведенной клинической характеристики 
беременных, группы были подобраны соответственно цели с соблюдением принципа 
рандомизации. 

С нашей точки зрения, профилактическое применение комплекса, содержащего калия 
йодид и фолиевую кислоту у беременных I группы обусловило изменения клинического 
течения беременности и родов. Так, проведенный анализ течения беременности показал, 
что частота осложнений течения гестации у беременных этой группы была достоверно 
ниже по сравнению с беременными II группы. Ранний гестоз в 1,7 раза чаще встречался  
у беременных II группы. Одной из особенностей структуры поздних гестозов было пре-
обладание преэклампсии средней (53,4%) и тяжелой степени (25,9%) во II группе по срав-
нению с наличием преэклампсии легкой степени (64,5%) и средней степени (20,9%)  
в I группе (р<0,05). Частота преэклампсии средней степени в I группе встречалась 
в 2,5 раза реже, чем во II группе. Очень похожая ситуация наблюдалась и при анализе 
частоты и структуры такого осложнения беременности как анемия. Так, у беременных  
II группы преобладала средняя и тяжелая степень (53,4% и 20,7%) в отличии от легкой  
и средней степени (61,3% и 29,0%) в I группе. Тяжелая форма анемии в 2,1 раза реже 
встречалась в I группе. Угроза прерывания беременности почти в 2,5 раза реже наблю-
далась у беременных I группы по сравнению с этим показателем во II группе. Кроме того, 
у беременных, которые профилактически применяли с ранних сроков гестации комплекс-
ный препарат, содержащий калия йодид и фолиевую кислоту в 2,3 раза реже диагностиро-
вались нарушения в фетоплацентарном комплексе.  

При комплексной оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
плода, ее адаптационных резервов и реактивности, проводился подсчет интеграционного 
показателя страдания плода (ПСП). В 37-38 недель гестации ПСП во II группе был в 3 раза 
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выше по сравнению с пациентками I группы. Обследование беременных с помощью ме-
тода непрямой КТГ выявило низкую адаптационную возможность сердечно-сосудистой 
системы плода у беременных, которые не принимали комплексный препарат, содержащий 
калия йодид и фолиевую кислоту. 

При сопоставлении уровней Т4, Т3 достоверных различий по группам не выявлено. 
Средний уровень гормонов по группам соответствовал установленным гестационным 
нормам. Уровень ТТГ и ТСГ был достоверно выше у беременных II группы по сравнению 
с этими показателями у беременных I группы. Уровень СТ4 был достоверно ниже у бере-
менных II группы по сравнению с беременными I группы. В нашем исследовании было 
подтверждено, что у беременных прием 200 мкг калия йодида в сутки с I триместра бере-
менности предотвращает нежелательное повышение уровня ТТГ во время беременности 
во второй половине беременности. В группе беременных, не получавших комплексный 
препарат, содержащий калия йодид и фолиевую кислоту, содержание ТТГ продолжало 
увеличиваться на протяжении всей беременности и становилось значительно выше 
в III триместре.  

Таким образом, сравнительный анализ статистически обработанных показателей 
функции щитовидной железы позволил выявить особенности в группах наблюдения. 
Так, у беременных, которые профилактически не применяли комплексный препарат, 
содержащий калия йодид и фолиевую кислоту, уровень общего тироксина не изменялся, 
но при анализе индивидуальных показателей у 7 беременных было выявлено понижение 
функции щитовидной железы и диагностирован гипотиреоз. При анализе индивидуаль-
ных показателей, которые были получены у беременных I группы, которые получали 
профилактически комплексный препарата, содержащий калия йодид и фолиевую кислоту, 
патологических нарушений функции щитовидной железы не выявлено. Сравнение бере-
менных исследуемых групп показало, что отсутствие йодной профилактики приводит  
к развитию относительной гипотироксинемии. Йодная профилактика позволяет пред-
отвратить развитие относительной гипотироксинемии. 

Изучение гормонального состояния фетоплацентарного комплекса у беременных 
исследуемых групп показало, что у беременных II группы с I триместра беременности 
отмечалось достоверное снижение уровня ПР и ПЛ, по сравнению с беременными 
I группы. Это свидетельствует о снижении гормональной функции яичников и ФПК.  
Во II триместре беременности, при окончательном формировании плаценты, компенса-
торно активировалась ее гормональная функция, что проявлялось достоверным повыше-
нием уровня ПЛ и эстриола у беременных II группы по сравнению с I группой. Длительное 
напряжение функционирования ФПК приводило в конце беременности к истощению 
адаптационных возможностей системы мать – плацента – плод и в III триместре наблюда-
лось достоверное снижение уровня К, ПЛ и Э у беременных II группы по сравнению 
с беременными I группы. Все выше изложенное свидетельствует о том, что у беременных, 
которые не принимали профилактически комплексный препарата, содержащий калия 
йодид и фолиевую кислоту, развивается плацентарная дисфункция с тенденцией сниже-
ния адаптационных возможностей ФПК. В плацентах женщин II группы при гистологи-
ческом исследовании были выявлены морфологические признаки активации компенса-
торных реакций в виде ангиоматоза терминальных ворсин, увеличение числа синцитиаль-
ных почек, высокая морфологическая активность синциотиотрофобласта и микрокистоз-
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ная трансформация клеточных островков и септ, что свидетельствует об усилении диф-
фузии кислорода и питательных веществ от матери к плоду. Совокупность этих морфо-
логических изменений свидетельствует о развитии начальной доклинической форме 
плацентарной дисфункции. При сопоставлении результатов исследования функции ЩЖ 
и ФПК была определена тенденция к понижению уровня тиреоидных гормонов у бе-
ременных с низким уровнем гормонов ФПК, что говорит о корреляционной связи уровня 
гормонов ЩЖ и ФПК. При снижении уровня тиреоидных гормонов при беременности 
риск развития плацентарной дисфункции резко возрастает. Установлено, что во время 
беременности формируется особенная система плацента-щитовидная железа, а регуляция 
метаболизма тиреоидных гормонов зависит от функционального состояния ФПК и на-
оборот. Профилактическое применение комплексного препарата, содержащего калия 
йодид и фолиевую кислоту во время беременности значительно снижает риск развития 
этого осложнения беременности. 

Анализ течения родов продемонстрировал что, у женщин, которые получали комп-
лексный препарат, содержащий калия йодид и фолиевую кислоту, реже по сравнению  
с беременными II группы, которые не получали такой препарат, наблюдались прежде-
временные роды (1,8 раза), аномалии родовой деятельности (в 2,8 раза), преждевременный 
разрыв плодных оболочек (в 2,1 раза), дистресс плода (в 2,6 раза) и оперативное родоразре-
шение (в 2,5 раза). Наиболее распространенным среди осложнений раннего послеродового 
периода у женщин была анемия (78%). Зависимости частоты и выраженности анемии  
в послеродовом периоде от объема кровопотери в родах не выявлено. Массивных кровоте-
чений у женщин исследуемых групп не было. Возрастание анемии в раннем послеродовом 
периоде обусловлено анемией во время беременности. Достоверного увеличения частоты 
послеродовых гнойно-септических осложнений нами не было отмечено в исследуемых 
группах. Особенного внимания, на наш взгляд, заслуживает значительное возрастание 
гипогалактии (до 34%) у женщин II группы против 9% в I группе (р < 0,05). 

Собственные исследования позволили установить, что новорожденные от женщин, 
которые профилактически получали комплекс, содержащий калия йодид и фолиевую 
кислоту в рекомендуемых суточных дозах при беременности, имели большую массу  
при рождении (3600,0 ± 240,0 г по сравнению с 3000,0 ± 270,0 г; р < 0,05).  

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что на фоне 
профилактического применения комплекса Йодофол, содержащего калия йодид и фо-
лиевую кислоту, у беременных Киевской области существенно снижается частота аку-
шерских и перинатальных осложнений, а именно угрозы прерывания и преждевременных 
родов, ранних гестозов и тяжести поздних гестозов, анемии беременных, плацентарной 
дисфункции, оперативного родоразрешения, дисфункциональных состояний щитовидной 
железы и повышения массы тела новорожденных. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать профилактическое применение данного комплекса у беременных. 
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Н.В. Скрипник, Т.С. Вацеба 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології 

 
МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ І ГІПОТИРЕОЗ:  

ПАТОГЕНЕТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ,  
ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ 

 
Актуальність проблеми. Метаболічний синдром (МС) – це мультифакторний клініч-

ний стан, зумовлений комплексом генетичних, гемодинамічних, нейрогуморальних особ-
ливостей та способом життя людини. 

Медико-соціальна значущість МС полягає у високій смертності від його наслідків. Так, 
в осіб з МС смертність від ішемічної хвороби серця (ІХС) підвищується на 40%, від арте-
ріальної гіпертензії (АГ) – в 2,5-3 рази, цукрового діабету (ЦД) 2 типу – в 4 рази. Важли-
вість вивчення МС полягає також в його значній поширеності. На нього страждає від 14  
до 24% населення в економічно розвинутих країнах. Поширеність МС серед дорослого 
населення є досить високою і, наприклад, у США становить 23,7% (24% – серед чоловіків 
та 23,4% – серед жінок). За даними ВООЗ, у 1999 р. частота МС серед чоловіків станови-
ла 27%, серед жінок – 19,7%. У 2001 p. 

NCEP ATPIII (The third report of the National Cholesterol Education Program expert panel 
on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults – Adult Treatment Panel 
III) визначено частоту МС серед чоловіків 25,9%, серед жінок – 23,4%, а у 2004 р. – 32,2  
та 28,5% відповідно. На жаль, в Україні систематизованих даних про поширеність МС 
немає. Перелік метаболічних порушень, що включаються у поняття МС, постійно зміню-
вався впродовж останніх 15-20 років. Наявність єдиного патогенетичного механізму до-
зволило G. Reaven в 1988 р. виділити МС як асоціацію ожиріння абдомінального типу, 
порушення толерантності до глюкози або ЦД 2 типу, дисліпідемії, АГ. Сучасна ідентифі-
кація МС здійснюється відповідно до рекомендацій ВООЗ 1998 р., рекомендацій Третього 
звіту групи експертів з виявлення, оцінки та лікування гіперхолестеролемії у межах 
національної освітньої програми США, Міжнародної Діабетичної Федерації (IDF). 

У 2005 IDF презентувала своє нове визначення МС. Критерії МС, що рекомендує IDF: 
наявність ожиріння вісцерального типу з визначенням обводу талії – ОТ (см) – із урахуван-
ням специфіки для різних етнічних груп (європейці: >94 см у чоловіків, >80 см у жінок) 
плюс наявність будь-яких двох чинників з чотирьох перерахованих показників: підвище-
ний рівень тригліцеридів (ТГ) >1,7 ммоль/л або проведення специфічної гіполіпідемічної 
терапії; знижений рівень ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ): <1,03 ммоль/л у чо-
ловіків і <1,29 ммоль/л у жінок або проведення специфічної терапії з приводу дисліпідемії; 
АГ (рівень систолічного АТ >130 мм рт. ст. або рівень діастолічного АТ >85 мм рт. ст.)  
або гіпотензивна терапія з приводу раніше діагностованої АГ; підвищений рівень глюкози 
в плазмі крові натщесерце >5,6 ммоль/л або раніше діагностований ЦД 2 типу. 

Клініка МС зумовлена його основними проявами – ожирінням, АГ, дисліпідемією, 
інсулінорезистентністю (ІР) та захворюваннями, які асоційовані з нею: захворюванням 
серця і судин, полікістозом яєчників, апное уві сні, подагрою, неалкогольною жировою 
хворобою печінки (НАЖХП), деякими формами раку. 

МС не вважається окремим діагнозом або нозологічною формою, але має важливе зна-
чення для прогнозу та терапії основного захворювання. Основним об’єднуючим чинником 
метаболічних порушень є ІР. Зниження чутливості до інсуліну викликає компенсаторну 
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гіперінсулінемію, тому остання часто використовується як маркер резистентності до ін-
суліну в клінічних та епідеміологічних дослідженнях. R. De Fronzo порівняв цей стан з айс-
бергом: на його поверхні лежать клінічні прояви (ЦД, ІХС, АГ, ожиріння), які 
зазвичай і потрапляють у поле зору лікарів, а в основі – комплекс метаболічних 
розладів, зумовлених ІР. 

Протягом останніх десятиріч світова спільнота приділяє особливу увагу питанням по-
долання наслідків йодного дефіциту (ЙД) в масштабах планети, розглядаючи його як ви-
рішення однієї з глобальних проблем здоров’я людей. 

Після аварії на ЧАЕС в 1986 р. патологія щитоподібної залози (ЩЗ) посіла перше місце 
серед усіх ендокринопатій в Україні. Практично вся територія України знаходиться в зоні 
ЙД різного ступеня тяжкості. Гострою проблемою залишається профілактика йододефі 
цитних захворювань (ЙДЗ). Особливо це стосується Прикарпатського регіону, де бракує 
йоду в ґрунті, харчових продуктах та воді. 

Важливим наслідком ЙД визнано гіпотиреоз, який в сучасній медичній науці роз-
глядається як один із факторів ризику серцево-судинних захворювань. 

Відмічається зростання захворюваності на гіпотиреоз. Поширеність гіпофункції ЩЗ 
серед жінок становить від 4 до 21%, серед чоловіків – 3-16%. 

Наявні на сьогодні дані літератури стосовно вивчення частоти, поширеності та функ-
ціонального стану ЩЗ у хворих МС в різних регіонах нечисленні і досить суперечливі. 
Слід також зауважити, що вплив порушеної функції ЩЗ на реалізацію інсулінової функції 
досліджується на сьогодні у не багатьох експериментальних роботах. На збільшення час-
тоти патології ЩЗ, що включає гіпотиреоз, у хворих МС вказують поодинокі дослідження, 
відмічено також, що частота гіпотиреозу і вузлового зоба у хворих на МС достовірно збіль-
шується з віком. Доведено високу поширеність гіпотиреозу у жінок з клімактеричним 
синдромом. 

Дослідженнями останніх років встановлено вплив гормонів ЩЗ на дію інсуліну, 
взаємозв’язок між функцією ЩЗ та ІР, хоча ці зв’язки є досить складними. Яким же чином 
гіпотиреоз сприяє розвитку ІР? Відповідь на це питання слід шукати у факторах, які фор-
мують ІР: вісцеральне ожиріння, дисліпідемія, запалення, оксидативний стрес, ендоте-
ліальна дисфункція, АГ, активація симпато-адреналової та ренін-ангіотензинльдостеро-
нової систем, генетична зумовленість, порушення системи гемостазу. 

Метаболічні порушення, які властиві ЦД 2 типу в складі МС, призводячи до дискоор-
динації діяльності багатьох органів і систем організму, безпосередньо впливають і на функ-
ціональний стан гіпофіза та ЩЗ. Аналіз добре відомих ускладнень з боку серцево-судинної 
системи демонструє можливість розвитку у хворих МС гіпотиреоз-індукованого синд-
рому ІР. Передумови до цього було отримано після виявлення тісного патогенетичного 
зв’язку між рівнями гормонів гіпофізарно-щитоподібної системи й основними складовими 
цього синдрому. 

Враховуючи важливу роль тиреоїдних гормонів у забезпеченні нормальної діяльності 
серцево-судинної, нервової та інших систем організму, а також їх вплив на обмін речовин, 
який і так страждає при ЦД, можна стверджувати про значення функціонального стану ЩЗ 
для перебігу і прогнозу ЦД 2 типу. АГ часто є одним з перших клінічних провів МС і гіпо-
тиреозу. Гіпотиреоїдний стан призводить до збільшення судинного опору і вазоконстрик-
ції в системних і ниркових судинах, виникнення АГ. 
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До найбільш вивчених ускладнень гіпотиреозу з боку серцево-судинної сис-
теми можна віднести наявність дисліпідемії. 

Одним з найбільш частих і небезпечних проявів гіпофункції ЩЗ є ожиріння, між ними 
існує тісний патогенетичний взаємозв’язок. В останні роки виявлено регулюючий вплив 
гормонів ЩЗ на метаболізм гормонів жирової тканини (лептину, адипонектину, резис-
тину). У літературі наводяться дані про наявність в осіб з МС істотного дисбалансу в гор-
мональному статусі: зниження рівнів тиреотропного (ТТГ), соматотропного (СТГ) гормо-
нів, трийодтироніну (Т 3), тетрайодтироніну (тироксину, Т 4) і підвищення рівнів адрено-
кортикотропного гормона, кортизолу та альдостерону крові, а також станів гіперандрогенії 
в жінок і відносного гіпогонадизму в чоловіків. Разом з тим стан тиреоїдного метаболізму, 
структурних змін ЩЗ у хворих МС вивчено недостатньо. Гіпотиреоз асоціюється з під-
вищенням серцево-судинної захворюваності та смертності. 

Основна ідея створення концепції МС полягає у визначенні популяції із високим 
серцево-судинним ризиком. 

Тому проведення профілактичних заходів щодо модифікації способу життя та вико-
ристання адекватних лікарських засобів можуть значно покращити показники здоров’я  
та попередити виникнення і прогресування як атеросклеротичного ураження судин, так  
і ЦД 2 типу, які, в свою чергу, нерозривно пов’язані із підвищенням захворюваності  
та смертності в популяції. Отже, необхідність удосконалення способів діагностики та ліку-
вання хворих на МС з ЦД 2 типу зумовлена тим, що до останнього часу при лікуванні хво-
рих на цю патологію не приділялось належної уваги функціональному стану ЩЗ. У зв’язку 
з цим постає проблема поглибленого вивчення терапевтичної ефективності нових лікар-
ських засобів – коректорів порушень метаболічної ланки гомеостазу, ІР, імунної системи, 
функціонального стану ЩЗ в умовах ЙД. 

 
Гіпотиреоз та інсулінорезистентність. 
Тиреоїдні гормони відіграють істотну роль в метаболічних та різноманітних 

процесах. Більшість впливів є опосередкованими через механізми, що стимулю-
ють швидкість метаболічних процесів, збільшення енергетичних витрат та моду-
люють кількість адренергічних рецепторів і таким чином – чутливість до катехо-
ламінів. Тиреоїдні гормони впливають на метаболізм карбогідратів в скелетній 
мускулатурі і жировій тканині через позитивну транскрипційну регуляцію спе-
цифічного глюкозного транспортера (ГЛЮТ‐4), ліполіз. Всі ці впливи взаємодіють 
з дією інсуліну. Як відомо, інсулін і інсуліноподібний фактор росту‐1 є синергіс-
тами ТТГ в індукції росту тиреоїдної тканини. З цього випливає, що властива МС 
гіперінсулінемія може сприяти формуванню зоба навіть при нормальному або 
трохи підвищеному рівні ТТГ. Необхідно враховувати і те, що в умовах ЙД клі-
тини ЩЗ стають особливо сприйнятливими до ТТГ. При ожирінні в периферичних 
тканинах збільшується перехід тироксину в біологічно неактивний реверсивний 
трийодтиронін, що може призвести до периферичного гіпотиреозу, який підсилює 
ІР. На збільшення частоти патології ЩЗ, що включає гіпотиреоз, у хворих на МС 
вказують дослідження К.Б.Х. Лажімі, в яких виявлено негативний кореляційний зв'язок 
підвищених рівнів ТГ з тироксином і позитивний – з ТТГ. Відмічено також, що частота 
гіпотиреозу і вузлового зоба у хворих на МС достовірно збільшується з віком. Висока по-
ширеність гіпотиреозу у жінок з клімактеричним синдромом відмічена Н.В. Ізможеровою. 
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На думку авторів, в алгоритм обстеження жінок з тяжким і/або тривалим перебігом клі-
мактеричного синдрому у поєднанні з атерогенною дисліпопротеїдемією необхідно вклю-
чати визначення ТТГ. 

Субклінічна тиреоїдна дисфункфія є поняттям біохімічним. Нормальним вважається 
рівень ТТГ 0,45-4,5 мОд/л за відсутності антитиреоїдних антитіл. 

В 2003 році Американська асоціація клінічних ендокринологів визначила рівні ТТГ 
(0,3-3,0 мОд/л), при яких лікарі можуть обмірковувати призначення лікування тиреоїд-
ними гормонами. В літературі обговорюється рівень ТТГ (2,5 мОд/л), що далі може вва-
жатись вищим від нормального. Серед клінічних проявів субклінічного гіпотиреозу (СГ) 
слід особливо відзначити прояви зі сторони серцево-судинної системи, які загрожують 
життю людини. При СГ спостерігається підвищення АТ, особливо діастолічного, і, як 
результат, підвищення загального периферійного судинного опору, збільшення товщини 
інтима-медіа сонної артерії, порушення ендотелій-залежної вазодилатації з розвитком 
ендотеліальної дисфункції. СГ є безсумнівним фактором ризику атеросклерозу. 

Вираженість коронарного атеросклерозу у хворих на СГ збільшується в два рази, 
при призначенні замісної терапії L-тироксином ця різниця зникає. СГ асоціюється  
з підвищенням серцево-судинної захворюваності і смертності, це може бути пов’язано  
з гіпофібринолітичним і гіпокоагуляційним станами. Виражений вплив на серцево-судин-
ну систему при СГ може бути пов’язаний з тим, що клітини ендотелію і гладеньких м’язів 
мають ТТГ-рецептори. Ризик серцево-судинних захворювань значно зростає при рівні 
ТТГ >2,5 мОд/л і асоціюється зі збільшенням холестеролу ліпопротеїдів низької щільності 
(ХС ЛПНЩ), ТГ, порушенням функції міокарда і розвитком ендотеліальної дисфункції. 
СГ розцінюють як синдром хронічного неспецифічного запалення. ТТГ індукує продук-
цію фактору некрозу пухлин-α (TNF-α) клітинами кісткового мозку, збільшує швидкість 
осідання еритроцитів (ШОЕ), С-реактивний білок (СРБ) і інтерлейкін‐6 (IL‐6). Показано, 
що при СГ збільшення ШОЕ, СРБ і порушення згортання крові спостерігається незалежно 
від інших факторів (віку, статі, серцево-судинного захворювання тощо) і регресує при при-
значенні тиреоїдних гормонів. Існують повідомлення про взаємозв’язок між ІР і рівнями 
ТТГ у пацієнтів з ожирінням. При нормальній гіпофізарній регуляції підтримується модель 
тиреоїдної функції: низький Т4в, асоційований з високим ТТГ. Однак при ІР виробляються 
негативні асоціації між вільним тироксином і ТТГ, що сприяє периферичній резистент-
ності до тиреоїдних гормонів. В експерименті на тваринах доведено, що мутація в α-ізо-
формі рецептора тиреоїдного гормона веде до резистентності тиреоїдних гормонів, спо-
вільнення серцевого ритму і ІР. Дейодизація відіграє важливу роль в підтримці циркуляції 
і рівня тиреоїдних гормонів в тканинах. Т4 перетворюється на Т3 через дейодиназу 2 типу 
в головному мозку, епіфізі і м’язах. Зменшення активності дейодинази 2 типу може при-
зводити до зменшення внутрішньоклітинної концентрації тиреоїдних гормонів в цих тка-
нинах. Зменшення внутрішньоклітинного Т3 приводить до збільшення рівня ТТГ і змен-
шення транскрипції ГЛЮТ‐4 в інсулін-чутливих тканинах, таких як скелетні м’язи і жи-
рова тканина, які спричиняють ІР. 

 
Дисліпідемія при гіпотиреозі.  
Існують поодинокі дослідження, які вивчають дію інсуліну на ліпідний метаболізм 

у хворих на гіпотиреоз. Доведено взаємозв’язок між функцією ЩЗ та дисліпідемією. 



10 

Достовірний взаємозв’язок між явним гіпотиреозом і гіперхолестеролемією давно ви-
знаний, але існують поодинокі відомості про таке співвідношення для СГ. 

Доведено, що у пацієнтів співвідношення між вмістом ТТГ і холестеролом змінені  
у зв’язку з ІР. Таким чином, особи з підвищеним рівнем ТТГ і ІР мають більші шанси  
до розвитку дисліпідемії. Наявні дані свідчать, що рівень ТТГ і чутливість тканин до ін-
суліну мають важливі впливи на рівень ліпідів крові при ЦД 2 типу. Зниження тиреоїдної 
функції, як правило, супроводжується порушенням ліпідного обміну, в тому числі підви-
щенням рівня загального холестеролу (ЗХ), ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ТГ і зниженням ХС 
ЛПВЩ. Саме ці важливі чинники формують в подальшому передумови для виникнення 
серцево-судинних ризиків та спонукають до глибшого вивчення механізмів розвитку гіпо-
тиреозу та розуміння його значення як можливого компонента МС. Результати досліджень 
вказують на механізми розвитку дисліпідемії при гіпотиреозі, які проявляються знижен-
ням активності холестерин-ефірного транспортного білка, який є ключовим фактором 
метаболізму ХС ЛПВЩ та печінкової ліпази (ПЛ), що забезпечують 30% зворотного 
транспорту ХС; порушенням структури ХС ЛПВЩ та апо-А1 і апо-Е (збільшення рівня 
фосфоліпідів); зниженням кількості та чутливості рецепторів ХС ЛПНЩ у печінці; пору-
шенням функції ниркових клубочків (зниження швидкості клубочкової фільтрації) та упо-
вільненням швидкості кліренсу ХС ЛПНЩ, а також через знижену утилізацію жирів  
та активацію мобілізації ТГ з жирової тканини, погіршенням транспорту та виведення 
атерогенних ліпідів з жовчю. У хворих на гіпотиреоз з ожирінням в надмірній кількості 
продукуються вільні жирні кислоти (ВЖК), які є транспортною формою перенесення 
жирів до клітин організму. 

Вивільнення жирних кислот забезпечується гідролізом ТГ. ВЖК знижують чутливість 
клітин до інсуліну, знижують рівень антиатерогенних ЛПВЩ, сприяють утворенню вкрай 
атерогенних дрібних щільних часточок ЛПНЩ, підвищенню плазмового рівня ТГ, вияв-
ляють токсичну дію щодо клітин підшлункової залози і доведено впливають на їх апоптоз. 
Накопичення ВЖК в печінці призводить до надмірного синтезу та вивільнення глюкози  
в кров, сприяючи розвитку гіперглікемії та спричиняючи ефект «глюколіпотоксичності», 
а також стимулюють розвиток периферичної і системної гіперінсулінемії. В умовах дис-
ліпідемії та ІР фізіологічний вплив інсуліну також змінюється, гіперінсулінемія стає пато-
логічною і через каскад метаболічних порушень призводить до прогресування атеро-
склерозу та ІХС. 

 
Ожиріння, адипоцитокіни та гіпотиреоз.  
Вісцеральне ожиріння – прояв зниженої функції ЩЗ, що зумовлено відсутністю до-

статньої ліполітичної дії тиреоїдних гормонів, сповільненням основного обміну, знижен-
ням жирового обміну. Маніфестація ожиріння при гіпотиреозі відбувається за рахунок 
уповільнення дегідрогенізації жирних кислот і зниження ліполітичної активності жирової 
тканини, зниження активності катаболічних процесів, уповільнення процесів термогенезу, 
затримки рідини в організмі. В свою чергу, ожиріння – основний компонент ІР синдрому. 
Доведено, що в жировій тканині представлені рецептори до гормонів ЩЗ, а також до ТТГ. 
Враховуючи вплив гормонів ЩЗ на адренорецептори шляхом потенціювання дії катехо-
ламінів, які стимулюють дію глюкозного транспортера ГЛЮТ‐4, стає зрозумілим зни-
ження стимулюючого впливу катехоламінів на рецепторний апарат інсулін-чутливих 
органів-мішеней при гіпотиреозі, що веде до ІР. 
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Новітні дослідження підтверджують, що ожиріння не є еквівалентом ІР, наявність 
ожиріння здатне модифікувати дію інсуліну, але не як домінантний фактор, а як одна 
з причин. Отримано дані, які вказують на існування залежності між рівнем ТТГ і індексом 
маси тіла (ІМТ) у хворих без ожиріння. 

Головна роль в розвитку ІР при ожирінні, яке дуже часто трапляється і при гіпотиреозі, 
належить жировій тканині вісцеральної області, яка має високу метаболічну активність,  
в ній відбуваються як процеси ліпогенезу, так і ліполізу. 

На функцію жирової тканини, а також на процеси ліполізу і ліпогенезу впливають: 
катехоламіни, кортикостероїди, інсулін, а також центральна нервова система. За сучасним 
уявленням, біла жирова тканина є ендокринним органом, в ній синтезується більше  
30 біологічно активних речовин, які беруть участь у регуляції найрізноманітніших функцій. 

В останні роки низка авторів вивчають роль адипонектину, резистину і лептину в ре-
гуляції основного обміну у пацієнтів на тлі зниженої функції ЩЗ. У той же час вирішення 
питання про справжню роль адипоцитокінів у формуванні асоційованої з ожирінням ре-
зистентності до інсуліну є складною задачею через наявність низки суперечливих даних. 
Результати досліджень про участь адипоцитокінів в патогенетичних процесах, як при мані-
фестному, так і при СГ, не дають однозначної відповіді. Останні дослідження показали, що 
у хворих із синдромом гіпотиреозу значно збільшується вміст цитокінів, які спричиняють 
порушення тканинної мікроциркуляції та гіпоксію, що провокує активацію та накопи-
чення вільних радикалів, пошкодження серця, ендотеліальну судинну дисфункцію з на-
ступним посиленням тканинної гіпоксії та порушенням окислювальних процесів. При-
чому замісна гормональна терапія не завжди нормалізує вміст цитокінів. 

Виявлено, що багато з вказаних речовин впливають на чутливість до інсуліну: лептин, 
адипонектин, TNF-α, IL‐6, ВЖК, протеїн, що стимулює ацетилювання, інгібітор актива-
тора плазміногену‐1, трансформуючий фактор росту-β, ангіотензиноген тощо. Адипоцити 
у великій кількості секретують речовини (цитокіни), які за своєю дією поділяються на про-
запальні (TNF, IL‐6, СРБ) та протизапальні (адипонектин, лептин, резистин тощо). Чис-
ленні дослідження свідчать про те, що ІР при ожирінні пов’язана з хронічним запаленням 
і підвищеним рівнем цитокінів, які здатні активувати білки-супресори сигнальних цито-
кінів (SOCS) у тканинах. Внаслідок посиленої активності адипокінів індукується хро-
нічний запальний процес, головним медіатором в якому є СРБ, який на сьогодні визнаний 
маркером ризику серцево-судиних захворювань. 

Рівні СРБ, що наближаються до верхньої межі норми, асоціюються з МС. Проспек-
тивне дослідження M. Christ-Crain і співавт. (2003) першим продемонструвало зростання 
вмісту СРБ крові при прогресуванні тиреоїдної недостатності, дозволивши віднести під-
вищений рівень СРБ до додаткових факторів ризику серцево-судиних захворювань 
при гіпотиреозі. 

 
Ендотеліальна дисфункція та гіпотиреоз.  
Тиреоїдні гормони та ТТГ впливають на ендотеліальну дисфункцію, яка характери-

зується погіршенням ендотелій-залежної вазодилатації в артеріолах у пацієнтів з рівнями 
ТТГ вищими ніж 4,1 мОД/л. Важливо, що гормон Т4 сприяє розслабленню скелетної 
мускулатури, протидіючи артеріолам. Таким чином, тиреоїдні гормони поводяться 
як вазодилататори, діючи головним чином на судини гладеньких м’язів. Гіпотиреоїдний 
стан веде до збільшення судинного опору і вазоконстрикції в системних і ниркових 
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судинах. Як підсумок, дослідження стверджують, що тиреоїдна функція може спричинити 
дисліпідемію через зміну чутливості до інсуліну у здорових осіб і пацієнтів з ЦД 2 типу. 

Мікрогемодинаміка і гіпотиреоз. Важливим компонентом утилізації глюкози є вплив 
інсуліну на кровоток. Порушення цього механізму у тканинах, чутливих до інсуліну, може 
впливати на ІР у хворих на ЦД 2 типу з ожирінням. В умовах дефіциту тиреоїдних гор-
монів погіршуються фізичні властивості еритроцитів, що може спричиняти порушення 
реологічних властивостей крові (з виникненням сладжу, мікротромбів) і, як наслідок, 
позасудинних змін – периваскулярного набряку. Основним патологічним чинником, 
що спричиняє порушення мікрогемодинаміки за деяких хвороб, вважають збільшення 
в’язкості крові, яка впливає на мікрогемоциркуляцію, призводить до виникнення опору 
крові й підвищення кров’яного тиску. Опубліковані дані підтверджують, що зниження 
кровотоку у жировій тканині і м’язах може розглядатися як один з патогенетичних меха-
нізмів розвитку ІР при гіпотиреозі. 

Основний висновок у поясненні більшості метаболічних порушень при гіпотиреозі – 
зниження швидкості кровотоку у жировій тканині. 

Гепатобіліарна система при гіпотиреозі. Гормони ЩЗ регулюють рівень базального 
метаболізму усіх клітин, включаючи гепатоцити, що позначається на функціонуванні 
печінки, а печінка, у свою чергу, метаболізує тиреоїдні гормони, тим самим регулюючи їх 
системні ендокринні ефекти. Печінка виступає як головний орган, який регулює кон-
центрацію тиреоїдних гормонів в крові шляхом регуляції синтезу транспортних білків 
тиреоїдних гормонів, метаболізує гормони ЩЗ шляхом окислювального дезамінування, 
дейодування, кон’югації, а також регулюючи процеси ентеропатичної циркуляції, в ре-
зультаті яких 80-90% йоду, що міститься в організмі, реутилізується і використовується  
в повторному біосинтезі тиреоїдних гормонів. 

Дослідження показують, що навіть при мінімальній тиреоїдній недостатності спосте-
рігається збільшення частоти розвитку дискінезій біліарного тракту за гіпотонічним типом 
з явищами холестазу, порушення процесу розщеплення і всмоктування жирів в свою чергу 
посилює атерогенну дисліпідемію, сприяючи ІР. Поряд з дисфункціональними розладами 
біліарного тракту за гіпокінетичним типом виявляються ознаки порушення функціональ-
ного стану печінки з підвищенням в окремих випадках рівня трансаміназ. Зниження 
функції ЩЗ може впливати безпосередньо на структуру і функцію печінки. При цьому 
зустрічається патологія печінки двох типів: гепатитна та холестатична. 

Патогенетичним механізмом гепатитного порушення є відносна перівенулярна гіпо-
ксія, зумовлена збільшенням потреби печінки в кисні без підвищення печінкового крово-
току. Можливе прогресуюче ураження печінки в умовах вираженої гіпоксії. При холеста-
тичному порушенні відмічається підвищення рівня лужної фосфатази, рівня гамма-глу-
тамілтранспептидази і білірубіну, вказуючи на холестаз. Отже, при гіпотиреозі спосте-
рігається порушення жовчоутворювальної, жовчовидільної функцій печінки, формування 
холестатичного синдрому. Печінка бере безпосередню участь в регуляції метаболізму 
гормонів ЩЗ, регулює їх системні ендокринні ефекти, вона також може діяти як регулятор 
рівня вільного тироксину в крові, змінюючи темп екскреції та реабсорбції гормонів. 

Важливо зазначити, що в печінці синтезуються білки-транспортери глюкози 
(ГЛЮТ‐1-5), серед яких ГЛЮТ‐4 – найважливіший переносник глюкози. Відповідно, кіль-
кість та активність цих білків безпосередньо впливає на вуглеводний обмін, а при дис-
функції печінки це відобразиться на процесах вуглеводного метаболізму. 
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Отже, порушення функції печінки при гіпотиреозі обтяжує цю хворобу і сприяє її 
прогресуванню та формуванню ІР через атерогенну дисліпідемію, зумовлену зниженням 
синтезу ферментних регуляторів ліпідного обміну, внаслідок частих запальних змін 
гепатобіліарної системи, через гіпокінетичну дисфункцію біліарного тракту та холестаз, 
які зменшують виділення жовчних кислот, важливих регуляторів метаболізму ліпідів, 
а також внаслідок негативного впливу на синтез та активність білків-транспортерів глюкози 
(ГЛЮТ‐1-5), що створює передумови для виникнення порушень вуглеводного обміну. 

 
Артеріальна гіпертензія і гіпотиреоз. 
Всупереч традиційним твердженням про те, що гіпотиреоз супроводжується гіпотен-

зією, на сьогодні встановлено, що при гіпофункції ЩЗ у 15-28% хворих спостерігається 
АГ, яка зумовлена підвищенням загального периферичного судинного опору і жорсткістю 
артерій і має низькореніновий характер походження. Зростання периферичного судинного 
опору в тому числі зумовлено компенсаторними гемодинамічними механізмами у від-
повідь на низький ударний і хвилинний об’єм крові. Вважають, що тяжкість гіпотиреозу 
корелює зі ступенем підвищення діастолічного АТ, систолічний АТ підвищується мен-
шою мірою. Додатковим аргументом слугує той факт, що замісна терапія у частини 
пацієнтів з гіпотиреозом призводить до нормалізації підвищеного діастолічного АТ. Вра-
ховуючи новітні дослідження, зокрема доведену ІР при гіпотиреозі, гіпертензію можна 
розглядати також і через послідовні реакції, зумовлені гіперінсулінемією. Інсулін, 
впливаючи на судини безпосередньо, спричиняє їх дилатацію. Але при ІР вазодилатуючий 
ефект нсуліну зникає. 

Хронічна гіперінсулінемія викликає парадоксальну вазоконстрикцію і збільшення хви-
линного об’єму кровотоку в результаті стимуляції симпатичної нервової системи, збіль-
шення об’єму циркулюючої крові під впливом збільшення реабсорбції іонів натрію і води 
в проксимальних і дистальних канальцях нефронів, порушення функції ендотелію і, 
нарешті, звуження просвіту артеріол за рахунок проліферації їх гладком’язових клітин. 
Тобто хронічна гіперінсулінемія призводить до розвитку АГ. Окремі дослідження вка-
зують на переважання нічної гіпертензії у хворих з ІР, що може бути пов’язано з пору-
шенням циркадного ритму симпатичної активності під дією гіперінсулінемії і підвищеного 
вмісту ВЖК в плазмі крові. 

Таким чином, аналіз даних літератури свідчить про недостатнє вивчення метаболічних 
порушень при МС у хворих зі змінами функціонального стану ЩЗ. 

Отже, МС є одним із найбільш дискусійних синдромів. При цьому, незважаючи  
на наявність значної кількості робіт, присвячених вивченню частоти та поширеності МС  
у різних регіонах, слід підкреслити, що проведено лише поодинокі дослідження з охоп-
ленням населення різних клімато-географічних зон та вивчення функціонального стану 
ЩЗ. Вплив порушеної функції ЩЗ на реалізацію інсулінового ефекту досліджується наразі 
в небагатьох роботах. 

Це свідчить про актуальність досліджень, присвячених діагностиці та лікуванню МС  
в поєднанні із захворюваннями ЩЗ, особливо пов’язаних з їх гіпофункцією. 

Отже, необхідність удосконалення способів діагностики та лікування хворих на МС  
з ЦД 2 типу зумовлена тим, що до останнього часу при лікуванні хворих на цю патологію 
не приділялося належної уваги функціональному стану ЩЗ. 
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Результати особистих досліджень. 
На базі кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного універ-

ситету обстежено 360 осіб, які постійно проживають у Карпатському регіоні України,  
з них 330 хворих на МС з ЦД 2 типу та гіпотиреозом, які знаходилися на стаціонарному 
лікуванні в ендокринологічному відділенні обласної клінічної лікарні. Обстежених хворих 
поділили на чотири групи залежно від наявності ЙД і гіпотиреозу. В результаті досліджень 
доведено: 
1.  МС за умов йодної недостатності, крім стандартних компонентів МС за критеріями 

IDF, характеризується зниженням функції ЩЗ, порушенням гуморальних механізмів, 
дисбалансом адипоцитокінів, прозапальних цитокінів, гормонів ТТГ і кортизолу, фор-
муванням ІР, стійкими імунологічними відхиленнями, дезінтеграцією антиоксидант-
ного захисту, зростанням оксидативного стресу, формуванням НАЖХП, збільшенням 
ступеня ризику загальної серцево-судинної смертності. 

2.  Передумовами розвитку гіпотиреоз-індукованого МС у хворих на ЦД 2 типу за умов 
ЙД є незадовільний глікемічний контроль, формування ІР високого ступеня, гіперін-
сулінемія та гіперкортизолемія на тлі гіпотиреозу, що підтверджується прямим 
кореляційним взаємозв’язком між ІР (за показником HOMA IR) і рівнем ТТГ (r=0,5837, 
р=0,0001). 

3.  МС з ЦД 2 типу в поєднанні з гіпотиреозом характеризується вираженою дисліпі-
демією, прогресуванням ІР, оксидативним стресом, дезінтеграцією активності фермен-
тів антиоксидантного захисту. Доведено наявність вірогідно вищого ступеня окси-
дативного стресу та глибшого пригнічення антиоксидантних систем у хворих на МС  
з ЦД 2 типу у поєднанні з явним гіпотиреозом. Кореляційний взаємозв’язок дислі-
підемії з ТТГ підтверджує наявність кардіоваскулярного ризику при МС з ЦД 2 типу  
у поєднанні з гіпотиреозом. 

4.  Важлива роль в механізмі ІР належить дисбалансу активності ферментів сироватки 
крові. Особливістю хворих на МС з ЦД 2 типу в поєднанні з гіпотиреозом є суттєвіше 
підвищення активності аспартатамінотрансферази (АсАТ) та аланінамінотрансферази 
(АлАТ) та зниження концентрації холінестерази. Доведено кореляційний взаємо-
зв’язок між функціональним станом ЩЗ і активністю ферментів печінки.  

5.  Характерною ознакою гіпотиреоз-індукованого МС є дисбаланс гормонів жирової тка-
нини: зниження рівня адипонектину (у 6,5 рази) та підвищення резистину (в 2,3 рази)  
в сироватці крові. Зворотний кореляційний взаємозв’язок виявлено між показниками 
HOMA IR і адипонектином у всіх обстежених хворих на МС (r= –0,3593, р=0,003). 
Особливо виражений він був у групі хворих на МС з ЦД 2 типу в поєднанні з гіпоти-

реозом (r= –0,8972, р=0,039), у пацієнтів, що проживають в умовах ЙД (r= –0,5575, 
р=0,004), та у хворих з наявністю неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) (r= –0,4698, 
р=0,004). 

Зворотний кореляційний взаємозв’язок між рівнем ТТГ і адипонектином виявлено  
у всіх хворих на МС (r= –0,2651, р=0,0418), а в умовах ЙД (r= –0,4723, р=0,031) у хворих  
з наявністю НАСГ (r= –0,5052, р=0,006). Вміст адипонектину в сироватці крові також 
негативно корелює з тяжкістю дисліпідемії, абдомінальним ожирінням (ОТ), показником 
TNF-α та кортизолом. Зворотний кореляційний взаємозв’язок виявлено між показниками 
HOMA IR і йодурією (r=0,238, р=0,0052). 
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6.  Гіпотиреоз-індукований МС з ЦД 2 типу в умовах йодної недостатності характеризу-
ється формуванням мікрозапалення, активацією системи прозапальних цитокінів 
(збільшення TNF-α в 4,2 рази, ІL‐6 в 6,9 рази) та гострофазових білків (збільшення СРБ 
в 11,8 рази) і відіграє важливу роль у формуванні синдрому ІР. Доведено взаємозв’язок 
потужності запальної відповіді з функціональним станом ЩЗ та ІР. Прямий кореляцій-
ний взаємозв’язок виявлено між рівнем ТТГ і TNF-α (r=0,692, р=0,001), ТТГ і ІL‐6 
(r=0,584, р=0,001), ТТГ і СРБ (r=0,549, р=0,001). 

7.  У хворих на МС з ЦД 2 типу в умовах ЙД відмічено стійкі імунологічні відхилення, які 
класифікуються нами як вторинний набутий не-СНІД-асоційований метаболічний 
імунодефіцит. Виявлено два варіанти імунопатологічних розладів: І варіант – пору-
шення функції клітинного імунітету, фагоцитозу з компенсаторною активацією гумо-
ральної ланки імунітету; ІІ варіант проявляється зниженням загальної кількості Т-лім-
фоцитів (CD3) на 22%, Т-лімфоцитів-хелперів (CD4) на 45%, Т-цитотоксичних лімфо-
цитів (CD8) на 27%, зниженням імунорегуляторного індекса (CD4\CD8) до 1,23, зни-
женням рівня IgG та підвищенням рівнів IgM, IgA. Він є прогностично несприятливий 
і характерний для гіпотиреоз-індукованого МС з ЦД 2 типу. 

8.  Диференційоване лікування хворих на гіпотиреоз-індукований МС на тлі ЦД 2 типу  
в умовах ЙД з використанням препарату L-тироксину та калію йодиду, гепатопротек-
торів, статинів на тлі базової цукрознижувальної терапії (метформін) дозволяє норма-
лізувати функцію ЩЗ. 
 
Наведені результати дослідження свідчать про тісний зв’язок та взаємозумовленість 

порушень вуглеводного, ліпідного обміну, оксидативного стресу та антиоксидантного 
захисту, нейрогуморальних, імунологічних механізмів гомеостазу, функціонального стану 
печінки та ЩЗ, гормонів жирової тканини адипоцитокінів у хворих на МС з ЦД 2 типу  
в умовах ЙД. Це дозволило нам з урахуванням нових даних сформулювати нову загальну 
патогенетичну концепцію розвитку та прогресування гіпотиреоз-індукованого МС  
у хворих на ЦД 2 типу, що мешкають в умовах йодної недостатності. 

Гіпотиреоз-індукований МС – це група клінічних та обмінних розладів: абдомінальне 
ожиріння, АГ, НАСГ, хронічна гіперглікемія, незадовільний глікемічний контроль, гіпер-
інсулінемія, гіперкортизолемія, ІР, дисліпідемія, оксидативний стрес, дезінтеграція анти-
оксидантного захисту, дисбаланс адипоцитокінів – знижений рівень адипонектину та під-
вищений рівень резистину, активація системи прозапальних цитокінів (ІL‐6, TNF-α) та 
гострофазних протеїнів на тлі зниженого функціонального стану ЩЗ (рис. 1). 

Таким чином, діагноз гіпотиреоз-індукованого МС у хворих на ЦД 2 типу в умовах 
йодної недостатності базується на загальновизнаних критеріях. Перш за все, за наявності 
абдомінального ожиріння (ОТ – менше ніж 80 см у жінок та менше ніж 94 см у чоловіків; 
ІМТ більше ніж 24 кг/м2), АГ (рівень АТ більше ніж 130/85 мм рт. ст.), дисліпідемії (вміст 
у крові ХС більше ніж 4,8 ммоль/л, вміст у крові ЛПНЩ більше ніж 3,0 ммоль/л, вміст  
у крові ЛПВЩ менше ніж 1,03 ммоль/л у чоловіків та 1,29 ммоль/л у жінок, вміст у крові 
ТГ більше ніж 1,7 ммоль/л), ІР, стеатогепатиту, захворювань серця. Специфічними крите-
ріями гіпотиреоз-індукованого МС у хворих на ЦД 2 типу є визначення в сироватці крові 
рівня ТТГ, Т3, Т4. При діагностиці МС в умовах йодної недостатності у хворих на ЦД  
2 типу нами рекомендується встановлювати не лише наявність ІР та гіпотиреозу, а і їх сту-
пінь тяжкості за показниками відповідно HOMA IR: HOMA IR = глюкоза крові натще 
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(ммоль/л) × інсулін крові натще (мкОД/мл) / 22,5 (в нормі ≤2,77) та рівнем ТТГ в крові. 
Слід вважати інсулінорезистентність І ступеня при рівнях HOMA IR у межах 2,78-19,0,  
ІІ ступеня – 20,0-50,0, ІІІ ступеня – >50,0. 

 

 
 
Факторами ризику гіпотиреоз-індукованого МС є зрілий та похилий вік пацієнта, надли-
шок маси тіла, ЦД 2 типу, дисліпідемія, збільшення активності АлАТ, АсАТ/АлАТ більше 
ніж 1, активація оксидативного стресу та пригнічення антиоксидантних систем, зниження 
рівня адипонектину та підвищення рівня резистину в сироватці крові, гіперактивація 
окремих прозапальних цитокінів (ІL‐6, TNF-α) та гострофазних протеїнів (підвищений 
рівень СРБ), виснаження клітинної ланки імунітету (зниження рівнів CD3, CD8, CD16, 
CD4\CD8), пригнічення гуморального імунітету (недостатній рівень IgG), явний або 
субклінічний гіпотиреоз. Нами запропоновано алгоритм діагностики гіпотиреоз-індуко-
ваного МС (рис. 2). 

Основна ідея створення концепції гіпотиреоз-індукованого МС полягає у визначенні 
популяції із високим серцево-судинним ризиком. Тому проведення профілактичних за-
ходів щодо модифікації способу життя та використання адекватних лікарських засобів 
може значно покращити показники здоров’я та попередити виникнення і прогресування 
як атеросклеротичного ураження судин, так і ЦД 2 типу, які, в свою чергу, нерозривно 
пов’язані із підвищенням захворюваності і смертності в популяції. 

Отже, необхідність удосконалення способів діагностики та лікування хворих на МС  
з ЦД 2 типу зумовлена тим, що до останнього часу при лікуванні хворих на цю патологію 
не приділялося належної уваги функціональному стану ЩЗ, ступеню ІР, явищам стеатозу 
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та стеатогепатиту, імунологічним відхиленням. У зв’язку із цим постає проблема поглиб-
леного вивчення механізмів лікувального впливу та терапевтичної ефективності нових 
лікарських засобів – коректорів порушень метаболічної ланки гомеостазу, ІР, імунної 
системи, функціонального стану ЩЗ в умовах ЙД. 

Нами доведено ефективність застосування препарату групи бігуанідів метформіну  
при ЦД 2 типу в поєднанні з гіпотиреозом. Встановлено ефективність застосування гіполі-
підемічних (статинів) препаратів, які є ефективними засобами патогенетичної терапії 
хворих на МС з ЦД 2 типу та гіпотиреозом з метою нормалізації ліпідного спектра крові. 
Призначення препаратів калію йодиду є найдоцільнішим методом лікування ендемічного 
зоба. Таким чином, алгоритм діагностики МС за критеріями IDF в умовах йодної недо-
статності рекомендується доповнити визначенням функції ЩЗ за рівнем її гормонів в си-
роватці крові (ТТГ, вільних Т3 та Т4), УЗД ЩЗ, необхідно встановлювати наявність ІР, 
гіпотиреозу, їх ступінь тяжкості за показниками HOMA IR: HOMA IR = глюкоза крові 
натще (ммоль/л) × інсулін крові натще (мкОД/мл) / 22,5 (в нормі ≤2,77), що дає можливість 
підвищити ефективність ранньої діагностики та лікування гіпотиреозу і попередити 
серцево-судинні ускладнення.  

 

 
 
З метою прогнозування розвитку гіпотиреоз-індукованого МС рекомендується визна-

чати його фактори ризику: зрілий та похилий вік пацієнта, надлишок маси тіла, ЦД 2 типу, 
дисліпідемію, збільшення активності АлАТ, співвідношення активності АсАТ/АлАТ >1, 
активацію оксидативного стресу та пригнічення антиоксидантних систем, зниження рівня 
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адипонектину та підвищення рівня резистину в сироватці крові, гіперактивацію проза-
пальних цитокінів (ІL‐6, TNF-α) та гострофазних протеїнів (підвищений рівень СРБ), 
виснаження клітинної ланки імунітету (зниження рівнів CD3, CD8, CD16, CD4\CD8), 
пригнічення гуморального імунітету (недостатній рівень IgG), явний або субклінічний 
гіпотиреоз. 

В умовах йодної недостатності за наявності МС рекомендується визначати медіану 
йодурії і рівень ТТГ та призначати препарати калію йодиду в дозі 200 мкг/добу і за необ-
хідності L-тироксин в дозі 50-200 мкг/добу. На вітчизняному фармацевтичному ринку 
калію йодид представлений засобом Йодофол (калію йодид 200 мкг і фолієва кислота  
400 мкг) компанії World Medicine. З метою нормалізації ліпідного спектра крові у хворих 
на МС з ЦД 2 типу в умовах йодної недостатності рекомендується використовувати гіпо-
ліпідемічні препарати. 

У хворих на МС з ЦД 2 типу за наявності НАЖХП рекомендується включати в ліку-
вальний комплекс гепатопротектори. Це дозволяє усунути клінічні та біохімічні ознаки 
стеатогепатиту, інсулінорезистентності, нормалізувати рівень глікемії та інсулінемії, по-
кращити функціональний стан печінки, ліпідний баланс крові, загальмувати прогресу-
вання стеатогепатиту. 

Пріоритетність результатів наших досліджень підтверджується також двома деклара-
ційними патентами України на корисну модель (Пат. 41756U, МПК (2009) А61К31/35. 
Спосіб імунокорекції у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом / Н.В. 
Скрипник, І.О. Якубовська, Спосіб діагностики гіпотиреоз-індукованого метаболічного 
синдрому / Н.В. Скрипник, П.М. Боднар.   
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ПОШИРЕНІСТЬ ТИРЕОЇДНОЇ ПАТОЛОГІЇ СЕРЕД ВАГІТНИХ  
В УКРАЇНІ (2003-2016 рр.) ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

 
Мета дослідження. Визначення поширеності тиреоїдної патології серед вагітних про-

тягом 2003-2016 рр. та дослідження впливу застосування комплексу Йодофол, що містить 
йодид калію (200 мкг) та фолієву кислоту (400 мг) на ультразвукові параметри щитопо-
дібної залози (ЩЗ) жінок. Матеріали та методи. Використана ф. 21 «Звіт про медичну 
допомогу вагітним, роділлям і породіллям». Розглядали більш ніж 1 млн вагітних, які пере-
бували під наглядом жіночих консультацій протягом 2003-2016 рр. Частоту розраховували 
на 1000 вагітних. 

Результати. Поширеність захворювань ЩЗ, які були або виникли під час вагітності 
та ускладнюють вагітність, пологи і післяпологовий період в Україні протягом 2003-2016 
рр. становила 64,47±0,08 на 1000 вагітних, які перебували під наглядом жіночих 
консультацій, у тому числі поширеність дифузного зоба І ступеня – 45,77±0,07‰. Поши-
реність захворювань ЩЗ серед вагітних зменшилася на 25,40% – з 72,78±0,14‰ у 2003- 
2007 рр. до 57,64±0,09‰ у 2013-2016 рр. (р<0,001), а дифузного зоба І ступеня зменшилася 
на 21,17% – з 50,13±0,12‰ у 2003-2007 рр. до 41,37±0,12‰ у 2013-2016 рр. (р<0,001). 

Заключення. Доведено, що застосування препарату Йодофол на етапі планування 
вагітності сприяло нормалізації розмірів щитоподібної залози. 

Ключові слова: тиреоїдна патологія, вагітність, калію йодид, фолієва кислота. 
 
Під час планування вагітності особливу увагу звертають на тиреоїдну патологію [1]. В 

Україні захворювання щитоподібної залози (ЩЗ) серед ендокринної патології посідають 
за поширеністю перше місце [2]. Так, за даними Державного закладу «Центр медичної 
статистики МОЗ України», поширеність дифузного зоба II-III ступенів (E01.0, E04.0) у 
2016 р. становила 409,4 на 100 тис. всього населення, а у 2017 р. – 402,2. В етіології 
тиреоїдної патології важлива роль належить спадковій схильності, нестачі йоду  
та інших мікроелементів [3]. Про важливість достатнього надходження йоду до організму 
людини для нормального функціонування ЩЗ свідчить той факт, що у МКХ-Х  
у розділі «Хвороби щитоподібної залози (Е00 – Е07)» три рубрики з восьми присвячені 
захворюванням, які розвиваються внаслідок нестачі йоду, а саме: «Е00 синдром природ-
женої йодної недостатності»; «Е01 – хвороби щитоподібної залози, пов’язані з йодною 
недостатністю, та подібні стани», що включає дифузний та вузловий зоб; «Е02 субклі-
нічний гіпотиреоз унаслідок йодної недостатності». Щитоподібна залоза – ендокринний 
орган, який безпосередньо включається в адаптаційні процеси, спричинены впливом  
на організм різних за етіологією чинників середньої та низької інтенсивності [4]. Одним із 
таких чинників можна вважати вагітність, яка висуває організму жінки підвищені вимоги, 
внаслідок чого в цей час можуть виникати (і часто виникають) захворювання ЩЗ. 
З’являється все більше фактів, які свідчать про те, що дія негативних чинників на жінку під 
час вагітності призводить до так званого внутрішньоутробного програмування,  
що означає дисбаланс розвитку систем плода – переваг розвитку ендокрин ної системи, у 
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той час як розвиток нервової та імунної системи затримується, в результаті чого відбу-
вається розлад процесів гомеостазу [5-7]. Такий дисбаланс відображається на стані адап-
тованості та здоров’я дитини, що проявляється у розвитку мультифакторних, у тому числі 
ендокринних захворювань. 

Однією з передумов нормальної роботи ЩЗ є достатнє надходження йоду до організ-
му. В аспекті преконцепційної підготовки необхідно розглянути одночасне застосування 
ще й фолієвої кислоти, що дає можливість запобігти певною мірою дефектам нервової 
трубки плода [8]. 

Мета дослідження. Визначення поширеності тиреоїдної патології серед вагітних про-
тягом 2003-2016 рр. та дослідження впливу застосування комбінованого комплексу Йодо-
фол, що містить йодид калію (200 мкг) та фолієву кислоту (400 мг), на ультразвукові пара-
метри ЩЗ жінок, які звернулися до Київського обласного центру охорони здоров’я матері 
та дитини з приводу планування вагітності. 

Матеріали та методи. Поширеність захворювань ЩЗ у вагітних визначали за дани-
ми ф. 21 «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділ- лям і породіллям». Розглядали понад 
1 млн вагітних, які перебували під наглядом жіночих консультацій протягом 2003-2016 рр. 
Частоту патології ЩЗ у вагітних визначали як відношення кількості зареєстрованих хво-
роб ЩЗ, які були до вагітності або виникли під час вагітності та ускладнюють вагітність, 
пологи та післяпологовий період, до кількості вагітних, що перебували під наглядом жі-
ночих консультацій. Частоту розраховували на 1000 вагітних. 

Вивчали вплив препарату Йодофол, що містить йодид калію (200 мкг) та фолієву 
кислоту (400 мг), на ультразвукові параметри ЩЗ жінок. Жінкам, які звернулися до КЗ 
Київської обласної ради «Київський обласний центр охорони здоров’я матері і дитини»  
з приводу планування вагітності, було проведено ультразвукове обстеження (УЗО) ЩЗ  
та визначено рівень тиреотропного гормону крові. Для дослідження відібрані пацієнтки,  
у яких діагностовано дифузний зоб І ступеня (47 осіб) та вузловий зоб І ступеня (35 осіб, 
розміри вузлових утворень до 1 см) без порушення функції ЩЗ. Препарат призначали жін-
кам за 3 міс. до планованого зачаття, тривалість лікування становила 6 міс. Після закінчення 
лікування проведений УЗ-контроль ЩЗ. 

Результати дослідження та їх обговорення. Поширеність захворювань ЩЗ, які були 
до вагітності, або виникли під час вагітності та ускладнюють вагітність, пологи і після-
пологовий період в Україні за 2003-2016 рр. дорівнювала 64,47±0,08 на 1000 вагітних,  
які перебували під наглядом жіночих консультацій (мал. 1). За періодами спостере-
ження відбувалося зменшення поширеності на 25,40% з 72,78±0,14‰ у 2003-2007 рр. 
до 57,64±0,09‰ у 2013-2016 рр. (р<0,001). Зниження показника відзначали після 2004 р., 
який у 2013 р. становив по відношенню до 2004 р. 34,57% – 56,17±0,26 проти 75,59±0,33‰ 
відповідно. 

Протягом 2003-2016 рр. переважну частину захворювань ЩЗ становив дифузний зоб  
I ступеня, який був або виник під час вагітності і ускладнював вагітність, пологи і після-
пологовий період. Його поширеність дорівнювала 45,77±0,07 на 1000 вагітних, які перебу-
вали під наглядом жіночих консультацій (мал. 2). За періодами спостереження відбулося 
зменшення поширеності на 21,17% – з 50,13±0,12‰ у 2003-2007 рр. до 41,37±0,12‰  
у 2013-2016 рр. (р<0,001). Зменшення показника відзначали після 2005 р., який у 2013 р. 
досяг найменшого значення за весь період. Порівняно з 2005 р. показник зменшився  
в 1,25 разу – 41,01±0,22 проти 51,20±0,27‰ відповідно. 
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Ймовірно зменшення показника могло відбутися завдяки застосуванню препаратів 
йоду серед вагітних, що регламентовано наказом МОЗ України №417 від 15.07.2011 р. [9], 
популяризації використання йодованої солі, збільшенню точності встановленого діагнозу 
завдяки застосуванню ультразвукового методу обстеження. Тим не менше, значення по-
казника залишається високим і значущим. 

Результатом застосування препарату Йодофол протягом 6 міс серед жінок, у яких вста-
новлено діагноз «Дифузний зоб І ступеня, еутиреоз» (47 осіб) стала нормалізація розмірів 
ЩЗ у 40 (85,11±5,19%) пацієнток, у 5 (10,64±4,50%) осіб розміри ЩЗ зменшилися, але  
не досягли нормальних значень, 2 (4,26±2,94%) пацієнтки не з’явилися на контрольне об-
стеження. 

Під час застосування препарату Йодофол серед жінок з діагнозом «Вузловий зоб І сту-
пеня, еутиреоз» (35 осіб, розміри вузлових утворень до 1 см, тривалість лікування 6 міс.)  
у 18 осіб (51,43±8,45%) відбулася нормалізація структури ЩЗ (розміри утворень в ЩЗ  
не перевищували 5 мм), у 12 (34,29±8,02%) пацієнток лікування не вплинуло на вузлові 
утворення (в даній групі у 10 жінок були виявлені утворення розмірами від 6 до 10 мм,  
і лише у 2 пацієнток розміри утворень становили до 5 мм), 5 (14,29±5,91%) пацієнток  
не з’явилися на контрольне обстеження. 

 
Висновки 

 Поширеність захворювання щитоподібної залози (ЩЗ), які були або виникли під час 
вагітності та ускладнюють вагітність, пологи і післяпологовий період в Україні  
за 2003–2016 рр. дорівнювала 64,47±0,08 на 1000 вагітних, які перебували під нагля-
дом жіночих консультацій, у тому числі поширеність дифузного зоба І ступеня – 
45,77±0,07‰. 

 Поширеність захворювання ЩЗ серед вагітних зменшилася на 25,40% –  
з 72,78±0,14‰ у 2003-2007 рр. до 57,64±0,09‰ у 2013-2016 рр. (р<0,001), а дифузного 
зоба І ступеня зменшилася на 21,17% – з 50,13±0,12‰ у 2003- 2007 рр. до 41,37±0,12‰ 
у 2013-2016 рр. (р<0,001). 

 Застосування препарату Йодофол на етапі планування вагітності сприяло нормалізації 
розмірів ЩЗ. 
 

 
 

Мал. 1. Поширеність в Україні захворювань ЩЗ, які були або виникли під час вагітності  
а ускладнюють вагітність, пологи і післяпологовий період, 2003-2016 рр., ‰ 

 

73.175.674.271.470.166.463.961.460.158.156.257.257.660.2

72.8
62.057.6

0
10
20
30
40
50
60
70
80



22 

 
 

Мал. 2. Поширеність в Україні дифузного зоба I ступеня, який був або виник під час вагітності  
і ускладнює вагітність, пологи і післяпологовий період, 2003-2016 рр., ‰ 
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ПРОФИЛАКТИКА ГЕСТАЦИОННОЙ АНЕМИИ У ЖЕНЩИН  

В ПРЕГАВИДАРНЫЙ ПЕРИОД И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что применение комплекса 

витаминов и минералов (Эмфетал) в прегравидарный период и во время беременности  
у женщин группы высокого риска по развитию анемии и гестозов позволяет уменьшить 
вероятность перинатального риска; восполняет повышенную потребность беременной  
в витаминах и минералах; уменьшает риск возникновения угрозы прерывания, частоты  
и тяжести гестационной анемии и гестозов; нормализует функциональное состояние 
ФПК; положительно влияет на течение беременности, родов и состояние новорожденного. 

 Ключевые слова: прегравидарная подготовка, беременность, гестационная анемия, 
гестоз, комплекс витаминов и минералов. Изучение роли микроэлементов в организме 
человека занимает особое место. К этому вопросу впервые обратились в середине XIX в., 
когда была установлена роль йода в возникновении эндемического зоба. Затем была вы-
явлена биологическая роль микроэлементов как факторов, оказывающих значительное 
влияние на ход и направленность обменных процессов. Оказалось, что микроэлементы 
обладают способностью вступать во взаимодействие с белками и образовывать с ними ме-
таллоорганические комплексы. В ряде случаев последние становятся настолько специфи-
чными, что без микроэлементного компонента тот или иной химический регулятор теряет 
свою активность [1, 2]. Неадекватное поступление микроэлементов в организм человека 
способствует (в зависимости от степени их дефицита или избытка) или количественным 
физиологическим изменениям в пределах обычной регуляции, или значительным наруше-
ниям метаболизма, или возникновению специфических болезней. Болезни и симптомы, 
обусловленные дефицитом, избытком или дисбалансом микроэлементов, называют мик-
роэлементозами. Одним из основных признаков жизненной необходимости микроэле-
мента является его участие в специфической метаболической функции. Из 50 элементов, 
присутствующих в живом организме, 26 являются необходимыми для него. Микроэле-
ментами названы 14 элементов, поскольку их концентрация в организме не превы-
шает 0,01%. В число необходимых микро элементов включены железо, медь, цинк, мар-
ганец, кобальт, селен, олово, молибден, никель, кремний, ванадий, хром, фтор, йод [3-5]. 
Наиболее известными примерами недостаточности одного микроэлемента являются: 
железодефицитная анемия; эндемический зоб; флюороз зубов, обусловленный избыточ-
ным потреблением фтора с питьевой водой; ослабление иммунитета, раннее появление 
хронических болезней [2, 3, 5]. При беременности недостаточность микроэлементов и вита-
минов проявляется в I триместре нарушением процессов плацентации, патологией эмбриона, 
гибелью его; во II и III триместрах – нарушением формирования и функционирования 
сердечнососудистой, нервной, эндокринной, пищеварительной систем у плода [6-8]. 

Принимая во внимание сложившуюся демографическую ситуацию в Украине, особое 
значение приобретает раз работка активной подготовки женщины к планируемой бере-
менности. Цель прегравидарной подготовки – выявление факторов риска развития аку-
шерских осложнений, оптимизация защитно приспособительных реакций гомеостаза, 
коррекция метаболических сдвигов у женщин [7, 8]. Рассматривая одну из задач для дости-
жения цели – профилактику полигипомикроэлементозов, мы учитывали роль витаминов 
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и микроэлементов, так как они наравне участвуют в метаболических процессах путем 
активирования ферментов, гормонов, витаминов и ряда белков. Беременность, даже при 
условии ее физиологического течения, сопровождается напряженностью всех видов об-
мена. Эти изменения возникают уже с I триместра беременности и на растают по мере 
функциональной перестройки эндокринной системы [6, 7, 9]. Дисбаланс микроэлемент-
ного обмена тесно связан с активностью некоторых энзимов, витаминов и металлобиоти-
ков (железо, кобальт, магний, медь, цинк), что негативно влияет на эритропоэз, снижает 
уровень общей иммунологической реактивности, способствует атрофическим измене-
ниям слизистых оболочек, эпителия половых желез и росту инфекционных заболеваний. 
Наиболее значимые изменения происходят при развитии преэклампсии, когда нарушается 
и микроциркуляция в тканях, что приводит к развитию гипоксии, ацидозу и следовому 
растворению минеральной основы кости. У беременных с поздним гестозом нарушения 
обмена приводят к нарушению эластичности эритроцитов и реологических свойств крови, 
маточно-плацентарного кровообращения, формированию хронической плацентарной недо-
статочности, а сниженный уровень эстрогенов оказывает антикатаболическое действие  
на костную ткань, повышая активность остеокластов и уменьшая синтез белковой мат-
рицы кости [9-11]. Беременность предрасполагает к возникновению желе зодефицитного 
состояния (ЖДС), поскольку в этот период происходит повышенное потребление железа, 
необходимого для развития плаценты и плода. Развитие анемии связано и с гормональной 
перестройкой организма беременной, развитием раннего гестоза, который сопровожда-
ется нарушением всасывания железа, магния, фосфора, необходимых для кроветворения. 
Основной причиной является про грессирующий дефицит железа, связанный с его ути-
лизацией на нужды фетоплацентарного комплекса и для увеличения массы циркули-
рующих эритроцитов. Потребление железа в течение беременности увеличивается  
до 3,5-4 мг/сутки (в I триместре – на 0,6-0,8 мг/сутки; во II триместре – до 2,8-4 мг/сутки;  
в III триместре – до 10-12 мг/сутки). За весь гестационный период на кроветворение 
расходуется 500 мг железа; на потребности плода – 280-290 мг; на функционирование 
плаценты – 25-100 мг. Суммарная потребность в железе составляет 1020-1060 мг. К концу 
беременности неизбежно наступает обеднение организма матери железом – в связи с депо-
нированием его в фетоплацентарном комплексе – 450 мг (для обеспечения костномоз-
гового кроветворения плода), увеличением объема циркулирующей крови – около 500 мг, 
в послеродовой период в связи с физиологической кровопотерей во время родов – 150-
200 мг и лактацией – 400 мг. Потери железа при каждой беременности, в родах и за время 
лактации составляют 1200-1400 мг, в итоге происходит обеднение депо железа на 50%. 
Для восстановления потраченного запаса железа женщине требуется не менее 2-3 лет. 
Течение беременности у женщин с анемией часто сопровождается целым рядом осложне-
ний: акушерских (невынашивание, преэклампсия, плацентарная недостаточность, сла-
бость родовой деятельности, кровотечения) и перинатальных (гипоксия плода, задержка 
его развития). Послеродовой период осложняется гнойновоспалительными заболева-
ниями (у 14%) и гиполактацией (у 36%) родильниц [12-14]. Основное место в лечении 
железодефицитной анемии (ЖДА) беременных отводится железосодержащим препа-
ратам, однако следует помнить и о синергичном участии микроэлементов меди и марганца 
в этиологии и патогенезе ЖДА. Для успешной терапии ЖДА необходимо учитывать осо-
бенности взаимодействия микроэлементов в живом организме. Усиленное поступление 
извне одного микроэлемента может повлечь целый ряд нарушений функций других 
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взаимосвязанных микроэлементов. При ЖДА наблюдается дефицит железа, меди и мар-
ганца в плаценте, что свидетельствует о срыве процессов адаптации. Единственным без-
опасным способом коррекции является введение микро элементов в комбинации. Даже 
здоровая беременность влечет за собой напряженность всех резервных компенсаторно-
приспособительных механизмов организма. Дисбаланс минерального обмена отражается 
негативно прежде всего на системе мать–плацента–плод. Наличие анемии у женщин дето-
родного возраста повышает риск патологии беременности, родов и развития плода [15-17]. 
Таким образом, применение лекарственных средств на основе поливитаминов и комп-
лекса минералов может об легчить течение беременности, предупредить такие ослож-
нения, как гестоз, гестационная анемия, плацентарная дисфункция, задержка развития 
плода и др. Цель настоящего исследования – снижение частоты и тяжести гестационной 
анемии у женщин группы риска путем профилактического приема комплекса витаминов 
и микроэлементов в прегравидарный период и во время гестации. Согласно рекоменда-
циям МЗ Украины, показаниями для профилактического приема комплекса витаминов  
и минералов являются: периконцепционная профилактика; нормальное течение беремен-
ности; преждевременное прерывание беременности; преэклампсия; заболевания сер-
дечнососудистой системы у беременных; воспалительные заболевания почек у беремен-
ных; физиологическое течение послеродового периода [18]. 

 
Материалы и методы. Было проведено комплексное обследование 100 женщин  

в возрасте от 18 до 38 лет, которые наблюдались до беременности и были родоразрешены 
на базе КОЦОЗМиР, проживали в Киевской области и составляли группу риска по раз-
витию анемии. Контрольную группу составили 50 беременных соматически здоровых, 
которые не планировали беременность. Беременные были разделены на 2 группы. Наблю-
даемым обеих групп было рекомендовано питание, сбалансированное по содержанию 
белков, жиров, углеводов и энергетической ценности, обогащенное свежими овощами  
и фруктами. Во всех случаях осложнения беременности пациентки получали лечение  
по стандартной схеме. Женщины ІІ группы в прегравидарный период (в течение месяца  
до планируемой беременности), с 4-й по 8-ю неделю и с 22-й по 26-ю неделю беремен-
ности получали во время еды по 2 таблетки в сутки препарата Эмфетал, производства 
«Кенди Фарма» компании World Medicine. Сроки профилактического применения нашей 
методики были обусловлены результатами предыдущих исследований, которые показали, 
что основные акушерские ослож нения (угроза прерывания, гестационная анемия, гестоз, 
плацентарная дисфункция) возникают именно с 26-й по 32-ю неделю беременности.  
В комплекс проведенных исследований были включены клинико-лабораторные, эхогра-
фические, допплерометрические, кардиотокографические, эндокринологические, функ-
циональные и статистические методы. Группы больных были подобраны с соблюдением 
принципа рандомизации. Средний возраст женщин, уровень cопутствующей генитальной 
и соматической патологии были идентичными в обеих группах. Состояние участниц ис-
следования оценивалось по клинической картине течения процесса беременности, разви-
тие анемии определялось по гематологическим показателям. С целью оценки гематологи-
ческого статуса и обмена железа были использованы цитологические, биофизические  
и биохимические методы. Нарушения функции ФПК диагностировали на основании опре-
деления уровня гормонов в крови (Е2, Е3, Пг, ПЛ, Кр, ХГЧ), проведения плацентометрии 
и фетометрии (УЗИ), допплерометрии маточно-плацентарного и плодового кровотока; 
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кардиотокографическое наблюдение осуществлялось с подсчетом интегрального пока-
зателя страдания плода (ПСП). Исследования проводили в 10-12 нед., в 28-32 нед. и в 36-
37 нед. беременности. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют об особенностях клинического течения гестационного периода. Так,  
в 1-й половине беременности нужно отметить увеличение частоты всех осложнений бере-
менности у женщин І группы, а именно таких, как ранний гестоз (І группа – 12%; ІІ груп-
па – 8%), анемия (І группа – 32%; ІІ группа – 16%), плацентарная недостаточность (І груп-
па – 48%; ІІ группа – 28%), угроза прерывания (І группа – 28%; ІІ группа – 16%) и обо-
стрение соматической патологии (І группа – 16%; ІІ группа – 12% соответственно). 
Такая же закономерность была и после 20-й недели гестации. Так, у женщин І группы  
во 2й половине гестации чаще была выявлена гестационная анемия (76%), угроза преры-
вания (56%), преэклампсия (52%), плацентарная не достаточность (48%), которая в боль-
шинстве случаев при водила к задержке развития плода. В сравнении с этим частота пере-
численных осложнений во ІІ группе была на поря док меньше. В структуре гестационной 
анемии в І группе преобладала преимущественно анемия средней степени тяжести (47,4%) 
и тяжелая (28,9%), и преэклампсия чаще всего бы ла средней степени тяжести и тяжелая 
(34,6% и 42,3%). В отличие от этого беременность женщин ІІ группы чаще осложнялась 
анемией легкой и средней степени тяжести (50% и 40%) и легкой преэклампсией (56,3%). 
Безусловно, описанные особенности течения беременности у женщин І группы непосред-
ственно повлияли как на акушерские, так и на перинатальные исходы. Основны ми ослож-
нениями в родах были: преждевременный разрыв плодных оболочек (30% против 10%), 
аномалии родовой деятельности (16% против 6%), дистресс плода (38% против 8%), 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (4% при отсутствии 
этого показателя во ІІ группе). В свою очередь, это привело к росту частоты оперативного 
родоразрешения путем операции кесарева сечения. При оценке состояния ФПК в 38- 
40 нед. компенсированные эхографические изменения встречались в 46% случаев; суб-
компенсированные – в 22% и декомпенсированные – в 10% наблюдений. Накануне родо-
разрешения нами были выявлены изменения маточно-плацентарно-плодового крово-
тока, что подтверждалось снижением коэффициента достоверности с 0,05 в 28-30 нед. 
до 0,01 накануне родов. Эндокринологические нарушения усилились прогрессивным 
уменьшением уровня эстриола (до 28,4±2,1 нмоль/л; р<0,01) и увеличением уровня кор-
тизола (до 812,4±16,7 нмоль/л; р<0,01), а также снижением уровня прогестерона  
(до 499,4±11,6 нмоль/л; р<0,05) и плацентарного лактогена (до 201,4±12,5 нмоль/л; 
р<0,05). Таким образом, функциональное состояние ФПК у женщин І группы накануне 
родов характеризовалось выраженными гемодинамическими и эндокринологическими 
изменениями, в основном субкомпенсированого характера, а в ряде случаев и декомпен-
сированными изменениями, что приводило к увеличению частоты оперативного родораз-
решения в этой группе. При анализе патогенеза гестационной анемии среди основных 
причин повышенного гемолиза клеток красной крови важную роль играло качественная 
неполноценность эритроцитов, которые циркулируют в крови, и преждевременное их ста-
рение, на что указывало увеличение количества трансформированых и предгемолити-
ческих форм клеток при одновременном снижении содержания нормальных дискоцитов 
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(рис. 1). Кроме того, полученные данные показали наличие дефектов в мембранах эри-
троцитов как по форме, так и по степени выраженности. Это говорит о необходимости 
разработки нового комплекса профилактических мероприятий, направленных на сниже-
ние частоты гестационной анемии. Основные клинические различия между І и ІІ группами 
определялись после 20-й недели беременности. Так, благодаря применению комплекса 
витаминов и минералов Эмфетал в предгестационный период и в І триместре беремен-
ности удалось снизить частоту плацентарной недостаточности (с 52% до 28%); угрозы 
прерывания беременности (с 62% до 38%); преэклампсии (с 48 до 24%) и гестационной 
анемии (с 78% до 48% соответственно). Очень показательным является и структура геста-
ционной анемии у пациенток ІІ группы, принимавших Эмфетал в рекомендованной дози-
ровке. Если во ІІ группе преобладала легкая и средняя по степени тяжести анемия (50%  
и 20,8% соответственно), то в І группе – средняя и тяжелая степень – 23,7% и 47,4% со-
ответственно (рис. 2, 3). Структурные изменения гестационной анемии являются наиболее 
информативными в плане эффективности про веденных нами лечебнопрофилактических 
мероприятий. Кроме того, важным является и уменьшение уровня преэклампсии (І груп-
па – 48% и ІІ группа – 24,0%) и изменение структуры ее тяжести (легкая: в І группе – 17,2% 
и во ІІ – 8,3%; средняя: в І группе – 37% и во ІІ – 66,7%; тяже лая: в І группе – 45,8%  
и во ІІ – 8,3%), а также отсутствие эклампсии в группе беременных, которые применяли 
комплекс витаминов и микроэлементов. Использование нами лечебнопрофилактической 
методики с включением комплекса витаминов и минералов Эмфетал до планированной 
беременности и во время гестации у жительниц Киевской области позволило снизить ко-
личество ранних гестозов в 1,5 раза, плацентарной дисфункции и преэкламсии – в 2 раза, 
гестационной анемии – в 1,6 раза, преждевременных родов – в 2 раза, преждевременного 
разрыва плодовых оболочек – в 3 раза, дистресса плода – в 2,2 раза. Это позволило,  
по нашему мнению, в данной группе беременных снизить частоту абдоминального родо-
разрешения в 1,7 раза при отсутствии перинатальных потерь. 
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Рис. 2. Структура анемии и преэклампсии (1 группа) 
 
 

      
 

Рис. 3. Структура анемии и преэклампсии (2 группа) 
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витаминов и минералов (Эмфетал) в прегравидарный период и во время беременности  
у женщин группы риска по развитию анемии позволяет уменьшить вероятность перина-
тального риска; восполняет повышенную потребность беременной в витаминах и мине-
ралах; уменьшает риск возникновения угрозы прерывания беременности, гестационной 
анемии, гестозов; нормализует функциональное состояние ФПК; положительно влияет  
на течение беременности, родов и состояние новорожденного. 
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Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика 

 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ У ДЕВОЧЕК В ПУБЕРТАТНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Железодефицитные состояния являются одной из актуальных проблем подросткового 
возраста. В генезе дефицита железа (ДЖ) принимает участие ряд факторов, свойственных 
пубертатному периоду: ускоренные темпы развития, становление овариально-менструа-
льного цикла, эндокринные и метаболические дисфункции. Длительный дефицит приво-
дит к снижению эффективности эритропоэза, нарушению дифференцировки эритроидных 
клеток, снижению гемоглобинобразования. В случае нерешенной проблемы у девочек  
в подростковом возрасте дефицит железа в репродуктивном периоде может оказывать 
неблагоприятное влияние на течение гестационного процесса, родов, состояние плода  
и новорожденного у будущей мамы. Актуальным является комплексный подход к лече-
нию и профилактике железодефицитных состояний у девочек-подростков, использование 
железосодержащих препаратов, обогащенных витаминами и микроэлементами. 

Цель исследования. Изучить эффективность коррекции железодефицитной ане-
мии (ЖДА) у девочек-подростков препаратом Ферсинол-3, представляющего уникальный 
терапевтический комплекс сульфата железа, сульфата цинка, витаминов группы В1, В2, 
В6, В9, С и РР. 

Материалы и методы. Под амбулаторным наблюдением находилось 62 пациентки  
в возрасте 12-17 лет с диагнозом ЖДА (основная группа). Диагноз устанавливали на осно-
вании клинических (наличие анемических и сидеропенических синдромов) и лаборатор-
ных методов исследования. Контрольную группу составили 30 девочек-подростков анало-
гичного возраста без анемического синдрома. 

Результаты. Результаты оценки клинической симптоматики через 6 недель приема 
препарата показали, что у всех девушек с ЖДА отсутствовала бледность кожных покро-
вов, был куприрован астеноневротический синдром, отмечалась редукция проявлений 
эпителиального синдрома. Через 3 недели приема препарата уровень Hb оказался досто-
верно выше исходных данных, (119,02±1,27 г/л по сравнению 99,89±1,08 г/л, р < 0,001),  
а через 6 недель приема препарата достиг возрастной нормы. Прирост гемоглобина  
за 6 недель приема препарата составил 21,16±0,99 г/л. Через 6 недель приема препарата 
Фернистол-3 у пациентов с ЖДА отмечалась положительная динамика уровня ферри-
тина в сыворотке крови по сравнению с инициальным уровнем (28,36±0,52 нг/л против 
10,02±0,28 нг/л, р< 0,001). При применении препарата Ферсинол-3 побочных эффектов  
не отмечалось.  

Заключение. Проведенные исследования показали высокую терапевтическую эффек-
тивность, хорошую переносимость и безопасность препарата Ферсинол-3, что дает осно-
вание широко его использовать для коррекции железодефицитных состояний у девочек 
пубертатного возраста. Использование в педиатрической практике препарата Ферсинол-3 
будет способствовать наряду с восполнением дефицита железа, восстановлению баланса 
жизненно важных микроэлементов и витаминов, способствуя нормализации физиологи-
ческих процессов в различных органах и системах растущего организма. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, девочки-подростки, гемоглобин, MCV, 
MCH, ферритин, эффективность терапии, Ферсинол-3. 
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Одним из основных направлений современной педиатрии является гебиатрия или 
подростковая медицина, изучающая процессы полового созревания, особенности периода 
роста и развития организма подростка, а также специфические заболевания пубертатного 
возраста, для которых характерна полиморбидность, обусловленная мощной вегетатив-
ной, эндокринной и иммунной перестройкой организма на фоне физиологического росто-
вого скачка, а также нарушениями психосоциальной адаптации. Физиологические особен-
ности подросткового периода характеризуются выраженной нестабильностью эндокрин-
ной и вегетативной регуляции, эмоциональной лабильностью, низкой устойчивостью  
к физическим и психическим нагрузкам, снижению порога чувствительности к экологи-
чески обусловленным факторам. Именно в пубертатном периоде реализуются риски пред-
расположенности к развитию различных заболеваний, врожденная несостоятельность сое-
динительной ткани (суставная гипермобильность, остеохондроз и пр.), формируются мно-
гочисленные транзиторные функциональные расстройства, в том числе гипоталамическая 
дисфункция, с широким клиническим континуумом (вегетососудистая дистония, метабо-
лический синдром и пр.), что как правило, сочетается с наличием хронических очагов 
инфекции, склонностью к рекуррентному течению ОРВИ, функциональным гастроин-
тестинальным синдромам [2, 4, 5, 9-12, 21].  

Следует отметить, что у детей пубертатного возраста различные заболевания, в том 
числе рекуррентные респираторные инфекции, гастроинтестинальные заболевания, про-
текают в большинстве случаев на фоне витаминно- микроэлементных дефицитов (железа, 
цинка, витаминов группы В), отягчающих клинические проявления заболеваний. В част-
ности, витамин В1 (тиамин) улучшает обмен жиров, белков и углеводов; участвует в син-
тезе ацетилхолина – переносчика нервных импульсов, улучшает функциональные способ-
ности кардиомиоцитов и его недостаток вызывает головные боли, расстройства памяти, 
раздражительность; появляются боли в области сердца, тахикардия, возникают гастроин-
тестинальные жалобы. Витамин В1 в комплексе с другими витаминами группы В и аскор-
биновой кислотой необходим для полноценного кроветворения, процессов метаболизма 
железа в организме, формирования иммунного ответа, нормального роста. Витамин B2 
(рибофлавин) принимает участие в энергетических процессах, способствует сохранению 
остроты зрения, улучшает регенерацию кожи и слизистых, способствует росто-весовым 
прибавкам организма. Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) принимает участие в про-
цессах кроветворения и белковом обмене, является необходимым компонентом различ-
ных метаболических цепочек в организме, в частности его метаболиты катализируют де-
карбоксилирование и трансаминирование аминокислот. Дефицит Витамина В6 потенци-
рует развитие железодефицитной анемии, приводит к снижению иммунитета (функцио-
нальной недостаточности Т-лимфоцитов, снижению их абсолютного количества), нару-
шению функционирования ЦНС. Фолиевая кислота (Витамин B9) играет ключевую роль 
в процессах деления клетки, участвует в белковом обмене, синтезе аминокислот, холина. 
Участие в пуриновом обмене определяет её значение для нормального роста, развития  
и пролиферации тканей, в частности для процессов кроветворения и эмбриогенеза. Ткани 
с высокой степенью пролиферации, такие как костный мозг, слизистая кишечника, харак-
теризуются высокой потребностью в фолиевой кислоте. Действие фолиевой кислоты уси-
ливает Витамин С (аскорбиновая кислота), превращая ее в активную форму – тетрагидро-
фолиевую кислоту. Витамин С принимает участие в синтезе коллагена, укрепляет стенки 
сосудов. Вследствие снижения содержания аскорбиновой кислоты в желудке нарушается 
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процесс всасывания и усвоения железа, повышается уровень интрагастрального рН 
при различных вариантах Helicobacter pylori-ассоциированного гастрита. Нарушенный 
при гипохлоргидрии процесс окисления железа улучшается в присутствии аскорбиновой 
кислоты, которая образует комплексы железа, хорошо растворимые в кислой среде же-
лудка и продолжает поддерживать их растворимость даже в щелочной среде тонкого ки-
шечника [3, 10, 12, 13]. 

Дефицит витаминов и микроэлементов, в частности цинка, повышает риск развития  
у подростков вторичных, чаще транзиторных, иммунодефицитных состояний. Известно, 
что цинк входит в состав более 300 железосодержащих ферментов, обеспечивающих  
в организме процессы кроветворения, регуляцию процесса деления клеток, синтез нуклеи-
новых кислот (ДНК и РНК), являясь необходимым элементом для метаболизма активно 
пролиферирующих тканей и принимая участие в поддержании защитного барьера кожных 
покровов и слизистых оболочек. Дефицит цинка сопровождается снижением общего ко-
личества лейкоцитов, относительного и абсолютного количества Т-лимфоцитов, их функ-
циональной недостаточностью; наиболее страдает хелперный росток. Цинк играет клю-
чевую роль в димеризации интерферона, в выработке и активности IL-2, в структуре 
которого выявлен цинкзависимый участок [3, 6, 7, 14, 19, 20]. Соли цинка ингибируют 
репликацию риновирусов, вируса полиомиелита, энтеровируса, вируса простого герпеса 
[1, 6, 7, 19, 20]. В период обострения воспалительного процесса в слизистой оболочке 
кишечника возникает повышенная потребность в цинке, происходит его мобилизация из 
кровяного русла для обеспечения процессов репарации и интенсивного обновления клеток 
кишечного эпителия. [3, 6, 13]. Цинк предотвращает процессы перекисного окисления 
липидов, является мощным антиоксидантом [6, 7, 13].  

Параллельно с нарушением витаминного баланса, в частности витаминов группы В  
и ряда микроминералов у детей пубертатного возраста имеет место повышенный риск 
развития железодефицитных состояний, обусловленный недостаточным поступлением 
железа с пищей (вегетарианство, элиминационные диеты для быстрого похудания), повы-
шенными потребностями в железе ввиду ускоренных темпов роста, увеличения объема 
циркулирующей крови и нарастания мышечной массы, что у девочек сочетается еще  
и с наступлением менархе и возникающими в период становления менструальной функ-
ции ПМК, обусловленного несовершенством рецепторного аппарата яичников и гормо-
нальной регуляции, повышенной физической активностью, наличием воспалительных 
заболеваний и в большинстве случаев сопровождающимися развитием анемии. Несоот-
ветствие между запасами железа в организме и потребностями в нем является главным 
фактором, способствующим развитию железодефицитной анемии у подростков [2, 4, 
5, 9-12]. 

Напряженность эндокринной системы в периоде полового созревания в первую оче-
редь обусловлена гипоталамо-гипофизарной регуляцией равновесия системы щитовидной 
железы и половых гормонов. Уровень сывороточного железа у подростков зависит от ба-
ланса половых стероидов: андрогены в противовес эстрогенам способствуют активному 
эритропоэзу и всасыванию железа. По мнению ряда авторов гиперэстрогения может быть 
причиной угнетения эффекта витамина В6, участвующего в синтезе гемоглобина; у под-
ростков с повышенным содержанием эстрогенов чаще отмечаются проявления геморраги-
ческого синдрома. Существует корреляционная связь между показателями обмена железа 
и гормонами щитовидной железы и надпочечников: дефицит железа при его нормальном 
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поступлении выявляется у подростков с гипофункцией щитовидной железы, надпочеч-
ников и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [5, 8 , 15, 16]. У девочек-
подростков с ожирением чаще выявляется дефицит железа и отмечаются нарушения 
менструальной функции (гиперполименорея, дисменорея) в связи с тем, что избыточный 
вес, являясь одним из проявлений гипоталамического синдрома патогенетически связан  
с нарушением менструальной функции происходит увеличение выработки жировой 
тканью эстрогенов, насыщенность организма которыми является одним из условий обиль-
ности и длительности менструаций [4, 5, 10, 12, 15-17].  

Существует прямая корреляционная связь между интенсивностью обменных процес-
сов железа и антропометрическими данными, уровнем гемоглобина и метаболитами плаз-
мы крови (веществами низкой и средней молекулярной массы), что дает основание счи-
тать показатели эритроидного ростка периферической крови маркерами уровня метаболи-
ческих и адаптационных процессов в растущем организме [6, 17].  

В целом, в генезе дефицита железа участвует ряд факторов, свойственных пубертат-
ному периоду: ускоренные темпы развития, становление овариально-менструального цик-
ла, эндокринные и метаболические дисфункции.  

В формирование железодефицитных состояний определенный вклад вносят повышен-
ные потери железа организмом подростков. Наряду с геморрагическими проявлениями, 
для юных спортсменов актуальны потери железа с потом, мочой, а также вследствие 
гемолиза при большой физической нагрузке. У подростков с гипофункцией щитовидной 
железы, хроническими заболеваниями органов пищеварения и дыхательной системы 
потери железа с мочой в 5-7 раз превышают норму [4, 5, 10, 16]. Кроме того, для детей 
пубертатного возраста характерны различные заболевания, сопровождающиеся повышен-
ными потерями железа, – глистные и паразитарные инвазии, эрозивно-язвенные заболе-
вания желудка и двенадцатиперстной кишки. Интенсивные процессы роста требуют ак-
тивного включения ферментной системы органов пищеварения и адекватного состояния 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Поражения органов пищеварения  
у подростков, как правило, сопровождаются нарушением всасывания эссенциальных 
микроэлементов и расстройствами моторики (дискинезии желечевыводящих путей, 
рефлюксы и т.д.). К нарушениям процессов всасывания железа приводят хронические 
заболевания кишечника, прием энтеросорбентов и увлечение подростков напитками типа 
пепси. У подростков с воспалительными заболеваниями кишечника (язвенным колитом, 
болезнью Крона) часто комбинируются анемия хронического заболевания и ЖДА. Одним 
из ключевых звеньев в патогенезе анемии хронического заболевания является гиперпро-
дукция провоспалительных цитокинов, в частности ФНО-альфа, IL1, IL6, IL10, гамма-
интерферона, которые усиливают процессы апоптоза и свободнорадикальные реакции, 
обуславливают угнетение синтеза эритропоэтина, а также снижение его эффективности, 
направленной на усиление созревания и пролиферации клеток-предшественников эри-
троидного ряда [2, 4, 5, 8, 10, 15, 17].  

Проявления дефицита железа могут регрессировать при дозревании подростка и нор-
мализации менструальной функции, но вовлеченность в эту дисфункцию желудочно-
кишечного тракта, как правило, тормозит коррекцию. Чаще это состояние сопровождает 
женщину в репродуктивном периоде жизни. По данным Всемирной организации здраво-
охранения (World Health Organization, WHO) [21, 24], ЖДА отмечается в этом периоде  
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у каждой третьей женщины. Выявленное преобладание частоты встречаемости железо-
дефицитной анемии у детей молодых первородящих женщин выводит на первый план 
необходимость контроля созревания репродуктивной функции у девочек-подростков 
и своевременной профилактики ее нарушений.  

В случае нерешенной проблемы в подростковом периоде дефицит железа в репро-
дуктивном возрасте может оказывать неблагоприятное влияние на течение гестационного 
процесса, родов, состояние плода и новорожденного у будущей мамы, обуславливать за-
держку развития или гипоксию плода вследствие формирования плацентарной недоста-
точности. Дефицит железа у матери во время беременности влияет на рост и развитие 
мозга ребёнка, вызывает серьёзные отклонения в развитии иммунной системы, в неона-
тальном периоде обусловливает высокий риск инфекционных заболеваний. В периоде 
новорождённости может наблюдаться большая потеря массы тела и более медленное её 
восстановление, запоздалое отпадение пуповинного отростка и отсроченная эпителизация 
пупочной ранки, а также длительное течение физиологической желтухи. Доказано, что 
недостаток железа у женщины во время беременности и лактации, приводит к снижению 
миелинизации нервных клеток у детей. При нарушении целостности миелиновой обо-
лочки нарушается процесс прохождения импульсов и функции нервной клетки (рис. 1).  
В результате возникают психические отклонения, которые могут быть необратимы  
[4, 5, 9, 12, 17, 22, 25].  

 

 
 

Рис.1. Нейрон и синапс. Нарушение целостности миелиновой оболочки. 
 
Таким образом, использование комплексного подхода к терапии ЖДА у девочек-

подростков позволяет купировать симптомы железодефицитной анемии и грамотно 
выстроить профилактику этого заболевания у взрослых женщин, что улучшит качество 
жизни, физическое и репродуктивное здоровье и, в конечном итоге, повлияет на здоровье 
будущих поколений. 

Актуальность проблемы железодефицитных состояний, особенно в подростковом воз-
расте выходит за рамки анемий. Известна роль железа в обеспечении процессов деления 
клетки, биосинтетических процессов (в т.ч. и синтез ДНК), метаболизма БАС (катехола-
минов, коллагена, тирозина и др.), энергетического обмена (более половины энзимов или 
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кофакторов цикла Кребса содержат Fe или функционируют в его присутствии). Нор-
мальный уровень Fe в организме способствует полноценному функционированию факто-
ров неспецифической защиты, клеточного, гуморального и местного иммунитета, фагоци-
тозу, активности естественных киллеров и бактерицидной способности сыворотки,  
а также синтезу пропердина, комплемента, лизоцима, интерферона, IgA; процессам ткане-
вого дыхания (в частности, митохондриальному дыханию); формированию D2-подобных 
рецепторов в клетках мозговой ткани. Низкий уровень железа нарушает процессы функ-
ционирования нейронов, синтезирующих дофамин. Но наиболее значимой функция же-
леза в организме является участие в связывании, транспортировке и депонировании кисло-
рода гемоглобином и миоглобином и в случае его дефицита у подростков развивается 
ЖДА, которая сопровождается изменениями параметров метаболизма железа, уменьше-
нием концентрации гемоглобина в эритроцитах, количественными и качественными их 
изменениями, а также клиническими проявлениями гемической гипоксии, обусловлен-
ным кислородным голоданием тканей и снижением количества вырабатываемой энергии, 
сидеропении, связанной со снижением активности железосодержащих тканевых энзимов, 
в частности цитохромов, а также проявлениями метаболической интоксикации, обуслов-
ленной выбросом ряда биологически активных веществ – гистамина, серотонина, гепа-
рина, пептидных гормонов [2, 4, 5, 9, 10, 12, 15-17]. 

Длительный дефицит железа приводит к снижению эффективности эритропоэза, нару-
шению дифференцировки эритроидных клеток, снижению гемоглобинобразования. В ре-
зультате развивается тканевая гипоксия, нарушаются функциональные возможности 
наиболее чувствительных к ДЖ органов и систем – ЦНС, сердечно-сосудистой системы, 
клеток и тканей с высокой степенью регенерации. Длительный латентный дефицит желе-
за (ЛДЖ), как и сама ЖДА, приводит к задержке физического, нервно-психического  
и полового развития. Эти состояния вызывают у подростков изменения в эмоциональной 
сфере, дискоординируют работу эндокринных желез и нервной системы, ухудшают ра-
боту ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. В результате длительной гемической гипоксе-
мии на фоне угнетения активности ферментов тканевого дыхания прогрессируют дистро-
фические процессы в тканях. Возникают иммунологические изменения, в частности сни-
жается содержание IL-1 и IL-2; угнетается продукция α-интерферонов; возникает незавер-
шенность фагоцитоза; отмечаются сдвиги в гуморальном звене иммунитета в виде изме-
нений уровня иммуноглобулинов – IgA, IgM и IgG [4, 5, 8-15, 17]. 

В связи с этим, при железодефицитных состояниях у девочек-подростков отмечаются 
нарушения иммунного гомеостаза, снижение дезинтоксикационной функции печени, вто-
ричные нарушения плазменного и сосудисто-тромбоцитарного звеньев гемостаза, недо-
статочность функции щитовидной железы надпочечников, снижение синтеза простаглан-
дина Е и витаминов, активация перекисного окисления липидов. Дефицит железа спо-
собствует возникновению когнитивных нарушений, провоцирует формирование синд-
рома хронической усталости, приводит к нарушениям адаптационно-приспособительных 
реакций организма в целом [4, 5, 10, 12, 15]. 

В связи с негативными последствиями длительно существующего ДЖ организме ре-
бенка ВОЗ придает проблеме железодефицитных состояний у детей глобальное значение, 
отдавая приоритеты разработке оптимальной тактики лечения и профилактики. При этом 
акцент сделан на комплексных подходах к лечению и профилактике железодефицита, 
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необходимости корректировки микроэлементо-витаминного (витаминно-минерального) 
баланса, особенно у детей в критические периоды роста и развития [18, 21, 23, 24]. 

Для успешного лечения ЖДА необходимо, во-первых, установить и по возможности 
ликвидировать непосредственную причину её развития, а во-вторых, восполнить дефицит 
железа лекарственными железосодержащими препаратами, обогащенными, учитывая 
особенности генеза анемий у подростков, витаминами и микроэлементами.  

Лечение железосодержащими препаратами длительное и должно быть направлено  
не только на нормализацию уровня гемоглобина, но и на восполнение тканевых запасов 
железа, что может занять от 3 до 6 месяцев.  

Поскольку одной из основных причин развития дефицита железа у подростков явля-
ется алиментарный фактор, необходимо осуществить коррекцию пищевого рациона  
и в первую очередь обогатить рацион продуктами, содержащими гемовое железо (мясо  
и рыба), с учетом факторов, усиливающих или, напротив, ухудшающих биодоступность 
железа [2, 4, 5, 9, 10, 12]. 

 
Цель исследования. Изучить эффективность коррекции ЖДА у девочек-подростков 

препаратом Ферсинол-3, представляющего уникальный терапевтический комплекс суль-
фата железа, сульфата цинка, витаминов группы В1, В2, В6, В9, С и РР. 

Материалы и методы. Под амбулаторным наблюдением находились 62 пациентки  
в возрасте 12-17 лет с диагнозом ЖДА (основная группа). Диагноз устанавливали на осно-
вании клинических (наличие анемических и сидеропенических синдромов) и лаборатор-
ных методов исследования. Критерием наличия ЖДА у девочек старше 12 лет является 
снижение уровня Нв ниже 120 г/л, уменьшение среднего объема эритроцитов (MCV) 
(норма 80-100 фл) – микроцитоз; уменьшение среднего содержания Hb в эритроцитах 
(MCH) (норма 26-34 пг) – гипохромия [24]. 

Контрольную группу составили 30 девочек-подростков аналогичного возраста без ане-
мического синдрома (гемоглобин – 123,8±0,97, р<0,001). 

Исследование периферической крови у девочек-подростков основной и контрольной 
групп проводили с использованием гемоанализатора «SERONO-190 plus». Количество 
эритроцитов определяли анализатором методом импеданса, содержание гемоглобина – 
спектрофотометрически в форме цианметгемоглобина. Уровень ферритина определяли 
иммуноферментным методом ELISA.  

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью прог-
раммного пакета SPSS 18. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка 
среднего. 

В качестве противоанемического препарата был использован препарат Ферсинол-3, 
производство компании «World Medicine», который включает органические соединения 
сульфата железа и сульфата цинка, а также комплекс витаминов. В 1 капсуле препарата 
содержится уникальная комбинация необходимых веществ, включающая 150 мг суль-
фата железа (соответствует 50 мг (Fe (II)), 110 мг сульфат цинка (соответствует 25 мг 
(Zn)), 2 мг витамина В1 (тиамина мононитрат), 2 мг витамина В2 (рибофлавин), 1 мг ви-
тамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), 0,5 мг фолиевой кислоты (витамин В9), 50 мг аскор-
биновой кислоты (витамин С) и 10 мг витамин РР (никотинамид).  

Продолжительность терапии препаратом Ферсинол-3 составила 6 недель в дозе 
по 1-2 капсулы 2 раза в день. Лечение осуществлялось в режиме монотерапии. 
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Оценивались эффективность препарата (динамика клинико-лабораторных данных),  
а также его переносимость. Клинический и лабораторный контроль в динамике прово-
дился до начала терапии (0 нед.), через 3 и 6 недель после начала приема препарата в сле-
дующем объеме: (1) общий осмотр, оценка жалоб и возможных побочных эффектов ле-
чения; (2) общий анализ крови, включающий уровень гемоглобина, эритроцитов, MCV, 
MCH (3) биохимический анализ крови с определением уровня ферритина.  

Результаты и их обсуждение. Обследовано 62 пациентки в возрасте 12-17 лет с 
подтвержденным диагнозом ЖДА, возникшей вследствие алиментарной недостаточности 
железа у 48 девушек (77,4%), а также вследствие аномальных маточных кровотечений 
ювенильного возраста (14 девушек (22,6%)). Заболевания желудка и кишечника отме-
чались у 22 пациенток (27,4%).  

Тяжесть анемии оценивали в соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ (табл. 1). 
Наиболее информативным тестом в практике педиатра, позволяющим диагности-
ровать ЖДА у девочек-подростков старше 12 лет, является снижение содержания Hb 
ниже 120 г/л [18, 21]. 

 
Таблица 1. Степень тяжести анемии (WHO, [39]). 

Степень анемии Содержание Hb, г/л 
0 Более или равно 110 г/л 
1 (легкая) 95-109 
2 (умеренная) 80-94 
3 (тяжелая) 65-79 
4 (жизнеопасная) Менее 65,0 

 
В основной группе обследованных у 46 из 62 девочек-подростков уровень Hb коле-

бался в диапазоне от 95 до 109 г/л, у 14 – от 80 до 94 г/л и у 2 – от 65 до 80 г/л. Следо-
вательно, в основной группе у 74,2% обследованных диагностирована анемия легкой сте-
пени тяжести, у 22,6% – анемия умеренной степени тяжести и у 3,2% – анемия тяжелой 
степени тяжести. Средняя величина инициального уровня содержания Hb в группе дево-
чек-подростков с ЖДА оказалась достоверно ниже данных, полученных в контрольной 
группе (99,89±1,08 г/л против 123,83±0,97 г/л, р< 0,001) (табл. 2). 

 
Таблица 2. Показатели периферической крови у лиц основной и контрольной групп 

Показатели 
Контрольная 

группа, 
n=30 

Основная группа, n=62 

0 недель Через 3 недели Через 6 недель 
Количество 
эритроцитов, × 1012/л 4,32±0,05 3,98±0,03* 4,16±0,02 4,28±0,02 

Гемоглобин, г/л 123,83±0,97 99,89±1,08* 119,02±1,27** 121,05±0,57 
MCV, фл 92,37±0,97 69,66±0,3* 76,53±0,28 84,69±0,34** 
МСН, пг 33,03±1,64 22,59±0,13* 23,03±0,07 28,23±0,06** 

 
Примечания: MCV (mean corpuscular volume) - средний размер эритроцита; MCH (mean corpuscular hemoglobin) – 
среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците; результаты представлены как среднее ± стандартная 
ошибка среднего; * p < 0,001 по сравнению с показателями в контрольной группе; ** p < 0,001 по сравнению  
с инициальными показателями (0 нед.). 
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Гипохромный характер анемии является наиболее важным диагностическим призна-
ком ЖДА. У обследованных нами девушек основной группы выявлены микроцитоз  
и гипохромия эритроцитов – показатели (MCV (69,66±0,3 фл) и МСН (22,59±0,13 пг),  
что достоверно ниже, чем в контроле (р< 0,001) (табл. 2). 

Оценивая результаты лечения препаратом Ферсинол-3, мы в первую очередь, обра-
щали внимание на жалобы пациентов.  

Инициально у всех обследованных девушек с ЖДА в клинической симптоматике до-
минировал анемический симптомокомплекс с бледностью кожных покровов и видимых 
слизистых (наблюдался в 100% случаев). Для детей с ЖДА был также характерен эпите-
лиальный синдром, в частности сухость кожных покровов, гиперкератоз кожи локтей  
и голеней, тусклость волос, ломкость ногтей, которые отмечались соответственно в 22,6%, 
12,9%, 24,1%, 14,5% случаев. Астеноневротический синдром имел место у 77,4% девочек 
основной группы и проявлялся быстрой утомляемостью, снижением аппетита, раздражи-
тельностью, возбудимостью, неустойчивым эмоциональным статусом.  

Результаты оценки клинической симптоматики через 6 недель приема препарата по-
казали, что у всех девочек с ЖДА отсутствовала бледность кожных покровов, был купри-
рован астеноневротический синдром; после проведенной терапии улучшалась память, 
повышалась работоспособность. У большинства обследованных отмечалась редукция 
проявлений эпителиального синдрома, наблюдалось улучшение состояния кожи и ногтей, 
снижалась отчетливая синева склер.  

Через 3 недели приема препарата уровень Hb оказался достоверно выше исход-
ных данных (119,02±1,27 г/л против 99,89±1,08 г/л, р < 0,001), а через 6 недель прие-
ма препарата достиг возрастной нормы. Прирост гемоглобина за 6 недель составил 
21,16±0,99 г/л (табл. 2, рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Уровень гемоглобина в контрольной группе и у пациенток с ЖДА до начала лечения,  
через 3 и 6 недель терапии препаратом Ферсинол-3 
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приема препарата Ферсинол-3 оказалась выше инициальных данных – соответственно 
76,53±0,28 фл и 69,66±0,3 фл, р<0,001; 84,69±0,34 фл и 69,66±0,3 фл, р<0,001 (табл. 2). 
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Среднее содержание Hb в эритроците (показатель МСН) через 3 и 6 недель приема 
препарата достоверно повысилось по сравнению с исходными данными, однако не до-
стигло аналогичного показателя в контрольной группе (27,03±0,07 пг против 22,59±0,13 пг, 
р<0,001 через 3 недели приема и 28,23±0,076 пг против 22,59±0,13 пг, р<0,001) (табл. 2). 

Важным диагностическим тестом дефицита железа, является содержание в сыворотке 
крови ферритина – железосодержащего белка, уровень которого отражает величину запа-
сов железа в тканевом депо организма. Снижение уровня ферритина является наиболее 
чувствительным и специфичным лабораторным признаком дефицита железа [17, 24]. Кри-
терием ЖДА является снижение уровня ферритина ниже 12-15 нг/л. 

У обследованных нами пациенток основной группы концентрация ферритина оказа-
лась значительно ниже, чем в контрольной группе (10,02±0,28 нг/л против 33,75±0,40 нг/л, 
р<0,001). Через 6 недель приема препарата Фернистол-3 у пациенток с ЖДА отмечалась 
положительная динамика уровня ферритина в сыворотке крови по сравнению с инициаль-
ным уровнем (28,36±0,52 нг/л против 10,02±0,28 нг/л, р< 0,001) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Содержание ферритина сыворотки крови в контрольной группе и у пациенток  
с ЖДА до начала лечения, через 3 и 6 недель терапии препаратом Ферсинол-3 
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переносимость препарата. 
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эффективность, хорошую переносимость и безопасность препарата Ферсинол-3, что дает 
основание широко его использовать для коррекции железодефицитных состояний у дево-
чек пубертатного возраста.  
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Выводы 
1. Железодефицитные состояния у девочек в пубертатном периоде являются актуальной 

проблемой в педиатрической практике. Для верификации диагноза необходимо комп-
лексно оценивать гематологические и феррокинетические показатели.  

2. Для лечения и профилактики ЖДА у девочек-подростков в условиях анемической 
гипоксии, сидеропении и метаболической интоксикации патогенетически обоснован-
ным является назначение препаратов железа, включающих в качестве дополнительных 
компонентов витаминно-минеральные комплексы. К таким препаратам относится 
Ферсинол-3.  

3. Учитывая особенности периода роста и развития организма подростка, а также специ-
фические заболевания пубертатного возраста, использование в педиатрической прак-
тике препарата Ферсинол-3 будет способствовать наряду с восполнением дефицита 
железа, восстановлению баланса жизненно важных микроэлементов и витаминов, спо-
собствуя нормализации физиологических процессов в различных органах и системах 
растущего организма. Перспективным является применение препарата Ферсинол-3  
у девочек-подростков в периоде становления менструального цикла. 

4. Изучение синдромологии дефицита железа, цинка, витаминов группы В и других важ-
нейших витаминно-минеральных компонентов позволит оптимизировать лечебную 
тактику при различных заболеваниях в педиатрической практике. 
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Л.Ф. Матюха 
Кафедра семейной медицины НМАПО, г. Киев 

 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Анемия относится к числу глобальных проблем современного здравоохранения; 
по последним данным, 80% всех случаев анемии связаны с дефицитом железа, которое 
участвует в процессах транспорта кислорода, тканевом дыхании и оказывает огромное 
влияние на состояние иммунологической резистентности. Основой развития железоде-
фицитной анемии (ЖДА) могут служить самые разнообразные физиологические и пато-
логические процессы, развивающиеся вследствие повышенной потребности (детский  
и подростковый возраст, беременность), недостаточного поступления с пищей, нарушения 
всасывания или усвояемости железа. Поскольку ЖДА существенно усложняет течение  
и прогноз многих заболеваний и состояний, требуется своевременная и адекватная кор-
рекция нарушений, вызванных дефицитом такого незаменимого для нормального метабо-
лизма элемента, как железо. С учетом широкого распространения в различных возрастных 
группах ЖДА представляется одним из серьезных вызовов, с которыми сталкиваются 
практические врачи независимо от специализации. 

Данная патология стала одной из тем, рассматривавшихся в рамках научно-практи-
ческой конференции «Актуальные вопросы диагностики, лечения, рациональной фар-
макотерапии, диспансеризации и реабилитации в практике семейного врача», которая 
состоялась на базе Тернопольского государственного медицинского университета  
им. И.Я. Горбачевского. В фокусе внимания многочисленной аудитории был широкий 
круг аспектов практического здравоохранения, в том числе вопросы гематологии. 

 ЖДА – полиоэтиологическое заболевание, развивающееся в результате снижения 
общего количества железа в организме, что приводит к нарушению образования и умень-
шению показателей гемоглобина (Hb), эритроцитов, развитию трофических расстройств  
в тканях и органах. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2014 г., более 1,2 млрд 
человек в мире страдают от дефицита железа. Среди беременных частота ЖДА составляет 
20-80%; в Центральной и Восточной Европе 20-22% женщин и 3-9% мужчин имеют явные 
признаки ЖДА. Поскольку в структуре всех анемий ЖДА занимает 88,68%, то с данной 
патологией чаще встречается семейный врач, а не гематолог. 

В Украине дефицит железа наиболее распространен среди детей дошкольного возрас-
та (22,2% случаев). У 9,2% женщин репродуктивного возраста выявляют ЖДА, среди бе-
ременных этот показатель возрастает до 27,3%, притом что ЖДА является фактором риска 
и предиктором патологии беременности и родов: недоношенности, врожденных пороков 
развития, перинатальной и материнской смертности. В целом железо составляет лишь 
0,00065% массы тела человека; в организме мужчины весом 70 кг содержится приблизи-
тельно 4,5 г (50 мг/кг) указанного микроэлемента. Содержание железа в организме жен-
щины с массой тела 60 кг составляет примерно 4 г (35 мг/кг). 

Источником данного микроэлемента являются железо, поступающее с пищей и всасы-
вающееся в кишечнике, и железо из разрушаемых в процессе обновления эритроцитов. 
Процесс всасывания железа в кишечнике определяется количеством данного микроэле-
мента, формой его катиона (Fe2+, Fe3+) и состоянием слизистой оболочки кишечника. 
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Любые нарушения со стороны последней (синдром мальабсорбции, синдром раздражен-
ного кишечника и т. п.) приводят к нарушению всасывания железа и развитию его дефи-
цита в организме. 

Всасывание железа происходит преимущественно в двенадцатиперстной и в начале 
тонкой кишки, усиливается под влиянием желудочного сока, аскорбиновой кислоты,  
а также белков животного происхождения. При этом аскорбиновая кислота образует с же-
лезом комплексы, которые хорошо растворяются в кислой среде желудка, и продолжает 
поддерживать их растворимость даже в щелочной среде тонкой кишки. 

Механизм всасывания железа состоит в его переносе в энтероцит с помощью белка 
DMT-1 (дивалентного транспортера металлов). При этом напрямую в клетку возможен 
только транспорт водорастворимой двухвалентной формы железа (Fe2+), в то время как 
малорастворимое в щелочной среде кишечника трехвалентное железо (Fe3+) должно 
перед всасыванием восстановиться до Fe2+, которое обладает более высокой биодоступ-
ностью, чем Fe3+. 

Почти все железо в организме человека входит в состав различных белков и ферментов 
и содержится в нескольких формах. Клеточное железо составляет значительную часть 
от общего количества и входит в состав гемсодержащих соединений: гемоглобина (75%), 
миоглобина (3,5%) ферментов (0,5%). К внеклеточному железу относят свободное железо 
плазмы и железосвязывающие сывороточные белки (трансферрин, лактоферрин), участву-
ющие в транспорте железа Депо железа представлено ферритином и гемосидерином – 
белковыми соединениями, которые преимущественно откладываются в печени, селезенке, 
почках и мышцах; эти соединения включаются в обмен при недостаточности клеточного 
железа. 

Для всасывания железа в кишечнике и синтеза эритроцитов в костном мозге также необ-
ходимы витамины и микроэлементы, каждый из которых играет важную биологическую 
роль. Например, фолиевая кислота участвует в синтезе ДНК эритроцитов, аскорбиновая 
кислота потенцирует действие фолиевой кислоты и стимулирует всасывание железа; 
витамин В12 необходим для образования липидной стромы эритроцитов, а никотиновая 
кислота укрепляет эту липидную оболочку, защищая от гемолиза; витамин В6 участвует  
в синтезе гема; цинк входит в состав фермента карбоангидразы эритроцитов. Установлено, 
что дефицит витаминов группы В усиливает снижение уровня ферментативной активности 
и накопления продуктов перекисного окисления липидов при железодефиците. 

Причиной дефицита железа (сидеропении) в организме и развития ЖДА является 
нарушение баланса в сторону преобладания расходования данного микроэлемента над 
поступлением, которое наблюдается при различных физиологических и патологических 
состояниях. Наиболее частыми причинами ЖДА являются: 
•  алиментарный дефицит железа (диеты, вегетарианство, недоедание); 
•  повышенная потребность в железе (беременность, лактация, недоношенность, быст-

рый рост ребенка, например в подростковом возрасте, интенсивные занятия спортом); 
•  хроническая кровопотеря (частые носовые кровотечения, анальная трещина, опухоли, 

полипы желудочно-кишечного тракта, гиперменорея, метроррагия); 
•  нарушения всасывания (мальабсорбция, ахлоргидрия, гастрэктомия, воспалительные 

заболевания кишечника); 
•  нарушения транспорта железа (атрансферринемии); 
•  глистные инвазии у детей. 
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Основные элементы патогенеза нарушений при сидеропении состоят в замедлении 
синтеза гема и торможении образования гемоглобина, что приводит к развитию анемии  
с дистрофическими изменениями тканей и органов. Кроме того, нарушение синтеза гем-
содержащих соединений (миоглобина, ферментов) приводит к снижению активности 
антиоксидантных факторов с интенсификацией перекисного окисления липидов. Таким 
образом, развитие ЖДА напрямую связано с физиологической ролью железа в организме 
и его участием в процессах тканевого дыхания благодаря способности к окислению и вос-
становлению. 

Патогенетически развитие железодефицитного состояния принято делить на три стадии: 
•  прелатентная (недостаточность депонирования) – уменьшение запасов железа; содер-

жание сывороточного ферритина и железа в костном мозге снижается, абсорбция 
железа увеличивается; 

•  латентная (железодефицитный эритропоэз, наиболее распространен среди населе-
ния) – содержание сывороточного железа незначительно снижено, но уровень Hb 
выше нижней границы нормы, повышена концентрация трансферрина; снижено со-
держание тканевой цитохромоксидазы и сидеробластов в костном мозге; общая же-
лезосвязывающая активность сыворотки крови и абсорбция железа в кишечнике 
увеличиваются; 

•  явная – сопровождается гипохромной анемией со сниженными показателями гемогло-
бина, эритроцитов и сывороточного железа. 
Клинические проявления дефицита железа в прелатентной стадии неспецифичны или 

не определяются. Для латентного железодефицита характерны проявления синдрома си-
деропении в виде дистрофии кожи и ее придатков; извращения вкуса и обоняния; мышеч-
ной гипотонии (недержание мочи) и мышечных болей; слабости, недомогания, снижения 
памяти и внимания. При явной ЖДА наблюдается целый ряд симптомов и синдромов, 
характерных для сидеропении; установлено, что гипоксия тканей, снижение уровня 
ферментативной активности и накопление недоокисленных продуктов обмена приводят  
к развитию атрофических изменений кожи и ее придатков, слизистых оболочек пище-
варительного и дыхательного трактов, половых органов, дистрофии склер (синдром 
голубых склер). 

При ЖДА на фоне клеточной гипоксии и дистрофических изменений в органах сни-
жается иммунологическая резистентность организма, что сопровождается обострением 
хронических воспалительных процессов различной локализации. 

Гемическая гипоксия способствует развитию гипертрофии межжелудочковой пере-
городки, а в пожилом возрасте может провоцировать обострение ишемической болезни 
сердца с последующим развитием левожелудочковой недостаточности. При гипоксии 
формируется комплекс адаптивных механизмов: одышка, тахикардия, колебания арте-
риального давления, функциональные шумы над сердцем и крупными сосудами. 

Железо – необходимый микроэлемент для формирования в клетках ЦНС дофами-
новых D2-рецепторов; их недостаток нарушает развитие и нормальное функционирование 
дофаминэргических нейронов, что проявляется изменениями психоэмоционального со-
стояния человека, апатией, расстройствами памяти и внимания, снижением толерантности 
к физической нагрузке. 

Таким образом, следствием дефицита железа в организме является не только гемато-
логическая симптоматика, но и нарушение функций всех клеток, особенно в высоко-
аэробных тканях. 
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ВОЗ определяет следующие диагностические критерии анемии: снижение уровня  
Hb ≤130 г/л у мужчин, ≤120 г/л у женщин и ≤110 г/л у беременных; гипохромия (цветной 
показатель ≤0,86); микроцитоз и анизоцитоз эритроцитов (MCV (средний объем эритро-
цита) ≤75 фл, MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците) ≤24 пг); снижение 
содержания ферритина и железа сыворотки (≤12 мкг/л и 11,6 мкмоль/л соответственно).  
В клинической практике также принята следующая оценка степени тяжести анемии: 
легкая (Hb 110-90 г/л, Er 3,0-3,5x1012/л), средняя (Hb 90-70 г/л, Er 2,5-3,0x1012/л), тяжелая 
(Hb ≤70 г/л, Er 1,0-2,0x1012/л), крайне тяжелая (Hb ≤55 г/л, Er ≤1,0x1012/л).  

Следует обращать внимание на то, что клиническая симптоматика ЖДА проявляется, 
как правило, при средней степени тяжести, а при легком течении объективными крите-
риями выступают только лабораторные показатели. 

При этом наиболее доказательным тестом диагностики дефицита железа считается 
определение концентрации сывороточного ферритина (уровень доказательств А). 

Современная терапия ЖДА включает немедикаментозную (сбалансированное полно-
ценное питание) и медикаментозную коррекцию сидеропении. Рациональная медикамен-
тозная терапия ЖДА определяется следующими правилами: 
 выявление и коррекция причин сидеропении; правильный расчет дозы железа; 
 соблюдение этапности и длительности лечения (до восстановления соответствующих 

показателей периферической крови и депо железа в организме). Первый этап (норма-
лизация уровней Hb и Er) длится 3-4 нед., второй этап (терапия насыщения) про-
должается ≥3-6 мес. Мониторинг лечения предусматривает контроль показателей кро-
ви каждые 10-14 дней, в период частичной ремиссии – раз в месяц, в период полной 
ремиссии – раз в 6 мес. 
Рекомендации ВОЗ по назначению препаратов железа предусматривают приоритет 

пероральных форм, содержащих Fe2+, при этом суточная доза у взрослых должна дости-
гать 2 мг/кг элементарного железа; общая длительность лечения – не менее 3 мес. Уста-
новлено, что пероральные препараты в виде сульфатов железа имеют хорошую раство-
римость и высокую биодоступность. Помимо этого, для потенцирования лечебного и про-
филактического эффектов современные препараты железа содержат аскорбиновую кис-
лоту (препятствует окислению железа) и витамины группы В (стимулируют эритропоэз  
и синтез Hb). 

В ежедневной клинической практике успешно используется сбалансированный анти-
анемический комплекс Ферсинол-З (World Medicine, Великобритания), каждая капсула 
которого содержит сульфат железа и цинка, а также жизненно важные витамины груп-
пы В, аскорбиновую кислоту, никотинамид. Современные технологии производства Фер-
синола-З позволяют добиться отдельного и постепенного высвобождения и всасывания 
всех компонентов препарата, которые демонстрируют взаимодополняющее действие в ор-
ганизме. Благодаря сбалансированному составу Ферсинол-З имеет высокую биодоступ-
ность, проявляет выраженную антигипоксантную и антиоксидантную активность. Ферси-
нол-З рекомендован к применению при ЖДА, латентной сидеропении, ятрогенной анемии 
(хирургические операции, гемодиализ и др.), гипо- и авитаминозах. Удобный режим 
приема (1-2 капсулы в сутки) и хорошая переносимость обеспечивают высокую привер-
женность у пациентов различных возрастных групп, получающих Ферсинол-З, что яв-
ляется важным фактором успешности лечения и профилактики ЖДА. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ АНТИАНЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ  

У ДІВЧАТОКПІДЛІТКІВ З ЮВЕНІЛЬНИМИ  
АНОМАЛЬНИМИ МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ 

 
Сучасний темп розвитку суспільства сприяє тому, що під впливом постійного стресу  

в нашій країні перебуває понад 70% населення, у тому числі й підлітки [1]. Сучасна меди-
цина визнала, що стресу піддається кожна людина незалежно від віку, статі, обійманої 
посади або матеріального достатку. Незначні стреси не завдають шкоди організму, а дають 
змогу швидко мобілізувати сили та адекватно реагувати в неприємній ситуації. Проте по-
стійний або неймовірно сильний стрес може стати пусковим механізмом багатьох важких 
захворювань, таких як порушення серцевої діяльності, артеріальна гіпертензія, виразки 
шлунково-кишкового тракту, імунодефіцитні стани, ендокринопатії, пухлини тощо [2, 7, 
12]. У більшості випадків стрес торкається практично всіх функціональних систем орга-
нізму, але більш явні прояви мають місце з боку вегетативної системи, менше присто-
сованої до негативного впливу, це сприяє розвитку психосоматичних захворювань [12]. 

Зважаючи на потужний негативний вплив тривалого стресу на організм дорослої лю-
дини, враховуючи функціональну незрілість дитячого чи підліткового організму цілком 
закономірним є більша частота функціональних порушень у відповідь на стрес саме у дів-
чаток-підлітків. Хронічний стрес спричиняє порушення дезадаптації та створює перед-
умови для розвитку порушень у функціонуванні багатьох органів та систем. Слід відзна-
чити негативний вплив стресу на функціонування незрілої репродуктивної системи [6, 10]. 

В ювенільному періоді серед усіх гінекологічних захворювань аномальні маткові кро-
вотечі є одним з найбільш поширених Сучасний темп розвитку суспільства сприяє тому, 
що під впливом постійного стресу в нашій країні перебуває понад 70% населення, у тому 
числі й підлітки [1]. Сучасна медицина визнала, що стресу піддається кожна людина неза-
лежно від віку, статі, обійманої посади або матеріального достатку. Незначні стреси 
не завдають шкоди організму, а дають змогу швидко мобілізувати сили та адекватно 
реагувати в неприємній ситуації. Проте постійний або неймовірно сильний стрес може 
стати пусковим механізмом багатьох важких захворювань, таких як порушення серцевої 
діяльності, артеріальна гіпертензія, виразки шлунково-кишкового тракту, імунодефіцитні 
стани, ендокринопатії, пухлини тощо [2, 7, 12]. У більшості випадків стрес торкається 
практично всіх функціональних систем організму, але більш явні прояви мають місце  
з боку вегетативної системи, менше пристосованої до негативного впливу, це сприяє роз-
витку психосоматичних захворювань [12]. 

Зважаючи на потужний негативний вплив тривалого стресу на організм дорослої лю-
дини, враховуючи функціональну незрілість дитячого чи підліткового організму цілком 
закономірним є більша частота функціональних порушень у відповідь на стрес саме у дів-
чаток-підлітків. Хронічний стрес спричиняє порушення дезадаптації та створює перед-
умови для розвитку порушень у функціонуванні багатьох органів та систем. Слід відзна-
чити негативний вплив стресу на функціонування незрілої репродуктивної системи [6, 10]. 
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В ювенільному періоді серед усіх гінекологічних захворювань аномальні маткові 
кровотечі є одним з найбільш поширених стану клітинних та внутрішньоклітинних мем-
бран. У таких випадках стандартна терапія, направлена лише на відновлення рівня гемо-
глобіну в крові, як правило, не приносить бажаного результату [4, 12, 13]. 

Першочерговим завданням реабілітації дівчаток, які страждають на ЮАМК після 
зупинки кровотечі (гемостатики, гормональний чи хірургічний гемостаз) та нормалізації 
менструального циклу, є поповнення депонованих запасів заліза в організмі та підвищення 
рівня гемоглобіну в крові [4, 6, 7]. 

Нами було вивчено можливості корекції анемічного синдрому в дівчаток з ювеніль-
ними аномальними матковими кровотечами лікарським засобом зі збалансованим вмістом 
заліза, цинку і життєво важливих вітамінів Ферсинол-Z.  

Матеріали і методи. Було обстежено 96 дівчаток віком 12-15 років, які перебували  
на стаціонарному лікуванні з приводу АМК ювенільного віку. При прийомі в стаціонар 
проводили збір анамнезу, оцінювання стану гіпоталамогіпофізарно-оваріальної системи 
шляхом визначення рівнів гіпофізарних та периферичних статевих гормонів (ФСГ, ЛГ, 
пролактин, естрогени, прогестерон, кортизол, вільний тестостерон, ТТГ, Т3, fТ4) та харак-
теру менограми (регулярність та тривалість циклу, об’єму та тривалість кровотечі, наяв-
ності больового синдрому тощо). Для виключення супутньої патології всі дівчата були 
консультовані неврологом, ендокринологом, офтальмологом.  

Клінічно присутність та ступінь прояву сидеропенічного синдрому оцінювали за ко-
льором шкіри та слизових оболонок, вологістю шкіри, станом волосся та нігтів, синдрому 
вегетативної дисфункції (частота пульсу, рівень АТ, наявність задишки, сила тонів серця, 
наявність пітливості), дефіциту заліза – денною активністю, рівнем дратівливості, станом 
сну. Ступінь вираженості анемічного синдрому оцінювали на основі визначення рівнів 
гемоглобіну, гематокриту, кількості еритроцитів, кольорового показника, кількості рети-
кулоцитів, вмісту сироваткового заліза, феритину, трансферину, залізо-зв’язуючої здат-
ності сироватки. Середній об’єм еритроцитів вирахувати за формулою: Ht x 10/RBC,  
де Ht – гематокрит, %; RBC – кількість еритроцитів, х1012/л, середній вміст гемоглобіну  
в еритроциті – Hb/RBC, де Hb – гемоглобін, г/л; RBC – кількість еритроцитів, х1012/л, 
середню концентрацію гемоглобіну в еритроциті – Hb x 10/ Ht, де Hb – гемоглобін, г/л;  
Ht – гематокрит, %. Повторне клінічне та лабораторне обстеження проводили через 
6 місяців.  

 
Результати та їх обговорення. На основі проведеного аналізу загальних даних 

про пацієнта нами встановлено, що середній вік дівчаток становив 13,4±0,8 роки, середній 
вік менархе – 12,1±0,6 років. Регулярний менструальний цикл був у 82 (85%) обстежених, 
у решти – 14 (15%) нерегулярні менструації. Тривалість циклу в середньому станови-
ла 22±3,1 дні, тривалість кровотечі – 6,9±1,3 дні. Об’єм крововтрати 4 (4%) дівчинки 
оцінювали як незначний, 28 (29%) – як помірні і у 64 (67%) – як значні. На альгодис-
менорею скаржилися 42 (44%) обстежених. Порушення менструального циклу тривали 
6,4±0,6 місяці. 

При прийомі в стаціонар скарги на тривалу кровотечу, яка не зупинялася протягом 
останніх 8-10 днів, висловлювали 52 (54%) пацієнтки, 44 (46%) – на великий об’єм кро-
вовтрати протягом останніх 12 год. 
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Оцінювання функціональної активності гіпофіза не виявило суттєвих порушень – рівні 
гіпофізарних гормонів (ФСГ, ЛГ, пролактин, ТТГ) так само як і концентрації перифе-
ричних (естрогени, прогестерон, кортизол, вільний тестостерон, Т3, fТ4) не відрізнялися 
від аналогічних показників контрольної групи. Огляд суміжними спеціалістами – невро-
логом, ендокринологом, офтальмологом – клінічно значущої патології не виявив.  

Крім значних чи тривалих кров’янистих виділень зі статевих органів 58 (60%) підлітків 
скаржилися на підвищену втомлюваність, 46 (48%) – на виражену загальну слабкість, 
задишку при незначних фізичних навантаженнях, 40 (42%) – на підвищену пітливість,  
36 (38%) – на сухість шкіри, 20 (21%) – на ламкість волосся та дратівливість, 10 (10%) –  
на наявність анулярного стоматиту та порушення сну. При об’єктивному обстеженні звер-
тала на себе увагу виражена блідість шкірних покривів та слизових оболонок у 71 (73,5%) 
дівчинки, тахікардія понад 100 уд/хв. – у 38 (40%), ослаблення серцевих тонів – у 24 (25%). 
Результати дослідження гемограми наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Параметри гемограми у дівчаток з хронічною ювенільною АМК 

Показник Основна група,  
N = 96 

Контрольна група,  
N = 20 

Гемоглобін, г/л  79,3±7,2 126,3±12,1 
Кількість еритроцитів, 1012/л 2,7±0,4 3,4±0,4 
Гематокрит 28,1±1,2 37,1±2,1 
Кольоровий показник 0,8±0,1 1,0±0,1 
ШОЕ  15,1±1,2 6,2±1,4 
Середній об’єм еритроцита, мкм3 77,4±3,1 97,6±1,9 
Середній вміст гемоглобіну  
в еритроциті, пг 65,8±2,1 33,1±2,7 
Середня концентрація гемоглобіну  
в еритроциті, % 26,3±1,3 34,2±1,2 
Ретикулоцити, %  1,6±0,5 0,7±0,1 
Сироваткове залізо, мкмоль/л 5,3±0,6 19,1±1,2 
Загальна залізозв’язуюча здатність 
плазми, мкмоль/л 86,1±5,2 59,37±4,1 
Феритин сироватки, мкг/л  10,2±0,9 38,6±10,7 
Трансферин, г/л  5,1±0,7 3,2±0,4 
Коефіцієнт насичення трансферину, % 8,9±0,9 22,2±1,2 

 
У обстежених нами дівчаток-підлітків, як видно з таблиці 1, був знижений рівень гемо-

глобіну до 79,3±7,2 г/л, гематокриту – до 28,1±1,2, кольорового показника – до 0,8±0,1 та 
збільшення кількості ретикулоцитів до 1,6±0,5%, що свідчить про хронічну анемію серед-
нього ступеня з дещо зниженою регенераторною здатністю. Кровотечі, що мали місце  
у обстежених нами дівчаток, були хронічними, що привело до виснаження депо-запасів 
заліза в організмі. Про це свідчить підвищені рівні загальної залізозв’язуючої здатності 
плазми (86,1±5,2 мкмоль/л) та трансферину (5,1±0,7 г/л) та знижені рівні сироваткового 
заліза (5,3±0,8 мкмоль/л), феритину (10,1±1,1 мкг/л), коефіцієнта насичення трансферину 
(8,9±0,9%). Хронічний характер анемії підтвердили також зниженbq середній об’єм ери-
троцита (77,4±3,1 мкм3), середній вміст гемоглобіну в еритроциті (65,8±2,1 пг) та середня 
концентрація гемоглобіну в еритроциті (26,3±1,3%). 
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Отримані показники гемограми разом з клінічними проявами свідчили про тривалий 
процес крововтрати, який приpвів до зниження кількості депонованого заліза в організмі 
та клінічно маніфестував анемією, що, є свою чергу, потребувало відповідної медикамен-
тозної корекції. 

Сонографічна візуалізація органів малого тазу виявили незначну тенденцію до збіль-
шення об’єму яєчників та персистуючі фолікули у 32 (33%) дівчат. 

Лікування хворих розпочиналося з проведення гемостазу для припинення кровотечі.  
У 34 (35,4%) дівчаток гемостазу вдалося досягти за допомогою традиційних консерва-
тивних методів лікування: гемостатичних, скоротливих засобів, вітамінів, фізіотерапев-
тичних процедур. 62 (64,6%) пацієнткам довелось проводити зупинку кровотечі за допо-
могою гормонального гемостазу монофазними КОК. Після проведеного лікування за-
довільного гемостазу вдалося досягти через 38±6,4 год. З метою профілактики наступних 
кровотеч, усім пацієнткам з метою нормалізації гіпоталамогіпофізарно-оваріальної 
взаємодії протягом 4-6 місяців було призначено фітотерапію. 

Враховуючи швидке виснаження резервів заліза в організмі дівчаток-підлітків для ко-
рекції анемічного синдрому призначення препаратів заліза було обов’язковим. У шлун-
ково-кишковому тракті всмоктується залізо, яке перебуває у двовалентній формі. Саме 
іони Fe2+ можуть зв’язуватися з апоферитином, а потім накопичуватися в організмі у ви-
гляді феритину. У той же час іонам Fe3+ попередньо необхідно перетворитися в Fe2+ 
для можливості їх накопичення в організмі. Тому препарати на основі солей двовалент-
ного заліза мають більшу біодоступність і є більш бажаними для застосування, ніж препа-
рати, що містять залізо в тривалентному стані. Крім того, солі тривалентного заліза у верх-
ніх відділах тонкого кишківника легко гідролізуються з утворенням малорозчинних 
гідроксидів, що також знижує їхнє засвоєння. 

Найбільш бажаним є використання препаратів на основі солей заліза у формі суль-
фатів, оскільки вони мають високу біодоступність та добре розчиняються у воді. Фарма-
цевтичною промисловістю розроблені методики збільшення біодоступності заліза з пре-
паратів «per os». З цією метою в лікарські засоби вводяться «стимулятори» всмоктування 
заліза, наприклад, аскорбінова кислота, яка підтримує залізо в двовалентному стані, 
запобігаючи таким чином його окисленню. Ефективно підвищується біодоступність заліза 
в присутності вітамінів групи В, цинку і фолієвої кислоти. 

Для корекції анемічних проявів усім дівчаткам призначали Ферсинол Z, що у своєму 
складі містить збалансований комплекс заліза (у вигляді сульфату заліза 150 мг, еквіва-
лентно 50 мг Fe2+), цинку 25 мг і життєво важливих вітамінів (фолієва кислота – 0,5 мг; 
аскорбінова кислота – 50 мг; вітамін В1 – 2 мг; вітамін В2 – 2 мг; вітамін В6 – 1 мг; ніко-
тинамід – 10 мг), які необхідні не лише для синтезу гему, а й для нормальної життєдіяль-
ності організму, у тому числі відновлення функціонального стану клітинних та внутріш-
ньоклітинних мембран. Наявність у складі препарату цинку сприяє активації ферментів 
мітохондріального дихального циклу та утворення енергії. Дівчатка продовжували прий-
мати даний препарат протягом наступних 3-6 місяців по 1 капсулі 2 рази на день. 

Повторне обстеження дівчаток дослідної групи було проведено через шість місяців.  
На фоні прийому фітотерапії всі пацієнтки мали регулярний менструальний цикл трива-
лістю 26-30 днів, тривалість менструацій становила 3,4±0,7 дні, альгодисменорея не турбу-
вала. Усі дівчатка відзначали покращення загального самопочуття, успішності у школі, 
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збільшення позашкільної соціальної активності, зменшення скарг на втомлюваність, за-
дишку при фізичних наванта гормонального гемостазу монофазними КОК. Після прове-
деного лікування задовільного гемостазу вдалося досягти через 38±6,4 год. З метою про-
філактики наступних кровотеч, усім пацієнткам з метою нормалізації гіпоталамогіпофі-
зарно-оваріальної взаємодії протягом 4-6 місяців було призначено фітотерапію. 

Враховуючи швидке виснаження резервів, зменшення пітливості, відновлення 
вологості шкіри, спокійну поведінку та реактивність, відсутність анулярного стоматиту  
та порушень сну. При об’єктивному обстеженні відновився блідо-рожевий колір шкірних 
покривів та слизових оболонок, частота пульсу була в межах 72±7 уд/хв., серцеві тони 
гучні. Повторне проведення лабораторних тестів показало результати, які наведені в таб-
лиці 2. 

 
Таблиця 2. Динаміка показників гемограми у дівчаток з хронічною ювенільною АМК  
під впливом комплексної залізовмісної терапії 

Показник Контрольна 
група, n = 20 

Основна група, n = 48 
до лікування після лікування 

Гемоглобін, г/л 126,3±12,1 79,3±7,2 124,1±6,1 
Кількість еритроцитів, 1012/л 3,8±0, 2,7±0,4 3,6±0,4 
Гематокрит 37,1±2,1 28,1±1,2 38,1±2,1 
Кольоровий показник 1,0±0,1 0,8±0,1 1,0±0,2 
ШОЕ 6,2±1,4 15,1±1,2 15,3±1,2 
Середній об’єм еритроцита, 
мкм3 97,6±1,9 77,4±3,1 97,4±1,8 
Середній вміст гемоглобіну  
в еритроциті, пг 33,1±2,7 65,8±2,1 32,6±2,1 
Середня концентрація 
гемоглобіну в еритроциті, % 34,2±1,2 26,3±1,3 31,2±2,1 
Ретикулоцити, %  0,7±0,1 1,6±0,5 1,2±0,1 
Сироваткове залізо, мкмоль/л 19,1±1,2 5,3±0,6 16,3±1,1 
Загальна залізозв’язуюча 
здатність плазми, мкмоль/л 59,4±4,2 86,1±5,2 58,3±5,2 
Феритин сироватки, мкг/л 38,6±2,7 36,1±1,8 36,1±1,8 
Трансферин, г/л  3,2±0,4 5,1±0,7 3,4±0,7 
Коефіцієнт насичення 
трансферину, % 22,2±1,2 8,9±0,9 22,0±1,1 

 
Через шість місяців, як видно з таблиці 2, нормалізувалися всі показники гемограми  

та обміну заліза, у тому числі поповнилися запаси депонованого заліза. Так, після про-
веденого лікування рівень гемоглобіну підвищився до 124,1±6,1 г/л, гематокриту –  
до 38,1±2,1, кольорового показника – до 1,0±0,2, сироваткового заліза – до 16,3±1,1 мкмоль/л, 
феритину – до 36,1±1,8мкг/л, коефіцієнт насичення трансферину – до 22,0±1,1%. Про ви-
соку регенераторну здатність кісткового мозку свідчив високий рівень ретикулоцитів  
у периферичній крові – 1,2%. Про відновлення запасів депонованого заліза свідчило зни-
ження загальної залізо-зв’язуючої здатності плазми до 58,3±5,2 мкмоль/л та рівня транс-
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ферину – до 3,4±0,7 г/л. Застосування замісної залізовмісної терапії привело до нормалі-
зації середнього об’єму еритроцита до 97,4±1,8 мкм3, середнього вмісту гемоглобіну  
в еритроциті до 32,6±2,1 пг, середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті – 31,2±2,1%. 

Отже, у дівчаток підліткового віку залізодефіцитна анемія спричинена ювенільними 
аномальними матковими кровотечами є досить частим захворюванням. Механізм розвит-
ку цього патологічного стану є, як правило, мультифакторним, а застосування стандартної 
антианемічної терапії не дає достатнього клінічного ефекту або є короткочасним.  

Лікування гострої кровотечі та профілактика рецидивів є запорукою збереження ре-
продуктивного здоров’я дівчат-підлітків у репродуктивному віці. Поетапний лікувально-
реабілітаційний комплекс виявив значні переваги над загальноприйнятими стандартними 
підходами, оскільки включає не лише гемостатичну терапію, а й антианемічну і фітоте-
рапію для нормалізації емоційного фону, гормонального балансу та окисно-відновних 
процесів в організмі. 

Тому лікування менорагії в гострому періоді бажано проводити монофазними КОК  
з наступною пролонгацією гормонального гемостазу впродовж 21 дня. З метою нормаліза-
ції гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної взаємодії, для профілактики послідуючих крово-
теч, нормалізації менструального циклу у дівчаток підлітків та зменшення менструальної 
крововтрати доцільно призначати фітопрепарати протягом шести місяців. Для корекції 
залізодефіцитного стану та анемії, що є наслідком хронічної ювенільної аномальної матко-
вої кровотечі, препаратом вибору є комплексний залізовмісний препарат з цинком та жит-
тєво важливими вітамінами, як Ферсинол Z, що дає можливість не лише швидко відновити 
рівень гемоглобіну, еритроцитів та їхнє насичення гемоглобіном, але й, завдяки наявності 
у складі препарату цинку та вітамінів, нормалізувати функціональний стан клітинних 
та внутрішньоклітинних мембран і таким чином відновити їхню метаболічну активність 
та поповнити запаси заліза в організмі. 

 

Висновки. Хронічні аномальні маткові кровотечі в підлітковому віці спричинені пере-
важно стресовим чи гормональним дисбалансом та супроводжуються швидкою втратою 
депо заліза, що призводить до розвитку важкої залізодефіцитної анемії. Лише у 35,4% ви-
падків вдається провести гемостаз за допомогою традиційних консервативних методів 
лікування: гемостатичних, скорочуючих засобів, вітамінів, фізіотерапевтичних процедур. 
У 2/3 пацієнток необхідно проводити зупинку кровотечі за допомогою гормонального 
гемостазу монофазними КОК. Для профілактики наступних кровотеч та з метою нормалі-
зації гіпоталамо-гіпофізарнооваріальної взаємодії рекомендується застосування природ-
них фітозасобів протягом шести місяців.  

Залізодефіцитна анемія при хронічних ювенільних аномальних маткових кровотечах 
потребує обов’язкової корекції комплексними залізовмісними препаратами. Ефективними 
антианемічними середниками для лікування хронічної залізодефіцитної анемії в підлітків, 
що дає можливість не тільки адекватно відновити рівень гемоглобіну та поповнити запаси 
депо заліза в організмі, є препарати двовалентного заліза, такі як Ферсинол Z. Завдяки наяв-
ності в його складі додаткових компонентів (цинку та життєво важливих вітамінів) засто-
сування Ферсинолу Z сприяє не лише поповненню запасів депо заліза, а й нормалізації 
функціонального стану клітинних мембран та метаболізму. Такі багатокомпонентні препа-
рати добре переносяться та мають швидкий і стійкий ефект, оскільки їхні складники мають 
взаємодоповнюючу дію: оптимальний вміст двовалентного заліза (50 мг) та зручний 
прийом – 1 капсула 2 рази на добу. 



50 

Т.Г. Романенко, Г.М. Жалоба, О.І. Чайка 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ 

 
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ  

У ВАГІТНИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 
 
Проведено комплексне клініко-лабораторне дослідження гематологічного статусу 

у вагітних з анемією на тлі патології щитоподібної залози (ЩЗ). Вони складають групу 
високого ризику щодо розвитку плацентарної недостатності, синдрому затримки росту 
плода, передчасних пологів. Доведено ефективність профілактики та лікування залізо-
дефіцитної анемії у вагітних на тлі патології ЩЗ. Ключові слова: залізодефіцитна анемія, 
патологія щитоподібної залози, ускладнення вагітності, профілактика та ефективність лі-
кування гестаційної анемії. Актуальність обраного наукового напрямку зумовлена збіль-
шенням частоти залізодефіцитної анемії (ЗДА) вагітних і підвищенням питомої ваги цієї 
патології в структурі різних ускладнень вагітності, пологів і післяпо- логового періоду, 
особливо у вагітних на тлі патології щитоподібної залози (ЩЗ) [1]. Частота патології ЩЗ 
при вагітності продовжує зростати. Підвищення частоти цієї патології у вагітних має 
несприятливі наслідки щодо стану плода та новонародженого. Так, гіпотиреоз серед вагіт-
них становить 2%, гіпертиреоз – 1-2 випадки на 1000 жінок, ДТЗ – у 0,05-3% випадків, 
поширеність вузлового зоба серед вагітних становить 4% (діаметр вузлів, які перевищують 
1 см, за даними УЗД), приблизно у 15% жінок вузли вперше з’являються та виявляються 
під час вагітності. Частота післяпологового тиреоїдиту становить 1,9-16,7%, серед носіїв 
АТЩЗ – 50%. У даний час не викликає сумнівів той факт, що ефективність лікування 
анемії вагітних залишається недостатньо високою, навіть при тому, що кількість запропо-
нованих методик у цьому напрямку щорічно зростає як в Україні, так і за її межами [2-4]. 
Залізо – один з найважливіших елементів в організмі людини, адже, фактично, він бере 
участь у всіх життєво необхідних процесах. Природою влаштовано так, що сама по собі 
вагітність сприяє розвитку анемії, оскільки в цей період потреба в залізі зростає, бо воно 
необхідне для розвитку плаценти і плода. Слід зазначити, що за ввесь гестаційний період 
на продукування додаткової кількості Нb витрачається 300-500 мг заліза; на потреби плода 
– 250-300 мг; на функціонування плаценти – 25-50 мг. Також в цей період близько 50 мг 
заліза відкладається в міометрії; 100-150 мг втрачається в пологах, а 250-300 мг – під час 
лактації. Втрати заліза при кожній вагітності, в пологах та за час лактації становлять 1200-
1400 мг. Для відновлення витраченого заліза за час вагітності та лактації жінці необхідно 
не менше 2-3 років. Перебіг вагітності у жінок з анемією на тлі патології ЩЗ супровод-
жується цілою низкою ускладнень: акушерських (невиношування, прееклампсія, плацен-
тарна недостатність, слабкість пологової діяльності, кровотечі) і перинатальних (дистрес 
плода, затримка його розвитку) [1, 5, 14-18]. Головне місце в лікуванні ЗДА вагітних нале-
жить залізовмісним препаратам, проте слід пам’ятати і про синергічну участь мікроеле-
ментів міді і марганцю в етіології та патогенезі ЗДА. Наявність ЗДА у вагітних на тлі 
патології ЩЗ підвищує ризик патології вагітності, пологів та розвитку плода [3, 12, 15-17]. 
Таким чином, застосування лікарських засобів на основі полівітамінів та комплексу міне-
ралів полегшує перебіг вагітності, допамогає запобігти розвитку таких ускладнень, яка 
гестоз, гестаційна анемія, плацентарна дисфункція, затримка розвитку плода та ін.  
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Мета дослідження. Зниження частоти і тяжкості гестаційної анемії у вагітних з пато-
логією ЩЗ шляхом профілактичного вживання комплексу вітамінів та мікроелементів 
під час гестації. 

 
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети нами було проведено комп-

лексне обстеження 100 вагітних з патологією ЩЗ, які спостерігались при вагітності та були 
розродженні на базі КОЦОЗМіД, проживали в Київській області та складали групу ризику 
щодо розвитку анемії. Контрольну групу (КГ) склали 50 соматично здорових вагітних. 
Вагітні з патологією ЩЗ були розділені на 2 групи (по 50 вагітних). Досліджуваним обох 
груп було рекомендовано харчування, збалансоване за вмістом білків, жирів, вуглеводів та 
за енергетичною цінністю, збагачене свіжими овочами та фруктами. У всіх випадках 
ускладнення вагітності пацієнтки І групи отримували лікування згідно з протоколами МОЗ 
України. Вагітні ІІ групи при встановленні діагнозу ЗДА (кольоровий показник нижче 
0,85; вміст Hb менше 110 г/л і рівень сироваткового заліза нижче 9 мкмоль/л) призначали 
препарат заліза починаючи з 14-го тижня вагітності під час їди по 1 капсулі (150 мг суль-
фату заліза) на добу, по 2 тиж. з тижневими перервами до пологів. Високу біодоступність 
та добру розчинність у воді мають препарати на основі солей заліза у формі сульфатів. 
Крім того, в сучасній фармацевтичній промисловості розроблено методики збільшення 
біодоступності заліза, що міститься в пероральних препаратах. З цією метою в лікарські 
засоби вводять стимулятори всмоктування заліза – аскорбінову кислоту, яка перешкоджає 
окисненню заліза та підтримує його в двовалентній формі. Ефективно підвищують 
біодоступність заліза також стимулятори синтезу Hb і еритропоезу – фолієва кислота  
і вітаміни групи В. До того ж, не слід забувати і про те, що такі елементи, як цинк, також 
стимулюють синтез Hb і еритропоезу і тим самим потенціюють лікувальний та профі-
лактичний ефект препаратів заліза. Представником такого комплексного складу є препарат 
Ферсинол-Z, який містить збалансований комплекс заліза та цинку, життєво важливих 
вітамінів, необхідних для крововорення та нормальної життєдіяльності організму. Залізо 
бере участь в процесі еритропоезу, входить до складу гема, забезпечує доставку кисню до 
тканин, є кофактором низки ферментних систем. Аскорбінова кислота бере участь в окис-
нювально-відновних реакціях, володіє вираженими антиоксидантними властивостями. 
Вітамін С бере участь в утворенні Hb, формуванні еритроцитів, метаболізмі фолієвої кис-
лоти, а також підвищує абсорбцію заліза в травному тракті. Аскорбінова кислота відіграє 
важливу роль в згортанні крові і регуляції проникності судинної стінки. Ціанокобаламін  
та фолієва кислота беруть участь у процесах кровотворення. Крім того, фолієва кислота 
бере участь в обміні нуклеїнових кислот і амінокислот, піримідиновому та пуриновому 
обміні, а також метаболізмі холіну. У період вагітності фолієва кислота необхідна для нор-
мального розвитку нервових волокон плода. Фолієва кислота в організмі відновлюється  
до тетрагідрофолієвої кислоти, яка є коензимом, що бере участь в різних метаболічних 
процесах. Стимулює еритропоез, бере участь в синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, 
пуринів, піримідинів, в обміні холіну. Цинк – складова частина багатьох ферментних 
систем, міститься практично у всіх тканинах організму. Терміни профілактичного застосу-
вання нашої методики були зумовлені результатами попередніх досліджень, які свідчать, 
що основні акушерські ускладнення (загроза переривання, гестаційна анемія, гестоз, пла-
центарна дисфункція) виникають саме з 26-го по 32-й тиждень вагітності. Стан вагітних 
оцінювали за клінічною картиною перебігу гестації, розвиток анемії визначали за гемато-
логічними показниками. З метою оцінювання гематологічного статусу і обміну заліза були 
використані цитологічні, біофізичні та біохімічні методи. До загальноклінічних методів 
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обстеження включені: клінічні дослідження, загальний аналіз крові і визначення сироват-
кового заліза. Кількісне визначення концентрації сульфгідрильних груп і ліпопротеїдів  
у еритроцитарних елементах периферійної крові проводили методом цитоспектрофото-
метрії (Г.І. Назаренко та співавт., 2010). Вивчення поверхневої архітектоніки еритроци-
тарних мембран проводили методом електронної сканувальної мікроскопії (С.А. Сиченко 
та співавт., 2010). Групи вагітних були підібрані з дотриманням принципу рандомізації, 
єдиною відмінністю було місце проживання жінок. Середній вік пацієнток, рівень супут-
ньої генітальної і соматичної патології був ідентичним в обох групах.  

 
Результати дослідження та їх обговорення. Оцінюючи ефективність запропоно-

ваних лікувальнопрофілактичних заходів у першу чергу слід відзначити відсутність алер-
гійних і побічних реакцій на застосований препарат, а також випадків індивідуальної 
непереносимості. При клінічному аналізі перебігу першої половини вагітності відзначені 
істотні відмінності між групами за трьома основними показниками: загроза переривання 
(І група – 17,0% і ІІ – 12,0%, р<0,05), гестаційна анемія (І група – 28,0% і ІІ – 13,0%, р<0,05) 
та плацентарна недостатність (І група – 16,0% та ІІ група – 10,0%, р<0,05). За всіма іншими 
параметрами істотних відмінностей між групами не відзначено. Після 20 тиж. вагітності 
розходження між групами мали більш виражений характер. Так, завдяки використанню 
запропонованої нами методики вдалося досягти зниження частоти основних ускладнень, 
а саме: частоти плацентарної недостатності (І група – 26,0% і ІІ – 14,0%, р<0,05); загрози 
передчасних пологів (І група – 31,0% і ІІ – 19,0%, р<0,05). Крім того, важливим є досто-
вірне зниження частоти гестаційної анемії (І група – 39,0% і ІІ – 24,0%, р<0,05) та зміна 
структури її важкості, у вагітних з патологією ЩЗ переважала анемія легкого та середнього 
ступеня важкості (25,0% та 10,0%, р<0,05). Ці дані підтверджують, що запропоновані 
лікувально-профілактичні заходи для вагітних з патологією ЩЗ є достовірно ефектив-
ними. Аналізуючи клінічний перебіг пологів у вагітних ІІ групи слід зазначити істотне 
достовірне зниження кількості ускладнень пологів порівняно з даними перебігу пологів  
у жінок І групи, всіх ускладнень розродження: передчасних пологів (І група – 6,0% і ІІ – 
3,0%, р<0,05); передчасного розриву плодових оболонок (І група – 18,0% і ІІ – 6,0%, 
р<0,05); передчасного відшарування плаценти (І група – 3,0% і ІІ – 0,0%, р<0,05); дистресу 
плода (І група – 20,0% і ІІ – 9,0%, р<0,05) і акушерських кровотеч (І група – 5,0% і ІІ – 4,0%, 
р<0,05), що пов’язано з вираженим зниженням основних ускладнень гестаційного періоду. 
Крововтрата під час пологів в ІІ групі в середньому становила 255±43,6 мл, що достовірно 
менше, ніж у І групі – 385±48,5 мл, р<0,05. Перинатальні наслідки розродження є інфор-
мативними критеріями ефективності запропонованої методики. У першу чергу, необхідно 
відзначити зниження рівня різноманітних форм асфіксії новонароджених із 33,0% у І групі 
до 18,0% – у ІІ групі на фоні використання запропонованої методики, причому рівень 
важкої асфіксії зменшився у 3 рази (I група – 3,0% і IІ – 0,0%, р<0,05). Показник затримки 
розвитку плода зменшився у 2 рази (з 8,0% у І групі до 4,0% у II групі, р<0,05). Перина-
тальні втрати в II групі були відсутні, що також підтверджує ефективність запропонованої 
методики профілактики розвитку та лікування ге стаційної анемії у вагітних з патологією 
ЩЗ. Відмінності в клінічному перебігу вагітності і пологів в I і IІ групі істотно вплинули  
і на клінічний перебіг пуерперального періоду. Основні відмінності між групами полягали 
у зниженні частоти порушень контрактильної активності матки (I група – 12,0% проти  
в IІ групі – 6,0%, р<0,05); ранової інфекції (I група – 8,0% і IІ – 4,0%, р<0,05), після-
пологового ендометриту (I група – 2,0% і IІ – 0,0%, р<0,05), анемії (I група – 32,0% і IІ – 
19,0%, р<0,05) та гіпогалактії (I група – 23,0% і IІ – 10,0% відповідно, р<0,05). Як свідчать 
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результати проведених клінічних досліджень, профілактичне використання препарату за-
ліза за запропонованими нами методиками дозволяє знизити частоту розвитку гестаційної 
анемії, прееклампсії та плацентарної дисфункції у вагітних з патологією ЩЗ. Аналізуючи 
кількісні та якісні показники еритроцитів у досліджуваних вагітних, слід зазначити, що при 
аналізі кількісних показників периферійної ланки еритрону в 18-20 тиж. не встановлено 
достовірних розходжень між даними пацієнток І і ІІ груп (р>0,05). Аналогічна законо-
мірність простежувалася і з боку морфологічної харак теристики еритроцитів, поверхневої 
архітектоніки еритроцитарних клітин і вмісту сульфгідрильних груп і ліпопротеїдів в мем-
бранах еритроцитів. У 28-30 тиж. вагітності основні показники червоної крові також 
достовірно не відрізнялися залежно від використаної лікувально-профілактичної методики 
(р>0,05). У порівнянні з цим, відзначені достовірні розходження при оцінюванні морфоло-
гічної характеристики еритроцитів у цей самий термін вагітності. Серед позитивних мо-
ментів слід зазначити достовірне збільшення кількості дискоцитов (із 73,59±1,10%  
до 83,38±0,42%; р<0,05) на фоні одночасного зниження кількості еліпсів (із 1,09±0,09%  
до 0,42±0,03%; р<0,05); плоских дисків (із 1,14±0,11% до 0,40±0,02%; р<0,05); куполо-
подібних (із 2,41±0,14% до 1,41±0,10%; р<0,05) і сферичних еритроцитів (із 2,81±0,21%  
до 1,75±0,13%; р<0,05). Така сама ситуація спостерігалася і при аналізі поверхневої архі-
тектоніки еритроцитарних клітин. Завдяки використанню запропонованої нами методики 
відзначене достовірне зниження кількості перехідних форм (із 3,39±0,71% до 2,43±0,22%; 
р<0,05); передгемолітичних (із 1,42±0,07% до 1,16±0,08%; р<0,05) і дегенеративних форм 
(із 0,94±0,09% до 0,48±0,02%; р<0,05), а також співвідношення внутрішнього і зовніш-
нього діаметрів еритроцитів (із 60,41±0,31 до 42,75±0,78; р<0,05). На фоні істотних змін, 
що відбуваються з боку морфологічної характеристики еритроцитів при використанні за-
пропонованої нами методики, відбулося суттєве збільшення співвідношення сульфгід-
рильних груп і ліпопротеїдів у мембранах еритроцитів (мал. 1, 2).  

 

       
 
Наведена вище ситуація з боку кількісних і якісних показників червоної крові цілком 

збереглася і напередодні розродження. Таким чином, як свідчать результати проведених 
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досліджень, зниження частоти акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з па-
тологією ЩЗ відбувається за рахунок двох основних моментів – поліпшення функціональ-
ного стану фетоплацентарного комплексу, кількісних і якісних змін еритроцитарної ланки. 
Ці зміни відбуваються, починаючи з 32-33 тиж., що забезпечує профілактику передчасного 
розродження і нормалізацію роботи системи мати – плацента – плід при одночасному по-
ліпшенні основних функціональних і лабораторних показників. Отримані результати 
дають нам право рекомендувати розроблену методику для широкого використання в прак-
тичній охороні здоров’я.  

 
Висновки  

1.  Клінічний перебіг вагітності у жінок з патологією щитоподібної залози (ЩЗ) харак-
теризується високою частотою розвитку анемії (38,0%) та плацентарної дисфунк-
ції (26,0%). У структурі гестаційної залізодефіцитної анемії (ЗДА) переважає II ступінь 
(23,0%) та III ступінь (14,0%) тяжкості.  

2.  Зміни еритропоезу у вагітних з патологією ЩЗ характеризуються підвищеним гемо-
лізом, серед основних причин якого важливу роль відіграє якісна неповноцінність ери-
троцитів, що циркулюють у крові, і їхнє прискорене старіння, про що свідчить збіль-
шення кількості трансформованих і передгемолітичних форм клітин при одночасному 
зниженні вмісту нормальних дискоцитів, а також наявність дефектів у мембранах ери-
троцитів як за формою, так і за ступенем вираженості.  

3.  Використання запропонованої нами лікувально-профілактичної методики дозволяє 
знизити частоту плацентарної дисфункції та гестаційної ЗДА в 1,6 разу, тяжкої асфіксії 
в 3 рази, затримки розвитку плода в 2 рази, передчасних пологів у 2 рази, передчасного 
розриву плодових оболонок у 3 рази, що дозволило в цій групі вагітних знизити частоту 
абдомінального розродження у 1,7 разу за відсутності перинатальних втрат. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ ОМЕГА-3  

У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ГІПЕРАНДРОГЕННИХ СТАНІВ 
 
Резюме. В статті представлені клінічні і літературні дані щодо проблеми гіперандро-

генії у жінок фертильного віку на фоні метаболічного синдрому та надмірної ваги в аспек-
ті застосування Омега-3 поліненасичених жирних кислот та вітаміну Е, у комплексній 
терапії. 

Ключові слова: гіперандрогенія, метаболічний синдром, ожиріння, омега-3 полінена-
сичені жирні кислоти, Рейтоіл 

 
Однією з актуальних проблем сучасної гінекології є гіперандрогенія, яка найбільш 

часто є наслідком таких захворювань, як синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) і некла-
сична форма вродженої гіперплазії кори надниркових залоз [1]. 

При підвищенні чутливості андрогенних рецепторів шкіри розвивається ідіопатичний 
гірсутизм, який, як правило, не супроводжується гіперандрогенемією. Основними біоло-
гічно значущими андрогенами, що виробляються в організмі жінки, є тестостерон, андро-
стендіон і дегідроепіандростерона сульфат (ДГЕА-С) [2]. 

Згідно літературних джерел, близько половини циркулюючого андростендіону вироб-
ляється в яєчниках, а інша його частина синтезується наднирковими під впливом адрено-
кортикотропного гормону. Автори відзначають, що андростендіон є попередником тесто-
стерону, який в різних співвідношеннях виробляється в яєчниках, печінці, селезінці і жиро-
вої тканини, в той час як ДГЕА-С в основному продукується залозами [2, 3]. 

Гіперандрогенія – клінічний синдром, що розвивається внаслідок надмірної (абсолют-
ної або відносної) концентрації у крові вільних форм андрогенів (тестостерону, андростен-
діону). І це не дивлячись на те, що наявність в організмі жінки андрогенів – біологічна 
потреба, адже вони є незамінним субстратом для синтезу в яєчниках, жировій і нервовій 
тканинах естрогенів. Андрогени стимулюють секреторні і анаболічні процеси в т. ч. і про-
цес розмноження, активізують лібідо. Завдяки різним точкам впливу і, пов’язаними з цим 
ефектами, саме баланс концентрації андрогенів зумовлює гармонійне функціонування  
як репродуктивної так і інших органів і систем [4, 5]. 

Основних джерел синтезу андрогенів в організмі жінки декілька:  
 Яєчники (тека-клітини внутрішньої оболонки фолікула та строма). 
 Наднирникові залози (сітчаста зона кори). 
 Периферичні тканини (жирова клітковина, шкіра, скелетні м’язи, головний мозок). 

Надмірна кількість андрогенів в організмі жінки є результатом порушень в системі гі-
поталамус-гіпофіз-яєчники-наднирники і проявляється порушенням менструального 
циклу (МЦ) та репродуктивної функції. Поряд з цим відзначаються клінічні прояви 
вірилізації – гірсутизм, себорея, acne vulgаris і алопеція [6]. 

Гірсутизм – надмірний ріст волосся у жінок в андроген-залежних зонах – часто поєд-
нується з порушенням МЦ і акне. Гірсутизм слід диференціювати від гіпертрихозу – над-
мірного росту волосся в андрогеннезалежних ділянках. Поява гірсутизму обумовлено рівні 
не тестостерону, а його метаболіти, дегидротестостерона, що володіє в три рази більшу 
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біологічну активність [7]. Наявність або відсутність рецепторів до тестостерону обумов-
лено генетично і визначає інтенсивність утворення дегідротестостерону. Це пояснює, чому 
не у всіх жінок з підвищеним рівнем тестостерону є гірсутизм, а також чому він більше 
виражений при ожирінні [8]. 

Зазвичай гірсутизм різко виражений. Стрижневі волосини розташовані на гомілках, 
задньої поверхні стегон, в промежині, рідше – по білій лінії живота. Оволосіння обличчя, 
як правило, обмежується вусиками над верхньою губою, посиленим ростом волосся  
на щоках. Навіть легкий ступінь вираженості подібних явищ може привести до емоційної 
лабільності, а при виражених змінах у багатьох жінок розвиваються невротичні і депре-
сивні стани. Це посилює порушення репродуктивної функції, створюючи класичне по-
рочне коло патофізіологічних змін [9]. 

Виникнення себореї і акне у пацієнток пов’язують зі зміною співвідношень між андро-
генами і естрогенами, при цьому найчастіше має місце поєднання гіперандрогенії та гіпер-
естрогенії. 

Класифікація гіперандрогенних станів.  
I. Неопухлинні (функціональні) форми «істинної» гіперандрогенії: 
 синдром полікістозних яєчників (СПКЯ); 
 стромальний текоматоз яєчників, гіпертекоз (HAIR-AN) синдром; 
 адреногенітальний синдром (класична і некласична форми); 
 гіперпролактинемія; 
 гіперкортицизм (хвороба і синдром Іценко-Кушинга); 
 акромегалія.  

II. Пухлинні форми «істинної» гіперандрогенії: 
 андрогенпродукуючі пухлини яєчників (андробластоми, ліпідоклітинні пухлини, теко-

ми та ін.) 
 андрогенпродукуючі пухлини надниркових залоз (андростероми, кортикоандросте-

роми). 
III. Транспортні форми гіперандрогенії – зниження продукції в печінці глобуліну, що зв’я-

зує статеві стероїди (ГЗСС): 
 гепатити, цироз; 
 іпотиреоз; 
 гіпоестрогенії; 
 прийом екзогенних андрогенів, анаболічних стероїдів, глюкокортикоїдів. 

IV. Рецепторна форма гіперандрогенії – підвищення активності 5α-редуктази в клітинах-
мішенях: 

 Спадково-конституційна (генетична або ідіопатична) форма 
 Зміна активності 5α-редуктазної системи під впливом зовнішніх факторів. 

 
Гормонально-активні злоякісні пухлини ендокринних органів підлягають невідклад-

ному хірургічному лікуванню. У повсякденній клінічній практиці лікар найчастіше сти-
кається з гіперандрогенією непухлинного генезу – функціональною гіперандрогенією [10]. 

Відомо, що естрогени стимулюють синтез ГЗСС в печінці. В умовах естрогенного 
дефіциту може спостерігатися відносне підвищення рівня вільних андрогенів, – при діаг-
ностиці важливо враховувати визначення рівня естрогенів і фракцій андрогенів, а не тільки 
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їх загального змісту, яке може залишатися нормальним. У 20-30% пацієнток з гірсутизм  
в крові визначається нормальний рівень загального тестостерону, в зв’язку з цим необхідно 
враховувати наявність такого стану як відносна гіперандрогенія. 

Метою лабораторної діагностики гіперандрогенних станів є визначення функціональ-
ного стану яєчників і надниркових залоз, винятком є гіперпролактинемія та гіпотиреоз. 
Для цього досліджують і аналізують такі показники, як: 
 Загальний тестостерон 
 Вільний тестостерон 
 Індекс вільного тестостерону 
 Естрадіол 
 Глобулін, що зв’язує статеві стероїди (ГЗСС) 
 Дегідроепіандростерон сульфат (ДГЕА-С) 
 17-ОН-прогестерон 
 ЛГ, ФСГ і їх співвідношення 

Важливим діагностичним критерієм є дослідження індексу вільного тестостерону ((ІВТ), 
Free androgen index, FAI) – розрахунковий показник, що визначає співвідношення моляр-
ної концентрації загального тестостерону до молярної концентрації до ГЗСС виражене  
у відсотках [11, 12]. 

Клінічна картина СПЯ проявляється хронічним ановуляторним станом яєчників або 
вираженою гіпофункцією жовтого тіла, що призводить до двостороннього збільшення роз-
мірів яєчників з потовщенням і склерозом білкової оболонки. Ці зміни проявляються 
порушенням менструальної функції – опсоменореєю, аменореєю, проте не виключається  
і розвиток метроррагії. Порушення фолікулогенезу призводять до розвитку ановулятор-
ного первинного або вторинного безпліддя. 

Ожиріння або надмірна маса тіла часто супроводжують СПЯ. Визначення індексу маси 
тіла (ІМТ) дозволяє виявити ступінь ожиріння. Вимірювання показників об’єму талії (ОТ) 
і стегон (ОС) і їх співвідношення вказує на тип ожиріння (прогностично несприятливим є 
абдомінальний тип ожиріння, при якому ОТ / ОС > 0,85). 

Крім основних симптомів захворювання, клінічна картина багато в чому визначається 
загальними обмінними порушеннями, такими як дисліпідемія, порушення вуглеводного 
обміну, підвищеним ризиком розвитку гіперпластичних і пухлинних процесів з боку ста-
тевих органів. Дисліпідемія полягає в підвищенні рівня тригліцеридів, холестерину, ліпо-
протеїдів низької щільності, ліпопротеїдів дуже низької щільності та зниження ліпопро-
теїдів високої щільності. Ці порушення ведуть до ризику раннього розвитку атеросклеро-
тичних змін судин, гіпертонічної хворобі та ішемічної хвороби серця [13]. 

Останнім часом було проведено ряд досліджень, присвячених біологічній ролі леп-
тину. Лептин є протеїновим гормоном та впливає на харчову поведінку і надає пермісивну 
дію відносно ініціації статевого дозрівання у тварин. Роль даного гормону в регуляції мета-
болізму і репродуктивної функції у людини остаточно не з’ясована. З цієї причини дані про 
рівень лептину при оваріальній гіперандрогенії в поєднанні з інсулінорезистентністю  
і уявлення про його роль в розвитку цих змін дуже суперечливі [14, 15]. 

Так, згідно з результатами дослідженнь, значна частина жінок в популяції з СПЯ має 
вищий рівень лептину, ніж очікувалося з урахуванням їх ІМТ, вільного тестостерону, 
чутливості до інсуліну. З іншого боку, останні роботи в цій області не показали істотних 
відмінностей рівнів лептину в досліджуваних групах при СПЯ і в групах контролю. Крім 
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того, було встановлено, що на базальний рівень інсуліну не впливає на вміст лептину, вміст 
гонадотропінів і статевих стероїдів. Однак вчені, беручи до уваги дані про наявність мРНК 
рецепторів лептину в овариальній тканині, продемонстрували пряму дію зазначеного гор-
мону на стероїдогенез клітин гранульози щурів in vitro. При цьому було показано дозоза-
лежне переважна дію лептину на ІФР-1, Потенційований збільшенням ФСГ-стимульова-
ного синтезу Е2 клітинами гранульози. Ці дані підтверджують гіпотезу про те, що підви-
щення рівня лептину у осіб з ожирінням може протидіяти дозріванню домінантного фолі-
кула і овуляції. Вельми цікавими є дані, які свідчать про те, що лептин в наростаючих кон-
центраціях (10-300 нг / мл) пригнічує інсулін-залежну продукцію Е2 і прогестерону в куль-
турі клітин гранульози. Цей ефект обумовлений наявністю специфічних сайтів зв’язування 
для лептину. За аналогією з цим можна припустити, що високий рівень лептину може 
знижувати чутливість у інших тканин-мішеней до дії ендогенного інсуліну, приводячи  
до розвитку ІР при ожирінні [16, 17]. 

Лікування гіперандрогенії проводиться з урахуванням етіологічного фактору і є комп-
лексним, з використанням гормонотерапії та симптоматичних препаратів (таблиця 1) [18].  

 
Таблиця 1. Принципи терапії гіперандрогенії в залежності від форми. 

Форми гіперандрогенії Патогенетичне ліквання  

Патологія яєчників а) при відсутності інсулінорезистентності – антиандрогени +/- 
естроген-гестагенні препарати 
б) при наявності інсулінорезистентності, незалежно від маси тіла – 
сенситайзери інсуліну (при надмірні або нормальній масі тіла) 
Препарати, що нормалізують ліпідний обмін 
Гепатопротектори 

Наднирникового генезу Глюкокортикоїди 
Гепатопротектори 

Транзиторна форма Зниження ваги 
Препарати, що нормалізують ліпідний обмін 
Компенсація гіпотиреозу 

Рецепторна форма Флутамід, фінастерид, перміксон, спіронолактон 
 
При ожирінні, обов’язковим є застосування препаратів, які впливають на обмін речо-

вин в організмі, а особливо на ліпідний обмін. Натуральний препарат Рейтоіл, відноситься 
саме до таких речовин. До його складу входять омега-3-поліненасичені кислоти – ейкоза-
пентаенова кислота (ЕПК) та докозагексаенова кислота (ДГК) та натуральний вітамін Е.  

Омега-3 ПНЖК формують адекватну реакцію клітин організму на дію зовнішніх пато-
генних факторів, регулюють ліпідний обмін, попереджають розвиток запалення, утво-
рення тромбів, порушення серцевого ритму [19, 20]. 

Вільні ЕПК і ДГК є важливими структурними компонентами клітинних мембран; вони 
модифікують – інгібують функції трансмембранних іонних каналів всіх органів і тканин 
(голівного мозку, зорового аналізатора та ін.). ЕПК підсилює ефективність антиоксидант-
них систем організму, нормалізує процеси транспорту ліпідів в кров’яному руслі, репара-
цію клітинних мембран, активацію імунокомпетентних клітин, сприяє поліпшенню всмок-
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тування жирів в шлунково-кишковому тракті. ЕПК сприяє нормалізації стану при гіперлі-
попротеїнеміях, гіпертонічній хворобі, схильності до тромбозів, цукром діабеті, бронхіаль-
ній астмі, шкірних захворюваннях і імунодефіцитних станах [21]. 

Омега-3 і Омега-6 ПНЖК забезпечують синтез тканинних гормонів, так званих, ейко-
заноїдів (простагландини, простацикліни, тромбоксани, лейкотрієни), що регулюють міс-
цеві клітинні і тканинні функції, включаючи запальні реакції, функціонування тромбо-
цитів, лейкоцитів і еритроцитів, звуження і розширення судин і тд. [22, 23]. 

У нормі при достатньому надходженні в організм людини Омегаь-3 ПНЖК витісняють 
АК і вступають в конкурентну заміщення АК фосфоліпідних клітинних мембран в цикло-
оксигеназному і ліпооксигеназному шляхах метаболізму. Це відіграє важливу роль в ро-
зумінні механізмів дії, так як функціональні властивості ейкозаноїдів, синтезованих  
з Омега-6 (АК) і з Омега-3 ПНЖК – протилежні. 

Омега-3 ПНЖК мають широкий спектр клініко фармакологічних ефектів: 
 нормалізують ліпідний обмін; 
 попереджають розвиток метаболічних і серцево-судинних порушень; 
 покращують реологічні властивості крові та мікроциркуляцію 
 регулюють тонус судин; 
 забезпечують вироблення протизапальних простагландинів (попереджують пошкод-

ження ендотелію і розвиток ендотеліальної дисфункції). 
Прийом препаратів, що містять Омега-3 ПНЖК, необхідний всім жінкам із ендокри-

нологічними порушеннями, тому що зменшення антиатеросклеротичної дії естрогенів 
веде до збільшення числа інсультів і інфарктів у жінок цієї категорії. Доведено, що частота 
серцево-судинних захворювань у жінок при недостатоності естрогенів зростає в 5 раз. 
Омега-3 ПНЖК попереджають розвиток серцево-судинних захворювань, вазомоторних, 
емоціонально-псіхіческіх, шкірних порушень [24, 25, 26]. 

Нами було проведено дослідження, метою якого була корекція гіперандрогенних пору-
шень у жінок з ожирінням та метаболічним синдромом. 

Для вирішення поставленої мети була проведена оцінка ефективності пропонованої 
методики лікувально-профілактичних заходів у жінок з гіперандрогенією на тлі метаболіч-
ного синдрому та надмірної ваги, на основі порівняльного аналізу клінічних, лабораторних 
та функціональних показників. У дослідженні брали участь 60 жінок, яких було розділено 
на 2 епідеміологічно рівнозначні групи: 
 30 жінок з гіперандрогенією, які отримували загальноприйнятну терапію (I група); 
 30 жінок з гіперандрогеннм станом, в комплекс лікування яких включено комплекс 

Омега-3 (дієтична добавка Рейтоіл) (ІІ група). 
У комплекс загальноприйнятих заходів були включені препарати, що володіють анти-

андрогенною дією і симптоматична терапія – Рейтоіл застосовували по 1 капсулі 3 рази  
на день, під час їжі, курсом 3 місяці. 

Оцінюючи ефективність пропонованої лікувально-профілактичної методики, необ-
хідно відзначити відсутність будь-яких алергічних реакцій і індивідуальної нестерпності 
використовуваного препарату. 

В результаті проведеної терапії в групі, що отримувала препарат Рейтоіл відзначено 
збільшення концентрації глобуліну зв'язує статеві гормони по відношенню до групи 
порівняння на 17,5%, нормалізацію концентрації ЛПВЩ, зниження рівня ТГ, ЛПНЩ та 
ЛПДНЩ.  
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Резюмуючи наведені вище дані необхідно зазначити, що: 
1. синдром гіперандрогенії є поліетіологічним симптомокомплексом, що широко поши-

рений в жіночій популяції; 
2. вибір тактики лікування вимагає ретельної попередньої діагностики та індивідуального 

підходу, в залежності від переважання етіологічного фактору; 
3. спектр препаратів з антиандрогенною ефектом широкий, однак на тлі екстрагеніталь-

них захворювань необхідно вибирати препарат з найменшим впливом на loсus minoris 
і найбільшим етіологічними і симптоматичними ефектами; 

4. застосування препаратів, що містять Омега-3-поліненасичені кислоти у жінок із гіпер-
андрогенією на фоні метаболічних розладів, дозволяє нормалізувати ліпідний обмін, 
що знижує фактори впливу зі сторони периферичних ендокринних органів (жирова 
тканина тощо) та покращити гормональний фон; 

5. ефективність і простота застосування препарату Рейтоіл дозволяє рекомендувати його 
для застосування в комплексній терапії та профілактиці гіперандрогенних станів у 
жінок. 
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ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ 

ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ З ОЖИРІННЯМ З ПОЗИЦІЇ СУЧАСНИХ 
МІЖНАРОДНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

 
Вступ. На сьогоднішній день ожиріння є однією з найбільш актуальних медико-

соціальних проблем не лише серед дорослого населення, але й в дитячій популяції. За ре-
зультатами останнього дослідження, метою якого було визначення динаміки розвитку 
ожиріння серед дитячого населення Сполучених Штатів Америки віком від 2-х до 19-ти 
років, було встановлено різкий зріст поширеності ожиріння практично у всіх вікових 
групах за період з 1999 р. по 2016 р. Причому, найбільша частота розвитку ожиріння від-
мічалася саме в підлітковому віці [1; 2]. На сучасному етапі, враховуючи високу різнома-
нітність коморбідної патології, ожиріння вже давно не розглядається в якості лише ендо-
кринологічного захворювання, а є вагомим фактором ризику розвитку патологій інших 
органів та систем організму. Відомо, що однією з найбільш частих патологій, асоційованих 
з ожирінням в дитячому віці є неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), пошире-
ність якої в педіатричній практиці за останні десятиріччя також неухильно зростає. Згідно 
останніх статистичних даних дана патологія зустрічається у близько 12-15% дітей з нор-
мальною масою тіла, при цьому її поширеність серед дітей з надлишковою масою тіла, 
ожирінням та цукровим діабетом 2 типу сягає понад 50% [3;4].  

Згідно останнім настановам по веденню дітей з НАЖХП, які були опубліковані  
в 2017 р. Північноамериканським товариством дитячої гастроентерології, гепатології  
та харчування (NASPGHAN), рекомендовано проведення скринінгу всім дітям віком  
від 9 до 11 років з наявністю надлишкової маси тіла та ожиріння, які мають фактори ризику 
розвитку даної патології [5]. До вагомих факторів ризику, згідно думки експертів, слід 
віднести наявність у дитини інсулінорезистентності, цукрового діабету 2 типу, дисліпіде-
мії, обструктивного апноє уві сні та сімейну історію НАЖХП. Більш ранній вік для скри-
нінгу на НАЖХП запропонований для пацієнтів з тяжким ожирінням та пангіпопітута-
ризмом. В якості скринінгових маркерів в педіатричній практиці на сучасному етапі запро-
поновано використовувати підвищення рівня аланінамінотрансферази (АлАт) та ознаки 
жирової дегенерації печінки за даними ультразвукової діагностики. Для остаточної верифі-
кації діагнозу НАЖХП необхідно обовʼязкове виключення інших причин підвищення 
рівня трансаміназ – вірусного, аутоімунного, медикаментозно-ассоційованого гепатиту, 
метаболічних (хвороба Вільсона), системних захворювань та тривалого голодування [5; 6]. 
Безперечно, «золотим стандартом» діагностики НАЖХП залишається біопсія, яка дозво-
ляє остаточно визначити тяжкість захворювання, наявність стеатогепатиту та фіброзу-
вання печінки. Проте дана процедура в педіатричній практиці на сучасному етапі рекомен-
дована лише у випадку, коли неможливо остаточно визначитися з етіологічним чинником, 
що викликав патологію печінки, за умови значного та тривалого підвищення рівня АлАт 
(>80 Од/л), наявності супутньої спленомегалії, високих титрів аутоантитіл та підвищеного 
ризику розвитку фіброзу печінки у певного пацієнта [6; 7].  

Терапія НАЖХП в педіатричній практиці на сучасному етапі залишається складним  
та суперечливим питанням в звʼязку із недостатньою кількістю проведених досліджень, 
обмежених як розміром вибірки, так і тривалістю спостереження саме в дитячій популяції. 
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Метою лікування НАЖХП у дітей є зменшення вмісту жиру (тригліцеридів) в гепатоци-
тах, зниження процесів оксидативного стресу та запалення печінкової тканини, нормаліза-
ція рівня печінкових трансаміназ та попередження розвитку фіброзування. Згідно сучас-
них рекомендацій NASPGHAN та Американської асоціації по вивченню хвороб печінки 
(AASLD) першою лінією терапії НАЖХП у дітей є «модифікація способу життя»,  
що включає в себе зміну характеру харчування та підвищений режим фізичної активності 
дитини [5; 6; 8]. Рекомендовано поступове зниження маси тіла (близько 10% протягом  
6 місяців), харчування збалансоване за кількістю макро- та мікронутрієнтів для забезпечен-
ня гармонійного розвитку дитини, обмеження продуктів з високим глікемічним індексом 
(фруктози), насичених жирних кислот та трансізомерів жирних кислот [9; 10; 11]. Необ-
хідно збагатити раціон харчування харчовими волокнами, природними антиоксидантами 
(цільнозернові злаки, овочі та фрукти) та поліненасиченими жирними кислотами, які міс-
тяться у великій кількості в жирних сортах риби, горіхах, соєвому, кунжутному та льня-
ному рослинних маслах. Важливою дієтичною стратегією, рекомендованою комітетом 
експертів, є виключення вживання солодких газованих напоїв (переважно з фруктозою), 
адже, згідно результатів проведених досліджень, саме лише регулярне вживання даних 
напоїв підвищує ризик розвитку НАЖХП майже на 55% [12]. Варто зазначити, що на сьо-
годнішній день немає достатньої кількості наукових досліджень, які б змогли наглядно 
продемонструвати ефективність терапії НАЖХП лише за допомогою дієтичних заходів, 
крім того актуальним питанням залишається стандартизація кількості втраченої маси тіла 
для досягнення стійкого терапевтичного ефекту та розробка конкретної дієти, що сприя-
тиме реверсії захворювання в дитячому віці [13; 14].  

Медикаментозне лікування НАЖХП в педіатричній практиці є терапією «наступної 
лінії» та залишається питанням, яке потребує подальших досліджень на сучасному етапі. 
Необхідність супутньої фармакотерапії виникає у дітей, яким важко дотримуватися діє-
тичних рекомендацій та зміни способу життя, але її застосування необхідно у випадку 
розвитку більш серйозної стадії захворювання НАЖХП (стеатогепатит), а також у пацієн-
тів, що мають високий ризик розвитку фіброзу. До груп препаратів, які чітко рекомендо-
вані на початковому етапі ведення НАЖХП в педіатричній практиці групою експертів 
NASPGHAN та AASLD (Practic Guidelines for Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease, 
2017) відносяться препарати з групи інсуліносенситайзерів (лише за умови навності інсу-
лінорезистентності у дитини), а також фармакологічні засоби для нутрицевтичної корек-
ції – препарати поліненасичених жирних кислот омега-3, антиоксиданти (вітамін Е) та 
пробіотики [5; 6]. На сьогоднішній день розглядаються питання ймовірного застосування 
більш серйозної медикаментозної терапії у пацієнтів з НАЖХП дитячого віку, які мають 
стадію фіброзу печінки (агоністів ядерних транскрипційних факторів PPAR (Elafibranor), 
антагоністів хемокіна С-С рецепторів 2 та 5 типу та ін.), але їх використання в педіатричній 
практиці залишається перспективою подальшого майбутнього в разі доведеної ефектив-
ності та безпечності у дорослого населення [15; 16].  

Таким чином, згідно діючих сучасних рекомендацій по веденню НАЖХП в педіатрич-
ній практиці першочерговою тактикою терапії є модифікація способу життя, що включає 
в себе дієтичне харчування збагачене на вітаміни та мікроелементи з можливим застосу-
ванням на початковому етапі захворювання медикаментозних засобів, що мають патоге-
нетичне обґрунтування та можуть виступати в якості важливих нутрицевтичних агентів. 
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Саме тому, увага багатьох дослідників на сучасному етапі зосереджена на вивченні ефек-
тивності застосування поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) омега-3 в якості профілак-
тичного та терапевтичного засобу НАЖХП у дітей. Відомо, що ПНЖК, а саме омега-3,  
є важливим ессенціальним фактором харчування клітинної мембрани. При регулярному 
вживанні омега-3 ПНЖК знижується рівень тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів низь-
кої щільності і ліпопротеїдів дуже низької щільності, підвищується еластичність мембран 
клітин крові, зменшується активація тромбоцитів і пригнічується хемотаксис, що призво-
дить до зниження в’язкості крові і ризику тромбоутворення. Дані ефекти, повʼязані з гіпо-
тригліцеридемічною та протизапальною дією омега-3 жирних кислот, відносять їх до по-
тенціально активних та ефективних нутрицевтичних компонентів у лікуванні НАЖХП [4; 
17; 18]. Мета-аналіз 4 рандомізованих клінічних досліджень, проведених у 263 дітей, по-
казав, що тривале застосування в раціоні харчування ейкозапентаєнової (EPA) та докоза-
гексанової (DHA) жирних кислот повʼязано з 25% зниженням рівня циркулюючих АсАт 
та АлАт, та зменшенням ступеню стеатозу печінки без жодних побічних ефектів [19]. 
Відомо, що незамінні (ессенціальні) омега-3 ПНЖК майже не синтезуються в організмі 
людини, а потрапляють з продуктами харчування і хоча збалансована дієта теоретично 
може забезпечити достатню кількість омега-3 ПНЖК в організмі, але якість методів об-
робки та приготування їжі, а також збільшення функціональних потреб дитячого організму 
роблять харчові добавки з омега-3 ПНЖК все більш необхідними на сучасному етапі в ра-
ціоні дитячого харчування.  

Проведені за останні роки дослідження також доводять тісний взаємозвʼязок між ста-
ном мікробіоти кишечника та хронічними захворюваннями печінки будь-якого ґенезу. 
Дослідження, присвячені вивченню складу мікрофлори кишечника у дітей з НАЖХП по-
казали значне превалювання кількості грамнегативних бактерій Proteobacteria, Enterobacte-
riaceae та етанол-продукуючих Escherichia, а також значне зниження кількості Bifidobac-
teria в порівнянні із здоровими дітьми. Доведено також, що залучення печінки в патологіч-
ний процес повʼязано також з транслокацією різних бактеріальних компонентів, зокрема, 
ліпополісахаридів (LPS) в системний кровотік з наступною активацією Toll-подібних ре-
цепторів і стимуляцією каскаду запальних реакцій, які призводять до розвитку запальних 
змін печінкової паренхіми [4; 20]. Саме тому тривале застосування пробіотиків в терапії 
НАЖХП є патогенетично обґрунтованим, сприяючи нейтралізації бактеріальних ендоток-
синів, зниженню продукції прозапальних цитокінів (фактор некрозу пухлини-альфа, ін-
терлейкін-6 та ін.) та зменшенню активності процесів окислювального стресу в клітинах 
печінки. На сучасному етапі нові дослідження в області системної біології концентрують 
увагу на цілеспрямованому виборі пробіотичних штамів в терапії конкретної патології 
(disease-targeted probiotics), зокрема, значна увага в останні роки приділяється проведенню 
клінічних досліджень, присвячених впливу окремих штамів на розвиток НАЖХП в дитя-
чій популяції. Так, проведене дослідження присвячене вивченню впливу пробіотичних 
штамів L. Rhamnosus GG у дітей з ожирінням та діагностованою НАЖХП показало значне 
зниження рівня АлАТ в крові незалежно від показників зниження маси тіла [21]. Резуль-
тати іншого подвійного сліпого плацебо-контрольованого випробування з вивчення ефек-
тивності застосування комбінованого пробіотика (Bifidobacterium breve, Bifidobacterium 
longum, Bifidobacterium infantis, L. acidophilus, L. plantarum, L. casei, L. bulgaricus, Str. Ther-
mophilus) у дітей з веріфікованою гістологічно НАЖХП показали достовірне зменшення 
кількості жирової тканини в печінці, а також зниження показників тригліцеридів крові та 
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усунення інсулінорезистентності на фоні проведеної терапії [22]. На сьогоднішній день 
існують дослідження, які наглядно доводять, що навіть прийом пробіотичних культур  
в якості базисної терапії інших захворювань чинить позитивний вплив на структурно-
функціональний стан печінки у дітей [4]. 

На сьогоднішній день на фармацевтичному ринку України представлений препарати, 
які можна застосовувати з метою нутрицевтичної корекції для профілактики та терапії 
НАЖХП у пацієнтів з ожирінням в педіатричній практиці. До таких засобів відноситься 
препарат «Рейтоіл», що містить комбінацію поліненасичених жирних кислот сімейства 
омега-3 (ейкозапейтаєнової EPA та докозагексанової DHA) з природним джерелом віта-
міну Е . Одна капсула «Рейтоіл» містить: риб’ячий жир (18/12 EPA / DHA 30%) – 1000 мг; 
300 мг омега-3-ПНЖК, до складу яких входять етилові ефіри ейкозапентаєнової кислоти 
(EPA) – не менше 18%, докозагексанової кислоти (DHA) – не менше 12%) та масло парост-
ків пшениці – 100 мг, яке є природним джерело вітаміну Е та забезпечує антиоксидантні 
властивості препарату. Особливої уваги також заслуговує комплексний пробіотичний пре-
парат «Бревелак» (Lactobacillus helveticus R0052, Lactococcus lactis ssp. lactis R1058, 
Bifidobacterium longum R0175, Lactobacillus rhamnosus R0011, Bifidobacterium breve R0070, 
Streptococcus thermophilus R0083, Bifidobacterium bifidum R0071, Lactobacillus casei R0215, 
Lactobacillus plantarum R1012), дія якого підсилена вмістом фруктоолігосахаридів та віта-
мінними компонентами: вітамін С (аскорбінова кислота) − 50 мг; вітамін В2 (рибофла-
він) − 0,6 мг; вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) − 0,6 мг; вітамін В1 (тіаміну моно-
нітрат) − 0,5 мг). 

Метою дослідження стало вивчення ефективності застосування нутрицевтичного 
підходу до профілактики та терапії НАЖХП у дітей з ожирінням з використанням препа-
ратів ПНЖК омега-3 з вітаміном Е («Рейтоіл») та комплексу пробіотичних культур з віта-
мінними компонентами («Бревелак») на фоні модифікації способу життя за допомогою 
дієтичних заходів та режиму фізичних навантажень.  

 
Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилося на базі педіатрич-

ного відділення №1 (гастроентерологічні ліжка) Обласної дитячої клінічної лікарні м. Пол-
тава. До основної групи ввійшли 55 дітей та підлітків віком від 7 до 15 років (середній вік 
12,72±0,84 років). Критеріями включення до основної групи були: наявність екзогенно-
конституційного ожиріння (ІМТ>95 перцентиля); та/або незначне підвищення рівня печін-
кових трансаміназ за даними біохімічного аналізу крові; та/або ознаки стеатозу печінки  
за даними УЗ дослідження органів черевної порожнини. Діагноз «Ожиріння по алімен-
тарно-констітуціональному типу» був поставлений дітям відповідно до положень наказу 
МОЗ України №254 від 27.04.2006. Контрольна група була представлена 20 пацієнтами 
відповідного віку з нормальною масою тіла. До групи контролю входили 11 хлопчи-
ків (55%) та 9 дівчаток (45%).  

Критеріями виключення з дослідження були: вік обстежуваних до 7 років; вторинне 
ожиріння пов´язане з ендокринопатіями (гіпотиреоз, вроджена дисфункція кори наднир-
кових залоз, гіпогонадизм, синдром чи хвороба Іценко-Кушинга тощо); наявність генетич-
них синдромів, що супроводжуються ожирінням; підвищення рівня печінкових ензимів 
пов´язане з наявністю вірусних, аутоімуних, вроджених захворювань печінки; наявність 
новоутворень; тяжкий соматичний стан пацієнта з декомпенсацією вітальних функцій; 
відмова пацієнтів або їхніх батьків від участі у дослідженні. 
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Всім пацієнтам проводилося клініко-анамнестичне обстеження, що включало вивчен-
ня анамнезу захворювання та життя. Всім дітям, крім стандартних загально-клінічних 
досліджень, проводилося визначення основних біохімічних показників роботи печінки – 
гепатограми (рівнів АлАт, АсАт, ЛФ, ГГТП, альфа-амілази, загального білірубіну та його 
фракцій, рівень загального білка), а також визначення рівня сечової кислоти, як одного  
з додаткових критеріїв метаболічного синдрому (МС).  

Для виявлення порушень ліпідного обміну всім дітям призначалася ліпідограма з ви-
значенням рівня загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів низької 
щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеїдів 
високої щільності (ЛПВЩ) з розрахунком коефіцієнту атерогенності (КА) за формулою 
Фрідевальда [23].  

Всім пацієнтам, що приймали участь в дослідженні, було проведено УЗД органів 
черевної порожнини з метою виявлення ранніх сонографічних ознак стеатозу печінки. 
В якості діагностичних УЗ ознак стеатозу печінки виступали: дистальне затухання сиг-
налу, дифузна гіперехогенність печінки (ознака «яскравої печінки»), підвищення ехоген-
ності печінки в порівнянні з нирками та виражену нечіткість судинного малюнка печінки. 
Діагноз НАЖХП веріфікували за допомогою даних УЗ обстеження печінки та змін в біо-
хімічному аналізі крові (підвищення сироваткових трансаміназ). Діагноз НАЖХП форму-
лювали згідно класифікації МКХ-10 (К.76.0 – жирова дегенерація печінки). 

Враховуючи мету дослідження, всі пацієнти з діагностованим ожирінням після завер-
шення повного клініко-лабораторного та інструментального обстеження приймали «Рей-
тоіл» по 1 капсулі на 2 рази добу в першій половині дня та «Бревелак» по 1 капсулі 3 рази 
на добу під час їжі. Курс прийому препаратів становив 3 місяці. Крім медикаментозної 
корекції всім пацієнти основної групи було розроблено дієтичний раціон харчування з ре-
жимом фізичних навантажень.  

Для проведення оцінки ефективності розробленої профілактично-лікувальної схеми 
всім дітям основної групи через 3 місяці проводилося контрольне клініко-лабораторне  
та інструментальне обстеження, що включало повторне визначення біохімічних параметрів 
крові та ліпідного профілю. Крім того, всім пацієнтам по закінченню курсу лікування про-
водився моніторинг УЗД органів черевної порожнини.  

Статистична обробка результатів дослідження здійснювалась з використанням прог-
рами Microsoft Excel та прикладного пакету Statistica 5,0 for Windows. Для обробки резуль-
татів, що потрапили під нормальний розподіл використовували статистичний метод з ви-
користанням середньої арифметичної величини (М), стандартного відхилення (SD) та по-
хибки середньої арифметичної (m). При порівнянні середніх значень використовували 
критерій t Ст’юдента. Різницю показників вважали вірогідною при значенні р<0,05.  

Дослідження виконувались відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Прото-
кол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) установи. На прове-
дення всіх досліджень було отримано інформовану згоду батьків дітей (або їх опікунів). 

 
Результати дослідження та їх обговорення. Першим етапом нашого дослідження 

став аналіз вікового та гендерного складу обстежуваних дітей. Середній вік пацієнтів 
основної групи з веріфікованим ожирінням становив 12,72±0,84 років, при цьому, питома 
вага пацієнтів віком від 11 до 15 років виявилася найбільшою і становила близько 60,6%. 
Гендерний склад основної групи мав практично рівномірний розподіл – дещо переважали 
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хлопчики – 52,7% (29 пацієнтів), кількість дівчат, відповідно, становила 47,3% (26 пацієн-
тів). Отримані результати в черговий раз підтверджують той факт, що саме підлітковий вік 
є найбільш небезпечним по розвитку екзогенно-конституціонального ожиріння у дітей  
без виражених гендерних відмінностей. 

Враховуючи той факт, що розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки, згідно 
літературних даних, практично не має специфічної клінічної симптоматики, наступним 
етапом нашого дослідження став аналіз скарг обстежуваних пацієнтів. На момент обсте-
ження переважна більшість скарг у дітей з ожирінням була повʼязана з проявами антено-
невротичного та диспепсичного синдромів. Найбільш частими скаргами серед дітей 
основної групи були скарги на головний біль (64% дівчат та 58% хлопчиків) та підвищену 
втомлюваність і слабкість, що відмічалися у більш ніж половини (64%) обстежуваних па-
цієнтів з ожирінням. Варто зазначити, що такі клінічні прояви, як періодичні болі в області 
серця (52% дівчат та 48% хлопчиків), головний біль, який у майже третини всіх пацієнтів 
з ожирінням (28%) супроводжувався епізодами артеріальної гіпертензії, підвищена втом-
люваність, пітливість, запаморочення та виникаючі іноді симпатоадреналові кризи, на-
глядно свідчили про прояви вегето-судинної дисфункції, як компоненту «кардіоваску-
лярного синдрому», що є характерним для дітей з ожирінням та є індикатором розвитку 
метаболічного симптомокомплексу у даної категорії пацієнтів. Серед дітей групи конт-
ролю скарги, зумовлені наявністю антено-невротичного синдрому теж зустрічалися, але їх 
частота була значно меншою і становила близько 28% спостережень.  

У дітей основної групи доволі часто відмічалися також скарги, повʼязані з проявами 
диспепсичного синдрому. Наявність моторних порушень шлунково-кишкового тракту, які 
проявлялися переважно у вигляді нудоти після прийому їжі (56% дітей), печії (36% дітей), 
гіркого присмаку в ротовій порожнині (24% дітей), частої відрижки повітрям (48% дітей) 
клінічно підтверджували наявність рефлюксної хвороби – однієї з найбільш частих супут-
ніх патологій системи травлення у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням [24; 25]. 
Однією з найбільш частих скарг серед дітей основної групи була схильність до закрепів, 
яку відмітили майже 82% пацієнтів та наявність метеоризму, що супроводжувався гострим 
переймоподібним болем в області пупка (74,2% пацієнтів) та свідчив про наявність «синд-
рому хронічної мезентеріальної ішемії», який також властивий дітям із вираженим ожирін-
ням, особливо за абдомінально-вісцеральним типом [24]. У майже третини дітей з нор-
мальною масою тіла також відмічалися подібні прояви диспепсії, але реєструвалися вони 
значно рідше, переважно після фізичного навантаження та погрішностей в харчуванні. 

У клінічній симптоматиці пацієнтів з ожирінням з меншою частотою також мав місце 
абдомінальний больовий синдром. Болі різного характеру та інтенсивності, які виникали  
в епігастральній області (32,7% дітей) та правому підреберʼї (54,2% дітей) при подальшому 
обстеженні були повʼязані з наявністю органічної патології шлунку та 12 палої кишки  
та функціональної патології біліарного тракту.  

Окремо слід відмітити, що схильність до підвищеного апетиту підтвердили більше 
половини обстежених дітей з ожирінням, але наявність зайвої маси тіла турбувала лише 
близько 40% всіх обстежених дітей та їхніх батьків, всі інші не вважали ожиріння важ-
ливою медико-соціальною проблемою і за медичною допомогою зверталися переважно  
з приводу скарг із боку серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. 
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Наступним етапом нашого дослідження став аналіз показників біохімії крові пацієнтів 
з ожирінням до початку терапії та його порівняння з показниками здорових дітей з нор-
мальною масою тіла. Результати проведеного дослідження показали достовірні відмінності 
між показниками ферментів цитолізу (АлАт та АсАт) та рівнем сечової кислоти у дітей  
з ожирінням порівняно з групою порівняння (табл. 1), при цьому, середній рівень АлАт  
у крові пацієнтів з ожирінням практично в 2 рази перевищував даний показник у здорових 
дітей. Варто зазначити, що підвищення рівня цитолітичних ферментів відмічалося прак-
тично у половини пацієнтів з ожирінням: АлАт – у 52,7% (29 дітей), АсАт – у 47,2%  
(26 дітей), але рівень печінкових цитолітичних ферментів в основному був підвищений  
не більше ніж в 1,5-2 рази, що дозволяло запідозрити розвиток стеатогепатиту. Найвищий 
рівень ферментемії (вище 2 норм) досить рідко відмічався лише у осіб чоловічої статі 
(5,5% пацієнтів) з індексом маси тіла (ІМТ)>30, що відповідало наявності тяжкого ступе-
ню ожиріння, причому, переважно за абдомінальним типом. Середні показники ферментів 
печінки у здорових дітей знаходилися в межах вікової норми: АлАт – 24,6 ± 3,2 Од/л,  
АсАт – 24,8 ± 3,4 Од/л.  

Такі біохімічні показники, як рівень загального білка, гамаглутамілтранспептидази, 
альфа-амілази, лужної фосфатази у пацієнтів з ожирінням не мали достовірної різниці 
порівняно з показниками дітей з нормальною масою тіла (р>0,05). Показники тимолової 
проби в більшості пацієнтів основної групи були на верхній межі норми, підвищення 
відмічалося лише в 6 (10,9%) обстежених дітей. Синдром холестазу (підвищення рівня 
білірубіну та його фракцій, показників лужної фосфатази) відмічався лише в трьох дітей 
(5,4%) з ожирінням.  

Середній рівень сечової кислоти у пацієнтів з ожирінням достовірно перевищував ана-
логічний показник здорових дітей (321,4±9,1 проти 239±15,1 – відповідно, t=4,64; р<0,01), 
що підтверджує схильність до гіперурикемії як одного з додаткових компонентів метабо-
лічного синдрому у дітей з ожирінням. Варто зазначити, що показники сечової кисло-
ти мали найвищий рівень у хлопчиків підліткового віку з супутньою артеріальною 
гіпертензією.  

 
Таблиця 1. Оцінка показників функціонального стану печінки  
за біохімічним аналізом крові у обстежених дітей 

Показник 
Основна група 
до лікування 

(n=55) 

Основна група після 
лікування 

(n=55) 

Здорові діти 
(n=20) 

Загальний білок, г/л 77,08 ± 0,66 78,2 ± 0,33 75,9 ± 1,12 
Заг. білірубін, ммоль/л 12,4 ± 0,88 11,5 ± 0,51 13,5 ± 0,99 
АлАт, Од/л 47,8 ± 3,52# 26,4 ± 1,57* 24,6 ± 3,2 
АсАт, Од/л 42,9 ± 4,1# 30,6 ± 1,7* 24,8 ± 3,4 
ГГТП, Од/л 14,02 ± 1,79 12,9 ± 0,92 11,9 ± 0,95 
ЛФ, Од/л 313,8 ± 16,2 285,3± 12,7 269,2 ± 19,3 
альфа-амілаза, Од/л 41,6 ± 1,73 39,3 ± 1,18 46,4 ± 2,26 
Тимолова проба, Од 3,05 ± 0,14 2,8 ± 0,12 2,6 ± 0,16 
Сечова к-та, мкмоль/л 321,4 ± 9,1# 295,09 ± 8,6 239 ± 15,1 
* - достовірність різниці порівняно з показниками до лікування (р< 0,01) 
# - достовірність різниці порівняно з показниками здорових дітей (р< 0,01) 
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Відомо, що розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей та підлітків з ожи-
рінням зазвичай відбувається на фоні виражених змін ліпідного обміну в організмі, саме 
тому наступним важливим етапом нашого дослідження стало визначення стану ліпідного 
спектру крові. Отримані результати показали виражені порушення практично всіх показ-
ників ліпідограми у пацієнтів основної групи. Варто зазначити, що гіперхолестеринемія 
(ЗХС >5,2 ммоль/л) відмічалася лише у 9 (16,4%) дітей з ожирінням, всі інші пацієнти мали 
показники ЗХС в межах фізіологічної норми, але переважно на верхній її межі. Таким 
чином, не дивлячись на те, що середні показники ЗХС у пацієнтів з ожирінням були дещо 
вищими за аналогічні параметри дітей з нормальною масою тіла, достовірних відміннос-
тей виявлено не було (р>0,05). Проте, всі інші показники розгорнутої ліпідограми пацієнтів 
основної групи виявили значні патологічні відхилення та мали достовірну різницю порів-
няно з пацієнтами групи порівняння. Так, підвищення допустимого рівня ТГ (>1,3 ммоль/л), 
які згідно літературних даних є одним з критеріїв розвитку МС та незалежним фактором 
атерогенного ризику, відмічалося практично в чверті (25,4%) пацієнтів з ожирінням, а се-
редній показник рівня ТГ майже вдвічі достовірно перевищував показники здорових дітей 
(1,38 ± 0,07 проти 0,76 ± 0,03, відповідно, t=7,54; р< 0,01) (табл. 2). У дітей групи порівнян-
ня підвищення рівня ТГ вище допустимої норми не було зареєстровано в жодної дитини.  

За результатами розширеної ліпідограми було також встановлено, що у дітей з ожирін-
ням середній рівень концентрації проатерогенної фракції ЛПНЩ в сиворотці крові досягав 
гранично високої межі допустимої норми (2,8±0,08 ммоль/л), при одночасному зниженні 
рівня ЛПВЩ (1,12±0,03 ммоль/л). Нами також було зафіксовано значне підвищення рівня 
ЛПНЩ (>3,2 ммоль/л) у 16,3% (9 дітей) пацієнтів основної групи з вираженим ожирінням. 
Виявлені в ході дослідження порушення в ліпідному спектрі крові обстежених дітей основ-
ної групи свідчать про активацію процесів перекисного окислення ліпідів клітинних мем-
бран, що індукують розвиток ліпотоксичного стресу та лежать в основі патогенезу неалко-
гольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з ожирінням [26; 27]. Дані процеси на сучас-
ному етапі розглядаються в якості маркеру розвитку НАЖХП у пацієнтів з ожирінням  
та потребують своєчасної дієтичної та медикаментозної корекції з метою запобігання ри-
зику розвитку серйозних кардіоваскулярних порушень в майбутньому.  

 
Таблиця 2. Характеристика порушень ліпідного спектру крові у обстежених дітей 

Показник 
Основна група 
до лікування 

(n=55) 

Основна група після 
лікування 

(n=55) 

Здорові діти 
(n=20) 

ЗХ, ммоль/л 4,54 ± 0,08 4,34 ± 0,05 4,2 ± 0,09 
ТГ, ммоль/л 1,38 ± 0,07# 1,16 ± 0,02* 0,76 ± 0,03 
ЛПНЩ, ммоль/л 2,8 ± 0,08# 2,5 ± 0,06* 1,93 ± 0,05 
ЛПДНЩ, ммоль/л 0,49 ± 0,03# 0,35 ± 0,02 0,28 ±0,001 
ЛПВЩ, ммоль/л 1,12 ± 0,03# 1,32 ± 0,02* 1,48 ± 0,02 
КА 3,3 ± 0,17# 2,56 ± 0,13* 1,69 ± 0,08 
* - достовірність різниці порівняно з показниками до лікування (р< 0,01) 
# - достовірність різниці порівняно з показниками здорових дітей 

 
Обов’язковим обстеженням для всіх пацієнтів було проведення трансабдомінальної 

ультрасонографії, особлива увага приділялася візуалізації паренхіми та розмірів печінки,  
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а також стану жовчновивідних шляхів. Результати проведеного обстеження виявили різно-
манітні зміни, однак їх частота та характер дещо відрізнявся у пацієнтів обох груп. Аналіз 
трансабдомінальної ультрасонографії печінки у пацієнтів основної групи виявив, що пере-
важна більшість дітей мала нормальні розміри печінки згідно вікових критеріїв, помірна 
гепатомегалія за рахунок збільшення передньо-задньої частки органа відмічалася у 23 
(41,8%) обстежених, виражене збільшення розмірів печінки мала лише 1 (1,8%) дитина. 
Варто зазначити, що більше половини обстежених пацієнтів з ожирінням (76,3%) мали 
ультрасонографічні ознаки нерівномірності ехоструктури печінки, які поєднувалися  
з ознаками функціональних розладів біліарної системи. У 21 дитини (38%) основної групи 
при проведенні трансабдомінальної ультрасонографії вже визначалися ознаки стеатоге-
патозу у вигляді дифузної дрібноочагової неоднорідності, гіперехогенності паренхіми пе-
чінки та нечіткого судинного малюнку. За даними оцінки гепаторенального індексу пере-
важна більшість дітей (90,4%) мали ознаки стеатозу печінки I-II ступеню і лише у 2 обсте-
жених діагностували гепатостеатоз II-III ступеню. У дітей групи порівняння при прове-
денні ультрасонографії печінки частіше реєструвалися ознаки функціональних розладів 
біліарної системи (30%) та ультрасонографічні ознаки нерівномірності ехоструктури 
печінки (35%), що часто поєднувалися з перегинами та деформацією жовчного міхура.  

Оцінка ефективності застосування «Рейтоілу» та «Бревелаку» в поєднанні з дієтич-
ними заходами та режимом фізичних навантажень з метою профілактики та лікування 
НАЖХП проводилася на основі аналізу динаміки клінічних, лабораторних та інструмен-
тальних даних у дітей основної групи до та після проведеної терапії. Одним із найбільш 
важливих клінічних показників ефективності терапії стало покращення загального само-
почуття дітей та зниження частоти проявів антено-невротичного синдрому. При опиту-
ванні пацієнтів було встановлено, що вони значно рідше скаржилися на підвищену втом-
люваність, слабкість та метеочутливість. Скарги на головний біль та періодичні болі в об-
ласті серця, які на етапі обстеження турбували практично половину пацієнтів з ожирінням, 
в кінці терапії періодично виникали лише в кожної четвертої дитини (14 дітей – 25,4%). 
Важливо відмітити, що модифікація способу життя в поєднанні з прийомом медикамен-
тозної терапії позитивно вплинула на нормалізацію показників артеріального тиску у дітей 
з ожирінням. У всіх пацієнтів, які чітко дотримувалися терапевтичних рекомендацій 
не було зареєстровано жодного епізоду артеріальної гіпертензії за період спостереження. 
Покращення самопочуття дітей по закінченні курсу терапії було зумовлено також знижен-
ням частоти практично всіх диспепсичних проявів. Особливо виразна клінічна регресія 
спостерігалась у відношенні таких симптомів, як наявність метеоризму та закрепів на фоні 
прийому пробіотичних культур та препаратів поліненасичених жирних кислот з вітамі-
ном  Е. Скарги на закрепи, які на початку терапії турбували майже 82% пацієнтів та супро-
воджувались у переважної кількості дітей відчуттям метеоризму з гострими переймоподіб-
ними болями в животі, після закінчення курсу лікування залишилися лише у 4 (7,3%) па-
цієнтів. Позитивна динаміка відмічалася і у відношенні проявів абдомінально-больового 
синдрому – жодна дитина не виявила скарг на відчуття тяжкості та дискомфорту в епі-
гастрії, хоча періодичні болі в правому підребер'ї переважно при фізичному навантаженні 
все ще турбували близько 24% пацієнтів основної групи.  

Аналіз динаміки параметрів біохімії крові по закінченню курсу лікування показав 
достовірне зниження показників печінкових трансаміназ (АлАт та АсАт) у дітей з ожи-
рінням. Найбільш виразні зміни відмічалися у відношенні концентрації в сиворотці крові 
АлАт, середні показники якої знизилися практично вдвічі – від 47,8±3,52 на момент 
обстеження до 26,4±1,57 по закінченні курсу лікування (t=3,86; p<0,01). Середній показник 
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АсАт після курсу терапії знизився дещо менше (від 42,9±4,1 до 30,6±1,7), що все ще пере-
вищувало показники здорових дітей з нормальною масою тіла, але вкладалося в показники 
фізіологічної вікової норми.  

Одним з найбільш важливих показників ефективності профілактики та лікування 
НАЖХП у пацієнтів з ожирінням є позитивні зміни в ліпідному спектрі крові, які відміча-
лися після трьохмісячного курсу терапії практично у всіх дітей. Так середній показ-
ник рівня ТГ, який на початку обстеження перевищував гранично допустимі норми 
(1,38±0,07ммоль/л), на фоні проведеної терапії в поєднанні з модифікацією способу життя 
достовірно знизився до 1,16±0,02 ммоль/л (t=2,68; p<0,01). Важливо відмітити також 
зменшення абсолютної кількості пацієнтів, які на початку обстеження мали показник 
ТГ>1,3 ммоль/л – від 14 (25,4%) до 3 (5,4%) дітей. В результаті проведеної терапії відмі-
чалось також достовірне зниження середнього показника ЛПНЩ – до 2,5±0,06 (t=2,53; 
p<0,05), статистично значиме підвищення фракції ЛПВЩ – до 1,32±0,02 (t=4,39; p<0,01), 
що наближалося до показників здорових дітей та відмічалася тенденція до зниження най-
більш проатерогенної фракції – ЛПДНЩ (t=2,06; p<0,05). Позитивна динаміка в ліпідному 
спектрі крові, безперечно, відобразилася і на параметрах коефіцієнту атерогенності (КА), 
середні показники якого у дітей з ожирінням по закінченні курсу терапії стали відповідати 
нормативним значенням (2,56±0,13 Од).  

Результати ультразвукового обстеження органів черевної порожнини проведені через 
три місяці по закінченні терапії показали відсутність прогресування ультрасонографічних 
ознак стеатогепатозу у всіх дітей з ожирінням. В абсолютної більшості пацієнтів відміча-
лася позитивна динаміка структурно-функціонального стану печінки за рахунок регресії 
ознак жирової інфільтрації. Ознаки помірної гепатомегалії, яка відмічалася на початку 
дослідження у 23 (41,8%) обстежених, після закінчення курсу лікування залишилися лише 
у 9 (16,3%) пацієнтів. Частота виявлення ультрасонографічних ознак НАЖХП знизилася 
практично в 2,5 рази, УЗ ознаки стеатогепатозу I-II ст. залишилися лише у 8 (14,5%) дітей.  

Підсумовуючи результати проведеного дослідження можна стверджувати, що застосу-
вання препаратів ПНЖК омега-3 з природним джерелом вітаміну Е («Рейтоіл»), а також 
комплексного пробіотичного препарату «Бревелак» збагаченого вітамінами групи В 
та віт. С в поєднанні з модифікацією способу життя має виражену гепатопротекторну, 
протизапальну та ліпотропну дію та є ефективною терапевтичною схемою для профілак-
тики та запобігання прогресування розвитку НАЖХП у дітей з ожирінням. Даний нутри-
цевтичний підхід продемонстрував достовірне зниження активності печінкових цитолі-
тичних ферментів, дозволив досягти вираженої позитивної корекції основних показників 
атерогенної дисліпідемії та в досить короткий термін сприяв зменшенню проявів гепато-
мегалії та покращенню структурно-функціонального стану печінки, що достовірно під-
тверджувалося при проведенні ультрасонографічного обстеження. 

Аналізуючи питання безпечності застосування схеми лікування, необхідно зазначити, 
що жодних побічних ефектів від проведеної терапії та алергічних реакцій на прийом 
препаратів у дітей не відмічалося. 

 
Висновки 

1.  Перебіг НАЖХП у дітей з ожирінням залишається безсимптомним, з відсутністю спе-
цифічної клінічної симптоматики, яка дала б змогу запідозрити патологію печінки.  

2.  Всім дітям підліткового віку з вираженим ожирінням рекомендовано обовʼязково про-
водити скринінг на НАЖХП. Скринінгова програма має включати визначення рівня 
ферментів цитолізу (АлАт та АсАт) в біохімічному аналізі крові та інструментальні 
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неінвазивні методи візуалізації стеатогепатозу з метою своєчасного виявлення та при-
значення адекватної терапії. 

3.  Всім дітям з ожирінням з метою виявлення змін в ліпідному спектрі крої необхідно 
призначати розгорнуту ліпідограму, не обмежуючись визначенням лише концентрації 
ЗХС в сиворотці крові, сам лише показник якого не є надійним маркером виражених 
патологічних порушень. 

4.  Терапія НАЖХП в педіатричній практиці – складний та тривалий процес, що потребує 
першочергової модифікації способу життя з застосуванням ефективних та безпечних  
в педіатричній практиці медикаментозних засобів в якості патогенетично обгрунто-
ваної нутрицевтичної підтримки. Призначення препаратів ПНЖК омега-3 з природним 
джерелом вітаміну Е («Рейтоіл») та комплексу пробіотичних культур, штами яких 
мають доведену клінічну ефективність застосування при НАЖХП («Бревелак») термі-
ном не менше 3 місяців в поєднанні з модифікацією способу життя сприяє ефективній 
профілактиці та лікуванню НАЖХП, як на етапі стеатогепатозу, так і при розвитку 
стеатогепатиту у дітей з ожирінням.  
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Омега-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ – ВАЖНЕЙШИЙ 

ВЕКТОР В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И В КОРРЕКЦИИ 
ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

 
Представленный научный обзор отечественной и зарубежной медицинской литера-

туры посвящен анализу роли омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) – важ-
нейшего эссенциального фактора питания клеточной мембраны. Проанализированы ле-
чебные эффекты омега-3 ПНЖК. Особенно велика роль омега-3 для детей – в первую 
очередь для правильного формирования, а также нормального функционирования мозга  
и нервной системы как внутриутробно, так и с первых дней жизни ребенка; в периоды 
интенсивного роста и нагрузок, связанных с обучением. Широкий спектр лечебных эф-
фектов, почти универсальность препаратов омега-3-ПНЖК объясняет его эффективность 
при различных заболеваниях, а также при «фоновых» состояниях. Поэтому применение 
препаратов группы омега-3 ПНЖК в комплексной терапии вегетативных синдромов, 
вегетативной дисфункции у детей является важным корректором нарушений церебро-
интестинальных, церобро-кардиальных и других взаимодействий. Перспективным в этом 
направлении является препарат Рейтоил, который можно назначать с трехлетнего воз-
раста – 2-3 базовых курса на протяжении года, особенно в периоды адаптиционных 
нагрузок ребенка.  

Ключевые слова: дети, омега -3 полиненасыщенные жирные кислоты, вегетативные 
синдромы, препарат Рейтоил. 

 
 Как показывают результаты многочисленных исследований полиненасыщенные жир-

ные кислоты (ПНЖК), а именно омега-3, являются важным эссенциальным фактором пи-
тания клеточной мембраны. Особенно чутко реагируют на дефицит ПНЖК мембран кле-
ток головного мозга, зрительного анализатора, сосудистой системы [1, 7, 33].  

 Жирные кислоты, являясь основным компонентом всех видов липидов, различаются 
по длине углеродной цепи (короткоцепочечные, среднецепочечные, длинноцепочечные). 
Жирные кислоты по наличию двойных связей деляться на: насыщенные (миристиновая, 
пальмитиновая, стеариновая и др.); ПНЖК (три-, тетра-, пента- и гексаеновые и др.). В за-
висимости от расположения первой двойной связи у 3, 6, 7 или 9-го атома углерода относи-
тельно метильного конца молекулы, ПНЖК делятся на семейства ω-3(омега-3), ω-6 
(омега-6), ω-7 (омега-7) и ω-9 (омега-9). Именно местоположение первой с конца двойной 
связи и дало название этим веществам. 

 В продуктах питания содержится четыре вида активного действующего вещества 
омега-3 жирных кислот: в растениях в основном содержатся альфа-линоленовая (АЛК);  
в рыбе, креветках и моллюсках есть эйкозапентаеновая кислота (ЭПК (EPA)) и докозагек-
саеновая кислота (ДГК (DHA)); в тканях морских млекопитающих есть докозапентаено-
вая кислота (ДПК). Омега-6 ПНЖК представлена арахидоновой, линолевой жирными 
кислотами [2].  

 С целью более точного представления о механизме действия омега-3 ПНЖК на ор-
ганизм человека целесообразно вспомнить некоторые факты и результаты современных 
исследований жирных кислот. 
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 Незаменимые (эссенциальные) омега-6 и омега-3 ПНЖК почти не синтезируются  
в организме человека, а попадают с продуктами питания. Традиционно рацион жителей 
отдельных регионов существенно отличается по уровню потребления омега-3 ПНЖК. 
Наиболее сбалансированным считается рацион жителей Японии, Средиземноморья. В Ук-
раине наблюдается существенный дефицит омега-3 ПНЖК за счет преимущественного 
потребления насыщенных жирных кислот (животные жиры, маргарин) и омега-6 ПНЖК 
(растительные масла, фосфолипиды животных) Последние частично поступают с продук-
тами питания, частично – синтезируются организмом, обеспечивая их постоянное присут-
ствие у человека, то есть дефицита омега-6 ПНЖК в организме человека не наблюдается. 
Для нормальной жизнедеятельности человека омега-3 ПНЖК должны поступать  
не только в достаточном количестве, но и в сбалансированном соотношении с омега-6 
ПНЖК. Идеальное соотношение – омега-6:омега 3 составляет 4:1 [7, 15, 21, 37].  

 Синтез ряда насыщенных жирных кислот происходит в клетках печени, стенки ки-
шечника, легочной и жировой ткани, в тканях мозга, почек, лактирующей молочной же-
лезе путем последовательного удлинения углеродной цепи, а затем, под действием фер-
ментов-десатураз, может идти образование моноеновых жирных кислот (например, моно-
ненасыщенной кислоты – олеиновой 18:1 семейства ω-9). Однако организм человека  
не способен синтезировать ряд важнейших ПНЖК - линолевую (18:2 семейства ω-6) и a-
линоленовую (18:3 семейства ω-3) кислоты, которые являются, вследствие этого, неза-
менимыми для человека и должны поступать с пищей [2, 7, 21, 24]. Основные источники 
ПНЖК приведены в таблице 1 [8].  

 
Таблица 1. Содержание омега-3 и омега 6 в продуктах питания (И.Я. Конь, 2006)   

ПРОДУКТЫ ω - 6 ω -3 
Льняное масло 14 58 
Соевое масло 50 7 
Подсолнечное масло 65 0 
Кукурузное масло 59 0 
Оливковое масло 8 0 
Макрель (г/100 г продукта) ~ 1 2,6 
Тунец (г/100 г продукта) ~ 1 1,5 
 Яичный желток (г/100 г продукта) 0,1 0,05 

  
Как видно из данных таблицы 1 семейство омега-6 представлено преимущественно 

различными растительными маслами, тогда как ПНЖК омега-3 в больших количествах 
встречаются в рыбе, морепродуктах, яичном желтке и в льняном масле. Льняное масло 
содержит высокое количество омега-3, а также и омега-6. В периоде начала изучения роли 
ПНЖК были сообщения о большой пользе льняного масла для организма человека. К со-
жалению, авторы этих исследований не учли одну особенности ПНЖК, которые входят  
в льняное масло. У этих ПНЖК есть один существенный недостаток – они чрезвы-
чайно подвержены окислению. Окисленные жирные кислоты обладает практически пол-
ностью противоположным набором действия по сравнению с омега-3: повышают риск 
атеросклероза, тромбозов, гипертонии и т.д. Такое масло принесет организму гораздо 
больше вреда, чем пользы [8].  
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Так же источником омега-3 жиров являются морепродукты. В них омега-3 жиры 
содержатся в виде эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК), которые 
обладают уникальным позитивным спектром воздействия на человека. На эти кислоты 
ученые обратили внимание в семидесятые годы двадцатого века, когда анализировали 
поразительно низкую частоту ишемических заболеваний сердца у гренландских эскимо-
сов, которая коррелировалась с низкими значениями всех атерогених компонентов в сы-
воротке крови (холестерином, липопротеидами низкой плотности, триглицеридами). 

Параллельно проводились исследования о возможной генетической особенности насе-
ления Гренландии, но затем убедились, что, переехав на «большую землю», жители стали 
болеть также как все остальные. Ряд исследователей предположили, что расхождение 
между высоким содержанием животных жиров при очень малом содержании раститель-
ной пищи в ежедневном рационе жителей Гренландии, и низким уровнем заболеваемости 
может быть связано со значительным потреблением морской жирной холодноводной 
рыбы (лосось, тунец, скумбрия) и мяса морских млекопитающих (тюленей, китов). 
[11, 25, 30, 31, 32].  

Дальнейшие исследования в этом направлении обнаружили, что у гренландских эски-
мосов регистрируется также низкий уровень: онкологических, аутоиммунных забо-
леваний, бронхиальной астмы, ревматоидного артрита, сахарного диабета I типа, рассеян-
ного склероза и др. [26, 27].  

Ученый Harris с коллегами [29] проанализировали 25 метаанализов результатов иссле-
дований, в которых оценивали зависимость уровня ПНЖК и степень риска коронарных 
событий. Исследователи доказали, что количество больших коронарных событий обратно 
коррелирует с уровнем содержания ЭПК и даже больше – с уровнем ДГК в тканях [24, 27, 
29, 30, 37].  

 Этот эффект группа исследователей объяснили антиатерогенной ролью омега-3 
ПНЖК. Этими ПНЖК богат планктон, которым питается рыба, а рыба является кормом 
морских животных – главного продукта питания эскимосов. Экспериментальные и клини-
ческие исследования показали, что у эскимосов наблюдается более высокий уровень омега-
3 и сниженный уровень омега-6 ПНЖК, чем у представителей других популяций. Необхо-
димо добавить, что разница в соотношении этих кислот у жителей Гренландии является  
не только следствием диеты, но и, не исключено, генетически обусловлена [13, 15, 29]. 

 Каков механизм влияния ПНЖК на сердечно-сосудистую систему? ПНЖК участвуют 
в формировании фосфолипидных клеточных мембран и синтезе эйкозаноидов (биологи-
чески активных веществ – тканевых гормонов): простациклинов, лейкотриенов, тромбок-
сана, простагландинов, которым принадлежит ключевая роль в регуляции воспалитель-
ных процессов, иммуногенезе, клеточном делении т.д. Именно метаболиты определяют 
физиологические эффекты ПНЖК в организме человека. Поступая в достаточном коли-
честве, омега-3 замещает омега-6 ПНЖК в мембранных фосфолипидах и многочисленных 
метаболических реакциях [11, 19, 20, 32].  

Омега-6 и омега-3 и ПНЖК имеют противоположные свойства. Так, в результате 
включения омега-3 ПНЖК в продукцию эйкозаноидов вместо провоспалительных проста-
гландинов Е2 производится простагландин Е3, который характеризуется противовоспа-
лительным действием. Различные функциональные свойства были обнаружены у проста-
циклинов (ПЦ) и тромбоксанов (ТК), которые синтезируются из этих ПНЖК. Так, ПЦ  
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и ТК, субстратом которых является омега-3, имеют вазодилятирующий и антиагрега-
ционный эффекты, в противовес метаболитам омега-6 ПНЖК, которые характери-
зуются способностью вызывать вазоконстрикцию и активируют агрегацию тромбо-
цитов [25, 27, 35].  

 Лейкотриены (ЛТ), субстрат которых омега-6 ПНЖК, имеют значительный провоспа-
лительных эффект, вызывают миграцию лейкоцитов в очаг воспаления и адгезию нейтро-
филов, моноцитов и макрофагов, дегрануляцию нейтрофилов, повышают проницаемость 
сосудов. В то же время ЛТ из омега-3 ПНЖК характеризуются противовоспалительным 
действием [13, 21].  

Многочисленные исследования говорят, что правильное (т.е. здоровое) соотношение 
омега-3 к омега-6, примерно как один к пяти (от 1/4 до 1/10). Современный же образ жизни 
и рацион питания изменил расстановку сил в пользу омега-6 как 1 к 20. Мы стали меньше 
есть рыбопродуктов и зелени, ну а о физической активности говорить и не будем. Самым 
распространенным источником Омега-6 является подсолнечное масло, с учетом его рас-
пространения такой перевес легко объясним [13, 15, 29]. 

Биологические эффекты омега-3 ПНЖК не исчерпываются только описанными меха-
низмами. Их достаточное поступление в организм сопровождается снижением синтеза 
мононуклеарными клетками провоспалительных и иммунорегуляторных цитокинов,  
в частности фактора некроза опухолей-α, интерлейкина -1 и 6. Чрезмерное количество 
этих цитокинов ассоциируется со многими заболеваниями, особенно аллергической 
направленности.  

 Встраивание омега-3 ПНЖК в фосфолипиды клеточных мембран приводит к изме-
нению физиологических и биофизических свойств последних, что обуславливает ряд эф-
фектов: снижение вязкости и проницаемости клеточных мембран, изменение активности 
рецепторов транспортных и сигнальных систем и, как следствие, изменение функцио-
нально-структурных свойств ионных каналов. Этими эффектами можно, в определенной 
мере, объяснить гиполипидемическое эффект омега-3 ПНЖК – это и подавлением синтеза 
триглицеридов (ТГ) и аполипопротеина, снижение уровня холестерола, липопротеидов 
очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), в итоге это приводит к увеличению экскреции жел-
чи, улучшению функциональной активности гепатоцитов и другим эффектам [21, 24, 29]. 

Для педиатров очень актуальны эти векторы влияния омега-3 ПНЖК, так как в послед-
ние годы отмечено значительное омоложение развития атеросклероза, сахарного диабета, 
а случаи не только инфарктов миокарда, но и исшемических и героррагических инсультов 
у детей и подростков давно перестали быть казуистикой [6, 16].  

Омега-3 ПНЖК существенно снижают вероятность аллергической реакции, поскольку 
образуют важные биорегуляторы эйкозаноиды линии Е3, которые влияют на иммунный 
статус и аллергические состояния [4, 11, 26]. Имеются данные о влиянии Омега-3 на сохра-
нение и даже восстановление телемер молекулах ДНК клеток организма и, как следствие, 
повышения продолжительности жизни [29]. 

Итак, лечебные эффекты омега-3 ПНЖК можно сгруппировать следующим образом: 
гиполипидемическое, антиатерогенное действие (подавление синтеза ТГ, ХС ЛПНП в ге-
патоцитах, ускорения их выведения и увеличение экскреции желчи) в сочетании с анти-
агрегационными (гипокоагуляционными) свойствами; противовоспалительное, вазодила-
тирующее действие (снижение синтеза медиаторов воспаления, уменьшения адгезии 
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лейкоцитов к эндотелиальной стенки). Очень важны нейропротекторные, антиаритми-
ческие, антидепрессивные свойства омега-3 ПНЖК.  

Особенно велика роль омега-3 для детей. Омега-3-ПНЖК необходимы для правиль-
ного формирования, а также нормального функционирования мозга и нервной системы 
как внутриутробно, так и с первых дней жизни ребенка. Биологическую важность омега-3 
для развития и роста, как плода так и новорожденного, доказывает тот факт, что омега-3 
активно транспортируется от матери к плоду через плаценту, а также присутствует в груд-
ном молоке. Природа позаботилась об этом: новорожденные получают эти вещества  
с грудным молоком. Считается доказанным, что у детей, находящихся на грудном вскарм-
ливании, коэффициент интеллектуального развития (IQ) выше, чем у их сверстников, по-
лучавших искусственные смеси, даже обогащенные омега-3 кислотами. При невозмож-
ности грудного вскармливания младенцев, актуальным является использование адаптиро-
ванных смеси, обогащенные омега-3 ПНЖК, а также продуктов питания, диетических доба-
вок, которые содержат ДГК. Такие подходы способствуют улучшению когнитивных функ-
ций у детей как раннего возраста, так и в дальнейших возрастных периодах [6, 7, 23, 27]. 

Крайне интересный механизм воздействия ДГК на выживание нейронов, который  
по мнению многих ученых зависит от уровня нейротрофических факторов. Действительно, 
уменьшение уровней ДГК в головном мозге плода и новорожденных коррелируется с па-
дением экспрессии мозгового нейротрофического фактора (BDNF). Исследователи в экс-
перементе продемонстрировали, что при оптималом поступлении омега-3 ПНЖК в гиппо-
кампе увеличивается уровень мозгового нейротрофического фактора (BDNF), что значи-
тельно повышает стрессоустойчивость, сохранения навыков у эксперементальных жи-
вотных [6,34].  

Следует еще раз подчеркнуть, что наш мозг и зрительные анализаторы состоят почти 
на 3% из омега-3. Особенно важно оптимальное содержание омега-3-ПНЖК для детей  
в периоды интенсивного роста и нагрузок, связанных с обучением. Омега-3-ПНЖК имеют 
важное значение для улучшения адаптации детей к новым социальным условиям. Дефи-
цит длинноцепочечных омега-3 может быть причиной гиперактивности и связанной с ней 
низкой обучаемостью [34].  

Следует отметить, что в мире не существует единых рекомендаций относительно по-
требностей омега-3 как с целью профилактики так и для лечения, в первую очередь, сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Профилактическая доза омега-3, согласно Европейской 
ассоциации пищевой безопасности, составляет от 250 мг до 2000 мг (для скандинавских 
стран) Лечебная доза омега-3 колеблется от 1 до 10г в сутки [8,23,26].  

 Существует две основные формы дефицита омега-3 ПНЖК: тотальный (общий) дефи-
цит и недостаток отдельного активного действующего вещества – ДГК (докозагексаено-
вой кислоты). В силу исторических причин наша пища сегодня очень бедна омега-3 жир-
ными кислотами, поэтому с их нехваткой не помогут справиться никакие диетологические 
ухищрения. Следует обратить внимание, на искусственное выращивание рыбы, начав-
шееся в двадцатом веке. Эта рыба питается комбикормом, а не водорослями. Как итог –  
в искусственно выращенной рыбе омега-3 жирных кислот не больше, чем, например,  
в гамбургере. Чтобы обеспечить физиологическую потребность в омега-3-ПНЖК ребенок 
семи лет должен съедать за день примерно 400 грамм овощей и фруктов, а морскую рыбу 
дети должны употреблять не менее трех раз в неделю [8, 23].  
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 Дефицит ДГК – чаще всего встречающаяся форма недостатка омега-3 ПНЖК в орга-
низме человека. Недостаток ДГК повышает риск развития: атеросклероза, инфарктов, 
инсультов, аллергий, депрессий, хронических воспалительных процессов суставов и внут-
ренних органов, старения кожи, гиперактивности и связанной с ней низкой обучаемости  
у детей, поздних токсикозов беременности и невынашивания.  

Тотальный дефицит омега-3 ПНЖК характерен для взрослых и детей, страдающих 
атопическим дерматитом. Причиной является дефект фермента, отвечающего за усвоение 
омега-3 ПНЖК из растительной пищи, то есть за превращение АЛК (альфа-линоленовой 
кислоты) в ЭПК. Следует напомнить, что АЛК (напоминаем, в основном содержатся в рас-
тениях) сама по себе не используется в организме человека, но из неё наш организм может 
синтезировать ЭПК [2]. 

Ниже приводятся группы пациентов, которые наиболее уязвимы по дефициту омега-3 
ПНЖК: 
 дети, особенно в адаптационно-нагрузочные периоды (недоношенные, дети первых 

лет жизни, подростковый возраст, начало и конец учебного года и др.); 
 беременные;  
 пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (в первую очередь при повышен-

ном уровне холестерина в крови, артериальной гипертензии);  
 пациенты, страдающие сахарным диабетом, гипотиреозом, излишней массой тела,  

с метаболическим синдромом;  
 пациенты с офтальмологическими проблемами, особенно дети; 
 пациенты с железодефицитными состояниями, анемиями другого генеза;  
 пациенты, страдающие ревматоидным артритом, аутоиммунными заболеваниями, 

бронхиальной астмой, атопическим дерматитом; 
 при онкологической патологии; 
 больные с гастроэнтерологической патологией (язвенной болезнью желудка и двенад-

цатиперстной кишки, язвенном колите, болезнью Крона и др.); 
 при «проблемной коже» (угри, себорейный дерматит, экзема, псориаз и др.); 
 при функциональные расстройствах центральной нервной системы, вегетативных 

синдромах, вегетативной дисфункции; 
 при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью и при других состояниях.  

 
Неполный список показаний – впечатляет! Немаловажным вопросом для каждого 

препарата, в том числе и диетической добавки, способствующей нормализации липидного 
обмена, является его безопасность и побочные эффекты. К возможным встречающимся 
побочные эффекты препаратов омега-3 ПНЖК можно отнести тошноту, отрыжку 
«рыбой». Однако эти свойства не присущи капсулированным формам выпуска омега-3 
ПНЖК.  

В литература описаны риски увеличения времени кровотечения, которые наблю-
даются только при очень высоких дозах омега-3 ПНЖК, намного выше рекомендованных. 
Однако исследователь W. Harris, при анализе многих работ не обнаружил увеличения 
числа кровотечений на фоне приема омега-3 ПНЖК в дозах до 6 г/день даже на фоне 
приема антитромбоцитарных средств или варфарина [6,27]. 

 Другой важный аспект безопасности связан не столько с самими омега-3 ПНЖК, 
сколько их формой употребления. В связи с загрязнением окружающей среды в продуктах 
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из морских рыб может быть повышено содержание ядовитых веществ, включая соеди-
нения ртути. В связи с этим FDA не рекомендовала беременным или кормящим женщинам 
использовать в пищу мясо определенных рыб, включая королевскую мокрель, рыбу-меч, 
акулу и т.д. Тем не менее, в эпидемиологическом исследовании с участием около 12 000 
женщин во время беременности, показано, что у принимавших в пищу много морской 
рыбы, психическое и поведенческое развитие детей происходило быстрее, чем у их 
сверстников, родившихся у мам, употреблявших в пищу мало рыбы [27]. 

 Большой метаанализ результатов исследований Mozaffarian показал очень хорошее 
соотношение риска/пользы связанного с употреблением рыбы – 1:400 [35]. Еще один важ-
ный момент – наиболее распространенные рыбы с высоким содержанием омега-3 ПНЖК – 
это лосось, сардины, форель, сельдь, устрицы и т.д. – если и содержат ртуть, то в очень 
малых количествах. Что касается пищевых добавок с омега-3 ПНЖК, то они практически 
не содержат ртуть, поскольку ее соединения водорастворимы и соединяются с белками  
в мышцах и в жир не попадают [27, 29]. 

Как показывают в своих исследованиях многие ученые, в последнее десятилетие воз-
растает группа пациентов, которые нуждаются в длительной терапии препаратами 
омега-3 ПНЖК. В педиатрической практике – это дети всех возрастных групп с вегета-
тивными синдромами. Вегетативные синдромы (ВС) часто у детей являются фоновым 
состоянием при многих заболеваниях. Однако могут представлять и самостоятельное но-
зологическое состояние, которое известно как вегетативная дисфункция. Вегетативная 
дисфункция (ВД) является одной из актуальных проблем педиатрии. По распространен-
ности в детском возрасте ВД уступает только ОРВИ и все больше приобретает черты 
медико-социальной проблемы [7, 16].  

 Прогрессирующий рост ВС у детей в первую очередь связан с частотой церебральной 
патологии, наличием хронических очагов инфекции, возрастающими школьными нагруз-
ками, ухудшением социально-бытовых условий жизни. Немаловажное значение в рас-
пространенность ВД имеют нарушение витаминного и минерального равновесия  
у детей [4, 9, 14, 16].  

Современной особенностью течения ВД у детей следует считать риск трансформации 
в дальнейшем у одной трети пациентов в разнообразные заболевания. ВД, несмотря 
на проводимое лечение, с возрастом могут манифестировать в гипертоническую болезнь, 
язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и другую патологию.  

Поэтому проблемы вегето-висцеральной дисфункции все более очерчено проявляются 
уже в различных педиатрических группах. А в современной терминологии все более часто 
звучит термин: нарушения церебро-интестинальных взаимодействий, и как следствие – 
риск возникновения на этом фоне различных расстройств и заболеваний [12].  

 Актуальность термина «нарушения церебро-интестинальных взаимодействий» была 
озвучена на Американской гастроэнтерологической неделе в Сан-Диего 22 мая 2016 г., где 
были приняты Римские критерии IV. В основном документе этого международного фо-
рума нашли отражение результаты всех значимых исследований в гастроэнтерологии 
последних 10 лет. Ключевым изменениям подвергнуты следующие положения: так,  
из определений удалено слово «функциональные», что отражает изменение философского 
подхода к подобным нарушениям. Вместо термина «функциональные нарушения» пред-
ложено использовать термин «нарушения церебро-интестинального взаимодействия». 
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Этот термин неудобен с точки зрения произношения, но в большей степени отражает 
смысл функциональных нарушений [12, 22, 28].  

На сегодняшний день гастроинтестинальные функциональные нарушения рассматри-
ваются как нарушения взаимодействий между кишечником и головным мозгом. Эта груп-
па заболеваний, классифицирована по желудочно-кишечным симптомам, при которых 
наблюдается: нарушение моторики, висцеральная гиперчувствительность, изменение сли-
зистой оболочки или/и кишечной микробиоты [22, 28].  

Все это мотивирует интернистов, в первую очередь педиатров, к поиску современных 
векторов лечения вегетативных синдромов у детей, расценивая эти состояния как пре-
дикторы многих заболеваний во взрослом возрасте.  

Для медикаментозной коррекции всех вариантов ВД очень важно воздействие на це-
ребральное звено, которое является ведущим патогенетическим звеном этих состояний. 
Многолетний опыт отечественных интернистов свидетельствует, что препараты нейро-
протекторного действия позволяют оптимизировать комплексную терапию ВС [7, 14, 16].  

К препаратам, обладающим высоким нейропротекторным эффектом, как указывалось 
выше, относятся омега-3-полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты (ПНЖК) – 
эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК).  

Еще раз хотелось бы напомнить, что эти кислоты практически не синтезируются в ор-
ганизме человека и должны поступать извне. На их дефицит в первую очередь реагируют 
структуры, в составе которых много липидных соединений. Так как омега-3 ПНЖК входят 
в липидный слой мембраны нейрона, то малейший их дефицит будет вызывать те или 
иные изменения. Эти изменения на определенном этапе проявляются вегетативными 
синдромами, затем – и вегетативной дисфункцией, а при дальнейшем дефиците – могут 
привести и к более грозными проблемами.  

Омега-3 ПНЖК играют важнейшую роль в нейрогенезе, нейротрансмиссии, нейро-
протекции, защите от кислотно-метаболического стресса нейронов. Существуют научно 
доказанные факты, подтверждающие, что ЭПК и ДГК являются физиологически необхо-
димыми нейронам. Высокая концентрация ДГК в сером веществе головного мозга (около 
3% от сухого веса) и в наружных сегментах палочек фоторецепторных клеток в сетчатке 
указывает, что ДГК является жизненно необходимой для функций мозга и глаз. Прове-
денные научные исследования доказали, что омега-3 требуется для нормального функцио-
нирования мозга, поскольку быстро обеспечивает приток энергии, необходимой для пере-
дачи импульсов, передающих сигнал от клетки к клетке [7, 27, 34]. 

При дефиците ЭПК и ДГК в сочетании с железодефицитом (как один из наиболее 
часто сочетаемых вариантов дефицита) у детей возникают метаболические, нейромедиа-
торные нарушения (например, в гиппокампе, коре головного мозга и полосатом теле); 
нарушается миелинизация нейронов, нарушается функция нейтротрансмиттеров (т.е. до-
фамина и норадреналина) [9].  

Одним из ведущих позитивных векторов влияния омега-3-ПНЖК, как указывалось 
выше, является значительное улучшение проведения нервных импульсов. Это, в первую 
очередь, обусловлено рядом механизмов: потенцирование периферической вазодилата-
ции, уменьшение вязкости цельной крови, повышение текучести эритроцитов, усилению 
фибринолиза. Встраиваясь в структуру клеточных мембран, омега-3-ПНЖК возвращают 
им полужидкую консистенцию, при этом в значительной степени улучшается проведение 
нервных импульсов [29]. 
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При приеме омега-3-ПНЖК у детей исчезают явления астеновегетативного синдрома, 
уменьшается вегетативная нестабильность. Высокое содержание омега-3-ПНЖК в ЦНС  
у детей, позитивно влияет на процессы передачи нервных импульсов и улучшении кро-
вотока в капиллярах головного мозга, способствуют улучшению когнитивной функции, 
уменьшают утомляемость детей, повышают работоспособность [7, 14, 16, 34].  

Особенно важно оптимальное содержание омега-3-ПНЖК для детей в периоды ин-
тенсивного роста и нагрузок, связанных с обучением, учитывая хронические стрессовые 
состояния в школьном возрасте. Омега-3-ПНЖК улучшает адаптацию детей к новым 
социальным условиям. Дефицит длинноцепочечных омега-3 (ДГК и ЭПК) может быть 
причиной синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), который нарушает 
обучение детей [6, 10, 36]. 

Как показали исследования Ю.В.Марушко и соавт. (2013) применение препарата 
омега-3-ПНЖК позволило значительно улучшить когнитивные функции у детей начи-
нающих школьное обучение. Применение препарата омега-3-ПНЖК позволило повысить 
адаптационные возможности, уменьшить риск вегетативного дисбаланса. У школьников 
младших классов улучшилась память, внимательность, персептивные навыки. Значи-
тельно реже, чем в группе сравнения, отмечалась депрессия, тревога, перепады настрое-
ния, значительно уменьшился риск школьной дезадаптации, а, следовательно, и риск 
вегетативных пароксизмов. У этих же детей, в процессе применения препарата группы 
омега-3-ПНЖК, изучался жирно-кислотный спектр слюны, который мог свидетельство-
вать об особенностях липидного баланса у этих детей. Если вначале обследования качест-
венный и количественный спектр липидов слюны у детей был преимущественно изменен, 
то в процессе регулярного приема препарата омега-3-ПНЖК произошла существенная 
нормализация липидного спектра слюны, что авторы правомерно расценили как один  
из критериев нормализации этого вида обмена веществ [14].  

 Влияние препаратов омега-3-ПНЖК при ведущих кардио-сосудистых проявления ВД 
у детей основывается на его гиполипидемическом, антиатерогенном, антиагрегантном, 
гипокоагуляционном и вазодилатирующем эффектах. При поступлении в организм омега-
3-ПНЖК, происходит угнетение синтеза липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП), что позволяет значительно снизить риск атерогенных эффектов, возросших  
в последнее десятилетие и приобретших черты явного «омоложения» [1, 7, 14, 36].  

 Особо следует выделить интересные исследования, проведенные в ГУ «Институт 
ПАГ НАМН Украины» Л.В. Квашниной и соавт. (2013) []. Исследования, проведенные 
авторами, свидетельствует, что у 74 детей младшего школьного возраста с различными 
формами ВД имеют место нарушения вегетативного гомеостаза в виде исходной ваго-
тонии (75,6% детей) с асимпатикотонической (43,2%) и нормальной (35,1%) вегетативной 
реактивностью. В липидном спектре крови обследованных в 86,1% случаев отмечались 
различные нарушения в виде: гиперлипидемии, гиперхолестеринемии, гипертриглице-
ринемии, увеличения ХС ЛПНП, снижения ХС ЛПВП, увеличение коэффициента атеро-
генности (КА) по сравнению со здоровыми детьми [7].  

Авторами продемонстрирована эффективность препарата группы Омега-3 ПНЖК  
при дислипопротеинемии у детей с различными вариантами ВД. Клинический эффект  
у 74 детей с различными вариантами ВД исследователи объясняют: снижением синтеза 
триглицеридов и их транспортного белка аполипопротеина-В за счет усиления экскреции 
общего холестерина и липопротеинов (липопротеидов) очень низкой плотности в печени; 
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синтезом фосфолипидов клеточных мембран и реализующегося в результате этого мем-
бранстабилизирующего действия. В результате таких механизмов возникают эффекты 
положительного влияние на эндотелий сосудов, в первую очередь за счет снижения жест-
кости сосудистой стенки.  

Одним из клинически позитивных эффектов препаратов омега-3 ПНЖК при ВД у де-
тей, по мнению авторов, является его антиаритмогенное действие, которое обусловлено 
влиянием на мембранные насосы, в результате чего происходит нормализация транспорта 
ионов кальция и магния. Этот эффект приводит к стабилизации электрического потен-
циала мембран кардиомиоцитов, что способствует уменьшению чувствительности клеток 
к аритмогенным факторам. В итоге – значительно снижает риск возникновения сердечной 
аритмии. Поэтому группа исследователей ГУ «Институт ПАГ НАМН Украины» рекомен-
дует использовать препараты омега-3 ПНЖК в лечении и с профилактической целью  
при ВД у детей различных возрастных групп [7]. 

 Современные особенности течения ВД сочетающейся с риском развития артериаль-
ной гипертензии, всегда чреваты по возникновению гипертензивных кризов. В таких си-
туация превентивное назначение препаратов с умеренным антиагрегационным эффектом, 
является патогенетически оправданным. Как показали исследования J. Faseb (1992) омега-
3-ПНЖК способствуют: удлинению периода свертывания крови; уменьшению агрега-
ционной способности тромбоцитов за счет конкурентного вытеснения из клеточных мем-
бран арахидоновой кислоты, которая является основным субстратом синтеза простаглан-
динов, тромбоксанов и лейкотриенов. Кроме того, такие свойства ЭПК позволяют регу-
лировать синтез высоко активных иммуно- воспалительных регуляторов [21, 29]. Спустя 
почти 20 лет после проведения указанных исследований, появились работы, которые 
подтвердили актуальность ранее проведенных клинико-экспериментальных работ,  
а также доказали что окисленные метаболиты ЭПК и ДГК – резолвины, докозатриены, 
нейропротектины обладают как противовоспалительными, так и защитными, иммуномо-
дулирующими свойствами [5, 13, 18, 21, 29].  

Следует учитывать, что осень и весна – периоды существенных нагрузок на нервную 
и иммунную системы детского организма, а также наиболее критические периоды по про-
вокации возникновения пароксизмальной вегетативной недостаточности. Поэтому в эти 
периоды года, дети различных возрастных групп особенно нуждаются в поддерживающей 
терапии препаратами омега-3-ПНЖК [6, 10, 14]. Необходимо учитывать, что достаточное 
количество омега-3 в организме уменьшают проявления атопического дерматита, которые 
по данных различных исследователей, в 66-82% сочетаются с различными вариантами ВС. 
Эта группа ПНЖК повышают регенераторную способность кожных покровов, слизистых 
оболочек, особенно слизистых ЖКТ [3, 4, 11, 16].  

Также омега-3 жирные кислоты способствуют повышению концентрации внимания  
и улучшению памяти. Об этом факте свидетельствуют многочисленные исследования, 
проведенные в рамках изучения синдрома дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ) 
(Richardson A.J., Ross M.A., 2000; Richardson A.J., Puri B.K., 2002) [36]. Так, ученые из Окс-
фордского университета (Англия) установили, что омега-3 ПНЖК существенно улучшают 
навыки чтения, поведенческую и психосоциальную адаптацию детей с СДВГ. Препараты 
омега-3 ПНЖК указанные пациенты принимали в дозе от 3 до 7 капсул в сутки в течении 
3-6 месяцев. Исследования по коррекции СДВГдетей продемонстрировали, что примене-
ние высоких доз омега-3 ПНЖК в сочетании с антиоксидантными средствами оказывают 
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значительный эффект в лечении этой распространенной патологии. По заключению иссле-
дователей, они еще раз подтвердили тезис, что омега-3 ПНЖК – чрезвычайно мощная  
и важная субстанция для нейров мозга ребенка [10].  

К современным перспективным препаратам группы омега-3-ПНЖК относится 
Рейтоил (REYTOIL), выпускаемый в капсулах. 1 капсула содержит: рыбий жир  
(18/12 EPA/DHA 30%) – 1000 мг (содержит не менее 300 мг омега-3-полиненасыщенных 
жирных кислот, в состав которых входят этиловые эфиры эйкозапентаеновой кислоты 
(ЭПК) – не менее 18%; докозагексаеновой кислоты (ДГК) – не менее 12%); масло ростков 
пшеницы – 100 мг. Препарат назначают детям в возрасте от 3 лет – по 1 капсуле 1-3 раза  
в сутки во время или после еды. Курс употребления – 3 мес. (цитирование по compen-
dium.com.ua).  

 Дополнительным «бонусом» препарата Рейтоил является наличие в нем масла про-
ростков пшеницы, которое является источником витамина Е. Данная добавка потенцирует 
антиоксидантные свойства препарата, участвует в тканевом дыхании и других важнейших 
процессах тканевого метаболизма; защищает клетки и ткани от повреждающего действия 
избыточного количества свободных радикалов и продуктов перекисного окисления 
липидов.  

Препарат Рейтоил уже несколько лет используется в терапевтической, акушерско-
гинекологической, дерматологической практике в Украине [5, 11, 18, 23]. С октября 2016 г. 
этот препарат успешно применяется в Киевской городской детской клинической больнице 
№1 у пациентов с вегетативной дисфункцией и при других состояниях. Препарат Рейтоил 
назначается с трехлетнего возраста. Перспективным назначением этого препарата  
при вегетативной дисфункции является 2-3 базовых курса на протяжении года, особенно 
в периоды адаптационных нагрузок у ребенка.  

В заключение можно отметить, что такой широкий спектр лечебных эффектов, почти 
универсальность препаратов омега-3-ПНЖК объясняет его эффективность при различных 
заболеваниях и «фоновых» состояниях. Трудно себе представить другую группу естест-
венных нутриентов, которая обеспечивала бы такую фундаментальность и одновременно 
такие перспективы и широту возможного практического использования, в том числе 
и у детей всех возрастных групп.  

Поэтому применение препаратов группы омега-3 ПНЖК в комплексной терапии веге-
тативных синдромов у детей является важным корректором нарушений церебро-
интестинальных, церобро-кардиальных и других взаимодействий. Перспективном в этом 
направлении является препарат Рейтоил, который можно назначать с трехлетнего возраста 
(2-3 базовых курса на протяжении года, особенно в периоды адаптиционных нагрузок  
у ребенка).  
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Кафедра педиатрии и неонатологии с курсом амбулаторной педиатрии 
 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ИММУНОМОДУЛЯЦИЯ: ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ 
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 
 
Вступление. Частая заболеваемость детей ОРЗ инфекционного (вирусного, бакте-

риального) генеза является объектом пристального внимания врачей многих специаль-
ностей – общей практики, педиатров, иммунологов, оториноларингологов, инфекционис-
тов – и предметом обоснованного беспокойства всех родителей.  

Наиболее частым и важным вопросом в данной ситуации является определение ста-
туса «часто болеющего» ребенка как имеющего какой-либо иммунодефицит, выбор мето-
дов эффективной и безопасной терапии и профилактики данного состояния. Нередко 
повышенная заболеваемость возникает у детей в возрасте 3-5 лет и совпадает с началом 
посещения ребенка детских дошкольных учреждений. Проблема расширяется, если у ре-
бенка формируются, так называемые, «очаги хронической инфекции» в носоглотке – аде-
ноидиты, тонзиллиты, синуситы, отиты. Это обусловливает частое использование анти-
бактериальных средств, способствуя формированию у ребенка штаммов резистентной 
микрофлоры. Кроме того, длительно существующий латентный воспалительный процесс 
в носоротоглотке истощает иммунную систему и метаболизм организма ребенка, что 
требует проведения противовоспалительных мероприятий. 

К сожалению, часто не принимается во внимание, что ребенок 3-5 лет в условиях рас-
ширения контакта с инфекцией (детский сад) не способен быстро локализовать патоген  
за счет физиологической относительной нейтропении. Это состояние не позволяет детской 
иммунной системе при транзиторном относительном лимфоцитозе, обеспечить форми-
рование долговременной иммунологической памяти. Для коррекции данного естествен-
ного состояния врачи, а нередко и сами родители, прибегают к использованию огромного 
арсенала «народных», гомеопатических и медикаментозных средств – от больших удар-
ных доз аскорбиновой кислоты до синтетических интерферонов системного действия, 
забывая, что любое прямое иммунотропное воздействие может нарушить процесс нор-
мального становления врожденного и адаптивного иммунитета растущего организма, 
приводя к формированию иммунопатологических состояний. 

В связи с этим в педиатрической практике при ведении часто болеющих детей прин-
ципиально важно использование средств, способных оказывать эффективное воздействие 
на физиологические механизмы противовирусной и противобактериальной защиты без 
прямой стимуляции иммунного ответа и с выраженным противовоспалительным компо-
нентом. Одним из решений данной задачи может быть использование диетической добав-
ки к рациону питания «Рейтоил» в форме капсул (производство World Medicine), содер-
жащей рыбий жир (18/12 EPA/DHA 30%) – 1000 мг (содержит не менее 300 мг омега-3-
полиненасыщенных жирных кислот, в состав которых входят этиловые эфиры эйкозапен-
таеновой кислоты (EPA) – не менее 18%, докозагексаеновой кислоты (DHA) – не менее 
12%); масло ростков пшеницы – 100 мг. 

В клинической иммунологии интерес к ω-3 ПНЖК возник в связи с их способностью 
выступать в качестве предшественников различных классов физиологически активных 
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эйкозаноидов (простациклина I2, тромбоксанов ТХА3, простагландинов PGI3), которые 
лежат в основе иммуноактивных и противовоспалительных свойств данных субстанций. 
Существуют доказательства того, что практическое применение ω-3 ПНЖК потенциально 
способно предотвращать развитие острых инфекционных заболеваний [1]. 

У 1342 детей в возрасте 5-9 месяцев с повторными острыми бронхитами и бронхио-
литами дополнительно к питанию был назначен 0,32% раствор ДГК, что привело к сниже-
нию заболеваемости в сравнении с детьми, не получавшими ДГК [3]. У детей в возрасте  
3 лет, которые получали ДГК, отмечалось снижение частоты инфекций верхних дыхатель-
ных путей [8]. У детей первого года жизни добавление ДГК приводило к снижению час-
тоты общей заболеваемости респираторной патологией и эпизодов диареи [6].  

В двойном слепом рандомизированном клиническом исследовании у детей 18-36 меся-
цев в результате применения 43-130 мг ДГК в течение 2 месяцев был выявлен более низ-
кий уровень респираторных заболеваний, включая фарингит, бронхит и пневмонию [9]. 

Другое двойное слепое рандомизированное клиническое исследование у детей 9- 
12 лет показало, что добавление в диету рыбьего жира (200 мг ЭПК и 1 г ДГК ежедневно, 
5 дней/неделю на протяжении 6 месяцев) приводит к снижению числа заболеваний верх-
них дыхательных путей и эпизодов гриппа с укорочением их продолжительности [4]. 
Использование ω-3 ПНЖК снижало заболеваемость инфекционной бронхолегочной пато-
логией, в том числе – хронической [5]. При эндотоксемии применение ЭПК и ДГК в дозе 
3600 мг/день способствовало снижению температуры тела и уменьшению плазменной 
концентрации маркеров воспаления [7]. 

В исследовании T. Carlo, B.D. Levy (2010) была обнаружена прямая корреляция между 
увеличением потребления ω-3 ПНЖК и снижением риска развития пневмонии [2]. Более 
того, использование противовоспалительных свойств ω-3 ПНЖК при тяжелых пневмо-
ниях способно уменьшать повреждение тканей шокового органа [10]. 

Таким образом, использование диетической добавки к рациону питания «Рейтоил» 
особенно актуально у детей 3-5 лет для повышения иммунной сопротивляемости вирус-
ным инфекциям дыхательных путей с одновременным воздействием на бактериальные 
очаги хронической инфекции в носоглотке. 

Цель работы: повышение эффективности профилактики ОРЗ у детей в возрасте от 3  
до 5 лет с хроническими очагами бактериальной инфекции в носоглотке.  

 
Материалы и методы. Название исследования: Открытое сравнительное рандомизи-

рованное клиническое исследование эффективности и безопасности препарата «Рейтоил», 
применяемого для профилактики острой респираторной патологии у детей в возрасте  
от 3 до 5 лет с хроническими очагами бактериальной инфекции в носоглотке. 

Критерии включения: подписание информированного согласия родителями/усынови-
телями; дети обоих полов в возрасте от 3 до 5 лет включительно; отсутствие потребности 
в назначении системной антибиотикотерапии, а также отсутствие антибиотикотерапии в 
течение 14 предшествующих включению дней; отсутствие терапии иммуномодулирую-
щими препаратами, такими как препараты интерферона и его индукторы, внутривенные 
иммуноглобулины, свежезамороженная плазма в течение 14 предшествующих включе-
нию в исследование дней; отсутствие терапии противовирусными препаратами (напри-
мер, синтетические аналоги пуриновых нуклеозидов и т.п.) в течение 14 предшествующих 
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включению дней; отсутствие потребности в системном назначении глюкокортикосте-
роидов, отсутствие системной плановой терапии глюкокортикостероидами и цитостати-
ками в течение 14 предшествующих включению дней; отсутствие показаний к назначению 
других лекарственных средств с иммуномодулирующим и/или противовирусным дейст-
вием (помимо разрешенной сопутствующей терапии и исследуемых препаратов) для ле-
чения гриппа или другой ОРВИ. 

Критерии исключения: наличие осложнений ОРВИ на момент включения в исследова-
ние; гиперчувствительность к компонентам исследуемых препаратов, которая устанавли-
вается по данным анамнеза; установленный или подозреваемый диагноз первичного им-
мунодефицита; наличие тяжелого органического заболевания центральной или перифери-
ческой нервной системы, ограничивающего, по мнению исследователя, участие в иссле-
довании; Наличие соматических заболеваний в стадии декомпенсации; выраженный 
стеноз гортани на момент включения (синдром крупа III-IV степени); выраженный 
бронхообструктивный синдром на момент включения (III-IV степени); проведение вакци-
нации менее чем за 21 день до скрининг-визита; любые документально подтвержденные 
аутоиммунные заболевания вне зависимости от фазы процесса; злокачественные новооб-
разования любой локализации; установленный диагноз туберкулеза любой локализации; 
наличие любых сопутствующих заболеваний, которые, по мнению Исследователя, могут 
оказать влияние на оценку результатов; одновременное участие пациента в других клини-
ческих исследованиях, или предшествовавшее участие в ином клиническом исследовании, 
если участие в нем было завершено менее чем за 30 дней до начала участия в настоящем 
исследовании. 

Под наблюдением находились 60 детей в возрасте от 3 до 5 лет. По прохождении 
скрининга пациенты рандомизировались в 2 равнозначные группы: основную и группу 
сравнения. Пациенты рандомизировались в обе группы методом конвертов в соотноше-
нии 1:1 (основная группа : группа сравнения).  

Случайным образом сформированы 2 группы наблюдения (по 30 детей в каждой 
группе):  

Группа 1) (основная) Дети с очагами хронической инфекции в носоглотке (аденоидит, 
тонзиллит), часто болеющие респираторной инфекционной патологией  
(6 и более раз в год), получающие «Рейтоил» по 1 капсуле в сутки во время 
еды в течение 60 дней для профилактики ОРЗ в период повышенной забо-
леваемости. 

Группа 2) (сравнения) Дети с очагами хронической инфекции в носоглотке (аденоидит, 
тонзиллит), часто болеющие респираторной инфекционной патологией  
(6 и более раз в год), получающие поливитамины в профилактической су-
точной дозе во время еды в течение 60 дней для профилактики ОРЗ в период 
повышенной заболеваемости. 

Показание для применения «Рейтоил»: снижение инфекционной заболеваемости детей 
в возрасте 3-5 лет.  

Диетическая добавка к рациону питания «Рейтоил» (World Medicine) использовалась  
в форме капсул, содержащих рыбий жир (18/12 EPA/DHA 30%) – 1000 мг (содержит не 
менее 300 мг омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, в состав которых входят эти-
ловые эфиры эйкозапентаеновой кислоты (EPA) – не менее 18%, докозагексаеновой кис-
лоты (DHA) – не менее 12%); масло ростков пшеницы – 100 мг, по 1 капсуле в сутки  
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во время еды в течение 60 дней. Для удобства ребенка содержимое капсулы добавлялось 
в продукты питания.  

Первичные задачи: установить клиническую эффективность диетической добавки  
к рациону питания «Рейтоил» для снижения заболеваемости ОРЗ детей в возрасте 3-5 лет 
с очагами хронической инфекции в носоглотке. 

Вторичные задачи: установить влияние диетической добавки к рациону питания «Рей-
тоил» для снижения заболеваемости ОРЗ детей в возрасте 3-5 лет с очагами хронической 
инфекции в носоглотке на возрастные показатели врожденного и адаптивного иммуни-
тета, гуморальные компоненты мукозального иммунитета (секреторный IgA). 

Первичная переменная эффективности: количество ОРЗ за 90±10 дней исследования. 
Вторичная переменная эффективности: средняя продолжительность лихорадки в груп-

пах (в днях); средняя продолжительность явлений интоксикации в группах (в днях); сред-
няя продолжительность катарального периода в группах (в днях); доля пациентов, у кото-
рых зарегистрировано развитие осложнений ОРЗ; доля пациентов в исследуемых группах, 
которые нуждались в назначении системной антибактериальной терапии; количество КОЕ 
патогенной микрофлоры в смывах со слизистой оболочки носоротоглотки; доля пациен-
тов с нормализовавшимися показателями параметров функционирования иммунной сис-
темы (фагоцитоз, CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD25, IgM, IgA, IgG, sIgA, ФНО-α)  
на 60±5 день от начала исследования (%). 

Переменная безопасности: общее число нежелательных явлений, связанных с приемом 
препарата в обеих группах, их характер, продолжительность и тяжесть за весь период на-
блюдения; число больных, досрочно завершивших исследование вследствие развития 
нежелательных явлений, связанных, по мнению исследователя, с исследуемой терапией. 

Дети в группах наблюдения были сопоставлены по возрасту, полу, длительности и тя-
жести болезни, сопутствующей патологии. Клинический метод состоял из оценки анам-
неза, фенотипической характеристики ребенка, общеклинических методов обследования.  

Кровь для исследования брали из кубитальной вены утром натощак. Определение 
состояния иммунитета проводилось методами прямого розеткообразования с эритроци-
тами, покрытыми моноклональными антителами к CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD25, 
CD95 (Беларусь); тестом спонтанного восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-
тест), определения индекса завершенности фагоцитоза, фагоцитарного числа, установле-
ние уровня IgA, IgG, IgM в плазме крови методом радиальной иммунодиффузии в агаре 
по Mancini G. et al. (1965). 

Количественное определение фактора некроза опухоли – α (ФНО-α) проводилось ме-
тодом иммуноферментного анализа на фотометре-анализаторе «Sunrise» (“TECAN” 
Австрия) с использованием ИФА тест-систем «альфа-ФНО-ИФА» (ЗАО «Вектор-Бест», 
Россия). Обследование проводилось в динамике: до и после лечения. Количественное 
определение секреторного sIgA в слюне проводилось методом иммуноферментного ана-
лиза на фотометре-анализаторе «Sunrise» (“TECAN” Австрия) с использованием ИФА 
тест-систем «Секреторный sIgA-ИФА» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). 

Для статистической обработки полученных результатов использовались критерий U 
Манна-Уитни (при оценке различия величин членов в не связанных попарно выборках); 
угловой критерий Фишера φ (для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости 
эффекта использовался). 
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Для прогнозирования дальнейшего развития состояния ребенка использовалась (ОШ)) 
оценка относительного риска формирования исследуемых нарушений (относительный 
риск (ОР)). Расчет ОР показывал силу связи между наличием заболеваний и нарушениями 
со стороны органов и систем. При оценке учитывалось, что: если отношение рисков равен 
1, то значит, что разницы в риске между двумя группами не существует; если отношение 
рисков <1, то значит, что в экспериментальной группе событие развивается реже, чем  
в группе сравнения; если отношение рисков > 1 означает, что в экспериментальной группе 
событие развивается чаще, чем в группе сравнения. 

При статистической обработке результатов использовался персональный компьютер  
с привлечением пакета программ Statistica 6.  

Исследование было проведено в соответствии с этическими принципами Медицин-
ского исследования, проводимого на людях, которые были приняты Хельсинкской Декла-
рацией, и Качественной Клинической Практикой (GCP). 

 
Результаты и их обсуждение. Количество жалоб родителей пациентов и симптомов, 

характеризующих особенности течения ОРЗ у детей с очагами хронической инфекции  
в носоглотке на протяжении 90±10 дней наблюдения, в зависимости от использования 
«Рейтоила», представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1.  Жалобы родителей пациентов и симптомы, характеризующие особенности течения 
патологии носоглотки у детей с очагами хронической инфекции в носоглотке на протяжении 
90±10 дней наблюдения 

Признак 
Количество эпизодов 

Группа 1 
(n = 30) 

Группа 2 
(n = 30) ОР, ДИ 95% 

Затруднение носового дыхания 7 (23,3%)* 26 (86,7%) 0,27 (0,17-0,43) 
Слизисто-гнойные выделения из 
носовых ходов 2 (6,7%)* 11 (36,7%) 0,19 (0,07-0,52) 

Храп во время сна 2 (6,7%)* 11 (36,7%) 0,19 (0,07-0,52) 
Периодическая головная боль 1 (3,3%)* 9 (30,0%) 0,06 (0,01-0,43) 
Периодический кашель 4 (13,3%)* 16 (53,3%) 0,24 (0,12-0,48) 
Ночной кашель 2 (6,7%)* 14 (46,6%) 0,11 (0,04-0,35) 

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с показателями 2-й группы (р <0,05). 
 
На протяжении 90±10 дней наблюдения у детей 1-й группы, получавших «Рейтоил», 

по сравнению с детьми 2-й группы, имело место статистически значимое уменьшение 
количества жалоб родителей на затрудненное носовое дыхание (на 63,4%, р <0,05), нали-
чие слизистых или слизисто-гнойных выделений из носовых ходов (на 28,3%, р <0,05), 
храпа во время сна (на 28,3%, р <0,05), периодической головной боли (на 26,7%, р <0,05), 
периодического кашля (на 31,7%, р <0,05) и ночного кашля (на 40,0%, р <0,05). 

После использования «Рейтоила» у детей 1-й группы снизился относительный риск 
формирования перечисленных клинических проявлений, которые были предметом жалоб 
родителей. 

Количество клинических проявлений назальной обструкции при внешнем осмотре  
у детей с очагами хронической инфекции в носоглотке на протяжении 90±10 дней наблю-
дения, в зависимости от использования «Рейтоила», представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Количество клинических проявлений назальной обструкции у детей  
с очагами хронической инфекции в носоглотке на протяжении 90±10 дней наблюдения 

Признак 
Количество эпизодов 

Группа 1 
(n = 30) 

Группа 2 
(n = 30) ОР, ДИ 95% 

бледность кожных покровов 9 (30,0%) 11 (36,7%) 0,82 (0,49-1,36) 
периорбитальный цианоз 9 (30,0%)* 17 (56,7%) 0,52 (0,32-0,82) 
полуоткрытый рот 4 (13,3%)* 10 (33,3%) 0,40 (0,19-0,84) 
гнусавый оттенок голосу 1 (3,3%)* 6 (20,0%) 0,09 (0,01-0,68) 
отвисание нижней челюсти 1 (3,3%)* 5 (16,7%) 0,10 (0,01-0,76) 
сглаженность носогубных складок 1 (3,3%)* 5 (16,7%) 0,10 (0,01-0,76) 
мацерация и отечность кожи верхней губы 0 3 (10,0%) 0 
«синдром постназального стекания» 7 (23,3%)* 19 (63,3%) 0,40 (0,25-0,64) 

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с показателями 2-й группы (р <0,05). 
 
Как видно из данных, приведенных в таблице, на протяжении 90±10 дней наблюдения 

у детей 1-й группы, получавших «Рейтоил», по сравнению с детьми 2-й группы, имело 
место статистически значимое уменьшение количества следующей патологической симп-
томатики: периорбитального цианоза (на 26,7%, р <0,05), наличия полуоткрытого рта  
(на 20,0%, р <0,05), гнусавого оттенка голоса (на 16,6%, р <0,05), отвисания нижней 
челюсти и сглаженности носогубных складок (на 15,0%, р <0,05), «синдрома постназаль-
ного стекания» (на 38,7%, р <0,05). Одновременно от 2 до 10 раз снизился ОР возникно-
вения данных симптомов при использовании «Рейтоила» на протяжении 60 дней. 

Результаты микробиологического исследования носоглотки у детей с очагами хрони-
ческой инфекции в носоглотке на протяжении 90±10 дней наблюдения представлены  
в таблице 3. 

 
Таблица 3. Количество эпизодов регистрации КОЕ микрофлоры носоглотки у детей  
с очагами хронической инфекции в носоглотке на протяжении 90±10 дней наблюдения 

Признак 
Количество эпизодов регистрации КОЕ 

Группа 1 
(n = 30) 

Группа 2 
(n = 30) ОР, ДИ 95% 

Streptococcus pneumoniae 3 (10,0%)* 6 (20,0%) 0,32 (0,15-0,69) 
Streptococcus pyogenes 2 (6,7%)* 8 (26,7%) 0,25 (0,09-0,70) 
Streptococcus agalactiae 4 (13,3%)* 11 (36,7%) 0,36 (0,18-0,75) 
Streptococcus mitis 2 (6,7%)* 7 (23,3%) 0,36 (0,14-0,93) 
Staphylococcus aureus 3 (10,0%)* 8 (26,7%) 0,38 (0,16-0,89) 
Staphylococcus epidermidis 4 (13,3%)* 8 (26,7%) 0,50 (0,23-1,08) 
Haemоphylus influenzae 2 (6,7%)* 8 (26,7%) 0,20 (0,06-0,66) 
Moraxella catarrhalis 1 (3,3%)* 5 (16,7%) 0,20 (0,05-0,88) 

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с показателями 2-й группы (р <0,05). 
 
Представленные в таблице данные показывают, что на протяжении 90±10 дней наблю-

дения детей, у которых слизистая оболочка носоглотки была колонизирована патоген-
ными и условно-патогенными микроорганизмами, было отмечено статистически значи-
мое уменьшение бактериального инфицирования в 1-й группе. При применении «Рей-
тоила» в 3 раза снизился относительный риск патологической колонизации Streptococcus 
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pneumoniae, в 4 раза – Streptococcus pyogenes, в 5 раз – Haemоphylus influenzae и Moraxella 
catarrhalis. 

Динамика показателей врожденного иммунитета у детей с очагами хронической инфек-
ции в носоглотке после 90±10 дней наблюдения представлена в таблице 4 и на рисунке 1. 

 
Таблица 4. Показатели отклонений врожденного иммунитета у детей с очагами хронической 
инфекции в носоглотке после 90±10 дней наблюдения 

Диапазон величин 
показателя 

Количество эпизодов регистрации признака 
Группа 1 
(n = 30) 

Группа 2 
(n = 30) ОР, ДИ 95% 

Фагоцитарный индекс 
Ниже нормы (≤59%) 2 (6,7%)* 8 (26,7%) 0,33 (0,13-0,86) 

Фагоцитарное число 
Ниже нормы (≤4%) 1 (3,3%)* 7 (23,3%) 0,15 (0,04-0,65) 
Индекс завершенности фагоцитоза 
Ниже нормы (<1) 2 (6,7%)* 7 (23,3%) 0,31 (0,11-0,89) 
НСТ-тест (спонтанный) 
Выше нормы (≥27%) 3 (10,0%)* 16 (53,3%) 0,19 (0,09-0,42) 
Ниже нормы (≤11%) 1 (3,3%) 3 (10,0%) 0,20 (0,02-1,66) 
Индекс НСТ-теста (спонтанного) 
Ниже нормы (≤0,1 од.) 2 (6,7%)* 5 (16,7%) 0,40 (0,13-1,21) 
НСТ-тест (стимулированный стафилококком) 
Выше нормы (≥51%) 1 (3,3%)* 10 (33,3%) 0,10 (0,01-0,76) 
Ниже нормы (≤39%) 2 (6,7%) 3 (10,0%) 0,80 (0,23-2,84) 
Индекс НСТ-теста (стимулированного стафилококком) 
Выше нормы (≥1,6 од.) 1 (3,3%) 2 (6,7%) 0,33 (0,04-3,11) 
Ниже нормы (≤0,4 од.) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1,00 (0,15-6,87) 
CD16, (х109/л) 
Выше нормы (≥0,45) 1 (3,3%) 3 (10,0%) 0,40 (0,08-1,98) 
Ниже нормы (≤0,13) 1 (3,3%)* 4 (13,3%) 0,25 (0,06-1,13) 

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с показателями 2-й группы (р <0,05). 
 
Динамика показателей врожденного иммунитета демонстрирует, что при применении 

«Рейтоила» статистически значимо уменьшается частота регистрации низких показателей 
фагоцитарного индекса (на 16,7%, р <0,05), фагоцитарного числа (на 28,4%, р <0,05), 
индекса завершенности фагоцитоза (на 15,0%, р <0,05), индекса спонтанного НСТ-теста 
(на 10,0%, р <0,05), содержания CD16 (на 10,0%, р <0,05). Также установлено уменьшение 
количества детей с высокими показателями спонтанного НСТ-теста (на 43,3%, р <0,05), 
стимулированного стафилококком НСТ-теста (на 27,7%, р <0,05).  

Позитивным результатом использования «Рейтоила» у детей 1-й группы было сниже-
ние относительного риска нарушений врожденного иммунитета в 3 (фагоцитарный ин-
декс, индекс завершенности фагоцитоза), 4 (число CD16) и более раз (фагоцитарное число, 
индекс спонтанного НСТ-теста, стимулированный стафилококком НСТ-тест). 

Динамика показателей клеточного звена адаптивного иммунитета у детей с очагами 
хронической инфекции в носоглотке после 90±10 дней наблюдения представлена в таб-
лице 5 и на рисунке 2. 
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Рис. 1. Динамика показателей врожденного иммунитета на протяжении 90±10 дней  

наблюдения у детей с очагами хронической инфекции в носоглотке, получавших «Рейтоил» 
 
Исследование динамики показателей клеточного звена адаптивного иммунитета де-

монстрирует статистически значимое уменьшение количества детей с увеличением содер-
жания CD3 (на 21,7%, р <0,05), CD8 (на 15,0%, р <0,05), CD19 (на 16 7%, р <0,05), CD25 
(на 31,6%, р <0,05), CD95 (на 18,4%, р <0,05). 

 
Таблица 5. Показатели отклонений клеточного звена адаптивного иммунитета  
у детей с очагами хронической инфекции в носоглотке после 90±10 дней 
наблюдения 

Диапазон величин 
показателя 

Количество эпизодов 
Группа 1 
(n = 30) 

Группа 2 
(n = 30) ОР, ДИ 95% 

CD3, (х109/л) 
Выше нормы (≥2,14) 4 (13,3%)* 11 (36,7%) 0,41 (0,21-0,81) 
Ниже нормы (≤1,04) 0 1 (3,3%) 0 
CD4, (х109/л) 
Выше нормы (≥1,16) 4 (13,3%) 7 (23,3%) 0,62 (0,28-1,38) 
CD8, (х109/л) 
Выше нормы (≥0,99) 3 (10,0%)* 8 (26,7%) 0,40 (0,17-0,96) 
CD19, (х109/л) 
Выше нормы (≥0,18) 4 (13,3%)* 10 (30,0%) 0,44 (0,21-0,94) 
CD25, (х109/л) 
Выше нормы (≥0,45) 5 (16,7%)* 14 (46,7%) 0,35 (0,19-0,64) 
CD95, (х109/л) 
Выше нормы (≥1,28) 4 (13,3%)* 10 (30,0%) 0,42 (0,20-0,89) 

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с показателями 2-й группы (р <0,05). 
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Рис. 2. Динамика показателей клеточного звена адаптивного иммунитета на протяжении 90±10 дней 

наблюдения у детей с очагами хронической инфекции в носоглотке, получавших «Рейтоил» 
 
После применения «Рейтоила» у детей 1-й группы более чем в 2 раза снизился относи-

тельный риск увеличения абсолютного и относительного количества CD3, CD8, CD19, 
CD25, CD95, что указывает на восстановление параметров функционирования клеточного 
звена адаптивного иммунитета. 

Динамика показателей гуморального звена адаптивного иммунитета у детей с очагами 
хронической инфекции в носоглотке после 90±10 дней наблюдения представлена в таб-
лице 6 и на рисунке 3. 

 
Таблица 6. Показатели отклонений гуморального звена адаптивного иммунитета у детей  
с очагами хронической инфекции в носоглотке после 90±10 дней наблюдения 

Диапазон величин 
показателя 

Количество эпизодов 
Группа 1 
(n = 30) 

Группа 2 
(n = 30) ОР, ДИ 95% 

IgG, г/л 
Выше нормы (≥9,51) 12 (15,0%) 5 (8,3%)* 0,42 (0,16-1,11) 
Ниже нормы (≤7,49) 3 (10,0%) 0 0 
IgA, г/л 
Выше нормы (≥0,45) 4 (6,7%) 1 (1,7%) 0,25 (0,03-2,17) 
Ниже нормы (≤0,15) 15 (25,0%) 6 (10,0%)* 0,40 (0,17-0,96) 
sIgA, г/л 
Ниже нормы (≤0,99) 38 (63,3%) 19 (31,7%)* 0,50 (0,33-0,76) 
IgM, г/л 
Выше нормы (≥1,71) 28 (46,7%) 9 (15,0%)* 0,32 (0,17-0,62) 
Ниже нормы (≤0,72) 5 (8,3%) 3 (5,0%) 0,60 (0,15-2,40) 
ФНО-α, пг/мл 
Выше нормы (≥8,22) 30 (50,0%) 12 (20,0%)* 0,40 (0,23-0,70) 

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с показателями 2-й группы (р <0,05). 
 
Динамика показателей гуморального звена адаптивного иммунитета после приме-

нения «Рейтоила» у детей 1-й группы демонстрирует статистически значимое уменьшение 
числа эпизодов регистрации избыточного содержания сывороточного IgG (на 11,7%,  
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р <0,05), IgМ (на 31 7%, р <0,05), ФНО-α (на 30,0%, р <0, 05) и сниженного уровня IgА  
(на 15,0%, р <0,05), sIgA слюны (на 31,6%, р <0,05). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика показателей гуморального звена адаптивного иммунитета  
на протяжении 90±10 дней наблюдения у детей с очагами хронической инфекции в носоглотке, 

получавших «Рейтоил» 
 
При использовании «Рейтоила» у детей 1-й группы от 2-х до 3-х раз снизился относи-

тельный риск повышенного сывороточного содержания IgG, IgМ, ФНО-α и снижения 
концентрации IgА, sIgA слюны.  

В качестве интегральных клинических проявлений улучшения микробиологических  
и иммунологических показателей представлены данные о снижении заболеваемости ОРЗ 
детей 1-й групп наблюдения, по сравнению с детьми, которые не получали «Рейтоил». 
Результаты анализа показаны на рисунках 4-6. 

 

Рис. 4. Количество ОРЗ у детей групп наблюдения на протяжении 90±10 дней. 
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Рис. 5. Количество бактериальных осложнений ОРЗ у детей групп наблюдения  
на протяжении 90±10 дней. 

 

 
Рис. 6. Клинические параметры течения ОРЗ у детей групп наблюдения 

 на протяжении 90±10 дней. 
 
Таким образом, практическое использование ω-3 ПНЖК в составе диетической добав-

ки к рациону питания «Рейтоил» дает возможность решать важные тактические и страте-
гические задачи терапии и профилактики воспалительных заболеваний различного генеза 
у детей, что связано с универсальным регулирующим механизмом иммунотропного влия-
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ния – защитным и противовоспалительным, в зависимости от исходного состояния им-
мунной активности. Данные эффекты открывают реальные перспективы безопасного 
иммуномодулирующего воздействия в педиатрической практике через метаболические 
механизмы регуляции синтеза и функционирования иммуннокомпетентных клеточных 
структур. 

 
Безопасность и переносимость препарата 
На протяжении 60-ти дневного приема диетической добавки к рациону питания «Рей-

тоил» и последующего наблюдения случаев нежелательных явлений и побочных реакций 
зарегистрировано не было. Аллергические реакции на приём препарата не наблюдались. 

 
Выводы 

1. Диетическая добавка к рациону питания «Рейтоил» является эффективным средством 
профилактики острой респираторной патологии у детей в возрасте от 3 до 5 лет с хро-
ническими очагами бактериальной инфекции в носоглотке (аденоидит, тонзиллит). 

2. Клиническая эффективность применения диетической добавки к рациону питания 
«Рейтоил» проявилась в виде снижения общего количества и тяжести острых заболе-
ваний респираторного тракта, частоты развития бактериальных осложнений ОРЗ  
и необходимости применения антибактериальных средств. 

3. Применение «Рейтоила» способствовало уменьшению инфицирования слизистая обо-
лочка носоглотки патогенными и условно-патогенными микроорганизмами со сниже-
нием относительного риска патологической колонизации Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes, Haemоphylus influenzae и Moraxella catarrhalis. 

4. Иммунотропное действие диетической добавки к рациону питания «Рейтоил» у детей 
в возрасте от 3 до 5 лет с хроническими очагами бактериальной инфекции в носоглотке 
характеризовалось усилением функционирования врожденного иммунитета (увеличе-
ния фагоцитарного индекса, индекса завершенности фагоцитоза, числа натуральных 
киллерных клеток CD16) и адаптивного иммунитета (увеличение числа CD8, кон-
центрации сывороточных IgG и IgA, секреторного sIgA слюны). 

5. Иммунорегулирующая направленность диетической добавки к рациону питания «Рей-
тоил» проявилась в ограничении провоспалительной настроенности иммунной систе-
мы у детей в возрасте от 3 до 5 лет с хроническими очагами бактериальной инфекции 
в носоглотке, в виде снижения НСТ-теста, количества CD25 и уменьшения сывороточ-
ного содержания ФНО-α при отсутствии сопутствующей иммуносупрессии противо-
микробного защитного потенциала. 

6. Хорошая переносимость и безопасность диетической добавки к рациону питания 
«Рейтоил» на протяжении 60-дневного применения у пациентов в возрасте от 3 
до 5 лет с хроническими очагами бактериальной инфекции в носоглотке, а также кли-
нико-лабораторная эффектность в отношении снижения заболеваемости и тяжести 
ОРЗ, позволяет рекомендовать данный препарат в качестве средства профилактики 
острой респираторной патологией органов дыхания у детей. 
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ЗАСТОСУВАННЯ Омега-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ  

У КЛІНІЧНІЙ ДЕРМАТОЛОГІЇ 
 
Досягнення медицини останніх років тісно пов’язані з появою принципово нових та 

виявленням раніше невідомих властивостей у добре відомих і тривалий час застосову-
ваних медичних препаратів з подальшим упровадженням у практику ефективних та без-
печних методів лікування. Це повною мірою стосується препаратів, що містять омега-3 
поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), які було відкрито в 1923 році. Од нак усвідом-
лення їхньої винятково важливої ролі в підтриманні нормального стану здоров’я людини 
та впливу на перебіг значної частини хронічних запальних і автоімунних захворювань при-
йшло лише наприкінці минулого століття [12]. Підставою для вивчення ролі омега-3 
ПНЖК у патогенезі захворювань стали результати досліджень про те, що в жителів Грен-
ландії реєструється надзвичайно низький рівень серцево-судинних захворювань, пов’яза-
них з атеро-склерозом, що корелює з низькими значеннями всіх атерогенних компонентів 
у сироватці крові (холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, тригліцеридів) [13, 15, 19]. 
Подальші досліджен ня виявили, що в мешканців цього регіону реєструється також низь-
кий рівень онкологічних захворювань та хвороб з автоімунним механізмом розвитку, 
майже не зустрічаються псоріаз, системний червоний вовчак, бронхіальна астма, ревма-
тоїдний артрит, цукровий діабет І типу, розсіяний склероз [12, 13, 20]. H.O. Bang та J. Dyer-
berg (1975) припустили, що високий вміст у щоденному раціоні жителів Гренландії тва-
ринних жирів за дуже низького вмісту рослинної їжі та низький рівень захворюваності 
можуть бути пов’язані зі значним споживанням морської жирної холодноводої риби (ло-
сось, тунець, скумбрія) і м’яса морських ссавців (тюлень, кит) [10, 16]. Цей ефект дістав 
пояснення завдяки відкриттю антиатерогенної ролі омега-3 ПНЖК. Ними багатий планк-
тон, яким харчується риба, а вона є кормом морських тварин – головного продукту харчу-
вання ескімосів [5, 6]. Експериментальні та клінічні дослідження виявили в ескімосів 
вищий рівень омега 3 ПНЖК та нижчий — омега-6 ПНЖК порівняно з представниками 
інших популяцій. Потрібно також додати, що різниця у співвідношенні цих кислот у жи-
телів Гренландії є не лише наслідком дієти, а й генетично зумовлена [12, 16]. Для точ-
нішого уявлення про механізм дії омега-3 ПНЖК на організм людини доцільно пригадати 
деякі загальновідомі факти та результати сучасних досліджень стосовно жирних кислот. 
На сьогодні виділяють кілька класів жирних кислот, які входять до харчових жирів: наси-
чені (міристинова, пальмітинова, стеаринова та інші), мононенасичені (омега-9 – олеїнова), 
поліненасичені (омега-6 – арахідонова, лінолева, омега-3 – ейкозапентаєнова та докозагек-
саєнова) жирні кислоти [8, 9]. Незамінні (есенціальні) омега-6 та омега-3 ПНЖК майже  
не синтезуються в організмі людини, а потрапляють із продуктами харчування. Традиційно 
раціон мешканців окремих регіонів суттєво відрізняється за рівнем споживання омега-3 
ПНЖК. Найбільш збалансованим вважається раціон мешканців Японії, Середземномор’я. 
В Україні спостерігається суттєвий дефі цит омега 3 ПНЖК за рахунок переваги спожи-
вання насичених жирних кислот (тваринні жири, маргарин) та омега-6 ПНЖК (олії, фос-
фоліпіди тварин) [12]. Останні частково потрапляють з продуктами харчування, а частково 
синтезуються організмом, що забезпечує їхній постійний вміст в організмі, тобто дефіциту 
омега-6 ПНЖК в організмі людини не спостерігається. Для нормальної життєдіяльності 
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людини омега-3 ПНЖК мають надходити не лише в достатній кількості, а й у збалансо-
ваному співвідношенні з омега-6 ПНЖК (ідеальне співвідношення – омега 6 : 3-4 : 1) [5, 
12, 18]. ПНЖК беруть участь у формуванні фосфолі підних клітинних мембран та синтезі 
ейкозаної дів (біологічно активних речовин – тканинних гормонів): простациклінів, лейко-
триєнів, тромбоксанів, простагландинів, яким належить ключова роль у регуляції запаль-
них процесів, імуногенезі, клітинного розподілу тощо [7, 8, 11]. Саме метаболіти визна-
чають фізіологічні ефекти ПНЖК в організмі людини [11-13, 18]. Надходячи в достатній 
кількості, омега-3 заміщають омега-6 ПНЖК у мембранних фосфоліпідах та численних 
метаболічних реакціях. Ейкозаноїди, що утворюються з омега-6 та омега-3 ПНЖК, мають 
протилежні властивості [11-13]. Так, унаслідок включення омега-3 ПНЖК у продукцію 
ейкозаноїдів замість прозапального простагландину Е2 продукується простагландин Е3, 
який характеризується протизапальною дією. Різні функціональні властивості виявлено  
у простациклінів (ПЦ) та тромбоксанів (ТК), які синтезуються з цих ПНЖК. Так, ПЦ і ТК, 
субстратом яких є омега-3, мають вазодилатувальний та антиагрегаційний ефекти на про-
тивагу метаболітам з омега-6 ПНЖК, що характеризуються здатністю викликати вазокон-
стрикцію та активують агрегацію тромбоцитів. Лейкотрієни (ЛТ), субстратом яких є 
омега-6 ПНЖК, мають значний прозапальний ефект, викликають міграцію лейкоцитів  
у вогнище запалення й адгезію нейтрофілів, моноцитів та макрофагів, дегрануляцію ней-
трофілів, підвищують проникність судин. Тоді як ЛТ з омега-3 ПНЖК характеризуються 
протизапальною дією. Біологічні ефекти омега-3 ПНЖК не вичерпуються лише описа-
ними механізмами. Збільшення потрапляння останніх в організм супроводжується зни-
женням синтезу мононуклеарними клітинами прозапальних і імунорегуляторних цитокі-
нів, зокрема фактора некрозу пухлин α, інтерлейкінів 1 та 6. Надмірна кількість зазначених 
цитокінів асоціюється з багатьма хронічними дерматозами (ХД), насамперед із псоріазом. 
Дуже важливим є антидепресивні та нейропротекторні властивості омега-3 ПНЖК. 

Вбудовування омега-3 ПНЖК у фосфоліпіди клітинних мембран призводить до зміни 
їхніх фізіологічних та біофізичних властивостей, що зумовлює низку ефектів: зниження 
в’язкості і проникності клітинних мембран, зміну активності рецепторів транспортних  
і сигнальних систем та, як наслідок, зміну функціонально структурних властивостей іонних 
каналів. З цим, а також із пригніченням синтезу тригліцеридів (ТГ) та аполіпротеїну, ліпо-
протеїдів дуже низької (ХС ЛПДНЩ) та низької щільності (ХС ЛПНЩ), окращенням 
кліренсу останніх, збільшенням екскреції жовчі пов’язують гіполіпідемічний ефект омега-3 
ПНЖК [9, 10]. Отже, лікувальні ефекти омега-3 ПНЖК можна згрупувати таким чином: 
гіполіпідемічний (пригнічення синтезу ТГ, ХС ЛПНЩ у гепатоцитах, прискорення їх ви-
ведення та збільшення екскреції жовчі); антиагрегаційний; протизапальний (зниження 
синтезу медіаторів запалення, зменшення адгезії лейкоцитів до ендотеліальної стінки 
тощо), крім того омега-3 ПНЖК мають антиаритмічний, антидепресивний вплив [1]. 
Такий широкий спектр лікувальних ефектів, майже універсальність препаратів омега-3 
ПНЖК пояснює їхню ефективність при різних захворюваннях та патологічних станах. 
Враховуючи, що в патогенезі значної кількості хронічних шкірних захворювань важливу 
роль відведено порушенням ліпідного обміну, посиленню перекисного окиснення ліпідів 
(ПОЛ), послабленню системи антиоксидантного захисту, порушенням синтезу ПГ, патоге-
нетично обґрунтованим є включення омега-3 ПНЖК до терапії хворих на ХД. Це підтверд-
жується позитивними результатами використання препаратів, що містять омега-3 ПНЖК 
у хворих на псоріаз, атопічний дерматит та червоний плескатий лишай [2-4, 17]. Наведене 
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вище визначає необхідність розроблення нових та вдосконалення існуючих методів ліку-
вання за рахунок уведення омега-3 ПНЖК до комплексної терапії хворих на ХД, що дасть 
можливість підвищити ефективність лікування, а також зменшити частоту рецидивів.  

Матеріали та методи. На кафедрі дерматології та венерології Національного медич-
ного університету імені О.О. Богомольця було обстежено і проліковано 32 хворих на ХД. 
Вульгарний псоріаз діагностовано у 20 (62%) обстежених, себорейний дерматит – у 6 (19%), 
мікробну екзему – у 6 (19%). Серед пацієнтів віком від 25 до 65 років було 20 (62,5%) жінок 
та 12 (37,5%) чоловіків, тривалість захворювання становила від 2 до 40 років. До групи 
контролю увійшли двадцять здорових донорів. 

 
Таблиця. Динаміка показників ліпідного обміну у хворих на хронічні дерматози  
до та після лікування 
 

 
Примітка. * – Різниця показників осіб основної та порівняльної груп з показниками контрольної групи достовірна  
(р < 0,05); х – різниця показників осіб основної та порівняльної груп до та після лікування достовірна (р < 0,05); хх – 
різниця показників осіб основної та порівняльної груп після лікування достовірна (р < 0,05). 

 
Анамнестично уточнювалися дані стосовно тривалості захворювання, можливих при-

чин та обставин, які передували його виникненню і розвитку, перенесених та супутніх 
захворювань, а також щодо наявності чи відсутності ремісій, приділялась увага побутовим 
умовам життя і праці хворих, режимові та характеру харчування. Пацієнтам було про-
ведено дворазове клініко-лабораторне обстеження – до лікування та після нього, яке 
включало консультації фахівців суміжних спеціальностей (гастроентеролога, невролога, 
стоматолога та інших), загальноклі нічні аналізи, біохімічне дослідження крові, зокрема 
визначення рівня ліпідів у плазмі крові, УЗД. У всіх хворих визначали показники ліпідного 
спектра крові, зокрема рівень загального ХС, ТГ, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ 
у сироватці крові, розраховували індекс атерогенності (ІА). Дослідження проводили з ви-
користанням стандартних тест систем фірми «Хьюмен» (Німеччина). Концентрацію ХС 
ЛПНЩ визначали за формулою W.T. Friedewald: ХС ЛПНЩ = ЗХ – (ХС ЛПВЩ +ТГ/2,22); 
концентрацію ХС ЛПДНЩ – як ТГ/2,22; індекс атерогеності – за формулою А.Н. Климова: 
ІА = ЗХ – ХС ЛПВЩ/ХС ЛПВЩ. Статистичну обробку даних проводили з використанням 
ліцензійного пакета програм Microsoft Excel 2007 та Statistica 6,0. Достовірність різниці  
між показниками всіх груп оцінювали за допомогою t критерію Стьюдента. Результати  
та обговорення. За характером клінічного перебігу у хворих на вульгарний псоріаз діаг-
ностовано стадію прогресування процесу, осінньо-зимовий тип захворювання. Клінічний 

Показник Контрольна 
група 

Хворі (основна група),  
n = 20 

Хворі (група порівняння),  
n = 12 

До лікування Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

Холестерин 
(загальний), ммоль/л  4,80 ± 0,32 6,5 ± 0,33* 5,55 ± 0,28*х 6,22 ± 0,41* 6,11 ± 0,31* 

ТГ, ммоль/л  1,16 ± 0,08 2,15 ± 0,10* 1,74 ± 0,09* 2,04 ± 0,10* 2,09 ± 0,10*хх 
ЛПВЩ, ммоль/л 1,28 ± 0,09 1,017 ± 0,05 1,33 ± 0,07*х 1,06 ± 0,05* 1,14 ± 0,06хх 
ЛПНЩ, ммоль/л  3,0 ± 0,2 4,36 ± 0,22* 3,43 ± 0,17х 4,24 ± 0,21* 4,02 ± 0,20*хх 
ЛПДНЩ, ммоль/л  0,52 ± 0,03 0,97 ± 0,06* 0,78 ± 0,04* 0,92 ± 0,05* 0,94 ± 0,05*хх 
ІА 2,98 ± 0,2 5,24 ± 0,26* 3,20 ± 0,16х 5,41 ± 0,27* 4,55 ± 0,23*хх 
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стан хворих на псоріаз оцінювали за індексом PASI (Psoriasis Area and Severity Index), який 
відображає площу ураження з урахуванням таких клінічних ознак, як еритема, інтенсив-
ність лущення та інфільтрації. У хворих з іншими ХД (себорейний дерматит, мікробна 
екзема) патологічний процес був поширеним, з характерними для цих захворювань об’єк-
тивними та суб’єктивними клінічними ознаками. На підставі даних клініко-лабораторних 
обстежень із залученням фахівців суміжних спеціальностей у всіх хворих діагностовано 
супутні хронічні захворювання, причому у 28 (88%) випадках виявлено патологію органів 
травлення. Більшість пацієнтів мали патологію гепатобіліарної системи (неалкогольна жи-
рова хвороба печінки, хронічний холецистит, жовчнокам’яна хвороба). За даними УЗД ор-
ганів черевної порожнини у 14 (44%) хворих діагностовано ознаки стеатогепатозу (збіль-
шення розмірів та дифузне підвищення ехогенності печінки, бідність судинного малюнка). 
Мікрохолелітіаз виявлено у 12 (38%) хворих на підставі встановленого під час УЗД біліар-
ного сладжу і мікролітів діаметром від 1 до 3 мм; у 6 (19%) випадках діагностовано жовчно-
кам’яну хворобу. Ці хворі зазвичай скаржилися на загальне нездужання, погіршення 
апетиту, диспептичні явища, біль у правому підребер’ї. Крім того, всі обстежені вказували 
на поганий психоемоційний стан, дратівливість, швидку втомлюваність, перепади наст-
рою. Оскільки одним із завдань дослідження було вивчення ролі ліпідного обміну в патоге-
незі хронічних шкірних захворювань, усім хворим визначали рівень ліпідів у плазмі крові. 
Під час вивчення показників ліпідного спектра крові у пацієнтів з ХД до лікування вияв-
лено певні зрушення у співвідношенні ліпідів різної щільності, зокрема збільшення рівня 
загального ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ, зменшення рівня ХС ЛПВЩ порівняно  
з показниками групи контролю (таблиця). Збільшення вмісту загального ХС було наслід-
ком зростання рівня ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ одночасно зі зниженням ХС ЛПВЩ. Крім 
того, у хворих спостерігалося збільшення ІА, що є несприятливим прогностичним крите-
рієм щодо розвитку атеросклерозу. Слід зазначити, що суттєвіші зміни в ліпідному обміні 
виявлялись у хворих з тривалим і тяжким перебігом захворювань. У зв’язку з виявленням 
у хворих на ХД зрушень у ліпідному обміні та враховуючи, що в розвитку більшості ХД 
певна роль належить посиленню ПОЛ, послабленню системи антиоксидантного захисту, 
порушенням синтезу ПГ, патогенетично обґрунтованим було включення до комплексної 
терапії препаратів, що містять омега-3 ПНЖК. «Рейтоіл», до складу якого входять омега-3 
ПНЖК у комбінації з вітаміном Е, представлний на фармацевтичному ринку України ком-
панією World Medicine. Гіполіпідемічний ефект зумовлений нормалізацією вмісту ЛПВЩ 
та ЛПНЩ, зміною рідинних властивостей мембран клітин і підвищенням функціональної 
активності мембранних рецепторів, що сприяє покращенню ліпідоклітинної взаємодії 
ліпопротеїдів з ферментами, нормалізації метаболізму ліпопротеїдів. «Рейтоіл» сприяє 
нормалізації обміну речовин, зокрема і в мозку, зниженню рівня ХС, поліпшенню реоло-
гічних властивостей крові. Олія паростків пшениці, що є джерелом вітамину Е, визначає 
антиоксидантні властивості «Рейтоілу», бере участь у тканинному диханні та інших важ-
ливих процесах тканинного метаболізму, захищає клітини і тканини від пошкоджувальної 
дії надмірної кількості вільних радикалів і продуктів ПОЛ. Крім того, препарат має імуно-
стимулювальну, антигіпертензивну, антиатеросклеротичну, протизапальну, нейропротек-
торну дії. Враховуючи, що одним із завдань дослідження було вивчення впливу омега-3 
ПНЖК на перебіг ХД, усіх пацієнтів перед лікуванням було розподілено на дві рівноцінні 
клінічні групи. За статтю, віком, клінічною картиною, тривалістю дерматозу та супутніми 
захворюваннями склад основної і порівняльної груп суттєво не відрізнявся. До першої 
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(основної) групи включено 20 (62,5%) пацієнтів. Хворим було призначено комплексне 
лікування, яке включало базову терапію (антигістамінні, седативні препарати, зовнішні 
засоби) та «Рейтоіл» по 1 капсулі 1-2 рази на добу під час їди на тлі та по закінченні базової 
терапії. Хворі дотримувалися рекомендацій щодо дієтичного харчування, зокрема змен-
шили вживання жирів тваринного походження, калорійність раціону. Також усім пацієн-
там було рекомендовано щоденні динамічні фізичні на вантаження середньої інтенсив-
ності тривалістю 30-40 хв. До другої (порівняльної) клінічної групи увійшли 12 (37,5%) 
пацієнтів, які отримували лише базову терапію. Ефективність лікування оцінювали на під-
ставі загальновизнаних критеріїв – визначали динаміку об’єктивних та суб’єктивних ознак 
захворювання. Враховували ступінь усунення клінічних виявів дерматозу, тривалість 
ремісії, частоту рецидивів, а також нормалізацію рівня ліпідів у плазмі крові та стабілізацію 
цих показників. У процесі комплексного лікування в основній групі скоріше і в більшому 
обсязі відбувався регрес клінічних ознак дерматозу, зокрема у хворих на псоріаз індекс 
PASI знизився на 65%. У порівняльній групі клінічні ознаки захворювань регресували 
значно повільніше і в меншому обсязі, зокрема у пацієнтів із псоріазом зниження індексу 
PASI було незначним. Крім того, в більшості хворих основної групи покращився загаль-
ний стан, зникли або зменшилися вияви астеновегетативного синдрому – пацієнти пере-
стали скаржитися на головний біль, слабкість, підвищену втомлюваність, психоемоційну 
лабільність. У порівняльній групі такі зрушення не спостерігалися. Дослідження впливу 
комплексного лікування на рівень ліпідів у плазмі крові (повторне дослідження проводили 
через 8 тижнів лікування) виявило різноспрямовані зміни, в результаті яких спостерігалося 
вірогідне зниження рівня загального ХС на 14,62%, ТГ – на 19,1%, ХС ЛПНЩ – на 21,38%, 
ХС ЛПДНЩ – на 19,6% та ІА – на 38,9%, у хворих основної групи. Рівень ХС ЛПВЩ збіль-
шився у них на 30,8%. Динаміка цих показників у групі порівняння не простежувалася. 
Крім того, після лікування рівень ЗХ, ТГ, ЛПНЩ та ЛПДНЩ був вірогідно нижчим,  
а рівень ЛПВЩ – вищим в осіб основної групи порівняно з групою порівняння. Таким 
чином, можна говорити про антиатерогенну дію «Рейтоілу». За даними літератури та ре-
зультатами власних досліджень, для нормалізації цих показників має бути тривалішим 
курс лікування, а також термін спостереження. Отриманні дані корелюють з результатами 
масштабних досліджень омега-3 ПНЖК. Після закінчення лікування хворі перебували  
на диспансерному обліку. Рецидиви спостерігалися у 3 (15%) випадках в основній групі  
та у 5 (41%) – у порівняльній. Небажаними реакціями чи ускладненнями комплексна 
терапія з використанням «Рейтоілу» при ХД не супроводжувалася. 

 
Висновки  
Таким чином, запропонований комплексний метод дає змогу оптимізувати традиційні 

схеми терапії хворих на ХД, зокрема підвищити ефективність лікування та зменшити 
частоту рецидивів. Крім достатньо високої ефективності, додатковими перевагами запро-
понованого методу лікування є нормалізація ліпідного профілю хворих, що запобігає 
серцево-судинним захворюванням, усунення або зменшення виявів астеновегетативного 
синдрому та відсутність ускладнень. 
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