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(RR=0,21: 95% CI 0,059-0,79; p<0,05) and the increase activity of gammaglutamyl transpeptidase in blood 
serum (RR=0,21: 95% CI 0,059-0,79; p<0,05). Conclusion.  S-ademetionine as a component of adjuvant 
therapy for patients with chronic lymphoprolipherative disorders, who undergo chemotherapy, provides the 
effective prevention of hepatotoxic reactions.  

DOI  10.31718/2077–1096.21.4.68 
УДК 616-089.8-071-053.9 
Телегань В.О. 
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПРЕДИКТОРИ ПЕРСИСТЕНЦІЇ БОЛЬОВОГО 
СИНДРОМУ В ПІЗНЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ  
В ОСІБ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ  
Полтавський державний медичний університет 
У пацієнтів похилого та старечого віку зміни нейрогуморальної регуляції та емоційного сприйнят-
тя ноцицептивних імпульсів спричиняють особливості клінічного перебігу больового синдрому. 
Останні дослідження свідчать, що більше 10% геріартричних хворих відчувають біль не лише як 
подразнюючий агент, а і як психосоматичний стан. Персистенція больового синдрому в післяопе-
раційному періоді в осіб похилого та старечого віку може призводити до його катастрофізації та 
хронізації в подальшому, що знижує якість життя пацієнтів та підвищує витрати на систему охо-
рони здоров’я внаслідок витрат на забезпечення менеджменту хронічного болю. Тому метою на-
шого дослідження стало визначити основні предиктори персистування болю в пізньому післяопе-
раційному періоді в осіб похилого та старечого віку. У дослідження було включено 201 пацієнта чо-
ловічої та жіночої статі, яким було проведено оперативне втручання незалежно від хірургічного 
профілю. Усі обстежені пацієнти були розподілені на 3 групи відповідно до віку: група 1 (n=82) – осо-
би похилого віку, група 2 (n=21) – особи старечого віку, контрольна група (n=98) – особи молодого 
віку. Для оцінки наявності та вираженості больового синдрому проводили вимірювання за 100-
бальною візуально-аналоговою шкалою на 1 та 7 добу.  Детальне вивчення сприйняття післяопе-
раційного болю проводили за опитувальником Мак-Ґілла, який використовували лише на 7 добу, 
оскільки у 1 добу пацієнти могли бути ослабленими після оперативного втручання, а результати 
спотвореними дією медикаментозних препаратів. Всім обстежуваним пацієнтам проводили вимі-
рювання рівня кортизолу в крові зранку натщесерце на 1 та 7 добу. Процедура забору крові була 
виконана згідно загальних вимог для проведення медико-біологічних досліджень. Забір крові з вени 
здійснювався медичною сестрою за безпосередньої присутності лікаря. Концентрацію кортизолу 
визначали в сироватці крові з застосуванням набору реагентів для кількісного імуноферментного 
аналізу. Нами визначено, що прогностичне значення щодо ризику персистенції післяопераційного 
больового синдрому мають вік, бал за шкалою візуально-аналоговою шкалою та евалюативною 
шкалою опитувальника Мак-Ґілла на 7 добу, а також концентрація кортизолу в крові у 1 добу після 
оперативного втручання. При цьому шанс персистування післяопераційного больового синдрому 
зростає у 1,1 разів на кожен рік більш старшого віку, у 1,3 разів на кожен бал за візуально-
аналоговою шкалою на 7 добу, у 11,4 разів на кожен бал за евалюативною шкалою опитувальника 
Мак-Ґілла та в 2,4 рази на кожен нмоль/л концентрації кортизолу у 1 добу після оперативного 
втручання. Таким чином факторами ризику персистенції післяопераційного больового синдрому ви-
значено вік хворого, оцінку вираженості болю за візуально-аналоговою шкалою й евалюативною 
шкалою опитувальника Мак-Ґілла на 7 добу та концентрацію кортизолу в крові на 1 добу. 
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Вступ 
З 2020 року у світі триває пандемія коронаві-

русної хвороби спричиненої SARS-CoV2 
(COVID-19). Основним органом-мішенню на по-
чатку вивчення цієї хвороби вважалися легені, 
однак з часом стало зрозуміло, що цей корона-
вірус впливає на імунну систему організму та 
має певний нейротропний ефект (1). Таким чи-
ном, процеси, що зумовлені діяльністю нервової 
системи можуть мати певні відмінності клінічного 
перебігу та особливості лікування (2).  

Одним з таких є біль, який є комплексом пси-
хоневрологічних реакцій, що виникаю у відповідь 
на пошкоджуючі фактори, що в еволюційному 
процесі має значний захисний потенціал. 
Сприйняття болю – це нейрофізіологічний про-
цес генерації активності периферичних аферен-
тних волокон, індукованих різноманітними сти-
мулами пошкоджуючої інтенсивності, з подаль-
шою передачею інформації у спінальні структу-
ри і кору головного мозку (3,4).  

Останні дослідження вказують на те, що бі-
льше 80% пацієнтів відмічають больовий синд-
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ром у післяопераційному періоді, з яких більше 
половини осіб відмічають його вираженість як 
помірний або сильний (5). Міжнародна асоціація 
з вивчення болю описує біль як неприємне сен-
сорне та емоційне переживання, пов’язане або 
таке, що здається пов’язаним з дійсним або по-
тенційним пошкодженням тканин. Поряд з цим 
було запропоновано 6 уточнень для більш ціліс-
ного сприйняття цього визначення, а саме біль – 
це особистий досвід, який залежить від біологіч-
них, психологічних та соціальних факторів; біль 
та ноцицепція – це не одне й те саме; біль пі-
знається через життєвий досвід; скарга людини 
на біль повинна поважатися; біль може знижува-
ти стан соціального та психологічного благопо-
луччя, хоча в переважній більшості він має ада-
птивний характер; вербалізація – це лише один 
із методів вираження болю; нездатність спілку-
ватися не заперечує можливості того, що люди-
на або тварина відчуває біль [6,7]. 

Відомо, що у пацієнтів похилого та старечого 
віку зміни нейрогуморальної регуляції та емоцій-
ного сприйняття ноцицептивних імпульсів спри-
чиняють особливості клінічного перебігу больо-
вого синдрому. Останні дослідження свідчать, 
що більше 10% геріартричних хворих відчувають 
біль не лише як подразнюючий агент, а і як пси-
хосоматичний стан. (8) До того ж, більше 25% 
осіб цієї категорії мають одне або декілька хро-
нічних захворювань серцево-судинної, нервової, 
ендокринної, кровотворної, опорно-рухової, тра-
вної або дихальної систем. У процесі старіння 
відбуваються зміни основних метаболічних про-
цесів та зниження реактивності організму (9).  

Персистенція больового синдрому в після-
операційному періоді в осіб похилого та старе-
чого віку може призводити до його катастрофі-
зації та хронізації в подальшому, що знижує 
якість життя пацієнтів та підвищує витрати на 
систему охорони здоров’я внаслідок витрат на 
забезпечення менеджменту хронічного болю. 
Тому метою нашого дослідження стало визначи-
ти основні предиктори персистування болю в пі-
зньому післяопераційному періоді в осіб похило-
го та старечого віку. 

Матеріали та методи 
У дослідження було включено 201 пацієнта 

чоловічої та жіночої статі, яким було проведено 
оперативне втручання незалежно від хірургічно-
го профілю. Усі обстежені пацієнти були розпо-
ділені на 3 групи відповідно до віку: група 1 
(n=82) – особи похилого віку, група 2 (n=21) – 
особи старечого віку, контрольна група (n=98) – 
особи молодого віку.  

Критеріями включення у дослідження було 
обрано вік старше 18 років, планове оперативне 
втручання, скарги на післяопераційний біль 
будь-якої інтенсивності. Критеріями виключення 
були вік молодше 18 років, вагітні жінки, гормо-
нальні та психічні порушення у стадіях суб- або 
декомпенсації, нейрохірургічні операції. Усі паці-

єнти, що були включені в дослідження, надали 
інформовану згоду у передопераційному періоді. 
Дослідження схвалено комітетом біоетики Пол-
тавського державного медичного університету 
та проведено з дотриманням основних поло-
жень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964-2013 рр.), рекомендаціями належної кліні-
чної практики (ICH GCP) (1996 р.), наказів МОЗ 
України № 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 
14.12.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р.  

Для оцінки наявності та вираженості больово-
го синдрому проводили вимірювання за 100-
бальною візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) 
на 1 та 7 добу. Вона являє собою  10-
сантиметровий відрізок із 100 поділками, де 0 – 
відсутність болю, а 100 – нестерпний біль.  Де-
тальне вивчення сприйняття післяопераційного 
болю проводили за опитувальником Мак-Ґілла 
(MPQ), який складається з 3-х частин: сенсорної, 
яка описує різноманіття больових відчуттів, 
афективної, що характеризує вплив болю на 
психоемоційний стан людини, та евалюативної, 
яка вказує на інтенсивність больового синдрому. 
Відповідно до MPQ розраховували сенсорні та 
афективні ранговий індекс болю, що являє суму 
рангів обраних дескрипторів, та індекс числа ви-
браних дескрипторів, тобто їх кількість. Даний 
опитувальник використовували лише на 7 добу, 
оскільки у 1 добу пацієнти могли бути ослабле-
ними після оперативного втручання, а результа-
ти – спотвореними дією медикаментозних пре-
паратів.  

Всім обстежуваним пацієнтам проводили ви-
мірювання рівня кортизолу в крові зранку на-
тщесерце на 1 та 7 добу. Процедура забору 
крові була виконана згідно загальних вимог для 
проведення медикобіологічних досліджень. За-
бір крові з вени здійснювався медичною сестрою 
за безпосередньої присутності лікаря. Концент-
рацію кортизолу визначали в сироватці крові з 
застосуванням набору реагентів для кількісного 
імуноферментного аналізу «СтероідІФА-
кортизол» (АлкорБіо, м. Санкт-Петербург, Росій-
ська Федерація). 

Статистичний аналіз проведено з викорис-
танням IBM SPSS Statictics 26.0 (IBM Inc., USA). 
Якісні змінні представлені у вигляді абсолютних 
чисел та відсоткових долей з відносним відхи-
ленням. Для порівняння якісних змінних було ви-
користано χ²-Пірсона. Для аналізу предикторів 
та їхньої значимості було використано бінарний 
логістичний аналіз з розрахунком коефіцієнтів 
прогностичного рівняння, визначенням відно-
шення шансів та 95% довірчого інтервалу. 

Результати та їх обговорення 
На 14 добу після оперативного втручання у 

пізньому післяопераційному періоді було вста-
новлено 67 випадків збереження післяоперацій-
ного больового синдрому, з них 34 (41,5%) у 



Актуальні проблеми сучасної медицини 

 
 70 

групі 1, 16 (76,2%) у групі 2 та 17 (17,3%) у конт-
рольній групі. Виявлено зростання ймовірності 
персистенції больового синдрому в пізньому піс-
ляопераційному періоді із зростанням віку паціє-
нта (χ²=31,07, р<0,001). 

Для визначення можливих факторів ризику 

персистенції болю клініко-психофізіологічні по-
казники раннього післяопераційного періоду під-
давали уніваріантному бінарному логістичному 
аналізу для встановлення нескорегованих зна-
чень відношень шансів, що продемонстровано у 
табл.1. 

Таблиця 1.  
Результати уніваріантного логістичного регресійного аналізу  

клініко-психофізіологічних предикторів персистенції післяопераційного болю 

Параметр Відношення шансів 95% довірчий інтервал р-значення 

Вік 1,05 1,02-1,08 <0,001 

Стать 1,21 0,66-2,21 0,536 

ВАШ 1, доба 27,18 0,01-176,28 0,984 

ВАШ 7, доба 1,25 1,16-1,35 <0,001 

Евалюативна шкала MPQ 26,24 10,34-66,58 <0,001 

РІБ за сенсорною шкалою MPQ 1,07 1,01-1,13 0,017 

ІЧВД за сенсорною шкалою MPQ 1,04 1,01-1,06 0,004 

РІБ за афективною шкалою MPQ 1,12 102-1,23 0,017 

ІЧВД за афективною шкалою MPQ 0,98 0,92-1,04 0,541 

PSS 1,22 1,15-1,29 <0,001 

ISI 1,17 1,10-1,23 <0,001 

LANSS 0,99 0,95-1,03 0,663 

 
Таблиця 2.  

Результати уніваріантного логістичного регресійного аналізу лабораторних маркерів персистенції післяопераційного болю 

Параметр Відношення шансів 95% довірчий інтервал р-значення 

Глюкоза, 1 доба 0,96 0,69-1,38 0,887 

Глюкоза, 7 доба 1,51 1,06-2,15 0,021 

Кортизол, 1 доба 1,01 1,008-1,017 <0,001 

Кортизол, 7 доба 0,99 0,99-1,01 0,698 

 
Встановлено, що основними клініко-

психофізіологічними предикторами персистенції 
болю є вік, оцінка за шкалами ВАШ, PSS, ISI та 
MPQ (евалюативна шкала, РІБ за сенсорною 
шкалою, ІЧВД за сенсорною шкалою, РІБ за 
афективною шкалою) на 7 добу. 

Статистично значущого зв’язку між статтю, рів-
нем болю за шкалою ВАШ на 1 добу, ІЧВД за афе-
ктивною шкалою MPQ, значенням за шкалою 
LANSS і ризиком персистенції болю не виявлено.  

Прогностична значимість лабораторних мар-
керів раннього післяопераційного періоду за да-
ними уніваріантного бінарного логістичного ре-
гресійного аналізу продемонстрована у табл.2. 

Серед лабораторних показників прогностичну 
значимість продемонстрували рівень глюкози 

крові на 7 добу та рівень кортизолу на 1 добу від 
оперативного втручання. Концентрація глюкози 
в крові на 1 добу та кортизолу на 7 добу не були 
асоційованими з персистуванням післяоперацій-
ного больового синдрому у досліджуваних паці-
єнтів.  

Наступним етапом нашого дослідження було 
проведення мультиваріантного бінарного логіс-
тичного регресійного аналізу статистично зна-
чущих (p<0,05) предикторів персистенції після-
операційного болю методом зворотного вклю-
чення Вальда з порогом для включення р<0,05 
та для виключення р<0,1. Модель зведена за 7 
кроків, при цьому на останньому залишились 4 
незалежних предиктора, що представлені у 
табл.3. 
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Таблиця 3.  
Результати мультиваріантного логістичного регресійного аналізу  

лабораторних маркерів персистенції післяопераційного болю 

Параметр Коефіцієнт В±m Відношення шансів 95% довірчий інтервал р-значення 

Константа -10,01±4,66 - - 0,031 

Вік 0,78±0,03 1,08 1,02-1,15 0,009 

ВАШ,  доба 0,23±0,06 1,26 1,13-1,41 <0,001 

Евалюативна шкала MPQ 2,43±1,05 11,37 1,45-88,96 0,021 

Кортизол, 1 доба 0,86±0,08 2,36 1,07-4,99 0,013 

 
Нами визначено, що прогностичне значення 

щодо ризику персистенції післяопераційного бо-
льового синдрому мають вік, бал за шкалою 
ВАШ та евалюативною шкалою MPQ на 7 добу, 
а також концентрація кортизолу в крові у 1 добу 
після оперативного втручання. При цьому шанс 
персистування післяопераційного больового си-
ндрому зростає у 1,08 разів (ВШ = 1,08, 95% ДІ 
1,02-1,15, р=0,009) на кожен рік більш старшого 
віку, у 1,26 разів (ВШ = 1,26, 95% ДІ 1,13-1,41, 
р<0,001) на кожен бал за 100-бальною шкалою 
ВАШ на 7 добу, у 11,37 разів (ВШ = 11,37, 95% 
ДІ 1,45-88,96, р=0,021) на кожен бал за евалюа-
тивною шкалою MPQ та в 2,36 рази (ВШ = 2,36, 
95% ДІ 1,07-4,99, р=0,013) на кожен нмоль/л 
концентрації кортизолу у 1 добу після оператив-
ного втручання. 

Висновки 
Таким чином, факторами ризику персистенції 

післяопераційного больового синдрому визначено 
вік хворого, оцінку вираженості болю за шкалою 
ВАШ й евалюативною шкалою MPQ на 7 добу та 
концентрацію кортизолу в крові на 1 добу. 
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Реферат 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПЕРСИСТЕНЦИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ПОЗДНЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Телегань В. О.  
Ключевые слова: Послеоперационный период, боль, персистенция боли, кортизол, глюкоза, пожилой возраст. 

У пациентов пожилого и старческого возраста изменения нейрогуморальной регуляции и эмоцио-
нального восприятия ноцицептивных импульсов вызывают особенности клинического течения боле-
вого синдрома. Последние исследования свидетельствуют, что более 10% гериартрических больных 
испытывают боль не только как раздражающий агент, но и как психосоматическое состояние. Перси-
стенция болевого синдрома в послеоперационном периоде у пожилых и старческого возраста может 
приводить к его катастрофизации и хронизации в дальнейшем, что снижает качество жизни пациен-
тов и повышает расходы на систему здравоохранения вследствие затрат на обеспечение менедж-
мента хронической боли. Поэтому целью нашего исследования стало определить основные предик-
торы персистирования боли в позднем послеоперационном периоде у пожилого и старческого воз-
раста. В исследование был включен 201 пациент мужского и женского пола, которым было проведено 
оперативное вмешательство независимо от хирургического профиля. Все обследованные пациенты 
были распределены на 3 группы в соответствии с возрастом: группа 1 (n=82) – пожилые люди, группа 
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2 (n=21) – лица старческого возраста, контрольная группа (n=98) – лица молодого возраста. Для 
оценки наличия и выраженности болевого синдрома проводили измерения по 100-балльной визуаль-
но-аналоговой шкале на 1 и 7 сутки. Детальное изучение восприятия послеоперационной боли про-
водили по опроснику Мак-Гилла, который использовали только на 7 сутки, поскольку в 1 сутки паци-
енты могли быть ослаблены после оперативного вмешательства, а результаты искажены действием 
медикаментозных препаратов. Всем обследуемым пациентам проводили измерение уровня кортизо-
ла в крови утром натощак на 1 и 7 сутки. Процедура забора крови была выполнена согласно общим 
требованиям для проведения медико-биологических исследований. Забор крови из вены осуществ-
лялся медицинской сестрой при непосредственном присутствии врача. Концентрацию кортизола оп-
ределяли в сыворотке крови с использованием набора реагентов для количественного иммунофер-
ментного анализа. Нами определено, что прогностическое значение риска персистенции послеопера-
ционного болевого синдрома имеют возраст, значение по шкале визуально-аналоговой шкалы и эва-
люативной шкале опросника Мак-Гилла на 7 сутки, а также концентрация кортизола в крови в 1 сутки 
после оперативного вмешательства. При этом шанс персистирования послеоперационного болевого 
синдрома возрастает в 1,1 раза на каждый год более старшего возраста, в 1,3 раза на каждый балл 
по визуально-аналоговой шкале на 7 сутки, в 11,4 раза на каждый балл по эвалюативной шкале оп-
росника Мак -Гилла и в 2,4 раза в каждый нмоль/л концентрации кортизола в 1 сутки после оператив-
ного вмешательства. Таким образом, факторами риска персистенции послеоперационного болевого 
синдрома определен возраст больного, оценка выраженности боли по визуально-аналоговой шкале и 
эвалюативной шкале опросника Мак-Гилла на 7 сутки и концентрацию кортизола в крови на 1 сутки. 

Summary 
CLINICAL AND LABORATORY PREDICTORS OF PAIN SYNDROME PERSISTENCE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS DURING 
LATE POSTOPERATIVE PERIOD 
Telegan V.O.  
Key words: Postoperative period, pain, persistence of pain, cortisol, glucose, elderly age. 

Changes in neurohumoral regulation and emotional perception of nociceptive impulses in elderly and se-
nile patients result in some clinical peculiarities of pain syndrome manifestation. Recent studies have shown 
that more than 10% of geriatric patients experience pain not only as an irritant but also as a psychosomatic 
condition. Persistence of pain in the postoperative period in the elderly and senile patients can turn into its 
catastrophic and chronic character in the future thus impacting the quality of life of patients and increasing 
the health care economic expenses to provide the proper chronic pain management. Therefore, the aim of 
this study is to determine the main predictors of pain persistence in the elderly and senile patients in the late 
postoperative period. The study included 201 male and female patients who underwent surgery regardless of 
surgical profile. All patients were divided into 3 groups according to age: group 1 (n = 82) included the elderly 
individuals, group 2 (n = 21) included senile individuals, and the control group (n = 98) included the adult pa-
tients.  

To evaluate the presence and severity of pain syndrome, pain assessment was performed by applying 
100-score visual-analog scale in 1 and 7 days. A detailed study of the perception of postoperative pain was 
performed by the McGill questionnaire, which was used only on day 7, because on day 1 patients could be 
weakened after surgery, and the results distorted by the action of drugs. All examined patients were meas-
ured for fasting cortisol in the morning on the 1st and 7th day. The blood collection procedure was performed 
according to the general requirements for medical and biological tests. Blood was drawn from a vein by a 
nurse in the direct presence of a doctor. The serum cortisol content was determined using a set of reagents 
for quantitative enzyme-linked immunosorbent assay. The study has demonstrated that age, score on the 
visual-analog scale and the evaluation scale of the McGill questionnaire for day 7, as well as blood cortisol 
concentration in day 1 after surgery are of definite prognostic value for the risk of persistence of postopera-
tive pain syndrome. The chance of persistence of postoperative pain increases in 1.1 times for each year in 
older patients, 1.3 times for each score according to the visual-analog scale for 7 days, and in 11.4 times for 
each score on the evaluation scale of the McGill questionnaire, and in 2.4 times for each nmol/l of cortisol 
concentration in 1 day after surgery. Thus, the determined risk factors for persistence of postoperative pain 
include the patient's age, assessment of pain by applying a visual-analog scale, and the evaluation scale by 
the McGill questionnaire for 7 days and the concentration of blood cortisol in 1 day after surgery. 


