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Слід відмітити, що генотип DD частіше зустрічався серед обстежених 
чоловіків, ніж у жінок (68 % проти 32 %). 

Наступним етапом роботи було проаналізовано активність АлАТ 
у досліджених з різними генотипами CYP2E1*6. Серед досліджених 
з генотипом DD середня активність АлАТ 0,40±0,14 ммоль/л.год, се-
ред досліджених з генотипом СС – 0,38±0,15 ммоль/л.год. При порів-
нянні активності АлАТ сироватки крові між особами з генотипами DD 
та CD не спостерігалось статистично достовірної різниці (р=0,739). 

Висновки
Таким чином, частоти алелей С і D за геном CYP2E1*6 у Одеському 

регіоні не відрізняються від відповідних частот, отриманих для єв-
ропейських популяцій, та відповідають закону генетичної рівноваги 
Харді – Вайнберга. Не спостерігається суттєвої різниці при порівнян-
ні активності АлАТ сироватки крові між особами з генотипами DD 
та CD. Однак генотип DD (який, за даними літератури, асоціюється 
з тяжчим перебігом захворювань печінки) частіше зустрічався серед 
обстежених чоловіків, ніж у жінок. Це робить актуальним подальше 
дослідження генотипу CYP2E1*6 з ризиком розвитку, тяжкістю пере-
бігу та ефективністю лікування захворювань печінки. 
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Актуальність

Однією з найпоширеніших хвороб вірусної етіології є герпетич-
на інфекція слизової оболонки порожнини рота (СОПР). Герпетичний 



189189

стоматит (ГС) – це гостре інфекційне висококонтагіозне захворюван-
ня, що перебігає з явищами загальної інтоксикації організму і місце-
вим ураженням СОПР. Хвороба супроводжується груповими везику-
льозними висипаннями на шкірі та слизових оболонках, вираженим 
больовим синдромом. Як відомо, фармакотерапія ГС складається 
з етіотропного, патогенетичного та симптоматичного лікування. 
Призначаються як препарати системної дії, так і топічні засоби. Для 
місцевого застосування використовують препарати, що мають аналь-
гетичну, протизапальну, противірусну, імуностимулюючу та регенеру-
ючу властивості. Тому актуальними питанням фармакотерапії ГС є клі-
нічна апробація топічних препаратів з політропною дією.

Мета дослідження
Вивчення терапевтичної активності препарату “Холісал” у ком-

бінованому лікуванні гострого герпетичного стоматиту.

Матеріали та методи
Було обстежено і проліковано 32 хворих від 18 до 54 років з ді-

агнозом «гострий герпетичний стоматит», які були розділені на дві 
групи. Пацієнти контрольованої групи отримували стандартне лі-
кування. Пацієнтам дослідної групи додатково наносили невелику 
кількість гелю “Холісал” на СОПР 2–3 рази на добу згідно інструкції. 
Ефективність терапії оцінювали на 3, 7, 10, 14-й дні за наступними 
критеріями: вираженість больового синдрому, тривалість знеболю-
ючого ефекту препарату, розміри уражень СОПР та характер епіте-
лізації.

Результати
Аналіз динаміки клінічної картини у результаті терапії в обох 

групах хворих свідчить про зменшення больового синдрому, покра-
щення епітелізації ерозій, усунення загальних симптомів інтоксика-
ції. У дослідній групі поліпшення наступило на 2–3 дні раніше, а зне-
болююча дія препарату проявилася із першого дня застосування. 
Відомо, що холіну саліцилат, який входить до складу гелю, має міс-
цеву протизапальну і знеболюючу дії. Хлорид цетаконію посилює ці 
ефекти, антисептики (метилгідроксибензоат та пропілгідроксибен-
зоат) проявляють антибактеріальний ефект.
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Висновки
Топічний гель “Холісал” у комбінованому лікуванні гострого гер-

петичного стоматиту проявляє знеболюючу дію, сприяє зменшенню 
симптомів запалення, активує процеси регенерації і може застосу-
ватися для фармакотерапії інфекційно-запальних процесів СОПР, 
у тому числі вірусної етіології.
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Актуальність

Механізми, за допомогою яких ожиріння провокує стеатоз 
підшлункової залози (П3), остаточно не вивчені. Одна з гіпотез при-
пускає посилення синтезу прозапальних цитокінів на тлі підвищення 
маси тіла і формування хронічного запального процесу в тканині ПЗ.

Мета дослідження
Встановити особливості регуляції вуглеводного і ліпідного обмі-

ну у хворих на стеатоз ПЗ залежно від ступеня ожиріння.

Матеріал і методи
Обстежено 76 хворих з надмірною масою тіла (IMT – 25–29,9 

кг/м²) та ожирінням (від 30,0 кг/м²). Критеріями постановки діагно-
зу стеатозу було зниження денситометричних показників тканини 
ПЗ (<30 HU), отримані методом комп’ютерної томографії черевної 
порожнини. Оцінювали ліпідний профіль крові: холестерину (ХC) 


