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Реферат 
ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОЛИПИДЭМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, В СОЧЕТАНИИ С РЕНОПАРЕНХИМАТОЗНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У ЖЕНЩИН. 
Ефименко А.В., Ярмола Т.И., Пустовойт А.Л. 
Ключевые слова: Комбинированная гиполипидэмическая терапия, ишемическая болезнь сердца, ренопаренхимато-
зная артериальная гипертензия, дислипидемия. 
Ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия остаются основными причинами инвалидности и 
смертности в Украине. В статье приведены современные данные о комбинированной гиполипидемической тера-
пии и клинико-биохимических аспектах ишемической болезни сердца в сочетании с ренопаренхиматозной арте-
риальной гипертензией у женщин. 

Summary 
EFFECT OF COMBINED HYPOLIPIDEMIC THERAPY ON CLINICAL AND BIOCHEMICAL ASPECTS OF  ISCHEMIC 
HEART DISEASE ASSOCIATED WITH RENOPARENCHYMAL ARTERIAL HYPERTENSION IN WOMEN 
Yefimenko A.V., Yarmola T.I., Pustovoit A.L. 
Key words: combined hypolipidemic therapy, ischemic heart disease, renoparenchymal arterial hypertension, dyslipide-
mia. 
Ischemic heart disease and arterial hypertension are the most important causes of disability and death in Ukraine. This 
article presents the latest approaches on combined hypolipidemic therapy, clinical and biochemical features of the coronary 
heart disease associated with renoparenchymal arterial hypertension in women.  

УДК: 616.711 – 002 – 006.33 – 073.48 
Ждан В.М., Іваницький І.В., Некрасов А.М. 
ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÐÀÍÍÜÎ¯ ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÉÍÎ¯  Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÀÍÊ²ËÎÇÓÞ×ÎÃÎ ÑÏÎÍÄÈËÎÀÐÒÐÈÒÓ ÒÀ  
ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÓ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÏÎÏÅÐÅÊÎÂÎÃÎ Â²ÄÄ²ËÓ 
ÕÐÅÁÒÀ 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава. 

Міська автозаводська поліклініка м. Кременчука, відділення УЗД діагностики. 

Метою роботи було визначення ультразвукових критеріїв диференціальної діагностики ранніх 
стадій АС та остеохондрозу поперекового відділу хребта. Нами було обстежено 20 пацієнтів з АС і 
І – ІІ рентгенологічними стадіями захворювання та 22 пацієнти з остеохондрозом хребта. Усі об�
стежені були чоловіками у віці 37,2±3,23 роки. Ми використовували метод діагностики попереково�
го міжхребцевого остеохондрозу за допомогою ультрасонографічного дослідження (Кінзерський 
А.Ю., 2006). При АС нами були виявлені такі ознаки: підвищення ехогенності диска (кільця та ядра) 
відмічалось у 75% обстежених пацієнтів (р<0,05); фрагментація ядра та поодинокі або множинні 
гіперехогенні включення були виявлені  у 65% обстежених пацієнтів (р<0,05); потовщення передньої 
поздовжньої зв’язки та фіброзного кільця відмічалось у 100% обстежених пацієнтів (р<0,01); вияв�
лення синдесмофітів невеликих розмірів спостерігалось у 55% обстежених пацієнтів (р>0,05). При 
остеохондрозі були виявлені наступні зміни: фрагментація ядра та поодинокі або множинні гіпер�
ехогенні включення відмічались у 68,2% обстежених (р<0,05); витончення фіброзного кільця  спо�
стерігалось у 77,4% обстежених (р<0,05); розриви фіброзного кільця (у 54,6% обстежених, р<0,05); 
деформації позвоночного каналу (протрузії, грижі) у 100% обстежених (р<0,01); можливий спонді-
лолістез (у 36,4% обстежених, р<0,05); наявні остеофіти (у 59,2% обстежених, р>0,05).   
Ключові слова: анкілозуючий спондилоартрит, остеохондроз, ультразвукова діагностика, диференціально – 
діагностичні критерії. 

Поширеність анкілозуючого спондилоартриту 
(АС) за різними джерелами складає від 0,2 до 2% на-
селення України [6].  У той же час досить часто (до 
50% випадків) ранні стадії цього захворювання 
розцінюються, як попереково – крижовий радикуліт, 
остеохондроз хребта[4]. 

 Існуючі методи дослідження на ранніх стадіях 
розвитку захворювання є недостатньо 
інформативними [1]. Найбільш інформативним 
залишається магнітно-резонансна томографія (МРТ), 
але висока вартість та невелика розповсюдженість 
томографів обмежують використання цього методу у 
повсякденній практиці [7]. 

Серед усіх сучасних методів дослідження хребта 
саме ультрасонографія є найбільш доступною і може 
своєчасно допомогти встановити правильний 
діагноз[3]. Трансабдомінальне дослідження попере-
кового відділу хребта вперше було описане в 1984 р. 
L.A. Portela та E. Tolly. Широке впровадження МРТ в 
клінічну практику в Європі призупинило подальші 
дослідження в цій  сфері [2].  

Метою роботи стало визначення ультразвукових 
критеріїв диференціальної діагностики ранніх стадій 
АС та остеохондрозу поперекового відділу хребта.  
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Матеріали та методи дослідження 
Нами було обстежено 20 пацієнтів з АС і І – ІІ 

рентгенологічними стадіями захворювання; 22 пацієн-
ти з остеохондрозом хребта. Усі обстежені були 
чоловіками у віці 37,2±3,23 роки. Діагноз АС встанов-
лювався на основі модифікованих Нью – Йоркських 
діагностичних критеріїв. Обов’язковим критерієм 
включення у дослідження вважали характерні зміни 
ілеосакральних з’єднань за відсутності 
рентгенологічних змін у поперековому відділі хребта. 
Діагноз остеохондрозу встановлювався на основі МРТ 
дослідження хребта[5]. Для вивчення стану 
міжхребцевих дисків у хворих на АС та хворих з ос-
теохондрозом застосовували метод діагностики попе-
рекового міжхребцевого остеохондрозу за допомогою 
ультрасонографічного дослідження (Кінзерський А.Ю., 
2006)[2]. Обстеження проводили натще, попередньо 
впродовж 2-3 днів хворі отримували безшлакову 
дієту, приймали активоване вугілля. Увечері 
напередодні обстеження хворим проводили очисні 
клізми. Обстеження виконували в положенні лежачи 
на спині. Після ідентифікации дисків проводили поша-

гове ультразвукове сканування міжхребцевих дисків 
від L5-S1 до L1-L2. Починали дослідження з 
сагіттальної проекції, а потім датчик повертали на 90 
градусів в горизонтальну площину та візуалізували 
диск в аксиальній проекції. Дослідження виконували 
на апараті Mindray DP 6600 конвексіальним датчиком 
на частоті 3,5 МГц. 

Для статистичної обробки даних використовува-
ли критерій χ2 . Статистично достовірною вважали 
різницю між групами при р<0,05. 

Результати та обговорення 
При АС нами були виявлені такі ознаки: 

підвищення ехогенності диска (кільця та ядра) 
відмічалось у 75% обстежених пацієнтів (р<0,05); 
фрагментація ядра та поодинокі або множинні 
гіперехогенні включення були виявлені  у 65% обсте-
жених пацієнтів (р<0,05) (Мал.1); потовщення 
передньої поздовжньої зв’язки та фіброзного кільця 
відмічалось у 100% обстежених пацієнтів (р<0,01); 
виявлення синдесмофітів невеликих розмірів 
спостерігалось у 55% обстежених пацієнтів (р>0,05) 
(Мал.2)  

  

Мал.1 Підвищення ехогенності диска з фрагментацією ядра у 
пацієнта з АС 

Мал 2. Синдесмофіти у хворих на АС 

При остеохондрозі були виявлені наступні 
зміни: фрагментація ядра та поодинокі або множинні 
гіперехогенні включення відмічались у 68,2% обсте-
жених(р<0,05); витончення фіброзного кільця  
спостерігалось у 77,4% обстежених (р<0,05); розриви 

фіброзного кільця (у 54,6% обстежених, р<0,05) 
(Мал.3); деформації позвоночного каналу (протрузії, 
грижі) у 100% обстежених(р<0,01) (Мал.4); можливий 
спонділолістез (у 36,4% обстежених, р<0,05); наявні 
остеофіти (у 59,2% обстежених, р>0,05).   

  

Мал.3 Циркулярна протрузія у хворого з остеохондрозом, 
відмічаються витончення та розриви фіброзного кільця. Мал.4  Задньо – бічна протрузія у хворого з остеохондрозом. 

Отримані дані були узагальнені нами в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
Диференціально – діагностичні ультразвукові ознаки АС та остеохондрозу на ранніх стадіях. 

АС Остеохондроз 
Фрагментація ядра та поодинокі або множинні гіперехогенні 

включення 
Фрагментація ядра та поодинокі або множинні гіперехогенні 

включення 
Виражене підвищення ехогенності диска  Диск не зміненої або помірно підвищеної ехогенності 

Потовщення передньої поздовжньої зв’язки та фіброзного кільця. Витончення передньої поздовжньої зв’язки та задньої частини  
фіброзного кільця. 

Синдесмофіти невеликих розмірів Крайові остеофіти, виражені за умов нестабільності 
 Спондилолістез 
 Розриви фіброзного кільця 
 Деформації позвоночного каналу, наявність протрузій, гриж. 
  

Висновки 
1. УЗД є високоінформативним методом у 

диференціальній діагностиці АС та дегенеративних 
захворювань хребта;  

2. Запропонована методика диференціальної 
діагностики доступна, неінвазивна, відсутнє промене-
ве навантаження на пацієнта; 

3. Можливе використання методу у якості 
скринінгового методу та для динамічного спостере-
ження за хворими. 

Перспективами подальших досліджень є вив-
чення динаміки змін міжхребцевих дисків у хворих з 
АС в залежності від стадії захворювання.  
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Реферат 
ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА 
И ОСТЕОХОНДРОЗА ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ХРЕБТА   
Ждан В.Н., Иваницкий И.В., Некрасов А.Н. 
Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, остеохондроз, ультразвуковая диагностика, дифференци-
ально – диагностические критерии. 
Целью работы было определение ультразвуковых критериев дифференциальной диагностики ранних стадий ан-
килозирующего спондилоартрита (АС) и остеохондроза поясничного отдела хребта. Нами было обследовано 20 
пациентов с АС и І – ІІ рентгенологическими стадиями заболевания и 22 пациента с остеохондрозом хребта. Все 
обследованные были мужчинами в возрасте 37,2±3,23 лет. Мы применяли для диагностики поясничного межпо-
звоночного остеохондроза ультрасонографическое обследование (Кинзерский А.Ю., 2006). При АС нами были 
выявлены такие признаки: повышение эхогенности диска (кольца и ядра) отмечалось у 75% обследованных па-
циентов (р<0,05); фрагментация ядра и единичные или множественные гиперэхогенные включения были выяв-
лены у  65% обследованных пациентов (р<0,05); утолщение передней продольной связки  и фиброзного кольца 
отмечалось  у 100% обследованных пациентов (р<0,01); синдесмофиты небольших размеров отмечались у 55% 
обследованных пациентов (р>0,05). При остеохондрозе были выявлены следующие изменения: фрагментация 
ядра и единичные или множественные гиперэхогенные включения отмечались у 68,2% обследованных (р<0,05); 
истончение фиброзного кольца отмечалось у 77,4% обследованных (р<0,05); разрывы фиброзного кольца у 
54,6% обследованных, р<0,05; деформации позвоночного канала (протрузии, грыжи) у 100% обследованных 
(р<0,01); возможный спондилолистез (у 36,4% обследованных, р<0,05); остеофиты (у 59,2% обследованных, 
р>0,05).   

Summary 
POTENTIAL OF EARLY  DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ANKYLOSING SPONDYLITIS AND OSTEOCHONDROSIS 
BY ULTRASOUND SCANNING  OF LUMBAR VERTEBRAL REGION  
Zhdan V.N., Ivanytskiy I.V., Nekrasov A.N. 
Key words: ankylosing spondylitis, osteochondrosis, ultrasound scanning, differential diagnostic criteria. 
This research was aimed to determine ultrasound criteria for differential diagnosis of early stages of  ankylosing spondy-
litis (AS) and osteoarthritis in lumbar region. We examined 20 patients with AS  (I - II radiographic stage of the disease) 
and 22 patients with vertebral osteochondrosis.  All the patients were men aged 37,2 ± 3,23 years. We used the method 
of US scanning for diagnosing lumbar intervertebral osteochondrosis (Kinzersky A.Y., 2006). Patients with AS were de-
tected to have the following signs: increased echogenicity of intervertebral disks was observed in 75% of the patients (p 
<0,05); fragmentation of nuclei and single or multiple hyperechoic inclusions were found in 65% of the patients (p <0,05), 
thickening of the anterior longitudinal ligament and annulus was registered in 100% of the patients (p <0,01); small-sized 
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syndesmophytes were observed in 55% of the patients (p> 0,05). Osteochondrosis was characterized by another signs: 
the fragmentation of nuclei and single or multiple hyperechoic inclusions were observed in 68,2% of the patients (p 
<0,05), thinning of the fibrous ring was observed in 77,4% of the patients (p <0,05); breakages of fibrous ring were regis-
tered in 54,6% of the patients, p <0,05; deformities of the spinal canal (protrusion, hernias) were observed in 100% of the 
patients (p <0,01); possible spondylolisthesis (36,4% of the patients, p <0,05) ; osteophytes ( 59,2% of the patients, 
p>0,05).  

УДК 616.89-008.441.1-071 
Животовська Л.В.  
ÎÖ²ÍÊÀ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ ÎÑ²Á ²Ç ÇÀËÅÆÍ²ÑÒÞ Â²Ä ÀËÊÎÃÎËÞ 
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава 

На основі результатів комплексного обстеження  290  пацієнтів з алкогольною залежністю шляхом 
співставлення та узагальнення клінічних, біологічних та соціальних показників проведена оцінка 
ступеню вираженості реабілітаційного потенціалу обстежених. Отримані дані слід враховувати 
при проведенні лікувально�реабілітаційних програм та виборі напрямків психосоціальної  реабілі-
тації, профілактики даного контингенту хворих. 
Ключові слова: алкогольна залежність, реабілітаційний потенціал, клінічні, біологічні, соціальні фактори 

В актуальній проблемі наслідків хронічної алко-
голізації питання порушення психосоціальної адапта-
ції мають особливе значення [1].   Відмічається тен-
денція формування алкогольної залежності в моло-
дому віці, що призводить до злоякісного перебігу хво-
роби з паралельним зростанням церебрально-
органічних розладів, швидким особистісним регресом 
та соціальною дезадаптацією [2].  Генетично закладе-
ні ендогенні та набуті екзогенні радикали при тривалій 
токсичній дії етанолу змінюють  перебіг та патоплас-
тику основних синдромів залежності, внаслідок чого 
вони набувають ознак атиповості [3, 4]. Це актуалізує 
питання удосконалення лікувально-реабілітаційної 
роботи з даним контингентом хворих.  

Методологія реабілітації базується на парадигмі 
міждисциплінарної єдності біологічної, соціальної та 
духовної сутності людини, що змінюється та дефор-
мується внаслідок хвороби, і здатної до відновлення 
при реалізації медико-соціальних програм реабіліта-
ції. Система реабілітації послідовно використовує від-
новлювальний потенціал реабілітаційного середови-
ща та програм в їх взаємодії з принципами реабіліта-
ції та реабілітаційним потенціалом пацієнтів. Дифере-
нціація хворих  із залежністю від алкоголю за рівнями 
реабілітаційного потенціалу дозволяє проводити реа-
білітаційно-профілактичну роботу з урахуванням важ-
кості захворювання та медико-соціальних наслідків 
хронічної інтоксикації етанолом, визначити тривалість 
та обсяг відповідних заходів [5]. Для індивідуалізації 
лікувально-реабілітаційних програм необхідно врахо-
вувати поєднання клініко-психопатологічних, біологіч-
них та соціальних факторів, що лежать в основі деза-
даптації хворих із  залежністю від алкоголю [6].  

Метою роботи було  вивчення співвідношення 
між клінічними, біологічними і соціальними факторами  
та формуванням реабілітаційного потенціалу у паціє-
нтів з психічними та поведінковими розладами вна-
слідок вживання алкоголю (ППРА).  

Для досягнення поставленої мети обстежено 
290 хворих з ППРА, всі чоловіки, віком від 20 до 61 
років. Всім пацієнтам проводилися клініко-
психопатологічні, патопсихологічні, біохімічні та 
статистичні методи дослідження. Нозологічна 
діагностика базувалася на критеріях МКХ-10. У 127 

(43,8%) пацієнтів діагностовано алкогольні психози: у 
102 (80,3%) – стан відміни з делірієм  (F10.40 – у 64, 
F10.41 – у 38), із них 65 (51,2%) осіб  в анамнезі вже 
мали деліріозні стани; у 11 (8,7%) – галюцинаторний 
розлад (F10.52), у 14 (11,0%) –  маячний розлад 
(F10.51). У 28 (9,7%) пацієнтів був стан відміни з су-
домами (F10.31), у 23 (7,9%) – без судом (F10.30), у 
32 (11,0%) – амнестичний синдром (F10.6), деменція 
(F10.73) та інший стійкий когнітивний розлад (F10.74). 
У 80 осіб (27,6%) діагностовано ППРА, синдром 
залежності (F10.20).  

Для оцінки пристосувальних можливостей 
досліджуваних були розглянуті порівняльні соціальні 
та клінічні показники. Дослідження клініко-соціальних 
факторів проводилося за допомогою адаптованої ан-
кети, що містить характеристику трудових установок 
(ТУ), міжособистісних відносин (МВ), кола інтересів 
(КІ) за 4-бальною шкалою. За ступенем вираженості 
розглянуто три рівні формування реабілітаційного 
потенціалу (РП) – високий рівень (відносна 
адаптація), середній (помірно виражена дезадаптація) 
та низький (виражена дезадаптація). При цьому висо-
кий (І рівень) РП характеризувався переважно 
клінічними проявами залежності, прагненням 
пацієнтів зберегти соціальні позиції, зниженням 
спроможності розв'язувати внутрішні сімейні та 
виробничі проблеми. При середньому (ІІ рівні) РП в 
клінічній картині були наявні алкогольні зміни 
особистості, відмічалося зниження професійного ста-
тусу – втрата кваліфікованої професії, постійної робо-
ти, погіршення сімейних стосунків.  Низький  (ІІІ 
рівень) РП клінічно проявлявся ознаками грубої 
деградації особистості, наявністю соматичної 
патології, відмічалося  різке погіршення побутових 
умов, руйнування сімейних зв'язків, втрата 
кваліфікованих трудових навичок, втрата роботи. Всі 
пацієнти були розподілені на три групи: в першу групу 
(І рівень) включено 75 осіб (25,9%), у яких середні по-
казники соціальних факторів були наступними: ТУ – 
2,4, МВ – 1,8, КІ – 2,0 балів; в другу (ІІ рівень) – 147 
осіб (50,7%) з такими показниками: ТУ – 2,9, МВ – 2,1, 
КІ – 2,5 балів; в третю (ІІІ рівень) – 68 осіб (23,4%) з 
ТУ – 3,6, МВ – 2,9, КІ – 3,2 бали.  

Для визначення інформативності всіх досліджу-


