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Актуальність проблеми. Ожиріння є важливим фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань і обумо-
влює 23% випадків ішемічної хвороби серця. Вегетативна і психосоматична дисфункція та ожиріння і ІХС є ко-
морбідними станами, їх поєднання зустрічається від 14% до 47% випадків.  

Мета роботи. Визначити вплив вегетативної та психосоматичної дисфункції на якість життя пацієнтів з ожирінням 
та високим кардіоваскулярним ризиком. 

Методи та результати досліджень. Проведено обстеження 55 пацієнтів з ожирінням та високим кардіоваскуляр-
ним ризиком. Оцінку вегетативного балансу проводили, використовуючи метод фазаграфії. Оцінку психосоматичних 
порушень та якість життя визначали за допомогою спеціальних опитувальників (PHQ-SADS, Мінесотський опиту-
вальник якості життя). 

Встановлено, що у пацієнтів з ожирінням та високим кардіоваскулярним ризиком наявні вегетативні і психосома-
тичні порушення, які корелюють з індексом маси тіла та негативно позначаються на клінічному перебігу ішемічної 
хвороби серця.  

Висновок. Наявні вегетативні та психосоматичні порушення у пацієнтів з ожирінням та високим кардіоваскулярним 
ризиком, погіршуючи якість життя, обумовлюють зростання кардіоваскулярного ризику, що визначає необхідність 
проведення немедикаментозної та медикаментозної корекції виявлених змін. 
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Широкої актуальності в наш час набувають такі проблеми як дисплазія епітелію та ерозії шийки матки, що в май-
бутньому може призвести до розвтитку раку шийки матки (РШМ). Найбільш важливим етіологічним чинником у ро-
звитку (РШМ) є вірус папіломи людини (ВПЛ), особливо його 16 та 18 типи. 

Метою дослідження є доведення ефективності використання препарату «Протефлазід» у вирішенні даних про-
блем. 

Досліджено 30 пацієнток у віці від 20 до 40 років з діагностованими ерозіями шийки матки та дисплазіями епітелію 
легкого ступеня (СIN І). Алгоритмом обстеження було: кольпоскопічне дослідження, цитологічний скринінг (ПАП-
тест), гістологічне дослідження біоптату шийки матки, полімеразна ланцюгова реакція на виявлення ДНК папіло-
мавірусної інфекції 16,18 типів, імуноферментний аналіз для виявлення TORCH-інфекціі. У обстежених жінок ВПЛ 
виявлена у 23 пацієнток. TORCH- інфекції знайдені в 12 жінок, 10 з яких мають ВПЛ 16 або 18 типу. Для ефективного 
спостереження хворих було розділено на 2 групи. І групу склали хворі, які мають TORCH-інфекції ( 23%) . Їм були 
призначені краплі «Протефлазід» перорально за такою схемою: І т.- 5кр 1 р/день, ІІ-ІІІ т.-8кр 3р/день, ІV т.-10 кр 3 
р/день. Другу групу склали жінки з ВПЛ, 23 жінки (77%), яким до даної терапії додано вагінальні супозиторії по 1 шт в 
міжменструальний період. Результати оцінювали через 1 місяць за допомогою кольпоскопічного та цитологічного 
дослідження. 

Через 1 місяць у І групі жінок настав регрес у 7 випадках, у 5 жінок дисплазія легкого ступеня залишилася без 
змін. У ІІ групі регрес настав у 17 випадках, у однієї жінки кольпоскопічно дисплазії не виявлено, у 5 жінок діагноз 
залишився без змін. Таким чином регрес захворювань у І групі склав 58% випадків, у ІІ групі – 74 %. 

Отже, застосування препарату «Протефлазід» для лікування дисплазій епітелію шийки матки легкого ступеня та 
ерозій шийки матки є ефективним. Доведено, що одночасне застосування пероральної та вагінальної форм препа-
рату підвищую ефективність терапії. 


