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повна залежність від інших осіб; нездатність до орієнтації (дезорієнтація); нездатність до спілкування; нездатність
контролювати свою поведінку.

Критерії встановлення II групи інвалідності: здатність до самообслуговування з використанням допоміжних
засобів і (або) за допомогою інших осіб; здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засо
бів. виражене обмеження здатності до навчання, спілкування, орігнтації, трудової діяльності.

Критерії встановлення ПІ групи інвалідності: помірно виражене обмеження здатності до самообслуговуван
ня; пересування; до навчання; до орігнтації; до спілкування. Помірно виражене обмеження життєдіяльності визна
чається також частковою або повного втратою можливостей до повноцінної трудової діяльності.

Інструкція поірсбуг у подальшому наукового обґрунтування та визначення основних видів та ступеню об
меження життєдіяльності при основних інвалідизуючих захворюваннях.

РЕМОДЕЛЮВАННЯ СУДИН ТА СТАН ЛІПІДНОГО І ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНІВ
У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ II ТИПУ
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Мета дослідження -  вивчення морфологічних змін магістральних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу

(ГХ) у поєднанні з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу та їх взаємозв’язок зі станом жирового та вуглеводного обмінів.
В зв’язку з цим було обстежено 25 хворих на ГХ II ст. і ЦД 2 типу (І група) та 13 хворих на ГХ II ст. (II гру

па). Контрольну групу склали 10 практично здоро-вих осіб. Середній вік обстежених склав відповідно (59±2) р.,
(57±3 )р. і (52±2) р. Визначення товщини комплексу інтима-медіа проводили за допомогою методу ультразвукової
допплєрографії загальних сонних артерій з використанням датчику з частотою 10 МГц на цифровому ультразвуко
вому апараті „LOGIC -5” фірми „GE” (США).Визначення загального холестерину (ХС), ХС ліпопротеїдів високої
та низької щільності (ХСЛВЩ і ХСЛНЩ) здійснювали ферментним калориметричним методом. Ступінь компен
сації вуглеводного обміну оцінювали за показником глікованого гемоглобіну ( НЬ А[С). Встановлено, що у хворих
на ГХ II ст. і ЦД 2 типу величина комплексу інтима-медіа була вірогідно більш високою у порівнянні з контроль
ною групою при відсутності ста-тистично значимих змін цього показника у порівнянні з хворими на ГХ II ст. Так,
товщина комплексу інтима-медіа склала в середньому (0,70 + 0,02) мм, в групі хворих на ГХ II ст. -  (0,85 ± 0,03)
мм, р > 0,05, а в групі пацієнтів з ГХ II ст. і ЦД 2 типу -  ( 1,0 ± 0,03) мм, р<0,05 у порівнянні з практично здорови
ми особами. При цьому більш високі показники товщини комплексу інтима-медіа у хворих на ГХ II ст. та ЦД 2 ти
пу асоціювались з максимально вираженими порушеннями показників ліпідного обміну серед всіх груп обстеже
них (підвищення загального ХС, ХСЛПНЩ та зниження ХСЛПВЩ) та при декомпенсації вуглеводного обміну (НЬ
А 1с >7 мкмоль фруктози на 1 г НЬ).
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Поруч з імунологічними змінами виявлена участь процесів вільнорадикального окислення ліпідів в патоге
незі аутоімунного тиреоїдиту. Розвиток гіпотиреозу, який є клінічним маркером аутоімунного тиреоїдиту, відбува
ється за рахунок аутоімунного (антитіл до тиреопероксидази і тиреоглобуліну) та перекисного окислення ліпідів
(перекисів і вільних радикалів) ушкодження тиреоцитів. На підставі біохімічних та імунологічних даних нами було
виявлено 3 клініко-метаболічних типи перебігу аутоімунного тиреоїдіту: імунний, який характеризується перева
гою імунологічних змін (приріст антитіл до тиреоглобуліну в 2,3 рази, до тиреопероксидази в 2,1 рази, циркулюю
чих імунних комплексів в 2,5 рази); перекисний, який характеризується переважним зростанням активності пере
кисного окислення ліпідів (підвищення концентрації МДА на 52,2%, дієнових кон’югатів на 43,7% та активності
церуплазміну на 16,8%); змішаний, який характеризується наявністю як імунних змін, так і повільним підвищен
ням активності перекисного окислення ліпідів. 27 хворим з імунним типом було проведено лікування імуномоду-
люючим комплексом до складу якого входив натрія тіосульфат та людський імуноглобулін, 21 хворому з перекис-
ним типом призначався антиоксидант тіотриазолін і 23 хворим зі змішаним типом було проведене лікування, як
імуномодулюючим комплексом так і антиоксидантом тіотриазоліном. У всіх хворих відмічалась позитивна дина
міка вказаних показників та об’єктивного стану хворих, яка була більш довготривалою ніж у групах, які знаходи
лись на традиційному лікуванні.

Таким чином, виходячи з патогенезу АІТ отримані результати, які обгрунтовують застосування в комплекс
ній терапії диференційованої терапії АІТ, згідно виявлених типів його метаболічного перебігу.


