


Міністерство освіти і науки України 
The Ministry of Education and Science of Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Том 10 № 3’ 2022 
Vol. 10 Iss. 3’ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заснований у 1994 році 
Founded in 1994 

 
 

Суми, Сумський державний університет 
Sumy, Sumy State University 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Журнал публікує статті, які розглядають актуальні питання клінічних та 

експериментальних медичних досліджень, випадки з медичної практики та огляд 
літератури, підготовлені професорсько-викладацьким складом, аспірантами, 
здобувачами університету та інших ВНЗ, а також вченими та спеціалістами інших 
наукових установ України та за її межами. 

Для викладачів ВНЗ, наукових працівників, аспірантів. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Адреса редакційної колегії: The address of the editorial board: 

вул. Р.-Корсакова, 2, м. Суми, 2 R.-Korsakova St., Sumy 40007 
Україна 40007 Ukraine 

 
 
 
 
 

Tel. (0542) 662-318 
e-mail: eumj@med.sumdu.edu.ua  
http://eumj.med.sumdu.edu.ua 

 
 
 
 
 
 

Свідоцтво про реєстрацію Президією ВАК України (наказ № 455 
КВ № 19908-9708 ПР від 04.03.2013 р. від 15 квітня 2014 р.) журнал зареєстровано 

як наукове видання з медичних наук 
 

 
 

 
 
© Сумський державний університет, 2022 

  

Рекомендовано до друку вченою 
радою Сумського державного 
університету протокол № 2 від 

08.09.2022 р. 

mailto:JCandEMR@gmail.com


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ EDITORIAL BOARD 

Головний редактор 

Сміян О. І. (Сумський державний 

університет, Суми, Україна); 

e-mail: o.smiyan@med.sumdu.edu.ua  

 

Науковий консультант  

Зімба О. О. (Львівський національний 

медичний університет імені Данила 

Галицького, Львів, Україна); 

 

Редактор з питань наукової сумлінності 

Бергілевич О. М. (Сумський державний 

університет, Суми, Україна); 

e-mail: o.bergylevych@med.sumdu.edu.ua  

 

Відповідальний редактор 

Васильєва О. Г. (Сумський державний 

університет, Суми, Україна); 

e-mail: ol.vasilyeva@med.sumdu.edu.ua  

 

Редактор з питань розповсюдження в 

соціальних мережах 

Чудаєва Ю. С. (Сумський державний 

університет, Суми, Україна); 

 

Редактор англомовного контенту 

Алексахіна Т. О. (Сумський державний 

університет, Суми, Україна); 

 

Редактор з питань статистики 

Васильєв Ю. К. (Сумський державний 

університет, Суми, Україна); 

Editor-in-Chief 

Smiyan O. I. (Sumy State University, Sumy, 

Ukraine); 

e-mail: o.smiyan@med.sumdu.edu.ua  

 

Scientific Consultant 

Zimba О. О. (Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, Lviv, Ukraine); 

 

Research Integrity Editor 

Berhilevych О. М. (Sumy State University, 

Sumy, Ukraine); 

e-mail: o.bergylevych@med.sumdu.edu.ua 

 

Managing Editor 

Vasyliyeva O. G. (Sumy State University, 

Sumy, Ukraine); 

e-mail: ol.vasilyeva@med.sumdu.edu.ua  

 

Social Media Editor 

Chudaieva Yu. S. (Sumy State University, 

Sumy, Ukraine); 

 

English Language Editor 

Aleksakhina T. О. (Sumy State University, 

Sumy, Ukraine); 

 

Statistics Editor 

Vasyliyev Yu. К. (Sumy State University, 

Sumy, Ukraine); 

mailto:o.smiyan@med.sumdu.edu.ua
mailto:o.bergylevych@med.sumdu.edu.ua
mailto:ol.vasilyeva@med.sumdu.edu.ua
mailto:o.smiyan@med.sumdu.edu.ua
mailto:o.bergylevych@med.sumdu.edu.ua
mailto:ol.vasilyeva@med.sumdu.edu.ua


Атаман О. В. - д-р мед. наук, професор, 

Сумський державний університет, Суми, 

Україна; 

 

Винниченко І. О. - канд. мед. наук, 

Сумський обласний клінічний 

онкологічний диспансер, Сумський 

державний університет, Суми, Україна; 

 

Волосовець О. П. - д-р мед. наук, 

професор, чл.-кор. НАН України, 

Національний медичний університет імені 

О. О. Богомольця, Київ, Україна; 

 

Каргіна К. - кандидат наук, кафедра 

громадського здоров'я та клінічної 

медицини, Університет Умео, Швеція; 

 

Лобода А. М. - д-р мед. наук, доцент, 

Сумський державний університет, Суми, 

Україна; 

 

Мощич О. П. - д-р мед. наук, професор, 

Національна медична академія 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. 

Київ, Україна; 

 

Плудовський П. - канд. мед. наук, доцент, 

відділ біохімії, радіоімунології та 

експериментальної медицини Дитячого 

меморіального інституту здоров'я, 

Варшава, Польща; 

 

Погорєлов М. В. - д-р мед. наук, доцент, 

Сумський державний університет, Суми, 

Україна; 

 

Резніченко Ю. Г.  - д-р мед. наук, 

професор, Запорізький державний 

медичний університет, Запоріжжя, 

Україна; 

Ataman O. V. – Doctor of Medical Sciences 

(D.M.S), Professor, Sumy State University, 

Sumy, Ukraine; 

 

Vynnychenko I. O. - Doctor of Medical 

Sciences (D.M.S), Professor, Sumy Regional 

Oncology Center, Sumy State University, 

Sumy, Ukraine. 

 

Volosovets О. P. - Doctor of Medical 

Sciences (D.M.S), Professor, Corresponding 

Member of the NAS of Ukraine, Bogomolets 

National Medical University, Kyiv, Ukraine; 

 

Karhina K. - PhD in Public Health, 

Department of Public Health and Clinical 

Medicine, Umea University, Sweden; 

 

Loboda A. M. - Doctor of Medical Sciences 

(D.M.S), Associate Professor, Sumy State 

University, Sumy, Ukraine; 

 

Moshchych O. P. - M.D., Ph.D., D.M.Sc., 

Prof., Department of Pediatric 

Otolaryngology, Shupyk National Healthcare 

University of Ukraine, Kyiv, Ukraine; 

 

Płudowski P. - Assoc. Prof., Department of 

Biochemistry, Radioimmunology and 

Experimental Medicine, Children's 

Memorial Health Institute, Warsaw, 

Poland; 

 

Pogorelov M. V. - Doctor of Medical 

Sciences (D.M.S), Associate Professor, Sumy 

State University, Ukraine; 

 

Reznychenko Yu. Н. - Doctor of Medical 

Sciences (D.M.S), Professor, Zaporizhzhia 

State Medical University, Zaporizhzhia, 

Ukraine; 



Романюк А. М. - д-р мед. наук, професор, 

Сумський державний університет, Суми, 

Україна; 

 

Сінгер Б. Б. - канд. мед. наук, Інститут 

анатомії Університету Дуйсбург-Ессена, 

Німеччина; 

 

Сміянов В. А. - д-р мед. наук, Сумський 

державний університет, Суми, Україна; 

 

 

Сміян С. І. - д-р мед. наук, професор, 

Тернопільский медичний університет, 

Тернопіль, Україна; 

 

Средкова М. П. - д-р мед. наук, професор, 

Медичний університет, м. Плевен, 

Болгарія; 

 

Стефан П. - д-р філософії, професор, 

директор інституту гістології та 

ембріології, медичний факультет, 

Університет ім. Коменського, 

м. Братислава, Словакія; 

 

Усоніс В. - д-р мед. наук, професор, 

Клініка дитячих хвороб, медичний 

факультет, Вільнюський університет, 

Вільнюс, Латвія; 

 

Фал А. М. - д-р мед. наук, професор, 

відділ алергії, легеневих захворювань та 

внутрішньої медицини Центральної 

клінічної лікарні МВС, Варшава, Польща; 

 

Циркунов В. М. - д-р мед. наук, професор, 

Гродненський державний медичний 

університет, Гродно, Білорусь 

 

Romaniuk A. M. - Doctor of Medical 

Sciences (D.M.S), Professor, Sumy State 

University, Sumy, Ukraine; 

 

Singer B. B. – PhD in Medical Sciences, 

University Duisburg-Essen, Institute of 

Anatomy, Essen, Germany; 

 

Smiyanov V. A. - Doctor of Medical Sciences 

(D.M.S), Professor, Sumy State University, 

Sumy, Ukraine; 

 

Smiyan S. I. - Doctor of Medical Sciences 

(D.M.S), Professor, Ternopil Medical 

University, Ternopil, Ukraine; 

 

Sredkova M. P. – Doctor of Medical Sciences 

(D.M.S), Professor, Pleven Medical 

University, Pleven, Bulgaria; 

 

Stefan P. - M.D., PhD, Professor, Head of 

Institute of Histology and Embryology, 

Faculty of Medicine, Comenius University, 

Bratislava, Slovakia; 

 

 

Usonis V. - Doctor of Medical Sciences 

(D.M.S), Professor, Clinic of Children 

Diseases, Faculty of Medicine, Vilnius 

University, Vilnius, Lithuania; 

 

Fal A. M. - Doctor of Medical Sciences 

(D.M.S), Professor, Department of Allergy, 

Lung Diseases and Internal Medicine, Central 

Clinical Hospital of Ministry of Interior, 

Warszawa, Poland; 

 

Tsyrkunov V. M. - Doctor of Medical 

Sciences (D.M.S), Professor, Grodno State 

Medical University, Grodno, Belarus 

 



Зміст-1 

 

© Сумський державний університет, 2022  Sumy State University, 2022 

 

ЗМІСТ        CONTENTS 

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА  CLINICAL MEDICINE 

Анастасія Гавриленко 205 Anastasiia Havrylenko 

ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО 

ЛІЗАТУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 

ГОСТРОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОЄДНАННІ ІЗ 

СИНДРОМОМ ЕУТИРЕОЇДНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

 USE OF BACTERIAL LYSATE IN COMPLEX 

TREATMENT OF ACUTE BRONCHITIS 

COMBINED WITH EUTHYROID SICK 

SYNDROME IN PRESCHOOLERS 

Юрій Атаман, Ірина Бріжата, Ліна 

Прийменко, Ірина Симоненко 

214 Yurii Ataman, Iryna Brizhata, Lina Pryimenko, 

Iryna Simonenko 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЮ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ B АТЛЕТІВ З 

ОФІСНОЮ ПЕРЕДГІПЕРТЕНЗІЄЮ В 

ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ РІЧНОГО 

ТРЕНУВАЛЬНОГО МАКРОЦИКЛУ 

 PECULIARITIES OF THE BLOOD PRESSURE 

PROFILE IN ATHLETES WITH OFFICE 

PREHYPERTENSION IN THE PREPARATORY 

PERIOD OF THE ANNUAL TRAINING 

MACROCYCLE 

Оксана Погорєлова, Вікторія Корнієнко, 

Ярослав Чумаченко, Ольга Обухова, Ігор 

Марцовенко, Андрій Грек, Людмила 

Приступа, Вікторія Гарбузова 

223 Oksana Pogorielova, Viktoriia Korniienko, 

Yaroslav Chumachenko, Olha Obukhova, Igor 

Martsovenko, Andrii Grek, Liudmila Prystupa, 

Viktoriia Harbuzova 

АСОЦІАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО 

ПОЛІМОРФІЗМУ ММР-9 ТА 

КОНЦЕНТРАЦІЇ ММР-9 З 

ЕХОКАРДІОГРАФІЧНИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ В УКРАЇНЦІВ, ХВОРИХ 

НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ 

 ASSOCIATION OF MMP-9 GENETIC 

POLYMORPHISM AND ММР-9 

CONCENTRATION WITH 

ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN 

UKRAINIAN PATIENTS WITH CORONARY 

ARTERY DISEASE 

Ірина Мудренко, Володимир Личко, Дмитро 

Сотніков 

233 Iryna Mudrenko, Volodymyr Lychko, Dmytro 

Sotnikov 

ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ У ХВОРИХ З 

СУЇЦИДАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ЗА 

РІЗНИХ ТИПІВ ДЕМЕНЦІЙ 

 SPEECH DISORDERS IN PATIENTS WITH 

SUICIDAL BEHAVIOUR ACCOMPANIED BY 

DIFFERENT TYPES OF DEMENTIA 

Ксенія Микитин 241 Kseniia Mуkуtуn 

МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ 

ЗМІНИ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК З 

ГІПЕРПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

МАТКИ ТА ПОРУШЕННЯМ 

РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ 

 MORPHOLOGICAL AND 

IMMUNOHISTOCHEMICAL CHANGES OF 

THE ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH 

HYPERPROLIFERATIVE PATHOLOGY OF 

THE UTERUS AND REPRODUCTIVE 

DYSFUNCTION 

  



Зміст-2 

 

© Сумський державний університет, 2022  Sumy State University, 2022 

 

Лариса Гуніна, Юрій Атаман, Ігор 

Бєленічев, Роман Головащенко, Валентина 

Войтенко, Вікторія Безугла 

247 Larisa Gunina, Yurii Ataman, Ihor 

Belenichev, Roman Golovashchenko, 

Valentina Voitenko, Victoria Bezugla 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ 

ЗАСОБУ НА ОСНОВІ БУРШТИНОВОЇ 

КИСЛОТИ НА ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ 

ЕРИТРОЦИТАРНОЇ ЛАНКИ ТРАНСПОРТУ 

КИСНЮ ЗА АЕРОБНИХ ФІЗИЧНИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ 

 DETERMINATION OF THE INFLUENCE 

MECHANISMS OF SUCCINIC ACID-BASED 

DRUG ON IMPROVING THE STATE OF 

ERYTHROCYTE LINK OF OXYGEN 

TRANSPORT DURING AEROBIC 

PHYSICAL LOADS 

Іван Грек, Марина Кочуєва, Валентина 

Псарьова, Геннадій Кочуєв, Антон Рогожин 

259 Ivan Hrek, Maryna Kochuieva, Valentyna 

Psarova, Hennady Kochuiev, Anton Rohozhyn 

ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ НА 

ДИНАМІКУ КЛІНІЧНИХ ТА 

ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У 

ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, 

ВЖИВАЮЧИХ АЛКОГОЛЬ 

 THE EFFECT OF ANTIOXIDANT THERAPY 

ON THE CHANGES OF CLINICAL AND 

LABORATORY PARAMETERS IN ALCOHOL 

DRINKERS WITH PULMONARY 

TUBERCULOSIS 

 

ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА THEORETICAL & EXPERIMENTAL 

МЕДИЦИНА    MEDICINE 

Софія Фролова, Олена Гордієнко, Ольга 

Ярмоленко 

268 Sofia Frolova, Olena Gordienko, Olha 

Yarmolenko 

ВПЛИВ АЛЛОКСАНОВОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ 

НА КІРКОВУ РЕЧОВИНУ НИРКИ 
 

THE EFFECT OF ALLOXAN-INDUCED 

HYPERGLYCEMIA ON THE RENAL 

CORTEX 

Катерина Сікора 274  Kateryna Sikora 

МОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ ТОВЩИНИ 

МАТКИ ЩУРІВ ПІСЛЯ 30 ДНІВ ВПЛИВУ 

СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

 MORPHOMETRICAL CHANGES IN THE 

RATS UTERUS THICKNESS AFTER 30 

DAYS OF HEAVY METAL SALTS 

EXPOSURE 

Наталія Іншина, Інна Чорна, Людмила 

Гребеник, Людмила Прімова 

283 Nataliia Inshyna, Inna Chorna, Liudmyla 

Hrebenyk, Liudmyla Primova 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА 

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ-

МЕДИКІВ: ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ 

 THE IMPACT OF THE COVID-19 

PANDEMIC ON MENTAL HEALTH OF 

MEDICAL STUDENTS: GENDER ASPECTS 

Вікторія Мішура, Юрій Мелеховець 292 Viktoriia Mishura, Yurii Melekhovets 

ОСОБЛИВОСТІ ТРОМБОФЛЕБІТУ ПРИ 

ВЕЛИКОМУ ДІАМЕТРІ ВЕЛИКОЇ 

ПІДШКІРНОЇ ВЕНИ 

 FEATURES OF SUPERFICIAL VEIN 

THROMBOSIS IN PATIENTS WITH A 

LARGE DIAMETER OF GREAT 

SAPHENOUS VEIN 

 



 

 

 

 
 

ABSTRACT           

Anastasiia Havrylenko 

https://orcid.org/0000-0001-8237-4433 

 

Department of Pediatrics, Medical 

Institute, Sumy State University, Sumy, 

Ukraine 

USE OF BACTERIAL LYSATE IN COMPLEX TREATMENT 

OF ACUTE BRONCHITIS COMBINED WITH EUTHYROID 

SICK SYNDROME IN PRESCHOOLERS. 
 

Objective. This study's objective was to determine bacterial 

lysate's effect on the state of humoral immunity (IgA, IgM, IgG) in 

preschool children with acute bronchitis in combination with euthyroid 

sick syndrome. 

Materials and methods. We examined 135 children of preschool 

age (3 to 6 years) with acute bronchitis (main group) and 28 healthy 

children (control group). Group Ia included 45 children with acute 

bronchitis who were treated according to the standard scheme. 

Preschoolers with acute bronchitis in Group Ib (47 patients) 

additionally received bacterial lysate. Group IIa included 21 children 

with acute bronchitis and euthyroid sick syndrome (ESS) 

manifestations who received standard therapy. Group IIb consisted of 

22 patients with acute bronchitis and ESS who received standard 

therapy and were additionally given an immunomodulator.  

The bacterial lysate consisted of Staphylococcus aureus 6×10
9
 

colony-forming units (CFU), Streptococcus pyogenes 6×10
9
 CFU, 

Streptococcus viridans 6×10
9
 CFU, Klebsiella pneumoniae 6×10

9
 

CFU, Klebsiella ozaenae 6×10
9
 CFU, Haemophilus influenzae B 

6×10
9
 CFU, Neisseria catarrhalis 6×10

9
 CFU, Streptococcus 

pneumoniae 6×10
9
 CFU (the latter included the following types in 

amount of 1×10
9
 CFU each: TY1/EQ11, TY2/EQ22, TY3/EQ14, 

TY5/EQ15, TY8/EQ23, TY47/EQ24). The effectiveness of bacterial 

lysate in children with acute bronchitis and with or without ESS was 

determined by comparing the humoral immunity parameters (IgA, 

IgM, IgG) in the acute period (1 to 2 days after the onset) and 

convalescence period (7 to 10 days after the onset).  

Levels of immunoglobulins (IgA, IgM, and IgG) were measured 

by solid-phase enzyme-linked immunosorbent assay.  All results were 

statistically processed using the SPSS 26 software. 

Results. No statistically significant difference was found between 

the values of immunoglobulins A, M, and G in children with acute 

bronchitis and with or without ESS manifestations in the acute period 

of the disease. At the same time, the above parameters were 

significantly higher than the corresponding values in the control group. 

A statistically significant difference was observed in the humoral 

205
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immunity parameters of patients who were given the bacterial lysate 

vs. patients who were not. 

In children who were additionally given the bacterial lysate, IgA 

levels practically equaled the levels of the control group in the 

convalescence period. The serum levels of IgM and IgG in children 

who additionally received the immunomodulator tended to approach 

the values of the control group. 

Conclusions. The use of bacterial lysate positively affected the 

restoration of humoral homeostasis, especially on the level of 

immunoglobulin A, in children with acute bronchitis and with or 

without the euthyroid sick syndrome. The bacterial lysate 

demonstrated high efficiency against this disease in this group of 

patients. 

Keywords: acute bronchitis, children, euthyroid sick syndrome, 

humoral immunity, immunoglobulin A, immunoglobulin M, 

immunoglobulin G, immunomodulator, bacterial lysate.–  
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ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ЛІЗАТУ У 

КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО БРОНХІТУ 

У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОЄДНАННІ ІЗ 

СИНДРОМОМ ЕУТИРЕОЇДНОЇ ПАТОЛОГІЇ.  
  

Метою цього дослідження було визначення впливу бакте-

ріального лізату на стан гуморального імунітету (IgA, IgM, 

IgG)  дітей дошкільного віку хворих на гострий бронхіт у по-

єднанні із синдромом еутиреоїдної патології. 

Матеріали і методи. Нами було обстежено 135 дітей до-

шкільного віку (від 3 до 6 років) хворих на гострий бронхіт 

(основна група) і 28 здорових дітей (контрольна група). Група 

Іа включала 45 дітей хворих на гострий бронхіт, які лікувалися 

за звичною схемою. Діти хворі на гострий бронхіт з групи Іб 

(47 пацієнтів) додатково отримували бактеріальний лізат. До 

групи ІІа була включена 21 дитина, хвора на гострий бронхіт з 

ознаками синдрому еутиреоїдної патології (СЕП), що отриму-

вали стандартну терапію. Групу ІІб склали 22 пацієнти, хворі 

на гострий бронхіт у поєднанні з СЕП, до схеми лікування 

яких було додано імуномодулятор.  

Визначення ефективності застосування бактеріального ліза-

ту, який складається з Staphylococcus aureus 6×10
9
 колонієут-

ворюючих одиниць (КУО), Streptococcus pyogenes 6×10
9
 КУО, 

Streptococcus viridans 6×10
9
 КУО, Klebsiella pneumoniae 

6×10
9
 КУО, Klebsiella ozaenae 6×10

9
 КУО, Haemophilus 

influenzae B 6×10
9
 КУО, Neisseria catarrhalis 6×10

9
 КУО, 

Streptococcus pneumoniae 6×10
9
 КУО (остання бактерія містить 

по 1×10
9
 одиниць наступних типів: TY1/EQ11, TY2/EQ22, 

TY3/EQ14, TY5/EQ15, TY8/EQ23, TY47/EQ24, у дітей хворих 

на гострий бронхіт у поєднанні із СЕП та без нього, було про-

ведено шляхом порівняння показників стану гуморального 

імунітету (IgA, IgM, IgG) у гострий період (1–2 день хвороби) 
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та період реконвалесценції (7–10 день хвороби).  

Рівні імуноглобулінів (IgA, IgM та IgG) визначали методом 

твердофазового імуноферментного аналізу. Усі результати бу-

ли статистично оброблені за допомогою пакета SPSS 26. 

Результати. Між показниками імуноглобулінів A, M та G 

дітей хворих на гострий бронхіт з ознаками СЕП та без них у 

гострому періоді хвороби не виявлено статистично достовір-

них відмінностей. Водночас, вищезазначені показники статис-

тично достовірно перевищують відповідні значення групи кон-

тролю. 

Виявлені статистично достовірні відмінності між показни-

ками гуморальної ланки імунітету пацієнтів після застосування 

бактеріального лізату та без нього. 

У періоді реконвалесценції рівень показника IgA у дітей, в 

схему лікування яких додавали бактеріальний лізат, практично 

досягав рівня групи контролю. Рівень IgМ та IgG у сироватці 

крові дітей, які додатково отримували імуномодулятор, мав 

тенденцію наближення до показника групи контролю. 

Висновки. Застосування бактеріального лізату позитивно 

впливало на відновлення гуморального гомеостазу, особливо 

рівня імуноглобуліна А, у дітей хворих на гострий бронхіт з 

ознаками синдрому еутиреоїдної патології та без нього. Пре-

парат показав свою високу ефективність при даному захворю-

ванні у цієї групи пацієнтів. 

Ключові слова: гострий бронхіт, діти, синдром еутиреоїд-

ної патології, гуморальний імунітет, імуноглобулін А, М, G, 

імуномодулятор, бактеріальний лізат.  
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Acute respiratory infections occupy an important 

place in the structure of pediatric morbidity and 

therefore constantly draw the attention of researchers 

worldwide to this medical, social, economic, and 

scientific problem. Acute infectious diseases of the 

respiratory system are the primary pathology 

reported in children of different age groups (up to 

90%), while this indicator was several times lower 

among adults. Acute bronchitis is one of the 

widespread diseases of children, which maintains its 

relevance from year to year. This pathology is a 

frequent reason for seeking outpatient and inpatient 

medical help from a pediatrician. The incidence rate 

of acute bronchitis among children is about 100 per 

1000 children [1, 2, 3, 4].  

The effectiveness of a person's immune response 

depends on the state of the endocrine system. In this 

regard, the involvement of endocrine glands such as 

the thyroid and pituitary glands in the inflammatory 

process determines their role in the protective and 

adaptive resistance of a child's body [5, 6, 7]. As a 

result, subclinical changes in thyroid hormone levels 

often occur with infectious diseases, in particular, 

acute bronchitis, and the syndrome of euthyroid 

pathology (ESS) develops, namely its first and most 

common variant – "low T3 syndrome" [8, 9, 10, 11]. 

According to modern views, immunomodulators 

are often used for the prevention and therapy of and 

rehabilitation after inflammatory broncho–

pulmonary diseases [12, 13, 14]. Particular success at 

each stage was achieved with respiratory diseases in 

children and adults [15, 16]. In the last few decades, 
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bacterial lysates have attracted much attention from 

scientists and doctors. Based on the data obtained, 

this group of immunomodulators proved effective 

and safe in preventing and treating respiratory 

infectious diseases. Decreased acute and chronic 

non-specific respiratory disease exacerbations rates 

were reported. At the same time, the authors showed 

a reduction in the duration of antibiotic therapy for 

recurrent respiratory infections in children. Also, the 

disease duration was shorter, and the low probability 

of side effects of these drugs was proved [17, 18, 19, 

20, 21]. 

Under the influence of bacterial lysates, the 

immune memory system is activated. Thus, when the 

mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) is 

affected, the synthesis of secretory immunoglobulin 

A (sIgA) is stimulated; sIgA can agglutinate 

microorganisms, provide a bacteriostatic effect, 

reduce the adhesive properties of the endothelium, 

and also neutralize toxins [22]. During repeated 

contact with the same pathogen, the immune system 

responds more quickly and to a smaller amount of 

the pathogen due to memory B cells that synthesize a 

small number of antibodies over a long period of 

time. In addition, due to the higher affinity of these 

antibodies to the antigen, the secondary immune 

reaction is stronger and more intensive.  

Such immunomodulatory effect is a very 

effective and reliable method of balancing immune 

system disorders in acute infections. Thus, we 

consider it is promising to study the immune 

response peculiarities in acute bronchitis and the 

possibilities of their pathogenetic correction by 

including the bacterial lysate in the treatment 

regimen. 

OBJECTIVE 

The study's objective was to determine the 

effectiveness of a bacterial lysate in preschoolers 

with acute bronchitis and with or without ESS. The 

bacterial lysate consisted of Staphylococcus aureus 

6×10
9
 colony-forming units (CFU), Streptococcus 

pyogenes 6×10
9
 CFU, Streptococcus viridans 

6×10
9
 CFU, Klebsiella pneumoniae 6×10

9
 CFU, 

Klebsiella ozaenae 6×10
9
 CFU, Haemophilus 

influenzae B 6×10
9
 CFU, Neisseria catarrhalis 

6×10
9
 CFU, Streptococcus pneumoniae 6×10

9
 CFU 

(the latter included the following types in amount of 

1×10
9
 CFU each: TY1/EQ11, TY2/EQ22, 

TY3/EQ14, TY5/EQ15, TY8/EQ23, TY47/EQ24). 

MATERIALS AND METHODS 

We examined 135 children of preschool age (3 

to 6 years) with acute bronchitis (main group) who 

underwent treatment in the infectious departments 

of the Municipal Non-Profit Enterprise "Saint 

Zinaida's Children's Clinical Hospital" of the 

Sumy City Council and 28 healthy children 

(control group) who were followed up by a 

primary care pediatrician at the Municipal Non-

Profit Enterprise "Primary Health Care Center 

No. 2" of the Sumy City Council. Group Ia 

included 45 children with acute bronchitis who 

were treated according to the standard scheme. 

Preschoolers with acute bronchitis in Group Ib (47 

patients) additionally received bacterial lysate. 

Group IIa included 21 children with acute 

bronchitis and euthyroid sick syndrome (ESS) 

manifestations who received standard therapy. 

Group IIb consisted of 22 patients with acute 

bronchitis and ESS, who received standard therapy 

and were additionally given an immunomodulator.  

The effectiveness of the immunomodulator in 

children with acute bronchitis and with or without 

ESS was determined by comparing the humoral 

immunity parameters (IgA, IgM, IgG) in the acute 

period (1 to 2 days after the onset) and 

convalescence period (7 to 10 days after the 

onset).  

The examination and treatment of the children 

included in the study were agreed with their 

parents (via informed consent) and complied with 

the bioethics principles, which was confirmed by 

the protocol of the Ethics Committee of the 

Municipal Non-Profit Enterprise "Saint Zinaida's 

Children's Clinical Hospital" of the Sumy City 

Council. 

The bacterial lysate was used from the first day 

of hospitalization according to the regime 

specified in the package leaflet: 1 tablet once a 

day sublingually for 10 days, 1 hour before meals. 

In the children of the main group, the diagnosis 

of acute bronchitis was verified on the basis of 

complaints of children and their parents, 

anamnesis data, objective symptoms, laboratory 

and instrumental examinations data, and in 

accordance with the Pediatric Pulmonology 

Clinical Protocol, approved by order of the 

Ministry of Health of Ukraine No. 18 dated 

January 13, 2005, with amendments introduced by 

order of the Ministry of Health of Ukraine No. 499 

dated July 16, 2014 (Unified Clinical Protocol on 

Primary Medical Care of Acute Respiratory 

Infections for Adults and Children), adapted 

evidence-based clinical guidelines "Influenza and 

Acute Respiratory Infections" (2014).  

The humoral immunity state was evaluated 

based on the levels of immunoglobulins (IgA, 
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IgM, and IgG) measured by a solid-phase enzyme-

linked immunosorbent assay.  

In addition, type 1 euthyroid sick syndrome, 

known as "low T3 syndrome," was studied in 

children with acute bronchitis. It reflects the 

adaptive changes in the human body with non-

thyroid diseases, which lead to subclinical changes 

in the serum levels of thyroid hormones in the 

setting of euthyroidism: low T3 (triiodothyronine) 

and fT3 (free triiodothyronine) and high rT3 

(reversible triiodothyronine). 

The results obtained were statistically 

processed using the SPSS 26 software. Descriptive 

statistics and a comparison of mean values were 

used to characterize the course of acute bronchitis 

in preschool children. The differences between 

groups were confirmed or refuted using analysis 

of variance for quantitative traits and the chi-

square test for nominal or ordinal variables. 

RESULTS 

In order to determine the effectiveness of the 

bacterial lysate in the treatment of acute bronchitis 

with or without the euthyroid sick syndrome in 

preschoolers, the dynamic definition of the 

humoral immunity parameters (IgA, IgM, IgG) 

was used.  

No statistically significant difference was 

found between the values of immunoglobulins A, 

M, and G in children with acute bronchitis and 

with or without ESS manifestations in the acute 

period of the disease (Table 1 and Table 2). 

Table 1 – Parameters of the humoral immunity in children with acute bronchitis in the acute period with or without 

signs of ESS 

Parameter N Mean Std. Deviation Std. Error 
95 % Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

IgA, 

g/L 

Ia 45 0.9456 0.03805 0.00567 0.9341 0.9570 

IIa 21 0.9557 0.05929 0.01294 0.9287 0.9827 

Ib 47 0.9615 0.05718 0.00834 0.9447 0.9783 

IIb 22 0.9391 0.03902 0.00832 0.9218 0.9564 

Total 135 0.9516 0.04936 0.00425 0.9432 0.9600 

IgM, 

g/L 

Ia 45 0.8438 0.01736 0.00259 0.8386 0.8490 

IIa 21 0.8490 0.01814 0.00396 0.8408 0.8573 

Ib 47 0.8432 0.01946 0.00284 0.8375 0.8489 

IIb 22 0.8509 0.02202 0.00469 0.8411 0.8607 

Total 135 0.8456 0.01907 0.00164 0.8423 0.8488 

IgG, 

g/L 

Ia 45 11.6271 0.21811 0.03251 11.5616 11.6926 

IIa 21 12.4576 0.14429 0.03149 12.3919 12.5233 

Ib 47 11.6528 0.30069 0.04386 11.5645 11.7411 

IIb 22 12.3918 0.14657 0.03125 12.3268 12.4568 

Total 135 11.8899 0.43349 0.03731 11.8161 11.9636 

 

It is worth noting that in the acute period, the 

indicated parameters were significantly higher in the 

main group than those in the control group: IgA 

(0.84 ± 0.005) g/L, IgM (0.72 ± 0.003) g/L, and IgG 

(10.31 ± 0.08) g/L.  

A statistically significant difference was observed 

in the humoral immunity parameters of children with 

regard to the bacterial lysate (Table 3 and Table 4). 

As can be seen, in the period of convalescence, the 

levels of the IgA in the subgroups receiving standard 

therapy were: Ia (0.94 ± 0.005) g/L and IIa (0.95 ± 

0.012) g/L, while in the subgroups receiving standard 

therapy + immunomodulator these values were: Ib 

(0.842 ± 0.002) g/L and IIb (0.843 ± 0.003) g/L, with 

the latter practically reaching the values of the control 

group (0.845 ± 0.005) g/L. The IgМ levels in the 

subgroups receiving standard therapy were: Ia (0.8304 

± 0.0027) g/L and IIa (0.8338 ± 0.0036) g/L, while in 
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Table 2 – Analysis of variance for the humoral immunity parameters in children with acute bronchitis in the acute 

period with or without signs of ESS  

Parameter Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

IgA, g/L 

Between Groups 0.010 3 0.003 1.385 0.250 

Within Groups 0.316 131 0.002   

Total 0.326 134    

IgM, g/L 

Between Groups 0.001 3 0.000 1.189 0.317 

Within Groups 0.047 131 0.000   

Total 0.049 134    

IgG, g/L 

Between Groups 18.061 3 6.020 110.775 0.0713 

Within Groups 7.120 131 0.054   

Total 25.181 134    

Df = number of degrees of freedom 

F = estimated F-test value 

Sig. = statistical significance  

 

Table 3 – Parameters of the humoral immunity in children with acute bronchitis in the convalescence period 

with or without signs of ESS depending on the therapy 

Parameter N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95 % Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound Upper Bound 

IgA, 

g/L 

Ia 45 0.9404 0.03630 0.00541 0.9295 0.9514 

IIa 21 0.9455 0.05539 0.01239 0.9196 0.9714 

Ib 47 0.8417 0.01508 0.00220 0.8373 0.8461 

IIb 22 0.8432 0.01524 0.00325 0.8364 0.8499 

Control group 28 0.8450 0.02411 0.00456 0.8356 0.8544 

Total 163 0.8827 0.05734 0.00451 0.8738 0.8916 

IgM, 

g/L 

Ia 45 0.8304 0.01833 0.00273 0.8249 0.8360 

IIa 21 0.8338 0.01658 0.00362 0.8263 0.8414 

Ib 47 0.7306 0.01881 0.00274 0.7251 0.7362 

IIb 22 0.7612 0.01810 0.00386 0.8288 0.8448 

Control group 28 0.7243 0.01597 0.00302 0.7181 0.7305 

Total 163 0.7761 0.05525 0.00433 0.7762 0.7933 

IgG, 

g/L 

Ia 45 11.3538 0.23753 0.03541 11.2824 11.4251 

IIa 21 12.1195 0.30662 0.06691 11.9800 12.2591 

Ib 47 10.2860 0.13875 0.02024 10.2452 10.3267 

IIb 22 10.4891 0.41484 0.08844 10.3052 10.6730 

Control Group 28 10.3132 0.42795 0.08087 10.1473 10.4792 

Total 163 10.8491 0.72418 0.05672 10.7371 10.9611 
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the subgroups receiving standard therapy + 

immunomodulator, these values were: Ib (0.7306 ± 

0.0027) g/L and IIb (0.7612 ± 0.006) g/L, with the 

latter tending to reach the values of the control 

group (0.72 ± 0.003) g/L. The IgG levels in the blood 

serum of subgroups receiving standard therapy were: 

Ia (11.3538 ± 0.0354) g/L and IIa (12.1195 ± 

0.0669) g/L, while in the subgroups receiving standard 

therapy + immunomodulator, these values were: Ib 

(10.286 ± 0.02024) g/L and IIb (10.4891 ± 

0.08844) g/L, with the latter tending to reach the 

values of the control group (10.3132 ± 0.0809) g/L. 

Table 4 – Analysis of variance for the humoral immunity parameters in children with acute bronchitis in the 

convalescence period with or without signs of ESS depending on the therapy 

Parameter Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

IgA, g/L 

Between Groups 0.382 4 0.096 101.791 0.000 

Within Groups 0.147 157 0.001   

Total 0.529 161    

IgM, g/L 

Between Groups 0.444 4 0.111 348.563 0.000 

Within Groups 0.050 158 0.000   

Total 0.494 162    

IgG, g/L 

Between Groups 71.152 4 17.788 203.556 0.000 

Within Groups 13.807 158 0.087   

Total 84.959 162    

Df = number of degrees of freedom 

F = estimated F-test value 

Sig. = statistical significance  

 

DISCUSSION 

Modern medical literature provides a large 

number of works devoted to studying the 

effectiveness of immunomodulators such as 

bacterial lysates. 

In the course of the study, this bacterial lysate's 

high efficiency was proven to prevent exacerbations 

and relapses of rhinosinusitis in children. 

Immunoprophylaxis was effective in 70% of 

patients, as evidenced by the normalization of IgA, 

IgM, α-IFN, and circulating immune complexes 

levels [23]. 

Other researchers described the positive effect 

of the immunomodulator on the levels of IgA and 

IgG in oropharyngeal secretions of patients with 

chronic tonsillitis and type 1 diabetes [24]. 

Several authors reported an increase in serum 

and secretory IgA, serum IgG, and a decrease in serum 

IgE in patients with bronchial asthma after taking 

bacterial lysates [25]. 

In addition, some data confirm the reasonability of 

immunomodulator use in respiratory tract infections 

due to their influence on innate and acquired immune 

response mechanisms, providing both 

immunoglobulin-bound and cell-mediated immunity. 

Due to their immunoregulatory effects, they can 

reduce inflammation and hyperreactivity [26]. 

Moreover, by stimulating non-specific 

mechanisms of immune protection (increased IgA and 

interferon-γ levels), bacterial lysates can influence the 

production of specific antibodies against bacterial 

antigens that are part of the drug [27]. 

 

CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

Thus, the use of bacterial lysate in children with 

acute bronchitis positively affected the restoration 

of the patient's immunological homeostasis, as 

evidenced by the humoral immunity parameters 

before and after treatment. In children who were 

additionally given the immunomodulator, IgA 

levels practically equaled the levels of the control 

group in the convalescence period, while the IgM 

and IgG levels tended to approach the values of the 

control group. The drug showed high effectiveness 

against this disease in patients with or without the 

signs of the euthyroid sick syndrome. The data 

obtained during the study indicate the need to 

include the immunomodulator in the complex 

treatment of acute bronchitis in preschool children, 

which is justified pathogenetically and will 

contribute to the effectiveness of treatment. 
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PROSPECTS FOR FUTURE RESEARCH / ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Prospects for further research are to expand the 

study of immunomodulators' influence on various 

parameters of the immunological status in children 

with acute bronchitis and to search for the optimal 

combination of drugs. This will make it possible to 

more accurately understand the pathogenetic 

processes of the disease development, as well as the 

peculiarities of the child's body response to the 

administered drug, and as a result, to increase the 

effectiveness of treatment in children with acute 

bronchitis with or without the euthyroid sick 

syndrome. 
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PECULIARITIES OF THE BLOOD PRESSURE PROFILE IN 

ATHLETES WITH OFFICE PREHYPERTENSION IN 

THE PREPARATORY PERIOD OF THE ANNUAL 

TRAINING MACROCYCLE. 
 

Introduction. The problem of raising blood pressure in athletes is 

still relevant, given the high prevalence of latent hemodynamic 

disorders and conditions such as overtraining and autonomic 

dysfunction. Outpatient monitoring of blood pressure allows to 

supplement the clinical picture in athletes with autonomic dysfunction 

to identify hidden hemodynamic disorders of athletes with pre-

pathological conditions, including chronic stress, overtraining, and 

prehypertension. 

Materials and Methods. The study included 30 healthy athletes 

who were divided into two groups depending on the presence of higher 

normal blood pressure. The groups were matched for age, gender, and 

duration of sports history. Blood pressure measurements were 

performed in the office by the oscillometric method using appropriate 

cuff size, depending on the shoulder circumference, and according to 

the standardized protocol for measuring blood pressure in the office 

and by outpatient monitoring. Surveys were conducted in the 

preparatory period of the annual training macrocycle in compliance 

with the requirements of bioethics. 

Results. We found that athletes with higher normal blood pressure 

had more common symptoms that impaired quality of life and physical 

performance: feeling tired after training, dissatisfaction with the 

training task, reduced tolerance to temperature changes; this group of 

athletes had a significantly higher index of autonomic dysfunction (p ˂ 

0.05). Daily monitoring of blood pressure revealed five people (33%) 

with latent ("masked") hypertension in the group of higher normal 

blood pressure vs. 0 people in the group of optimal blood pressure. 

The higher normal blood pressure group was characterized by the 

predominance of the weighted average day, night, daily systolic blood 

pressure, diastolic blood pressure, and mean blood pressure. The 

average pulse pressure during the day in both groups was identical; 

however, at night, the decrease in pulse pressure average values was 

not significant in the higher normal blood pressure group in contrast to 

the group of normal optimal blood pressure, due to which the 

difference for this indicator between the two groups reached statistical 
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significance. In addition, the night time in the group of higher normal 

blood pressure was characterized by a decrease in heart rate variability 

with a decrease in Circadian Heart Rate Index; a much smaller number 

of people had a Deeper profile of blood pressure, while a third of 

participants belonged to the Non-Deeper category; one athlete showed 

an increase in blood pressure at night. The inverse relationship was 

established concerning the level of the maximum rise of systolic blood 

pressure at night and the percentage decrease in nocturnal systolic 

blood pressure. In our opinion, all this suggests the excessive activity 

of sympathetic influences in athletes with office higher normal blood 

pressure due to excessive physical activity. 

Conclusion. One-third of athletes with higher normal office blood 

pressure was found to have hidden ("masked") hypertension. Given the 

period of training of athletes, history, and blood pressure profile, the 

assumption can be made about the importance of dysfunctional fatigue 

in the development of changes in hemodynamics. Further studies are 

needed to study the dynamics of blood circulation in the correction of 

training load in people with signs of overtraining and autonomic 

dysfunction. 

Keywords: blood pressure, latent hypertension, office 

prehypertension, the preparatory period of the annual macrocycle.–  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 

B АТЛЕТІВ З ОФІСНОЮ ПЕРЕДГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

В ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ РІЧНОГО ТРЕНУВАЛЬНОГО 

МАКРОЦИКЛУ.  
  

Вступ. Проблема підвищення артеріального тиску (АТ) у 

спортсменів залишається дотепер актуальною, з огляду на велику 

поширеність прихованих порушень гемодинаміки та таких станів 

як перетренованість та вегетативна дисфункція (ВД). Амбулатор-

не моніторування артеріального тиску дозволяє доповнити кліні-

чну картину у спортсменів з автономною дисфункцією, виявляти 

приховані порушення гемодинаміки спортсменів з передпатоло-

гічними станами, зокрема хронічним стресом, перетренованістю, 

передгіпертензією. 

Матеріали та методи. До дослідження було включено 30 

практично здорових легкоатлетів, які були розподілені на дві рів-

ні групи залежно від наявності високих нормальних значень АТ. 

Групи не мали відмінностей за віком, статтю, терміном спортив-

ної історії. Вимірювання АТ проводили в офісі осцилометричним 

методом з вибором відповідного розміру манжети, залежно від 

окружності плеча, згідно стандартизованого протоколу з вимірю-

вання АТ в офісі та шляхом амбулаторного моніторингу. Обсте-

ження проводилися в підготовчому періоді річного тренувального 

макроциклу з дотриманням вимог біоетики. 

Результати та їх обговорення. Нами було встановлено, що у 

атлетів з високими нормальними значеннями АТ є більш поши-

реними симптоми, що погіршують якість життя та фізичну праце-
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здатність: відчуття перевтоми після тренувань, незадоволеність 

виконанням тренувального завдання, зниження толерантності до 

температурних змін, у цій групі атлетів був статистично значимо 

вищим індекс ВД (р ˂ 0,05). При добовому моніторингу АТ в 

групі високого нормального АТ (HNBP) було виявлено 5 осіб 

(33 %) з прихованою («замаскованою») артеріальною гіпертензі-

єю (АГ), в той час, як групі оптимального АТ (NOBP) жодної. 

Для групи HNBP було характерним переважання середньозваже-

них денних, нічних, добових показників систолічного АТ, діасто-

лічного АТ, середнього АТ, середній пульсовий тиск в денний час 

в обох групах був однаковим. Проте вночі зниження його серед-

ніх значень суттєво не відбувалося, на відміну від групи NOBP, 

завдяки цьому різниця цього показника у двох групах сягала ста-

тистичної значимості. Крім цього, нічний час в групі HNBP хара-

ктеризувався зниженням варіабельності ЧСС зі зниженням 

Circadian Heart Rate Index, у значно меншої кількості осіб конста-

тувався Deeper-профіль зниження АТ, разом з цим третина учас-

ників відносилися до категорії Non-Deeper, у одного атлета відмі-

чено зростання АТ в нічний час. При цьому встановлено оберне-

ну залежність від рівнем максимального підйому САТ в нічний 

час та відсотком зниження нічного САТ. На нашу думку, все за-

значене може свідчити про надмірну активність симпатичних 

впливів у спортсменів з офісним високим нормальним АТ внаслі-

док надмірної фізичної активності. 

Висновки. У третини атлетів з високим нормальним офісним 

АТ виявлено приховану («замасковану») АГ. Враховуючи період 

підготовки спортсменів, дані анамнезу та профіль АТ можна зро-

бити припущення про велике значення  нефункціональної перев-

томи у розвитку змін гемодинаміки. Потрібні подальші дослі-

дження, які б вивчали динаміку показників кровообігу при корек-

ції тренувального навантаження у осіб з ознаками перетреновано-

сті та ВД. 

Ключові слова: артеріальний тиск, прихована артеріальна гі-

пертензія, офісна передгіпертензія, підготовчий період річного 

макроциклу.  
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Серед факторів, що спричиняють недостат-

ню спортивну ефективність, слід зазначити при-

ховані проблеми здоров’я атлетів, зокрема з бо-

ку серцево-судинної системи. До таких нале-

жать артеріальна гіпертензія (АГ), яка, спричи-

няє ряд негативних наслідків для організму, є 

причиною зростання ризику гострих порушень 

кровообігу та погіршення якості життя [1]. У 

спортивній медицині проблема АГ великою мі-

рою пов’язана з появою вегетативних порушень, 

рядом авторів розглядається як наслідок хроніч-

них перевантажень та перетренованості [2]. Са-

мі по собі вегетативні порушення є досить час-
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тими для атлетів, можуть бути також 

пов’язаними з хронічним стресом, переїздами, 

недостатнім харчуванням та неповноцінним 

відновленням [3]. Згідно актуальних рекоменда-

цій з виявлення та лікування АГ досить небажа-

ною є наявність нормальних високих значень 

артеріального тиску (АТ) (у межах ≥ 130 та 

< 140 мм рт. ст. систолічного АТ (САТ) та діас-

толічного АТ (ДАТ) у межах ≥ 85 та < 90 мм 

рт. ст.), зазначений стан називають передгіперте-

нзією [4]. Людей з наявністю таких показників 

кровообігу не можливо назвати хворими, проте 

за даними літературних джерел зростають часто-

та небажаних серцево-судинних подій, зокрема 

ймовірність стійкого підвищення АТ. Проте на 

даний час недостатньо інформації стосовно зна-

чення передгіпертензії та АГ у спортсменів.  

Зазвичай вимірювання АТ проводиться при 

поглиблених оглядах у клініці та під час звер-

нення спортсмена з відповідною симптомати-

кою. Відсутність специфічної картини АГ зумо-

влює те, що стан гемодинаміки у пацієнтів з 

передгіпертензію залишається не вивчений, є 

дані, що у спортсменів ациклічних видів спорту 

досить поширеною є замаскована АГ. За наши-

ми спостереженнями, найбільш несприятливим 

з огляду на появу вегетативної симптоматики та 

підвищення АТ був змагальний період річного 

тренувального макроциклу [5]. Саме в ньому 

спортсмени знаходяться під впливом психологі-

чного стресу, порушення режиму дня, необхід-

ності адаптації до нових умов професійної дія-

льності [6]. Проте, найтривалішим періодом 

річного тренувального макроциклу є підготов-

чий період. Саме він є найсприятливішим для 

проходження комплексного медичного обсте-

ження спортсменів, за результатами якого на-

даються рекомендації стосовно корекції трену-

вальної активності з огляду на стан здоров’я 

спортсменів. Амбулаторне моніторування АТ 

дозволяє доповнити клінічну картину у спорт-

сменів з автономною дисфункцією, виявляти 

приховані порушення гемодинаміки спортсме-

нів з передпатологічними станами, зокрема хро-

нічним стресом, перетренованістю, передгіпер-

тензією. 

Метою дослідження було вивчення особли-

вості профілю АТ у атлетів з офісною передгі-

пертензією в підготовчому періоді річного тре-

нувального макроциклу. 

Матеріали та методи. До дослідження було 

включено тридцять здорових легкоатлетів-

професіоналів, а саме представників ациклічних 

видів (стрибки, штовхання ядра, бар’єрний біг). 

Спостереження за спортсменами проводилося 

на базі центру спортивної медицини Сумського 

державного університету з 2018 по 2021 рік. 

Тижнева тренувальна активність всіх обстеже-

них складала більше 8 годин протягом останніх 

3 місяців до включення в дослідження. Пояс-

нення протоколу та отримання згоди на участь у 

дослідженні проходило перед поглибленим об-

стеженням протягом перших 10 днів підготов-

чого періоду. Досліджуваний контингент атле-

тів було поділено на дві рівні групи (по 15 осіб): 

першу групу склали особи зі значенням артеріа-

льного тиску 130/85 мм рт. ст. та вище (група 

high normal blood pressure (HNBP)), другу – з 

меншими значеннями АТ (група normal optimal 

blood pressure (NOBP)). Слід зазначити, що оби-

дві групи не мали значимих відмінностей за ві-

ком, статевим розподілом, тривалістю спортив-

ного анамнезу, індексом маси тіла (табл. 1). 

Таблиця 1 – Характеристики досліджуваних груп спортсменів 

Показник NOBP HNBP p 

Вік (роки) 23,65 (4,2) 22,16 (3,5) ˃ 0,05 

Жіноча стать (осіб, %) 8 (53%) 6 (40%) ˃ 0,05 

Тривалість спортивного анамнезу (роки) 9,25 (3,2) 8,66 (3,0) ˃ 0,05 

Тренувальне навантаження (год./тиждень) 15,75 (2,8) 19,68 (3,3) 0,002 

Індекс маси тіла (кг/м
2
) 22,3 (3,1) 21,05 (2,7) ˃ 0,05 

Наявність хронічних захворювань опірно-

рухового апарату (осіб, %) 
3 (20%) 5 (33%) ˃ 0,05 

HNBP – high normal blood pressure; NOBP - normal optimal blood pressure 
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Разом з цим час середньотижневого тренуваль-

ного навантаження суттєво переважав в групі 

HNBP і складав 19,68 (3,3) год. Всі учасники 

надали інформовані згоди на участь у дослі-

дженні та включення наданої особистої інфор-

мації до бази даних. 

Вимірювання АТ проводили в офісі осцило-

метричним методом з вибором відповідного 

розміру манжети, залежно від окружності плеча, 

згідно стандартизованого протоколу з вимірю-

вання АТ в офісі [4]. Амбулаторний моніторинг 

АТ проводився у вихідний від тренувань день 

згідно стандартизованого протоколу за допомо-

гою пристрою Heaco ABPM50 [7, 8]. Визнача-

лися середні показники САТ, ДАТ, Mean BP, 

Pulse BP, Pressure load index, Circadian heart rate 

index, а також залежно від рівня зниження ніч-

ного АТ встановлювалася категорія, до якої мо-

жна було б віднести пацієнта. Окрім цього, всім 

спортсменам проводилося вимірювання антро-

пометричних показників, розпитування стосов-

но скарг, анкетування за опитувальником Вейна 

[9] та загальне обстеження.  

Статистичний аналіз проводився за допомо-

гою відкритого вебресурсу socscistatistics.com з 

дотриманням рекомендацій по використанню 

статистичних методів в медицині. Середні ве-

личини подано у формі M (SD), де М – середнє 

арифметичне, SD – стандартне відхилення. По-

рівняння середніх здійснювали методом Ман-

на–Уїтні, дискретні змінні були представлені у 

вигляді відсотків, їх порівняння здійснювалося 

за допомогою розрахунку точного критерію 

Фішера. 

Результати та їх обговорення. Дослідження 

показало, що навіть в підготовчому періоді, 

який характеризується відносною сталістю умов 

тренування спортсменів, поетапним нарощу-

ванням тренувального навантаження, можливіс-

тю підібрати оптимальний режим тренувальної 

активності, досить поширеними є ті, чи інші 

скарги, які погіршують якість життя спортсме-

нів. Так, 7 атлетів (23 %) скаржилися на загаль-

ну слабкість, що тривала щонайменше 2 тижні, 

третина спортсменів скаржилися на порушення 

сну (9 обстежених), кожен п’ятий відмічав по-

рушення працездатності, що виявлялося зни-

женням толерантності до фізичного наванта-

ження. Вказані симптоми є досить частими у 

професійних спортсменів зустрічаються досить 

часто, для того, щоб їх уникати важливе значен-

ня мають повноцінне харчування, відновлення 

та фармакологічна підтримка. Крім цього, реко-

мендується проводити етапні медичні огляди 

(кожні 3 місяці), з метою виявлення актуальних 

проблем та пошуку шляхів їх вчасної корекції. 

Зокрема, наше дослідження показало, що у бі-

льшої кількості осіб з високими нормальними 

значеннями АТ зустрічається наявність відчуття 

перевтоми після тренувань (турбували щонай-

менше 2 тижні), незадоволеність виконанням 

тренувального завдання (табл. 2). Ці симптоми 

можуть бути передумовою зниження спортивної 

результативності під час змагань, вимагають 

перегляду тренувального плану у бік зменшення 

насиченості тренувань. При визначенні якості 

життя за індексом вегетативної дисфункції та-

кож було встановлено його переважання в групі 

HNBP (˂ 0,001). 

Таблиця 2 – Особливості анамнезу спортсменів в досліджуваних групах 

 
NOBP (N = 15) HNBP (N = 15) p 

Загальна слабкість, що триває щонайменше 2 тижні 13% 33% ˃ 0,05 

Відчуття перевтоми після тренувань, протягом щонай-

менше 2 тижнів 
7% 47% 0,035 

Порушення сну 13% 47% ˃ 0,05 

Збільшення зусилля для виконання стандартного наван-

таження 
13% 27% ˃ 0,05 

Підвищена чутливість до холоду та спеки 0 20% - 

Наявність інших симптомів вегетативної дисфункції 13% 27% ˃ 0,05 

Індекс вегетативної дисфункції (бали) 3,23 (1,28) 9,24 (3,56) ˂ 0,001 

Незадоволеність виконанням тренувального завдання  7% 47% 0,035 
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Показники гемодинамічного профілю спорт-

сменів представлені у таблиці 3. Було встанов-

лено, що в групі HNBP третина (5) осіб мали 

замасковану АГ, а група в цілому характеризу-

валася вищими значеннями середньоденного, 

середньонічного та середньодобового САТ, 

ДАТ та середнього АТ (СрАТ). Пульсовий тиск 

(ПАТ) не мав значимих відмінностей вдень, 

проте вночі падіння ПАТ в групі HNBP не від-

бувалося (р ˃ 0,05), на відміну від NOBP (р = 

0,0019), завдяки цьому вночі спостерігалося 

суттєве переважання середнього ПАТ в першій 

зазначеній групі. Як зазначено в таблиці 3, від-

сутність зниження нічного ПАТ супроводжува-

лася досить низьким значенням Circadian Heart 

Rate Index, індекс в групі HNBP був значно ни-

жчим за відповідний у групі NOBP, що, разом з 

даними, про відсутність значимих відмінностей 

у ЧСС при офісному обстеженні може свідчити 

про зберігання досить високої ЧСС вночі. Звер-

тає на себе увагу те, що з п’яти осіб з прихова-

ною АГ четверо (80 %) виказували скарги на 

слабкість, відчуття перевтоми після тренувань, 

незадоволеність виконанням тренерського за-

вдання, троє (60 %) на підвищення чутливості 

до холоду і спеки, троє (60 %) скаржилися на 

порушення сну, троє (60 %) осіб мали такі сим-

птоми, як періодичні головні болі та запаморо-

чення, перебої в роботі серця, періодичне від-

чуття нестачі повітря в спокої.  

Таблиця 3 – Середні показники моніторингу гемодинаміки у досліджуваних групах пацієнтів 

 
NOBP HNBP p 

Офісний систолічний АТ 114,6 (3,5) 134,4 (3,4) ˂ 0,001 

Офісний діастолічний АТ 70,3 (4,5) 85,6 (3,1) ˂ 0,001 

Частота серцевих скорочень у спокої під 

час офісного контролю 
62 (7,2) 56 (5,8) ˃ 0,05 

Середньоденний систолічний АТ 128,3 (4,5) 138,5 (4,6) ˂ 0,001 

Середньоденний діастолічний АТ 73,6 (3,8) 84,7 (7,7) ˂ 0,001 

Середньоденний середній АТ 93,2 (3,1) 101,5 (5,2) ˂ 0,001 

Середньоденний пульсовий АТ 53,2 (4,3) 55,3 (6,8) ˃ 0,05 

Середньодобовий систолічний АТ 122,4 (4,8) 135,6 (4,7) ˂ 0,001 

Середньодобовий діастолічний АТ 68,5 (4,2) 81,5 (7,9) ˂ 0,001 

Середньодобовий середній АТ 89,4 (3,2) 98,6 (5,4) ˂ 0,001 

Середньодобовий пульсовий АТ 50,5 (4,4) 54,5 (6,3) ˃ 0,05 

Середньонічний систолічний АТ 116,4 (5,1) 132,6 (4,8) ˂ 0,001 

Середньонічний діастолічний АТ 66,6 (4,5) 78,3 (8,2) ˂ 0,001 

Середньонічний середній АТ 85,5 (3,3) 95,7 (5,5) ˂ 0,001 

Середньонічний пульсовий АТ 47,7 (4,5) 53,6 (5,6) 0,004 

Pressure load index (SBP) 21,0 (4,4) 28,7 (4,4) ˂ 0,001 

Pressure load index (DBP) 11,2 (1,6) 13,0 (3,1) ˃ 0,05 

Circadian Heart Rate Index 1,41 (0,15) 1,30 (0,1) 0,025 

 

Враховуючи отримані дані, ми розподілили 

пацієнтів за категоріями згідно величини 

зниження АТ вночі, результати представлені у 

вигляді діаграми на малюнку 1. В NOBP 

значимо переважала кількість осіб з 

нормальним Dipper-профілем артеріального 

тиску (87 % vs. 53 %, р = 0,035). У групі HNBP 

досить значною була кількість атлетів з 

недостатнім зниженням АТ вночі (менше 10 %) 

та, навіть, зростанням АТ – 1 особа. Серед осіб 

з патологічною реакцією АТ вночі групи HNBP 

(7 осіб), у 4 осіб (57 %) було встановлено АГ. 

При цьому спостерігалася статистично значима 

(р = 0,003), але помірна негативна кореляція 

між рівнем АТ та відсотком падіння САТ вночі 

(рис. 2), стосовно інших параметрів АТ такої 
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залежності встановлено не було. Також, не 

вдалося встановити зв’язку між 

максимальною/мінімальною ЧСС вночі, 

Circadian Heart Rate Index та 

середньозваженими показниками АТ в обох 

досліджуваних групах.  

 

 

Рисунок 1 – Розподіл пацієнтів досліджуваних груп за профілем нічного зниження АТ 

 

 

Рисунок 2 – Зв'язок максимального значення САТ вночі зі ступенем зниження середньонічного САТ 

(лінійна регресія; вісь Х – максимальний нічний САТ, вісь Y – відсоток зниження середньонічного САТ) 

 

Таким чином, нами було встановлено, що у 

атлетів з високими нормальними значеннями 

АТ є більш поширеними симптоми, що погір-

шують якість життя та фізичну працездатність: 

відчуття перевтоми після тренувань, незадово-

леність виконанням тренувального завдання, 

зниження толерантності до температурних змін, 

у цій групі атлетів був статистично значимо ви-

щим індекс вегетативної дисфункції. При добо-

вому моніторингу АТ в групі HNBP було вияв-

лено 5 осіб (33 %) з прихованою («замаскова-

ною») АГ, в той час, як групі NOBP – жодної. 

Для групи HNBP було характерним переважан-

ня середньозважених денних, нічних, добових 

показників САТ, ДАТ, СрАТ, середній пульсо-

вий тиск в денний час в обох групах був одна-

ковим. Проте вночі зниження його середніх зна-

чень суттєво не відбувалося, на відміну від гру-

пи NOBP, завдяки цьому різниця цього показ-

ника у двох групах сягала статистичної значи-
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мості. Крім цього, нічний час в групі HNBP ха-

рактеризувався зниженням варіабельності ЧСС 

зі зниженням Circadian Heart Rate Index, у знач-

но меншої кількості осіб констатувався Deeper-

профіль зниження АТ, разом з цим третина уча-

сників відносилися до категорії Non-Deeper, у 

одного атлета відмічено зростання АТ в нічний 

час. При цьому встановлено обернену залеж-

ність від рівнем максимального підйому САТ в 

нічний час та відсотком зниження нічного САТ. 

На нашу думку, все зазначене може свідчити 

про надмірну активність симпатичних впливів у 

спортсменів з офісним високим нормальним АТ. 

Зазначені впливи за рядом даних можуть бути 

викликані надмірною активацією симпатоадре-

налової системи під час інтенсивних тривалих 

тренувань [10]. Про це вказує різниця досліджу-

ваних груп за середнім часом тижневих трену-

вань, в групі HNBP він був суттєво вищим (р ˂ 

0,05, табл.1). Хронічні перевантаження можуть 

мати своїм наслідком розвиток синдрому перет-

ренованості, раннім проявом якого є зниження 

толерантності до фізичного навантаження, поя-

ва симптомів вегетативної дисфункції, зростан-

ня АТ та ЧСС. Враховуючи підготовчий період 

у обстежених спортсменів, який характеризу-

ється досить сприятливими умовами для адап-

тації (відсутність відповідальних стартів, змін 

клімато-географічних умов, змагального пере-

напруження, знижена частота травматизму, мо-

жливість дотримання режиму дня, сталого хар-

чування та ін.), симпатикотонія таких атлетів 

може бути викликаною, на нашу думку, недо-

статнім відновленням спортсменів після трену-

вань (як зазначалося, середній час тренувань в 

групі HNBP суттєво переважав такий в групі 

NOBP). Підвищення САТ більшою мірою харак-

терне для розвитку перетренованості; як вказано 

в таблиці 3, групи досліджених мали відмінності 

саме за Pressure Load Index. Таким чином, амбу-

латорне моніторування АТ показало важливе 

діагностичне значення у атлетів з високими нор-

мальними значеннями АТ. Виявлення «замаско-

ваної» гіпертензії дозволяє вчасно проводити 

заходи, направлені на відновлення організму 

після навантажень, корекцію гемодинамічних 

змін. 

 

CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

У третини атлетів з високим нормальним 

офісним артеріальним тиском виявлено прихо-

вану («замасковану») артеріальну гіпертензію. 

Враховуючи період підготовки спортсменів, 

дані анамнезу та профіль артеріального тиску 

можна зробити припущення про велике значен-

ня нефункціональної перевтоми у розвитку змін 

гемодинаміки. Потрібні подальші дослідження, 

які б вивчали динаміку показників кровообігу 

при корекції тренувального навантаження у осіб 

з ознаками перетренованості та вегетативної 

дисфункції. 
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ASSOCIATION OF MMP-9 GENETIC POLYMORPHISM AND 

ММР-9 CONCENTRATION WITH ECHOCARDIOGRAPHIC 

PARAMETERS IN UKRAINIAN PATIENTS WITH 

CORONARY ARTERY DISEASE. 
 

Introduction. Cardiovascular diseases are the main cause of 

reduced life expectancy, workability, and death among the people 

of Eastern Europe. Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) is 

known as one of the leading factors involved in the development 

and progression of atherosclerosis and heart remodeling. The 

increasing sizes of the heart’s chambers lead to changes in the 

electrophysiological properties of the myocardium and to the 

subsequent occurrence of arrhythmias and conduction disorders.  

Materials and methods. The study included 25 patients with 

intact coronary arteries (CA), 40 patients with acute coronary 

syndrome (ACS) and 63 patients with chronic coronary syndrome 

(CCS) to investigate the effect of MMP-9 polymorphism and its 

serum concentration on changes in echocardiographic parameters. 

Real-time PCR was carried out for genotyping on the rs17567-

polymorphic locus and ELISA study was performed to measure 

the MMP-9 plasma concentration.  

Results. Statistically significant differences were found in the 

thickness of the posterior wall of the heart among carriers of the 

G-allele and AA-homozygotes for the MMP-9 rs17576-single 

nucleotide polymorphism but only in patients with ACS. The size 

of the left ventricle posterior wall can be predicted for carriers of 

these genotypes. 

Conclusions. The study revealed no statistically significant 

relationship between MMP-9 concentration and echocardiographic 

parameters in patients with ACS and CCS. However, there were 

statistically significant differences in the left atrium diameter and 

thickness of the posterior wall of the left ventricle depending on 

the genotype for MMP-9 rs17576-single nucleotide 

polymorphism only in patients with ACS. The size of the 

posterior wall of the left ventricle can be predicted for carriers of 

AG and GG genotypes. 

Keywords: MMP-9; genetic polymorphism; coronary artery 

disease; echocardiography. 
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АСОЦІАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ММР-9 

ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ММР-9 З ЕХОКАРДІОГРАФІЧНИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ В УКРАЇНЦІВ, ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ 

ХВОРОБУ СЕРЦЯ.  
  

Вступ. Серцево-судинні захворювання є основною 

причиною скорочення тривалості життя, працездатності та 

смертності жителів Східної Європи. Матриксна 

металопротеїназа-9 (ММР-9) відома як один з провідних 

факторів, що беруть участь у розвитку та прогресуванні 

атеросклерозу, а також ремоделюванні серцевого м’язу. 

Збільшення розмірів камер серця призводить до зміни 

електрофізіологічних властивостей міокарда, призводить до 

подальшого виникнення аритмій і порушення провідності.  

Матеріали та методи. До дослідження впливу 

поліморфізму ММР-9 і її концентрації в сироватці крові на 

зміни ехокардіографічних параметрів ми залучили 25 

пацієнтів з інтактними коронарними артеріями (КА), 40 

пацієнтів з гострим коронарним синдромом (ГКС) та 63 

пацієнтів з хронічним коронарним синдромом (ХКС). Для 

генотипування поліморфного локусу rs17567 була проведена 

ПЛР у режимі реального часу, а для вимірювання концентрації 

ММР-9 у плазмі було проведено дослідження ІФА.  

Результати. Виявлено статистично значущі відмінності в 

товщині задньої стінки серця серед носіїв G-алелі та 

основних гомозигот AA поліморфізму MMP-9 rs17576 лише у 

хворих на ГКС. Для носіїв цих генотипів можна 

спрогнозувати розміри задньої стінки лівого шлуночка. 

Висновки. Дослідження не виявило статистично 

значущого зв’язку між концентрацією MMP-9 та 

ехокардіографічними параметрами у пацієнтів з ГКС та ХКС. 

Проте у пацієнтів з ГКС спостерігалися статистично значущі 

відмінності в діаметрі лівого передсердя та товщині задньої 

стінки лівого шлуночка в залежності від генотипу 

однонуклеотидного поліморфізму MMP-9 rs17576. Для носіїв 

генотипів AG і GG можна прогнозувати розміри задньої 

стінки лівого шлуночка. 

Ключові слова: ММП-9; генетичний поліморфізм; 

ішемічна хвороба серця; ехокардіографія.  
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Coronary artery disease (CAD) is a global 

medical problem that is the leading cause of death 

in both developing and developed countries, 

especially in older people [1–3]. MMPs play a 

vital role at all stages of atherosclerosis through 

vascular inflammation, endothelial dysfunction, 

smooth muscle cell migration, vascular 

calcification, extracellular matrix degradation, 

plaque activation, and destabilization [4–6]. 

Several studies reported that the levels of MMPs 

and their matrix-degrading activity increased in 

exposed areas of atherosclerotic plaques or 

following acute coronary syndrome [7–8]. As a 

result, it is expected that genetic defects resulting 

in the overexpression of activated MMPs play a 

crucial role in the pathogenesis of CAD and 

remodeling of the heart. MMPs are zinc-

containing enzymes that belong to a natural 

protease family. Among the MMP family, MMP-9 

is the most critical enzyme produced by the 

endothelial cells and vascular smooth muscle cells 

in the vascular wall, neutrophils, and monocytes 

[6]. Nowadays, it is accepted that genetic 

component has a significant role in the 

development of CAD. The human MMP-9 gene, 

which is located on chromosome 20q12.2–13.1, 

contains 13 exons and 12 introns. Few gene 

polymorphisms of MMP-9 have been investigated 

in relation to CAD. One of them, R279Q 

(rs17576) of the MMP-9 gene, located in exon 6, 

is A to G substitution that results in a change in 

amino acid arginine (R) to glutamine (Q) which 

lowers the catalytic domain activity of the enzyme 

[9]. We analyzed seven case-control studies with 

5525 cases and 2497 controls concerning MMP-9 

(R279Q) polymorphism and risk of CAD [10–16]. 

Of those, four studies were performed in Asians 

and three studies were in Europeans. They showed 

different, sometimes contradictory results in 

different populations [3]. 

Our previous study found an association 

between serum MMP-9 concentrations and the 

risk of developing ACS in Ukrainian patients [28]. 

It is known that MMP-9 affects the remodeling of 

the heart chambers. The increasing size of the 

heart’s chambers leads to changes in the 

electrophysiological properties of the myocardium 

and to subsequent arrhythmias and conduction 

disorders. Therefore, our study aimed to study the 

association of MMP-9 concentration and rs 17576 

polymorphism of the MMP-9 gene with the size of 

the heart chambers (echocardiographic 

parameters) in patients with CAD in the Ukrainian 

population. 

Materials and Methods 

1. Subjects 

128 patients of Sumy Regional Cardiological 

Clinic (Sumy, Ukraine) were involved in our 

study. All participants were divided into three 

groups: 25 patients with angiographically normal 

(intact) coronary arteries (CA); 40 patients with 

ACS and 63 patients with CCS, which included 

class 2–3 stable angina or myocardial infarction 

(MI) in the past. This study was conducted in 

accordance with the Declaration of Helsinki 

(1964). The study protocol was approved by the 

Ethics Committee of the Medical Institute of 

Sumy State University, and each participant was 

required to provide written informed consent. We 

recorded clinical data, including age, gender, 

height, weight, smoking status, the presence of 

arterial hypertension (defined as systolic blood 

pressure > 140 mmHg and/or diastolic blood 

pressure > 90 mmHg and/or in case subjects were 

receiving antihypertensive medication). Body 

mass index (BMI) was also calculated. All patients 

were examined using electrocardiography (ECG), 

coronary angiography, echocardiography. We 

used Vivid-5 (General Electrics, USA) to estimate 

echocardiographic parameters. Left atrium 

diameter (LAD), posterior wall thickness (PWT), 

interventricular septum thickness (IWST), left 

ventricular end-diastolic diameter (LVEDD) we 

measured in parasternal long axis view in B-mode. 

Ejection fraction (EF) was detected by Simpson in 

apical view. After coronary angiography, patients 

with intact CA were assigned to a separate group. 

A troponin test was conducted for patients with 

ACS immediately after admission to the hospital. 

Overnight fasting venous blood samples were 

collected from each subject for total cholesterol 

(TC), low-density lipoprotein (LDL – cholesterol), 

high-density lipoprotein (HDL – cholesterol), 

triglyceride (TG), AST, ALT, glucose, fibrinogen, 

erythrocytes, hemoglobin, leucocytes. The 

glomerular filtration rate was calculated with 

QxMD Calculator (https://qxmd.com/calculate). 

Blood for detecting MMP-9 and rs 17567 MMP-9 

polymorphism was drawn under standardized 

conditions before coronary angiography. Blood 

samples for measuring MMP9 levels were taken 

and centrifugated immediately after admission to 

the hospital. Then serum was stored at – 80° C. 

The drugs for the treatment of each group 
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corresponded to the current protocols for 

managing patients with the corresponding disease. 

ACS patients received double antiplatelet therapy, 

anticoagulant, beta-blocker, ACE inhibitor, statin. 

Patients with CCS – antiplatelet drug (aspirin or 

clopidogrel), beta-blocker, ACE inhibitor, statin. 

Regardless of nosology, patients with EF below 

35% received an aldosterone antagonist 

(eplerenone). 

2. ELISA study 

The extracted serum was stored at -80°C 

before MMP-9 concentration detection. The total 

serum MMP-9 levels were measured using 

commercial ELISA immunoassay following the 

manufacturer’s instruction (Platinum ELISA, 

Affymetrix eBioscience, BMS2016/2 MMP-9, 

Bender MedSystems GmbH) in all patients. 

3. Genotyping 

DNA extraction was carried out using whole 

venous blood by means of “GeneJET Genomic 

DNA Purification Kit” (Thermo Fisher Scientific, 

Lithuania). The genotyping for MMP-9 rs17567-

single nucleotide polymorphism was performed by 

Real-time PCR using 7500 Fast Real-time PCR 

System (Applied Biosystems, Foster City, USA) 

and Taq-Man Assays (TaqMan®SNP Assay 

C_11655953_10). PCR conditions were as 

follows: denaturation at 95°C for 45 seconds, 

treatment at 95°C for 15 seconds, and 60°C for 30 

seconds (45 cycles). The data obtained were 

processed with 7500 Fast Real-time PCR 

Software. 

4. Statistical analysis 

All statistical calculations were done using 

Statistical Package for the Social Sciences 

software (SPSS, version 22.0, Chicago, IL, USA). 

The distribution normality of continuous variables 

was proved using the Kholmogorov–Smirnov test. 

Categorical variables were presented as absolute 

and percentage values. Continuous parameters 

were presented as mean ± standard deviation (SD) 

or median with interquartile range. Normally 

distributed continuous parameters were compared 

with the help of a two-tailed Student’s t-test. The 

Mann–Whitney test was used to compare the 

continuous data with other types of distribution. 

All categorical variables, genotype and allele 

frequencies were compared using a chi-squared 

(χ
2
) test. The allele distribution compliance with 

the Hardy–Weinberg equilibrium was determined 

by the Calculator of Hardy–Weinberg equilibrium 

(https://wpcalc.com/en/equilibrium-hardy-weinberg/) 

for each group. The association analysis between 

MMP-9 rs17567-polymorphism as well as MMP-9 

serum concentration and echocardiographic 

parameters in ACS and CCS patients was 

performed using correlation analysis and linear 

regression. Kruskal–Wallis test was used to 

compare echocardiographic parameters of CAD 

patients depending on the genotype. The value 

P ˂ 0.05 was accepted as significant. 

Results 

When we compared the characteristics of 

patients with CAD and patients with intact coronary 

vessels, it was found that the comparison groups 

were not statistically different in the presence of 

BMI, hypertension, smoking, CX, LDL, HDL, TG, 

GFR, hemoglobin, erythrocytes (Table 1). 

However, a statistically significant difference was 

found in the group of patients with ACS concerning 

the following: glucose – 5.35 mmol/L (P = 0.001), 

fibrinogen – 2.2 g/L (P = 0.003), ALT – 99.05 U/L 

(P ˂ 0.001), AST – 45.2 U/L (P = 0.003), MMP-9 – 

449.4 ng/ml (P = 0.002). The group of patients with 

CCS was statistically significantly different with age 

60.35 ± 7.95, glucose content – 4.7 mmol/L (P = 

0.01), fibrinogen – 3.7 g/L (P = 0.038), MMP-9 – 

354.35 ng/ml (P = 0.004). The highest MMP-9 

concentration had patients with ACS, the lowest – 

patients with intact coronary arteries and patients 

with CCS had a middle range of MMP-9 (Table 1). 

Using correlation analysis, we did not reveal a 

statistically significant relationship between 

MMP-9 concentration and echocardiographic 

parameters in patients with ACS and CCS 

(Table 2). 

We found statistically significant differences 

between echocardiographic parameters (PWT and 

LAD) and the MMP-9 rs17576-polymorphic 

variant only in patients with ACS (Table 3). After 

the Bonferroni correction, there were no 

statistically significant differences in LAD 

between genotypes for both groups. In contrast, 

the differences persisted for PWT in the ACS 

group (P
a
 = 0.033). 

The association of echocardiographic 

parameters and MMP-9 rs17576-single nucleotide 

polymorphism was investigated using simple 

linear regression (Table 4). 

There were statistically significant differences 

in the thickness of the posterior wall of the heart 

between carriers of the G-allele and the main 

homozygotes of AA in a group of patients who 

had ACS (Table 4). Thus the thickness (L) of the 

posterior wall of the heart can be predicted using 

the obtained linear regression equation. 
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Table 1 – Baseline characteristic of subjects 

Index 
ACS CCS Intact 

P1 P2 
n = 40 n = 63 n = 25 

Age, years
2
 58.35 ± 9.17 60.35 ± 7.95 55.4 ± 9.03 0.209

b
 0.013

b
 

Gender, men/women 35/5 55/8 20/5 0.415 0.384 

BMI, kg/m
2 (2)

 28.69 ± 4.08 30.24 ± 4.97 31.18 ± 5.99 0.051
b
 0.452

b
 

AH, n (%) 29 (72.5) 51 (81) 19 (76) 0.755 0.603 

Smoker, n (%) 17 (42.5) 11 (17.5) 5 (20) 0.062 0.781 

Cholesterol, mmol/L
2
 4.43 ± 1.15 4.44 ± 1.18 4.76 ± 1.67 0.365

b
 0.324

b
 

Triglyceride, mmol/L 1.44 ± 0.75
1
 1 (0.84-1.29)

 2
 1.24 ± 0.58

1
 0.295

b
 0.369

а
 

HDL, mmol/L
2
 1.02 (0.89-1.14)

 2
 1.09 ± 0.31

1
 1.07 (0.91-1.44)

 2
 0.279

a
 0.439

b
 

LDL, mmol/L 2.61 (2.2-3.38) 2.73 (2.07-3.44) 2.8 (1.99-3.36) 0.805
a
 0.628

а
 

Glucose, mmol/L
1
 5.35 (4.6-6.9) 4.7 (4.2-5.78) 3.89 (3.53-4.58) 0.001

a
 0.01

а
 

Fibrinogen, g/L
1
 2.2 (2-2.8) 3.7 (2.4-27.1) 3 (2.55-3.2) 0.003

a
 0.038

а
 

GFR (ЕРІ), ml/min
2
 70.89 ± 21.87 74.41 ± 18.83 79.91 ± 27.8 0.242

b
 0.395

b
 

АLТ, U/L
1
 99.05 (52.98-212.88) 26.35 (19.18-36.08) 25.35 (19.3-33.28) ˂ 0.001

a
 0.811

а
 

АSТ, U/L
1
 45.2 (26.78-66.58) 28 (22.6-35.9) 22.25 (19.88-27.73) 0.003

a
 0.168

а
 

ММР-9
1
 449.4 (151.15-624.5) 354.35 (149.98-575.58) 67.97 (34.88-303.6) 0.002

а
 0.004

а
 

Erythrocytes,  

×10
12

/L
2
 

4.52 ± 0.54 4.41 ± 0.51 4.46 ± 0.7 0.749
b
 0.733

b
 

Hemoglobin, g/L
2
 148.34 ± 16.79 145.4 ± 14.84 147.11 ± 16.85 0.799

b
 0.679

b
 

ACS: acute coronary syndrome; CCS: chronic coronary syndrome; Intact: patients with intact coronary arteries; n: 

number of cases; BMI: body mass index; AH: arterial hypertension; HDL: high-density lipoprotein; LDL: low-density 

lipoprotein; GFR (ЕРІ): glomerular filtration rate (according to the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration); 

АLТ: alanine aminotransferase; АSТ: aspartate aminotransferase.  
1Data are given in the form of median and interquartile range;  
2Data are given as mean and standard deviation;  
aComparison was performed using the Mann-Whitney criterion;  
bComparison was performed using Student’s t-criterion. P1: P-value for ACS and Intact group comparison;  

P2: P-value for CCS and Intact group comparison 

 

Table 2 – Analysis of the correlation between echocardiographic parameters of patients with ACS and CCS 

and the concentration of MMP-9 

Index R
1
 Р

1
 R

2
 Р

2
 

LAD, mm -0.131 0.582 -0.265 0.124 

LVEDD, mm -0.36 0.119 0.183 0.294 

IVST, mm 0.066 0.781 0.153 0.394 

PWT, mm -0.016 0.946 -0.052 0.773 

EF, % 0.25 0.288 0.101 0.557 

LAD: left atrium diameter LAD; LVEDD: left ventricular end diastolic diameter; IVST: interventricular 

septum thickness; PWT: posterior wall thickness, EF: ejection fraction;  

r – Pearson correlation coefficient; R1, p1 – for patient with ACS, R2, p2 – for patients with CCS  

 

227



EUMJ, 2022;10(3):223-232Pogorielova O, Korniienko V, Chumachenko Ya, Obukhova O et al. 

 

  

Тable 3 – Echocardiographic parameters of patients with ACS and CCS depending on the MMP-9 rs17576-

polymorphic variant 

Index 
Genotype 

Р1 Р2 AA (n = 20) AG (n = 23) GG (n = 5) 

 ACS CCS ACS CCS ACS CCS 

LAD, mm 42 (40.5-44) 43 (42-45.75) 40 (38-41) 43 (41-47) 42.5 (39.75-50.5) 43 (37.5-46.5) 
0.046 

0.138а 
0.914 

LVEDD, mm 52 (50-56.5) 53 (50-55) 50 (49-54) 54 (50-57) 51 (47.75-52.75) 54 (52.5-56.5) 0.424 0.592 

IVST, mm 13 (12-15) 12 (11-13) 12 (12-13) 14 (12-14) 12 (12-14.25) 13.5 (12.25-15.5) 0.135 0.172 

PWT, mm 12 (11-12) 11 (10-11) 11 (10.5-11.5) 11.5 (11-13) 10.5 (10-11) 10.5 (9.25-11.75) 
0.011 

0.033а 
0.149 

EF, % 47 (42-54) 49 (45-62.25) 55 (47.5-55) 58 (47.75-62) 53.5 (49-60.25) 56 (51.5-59) 0.172 0.467 

LAD: left atrium diameter LAD; LVEDD: left ventricular end diastolic diameter; IVST: interventricular septum thickness; 

PWT: posterior wall thickness, EF: ejection fraction.  

Note. For each genotype, the values of cardiac parameters in the form of median and interquartile range are given. Р1 – for 

patient with ACS Р2 – for patient with CCS. Pa – P-value after Bonferroni correction 

 

Table 4 – Analysis of the association between MMP-9 rs17576-single nucleotide polymorphism and 

echocardiographic parameters in patients with ACS and CCS 

Analysis of the relationship between MMP-9 polymorphism and LAD 

 ACS CCS 

Regression model Р В r2 Р В r2 

AG vs AA 0.078 -3.59 

0.149 

0.753 -0.46 

0.014 GG vs AA 0.588 1.437 0.382 -2.21 

Constant ˂0.001 42.81 ˂0.001 44.41 

Analysis of the relationship between MMP-9 polymorphism and LVEDD 

 ACS CCS 

Regression model Р В r2 Р В r2 

AG vs AA 0.29 -1.812 

0.063 

0.689 0.642 

0.007 GG vs AA 0.314 -2.312 0.564 1.607 

Constant ˂0.001 52.81 ˂0.001 52.79 

Analysis of the relationship between MMP-9 polymorphism and IVST 

 ACS CCS 

Regression model Р В r2 Р В r2 

AG vs AA 0.074 -1.278 

0.121 

0.669 0.231 

0.012 GG vs AA 0.422 -0.75 0.445 0.786 

Constant ˂0.001 13.5 ˂0.001 12.96 

Analysis of the relationship between MMP-9 polymorphism and PWT 

 ACS CCS 

Regression model Р В r2 Р В r2 

AG vs AA 0.045 -0.764 

0.277 

0.743 0.188 

0.007 GG vs AA 0.009 -1.375 0.669 -0.464 

Constant ˂0.001 11.88 ˂0.001 11.88 

Analysis of the link between MMP-9 polymorphism and EF 

 ACS CCS 

Regression model Р В r2 Р В r2 

AG vs AA 0.28 3.444 

0.078 

0.239 3.56 

0.029 GG vs AA 0.221 5.25 0.435 4.124 

Constant ˂0.001 49 ˂0.001 51.28 

LAD: left atrium diameter LAD; LVEDD: left ventricular end diastolic diameter; IVST: interventricular septum thickness; 

PWT: posterior wall thickness, EF: ejection fraction 
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Discussion 

Our study demonstrated that patients with ACS 

had the highest level of MMP-9 concentrations 

compared to the CCS and the group with intact 

coronary arteries. Few previous studies 

demonstrated that MMP-9 could serve as a 

biomarker of vulnerable plaques and should be a 

risk marker for plaque rupture [17, 18, 19]. Also, 

MMP-9 levels elevated earlier than high-sensitive 

troponin T and had a higher diagnostic value for 

the early stage of ACS [20]. 

An association of the MMP-9 serum 

concentration with the echocardiographic 

parameters was not found in patients with ACS 

nor in patients with CCS. Studies by Sundström et 

al. (2004) enrolling 699 patients with no history of 

heart failure and myocardial infarction found that 

only in men detectable plasma MMP-9 was 

associated with an almost three times higher 

chance of increased LVEDD and with 2.5 times 

higher chances of increasing Left ventricular wall 

thickness. In men, a positive association was 

determined between the detectable plasma MMP-9 

with LV mass and left ventricular wall thickness. 

In neither men nor women, LVEDD was 

associated with the detected MMP-9 [21]. 

Sundström et al. (2004), after summarizing the 

results, suggested that the increased plasma 

MMP-9 levels observed in the phenotypes of left 

ventricle remodeling in men could indicate 

increased activity of one or both of the processes 

of vascular and cardiac remodeling. Plasma 

MMP-9 levels were associated with several 

aspects of LV remodeling, and also that MMP-9 

was associated with LV scores after adjusting for 

risk factors may contribute to the notion that 

plasma MMP-9 is a marker of cardiac ECM 

remodeling [21]. Kelly D. et al. (2007) also 

supported information that different 

concentrations of MMP-9 affected the remodeling 

of the heart in patients in different ways in specific 

periods after acute myocardial infarction [22]. 

Elevated MMP-9 levels, especially in concentric 

hypertrophy, were shown by Franz M, 2009 [23]. 

Saglam et al. demonstrated higher levels of 

MMP-3 and MMP-9 concentrations in 

hypertensive subjects with ventricular hypertrophy 

and a statistical correlation of these MMPs with 

left ventricular PWT and Doppler indices of 

diastolic dysfunction [24]. Similarly, Ahmed et al. 

(2006) found an increased MMP-9 and TIMP-1 

concentration in subjects with left ventricular 

hypertrophy and higher levels of TIMP-1 in those 

with chronic heart failure [25]. Pauline B. C. et al. 

(2020) demonstrated that the MMP-9 level was 

associated with a smaller LA volume index, 

independent of CVD risk factors [26].  

Only a few studies were found about the 

association of the MMP-9 genotype with the size 

of the heart chambers. In patients with acute 

myocardial infarction, the presence of the G allele 

of the rs17576 polymorphism MMP-9 gene and 

other factors increased the likelihood of 

hypertrophic left ventricular remodeling [27]. 

Also, the presence of the minor allele G of the 

rs17576 polymorphism of the MMP-9 gene and 

the C allele of the MMP-20 rs2245803 gene 

(CK = -2.228) enhanced its association with 

hypertrophic changes in left ventricle geometry 

[27]. Opstad T.B. et al. (2012) revealed that a 

variant allele of the exon 6 R279Q A/G 

polymorphism associated with hypertension and 

the GG genotype this polymorphism gene induced 

lower MMP-9 gelatinolytic activity (p = 0.01) in 

patients with angiographically verified stable 

CAD [16].  

The results of our study showed association 

with echocardiographic parameters (LAD and 

PWT) only in the group of patients with ACS. In 

addition, in patients with ACS, statistically 

significant differences in PWT were revealed 

between carriers of the G-allele and the main 

homozygotes of AA. 

 

CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

In the present research, we analyzed the link of 

MMP-9 serum concentration and MMP-9 rs17567-

polymorphic variant with echocardiographic 

parameters among Ukrainians with CAD.  

We did not reveal a statistically significant 

relationship between MMP-9 concentration and 

echocardiographic parameters in patients with 

ACS and CCS. However, there was a statistically 

significant difference in the left atrium diameter 

and thickness of the posterior wall of the left 

ventricle depending on the genotype for MMP-9 

rs17576-single nucleotide polymorphism in 

patients with ACS. The size of the posterior wall 

of the left ventricle can be predicted for carriers of 

AG and GG genotypes. 
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PROSPECTS FOR FUTURE RESEARCH / ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Some limitations of the present study should also be noted. Further studies with expanded comparison groups 

are needed to confirm the obtained results. It will also be interesting to explore the expression of MMP-9 in 

cases and controls depending on the 17576-polymorphism. 
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Ukraine 

SPEECH DISORDERS IN PATIENTS WITH SUICIDAL 

BEHAVIOUR ACCOMPANIED BY DIFFERENT TYPES OF 

DEMENTIA. 
 

Introduction. All over the world, dementias draw the scientific 

interest of psychiatrists and neurologists, as they belong to the most 

common mental illnesses in the old and senile age. 

Methods. Speech disorders in patients with dementia 

accompanied by Alzheimer's disease (AD) and vascular dementia 

(VD) accompanied by suicidal behaviour (SB) were studied using 

clinical and psychopathological methods. Two hundred three patients 

were examined, including 75 subjects with dementia accompanied by 

AD, 73 subjects – by VD, and 60 subjects – by MD. Patients were 

divided into main and control groups according to the 

presence/absence of SB signs. 

As a result of the study, it was established that stereotypy of 

oral speech prevailed in patients with SB (69.23% in the main group 

and 76.47% in the control group). Bradylalia (53.85%), motor 

(38.46%) and acoustic-amnestic aphasia (35.90%) were also found in 

the main group. In the control group, the top place was occupied by 

acoustic-amnestic and optic-amnestic aphasia ((50.00) and 

(47.06) %, respectively). Written speech disorders were presented by 

dysgraphia (28.21% in the main group and 38.24% in the control 

group). Patients with SB accompanied by VD differed from the 

control group by the prevalence of bradylalia (DC = -2.21; MI = 

0.24; p ≤ 0.05). Language function disorders in patients with AD 

were stereotypical (88.89% in the main group and 97.44% in the 

control group). Patients with SB were characterized by the speech 

slowing (47.22%), (DC = -3.11; MI = 0.38; p ≤ 0.01). Oral speech 

disorders were manifested in acoustic-amnestic (50.00% – for the 

main and 58.97% – for the control group), optical-amnestic (41.67% 

– for the main and 43.59% – for the control group), and semantic 

(36.11% – for the main and 23.08% – for the control group) 

aphasias. Written speech disorders were mainly manifested in 

dysgraphia (27.78% for the main group and 23.08% for the control 

group). 

Conclusion. The obtained data are prognostic signs of SB in 

dementia and can be used to develop a neurocognitive rehabilitation 

program. 
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ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ У ХВОРИХ З 

СУЇЦИДАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ 

ДЕМЕНЦІЙ.  
  

Вступ. В усьому світі деменції перебувають в центрі науко-

вих інтересів психіатрів та неврологів, оскільки належать до 

найбільш розповсюджених захворювань психіки у похилому та 

старечому віці. 

Методи та матеріали. Досліджено мовленнєві порушення у 

пацієнтів з деменцією при хворобі Альцгеймера (ХА) та судин-

ною деменцією (СД) з суїцидальною поведінкою (СП) за допо-

могою клініко-психопатологічного методу. Було обстежено 203 

пацієнта, включно 75 з деменцією при ХА, 73 із СД та 60 із ЗД. 

Пацієнти були розподілені за чинником наявності/відсутності 

ознак СП на основну та контрольну групи. 

Результати. У результаті дослідження встановлено, що у 

пацієнтів із (СД) переважала стереотипність усного мовлення 

(69,23 % – в основній та 76,47 % – в контрольній групі). В осно-

вній групі також виявлялися брадилалія (53,85 %), моторна 

(38,46 %) та акустико-мнестична афазії (35,90 %). У контрольній 

групі провідне місце займали акустико-мнестична та оптико-

мнестична афазії ((50,00) та (47,06) % відповідно). Порушення 

письмового мовлення було представлено дизграфією (28,21% – 

в основній та 38,24 % – у контрольній групі). Пацієнти з СП при 

СД відрізнялися від контрольної групи переважанням брадила-

лії (ДК = -2,21; МІ = 0,24; р ≤ 0,05). Порушення мовної функції в 

пацієнтів із ХА були представлені стереотипністю (88,89 % – в 

основній та 97,44 % – в контрольній групі). Пацієнти з СП хара-

ктеризувались наявністю уповільнення темпу мовлення 

(47,22 %), (ДК = -3,11; МІ = 0,38; р ≤ 0,01). Порушення усного 

мовлення виявлялися наявністю акустико-мнестичної (50,00 % – 

для основної та 58,97 % – для контрольної групи), оптико-

мнестичної (41,67 % – для основної та 43,59 % – для контроль-

ної групи) та семантичної (36,11 % – для основної та 23,08 % – 

для контрольної групи) афазій. Порушення письмового мовлен-

ня були представлені переважно дизграфією (27,78 % – для ос-

новної та 23,08 % – для контрольної групи).  

Висновок. Отримані дані є прогностичними ознаками СП 

при деменціях та можуть бути використані для розробки про-

грами нейрокогнітивної реабілітації. 

Ключові слова: деменція при хворобі Альцгеймера, судинна, 

змішана, суїцидальна поведінка, порушення мовлення, афазія.  
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Мовлення – найважливіша функція психіки, 

що виконує комунікативну роль. Виражені мов-

леннєві порушення зазвичай викликають профе-

сійну та соціально-побутову дезадаптацію, на-

віть за відсутності розладів інших когнітивних 

функцій. Анатомічно за функцію мовлення від-

повідає так звана зона Брока (задня частка ниж-

ньої лобової звивини) та зона Вернікє (задня 

частка верхньої скроневої звивини). Враження 

цих ділянок мозку патологічним (нейродегене-

ративним чи судинним процесом) викликає по-

рушення мовлення (афазії) [1, 2, 3]. Афазія – 

повна чи часткова нездатність розуміння усної 

та письмової мови, читання та письма. Найчас-

тіше спостерігається порушення усих складових 

мови. Враження скронево-тім’яної ділянки го-

ловного мозку призводить до нездатності розу-

міння мови, а ураження лобних часток викликає 

нездатність висловлювати думки [4, 5]. За кла-

сифікацією О. Р. Лурія існує сім основних форм 

афазії. Оскільки психофізіологічною основою 

мовлення є спільна діяльність різних аналізато-

рів і взаємодія різних ділянок нервової системи, 

випадіння окремих ланок із структури мовлення 

буде супроводжуватись різними формами афа-

зії. Кожна з них спостерігається при певній ло-

калізації патологічного процесу. Афазії поділя-

ються на дві групи: порушення мовлення, ви-

кликані з пошкодженням (порушенням) аферен-

тних нервових волокон мовленнєвої функціона-

льної системи, і афазії, що виникають внаслідок 

ураження її еферентних нервових шляхів. При 

враженні аферентних ланок мовленнєвої функ-

ціональної системи виникають (у правшів) сен-

сорна, акустико-мнестична, оптико-мнестична, 

аферентна моторна (кінестетична) і семантична 

афазії. Другу групу становлять афазії, що вини-

кають внаслідок враження еферентних ланок 

мовленнєвої системи – моторна та динамічна 

(еферентні) афазії [6, 7]. 

Також афазії супроводжують нейродегенера-

тивні захворювання, такі як хвороба Альцгей-

мера, лобово-скронева дегенерація, кортико-

базальна дегенерації тощо. Відомо, що розлади 

мовлення є другим по частоті зустрічаємості 

симптомом деменцій, після когнітивної дисфун-

кції. При ХА формується первинна прогресуюча 

афазія, яка має нетиповий та множинний харак-

тер мовленнєвих порушень, через відсутність 

«фокального враження» мовленнєвих зон мозку, 

як за інсульту. На початковій стадії нейродеге-

неративного процесу страждає семантична па-

м'ять, внаслідок чого пацієнти забувають назви 

предметів, можуть заміняти назви предметів 

іншими словами подібними за співзвучністю 

(парафазія), вповільнюється темп мовлення 

(браділалія), спостерігаються повтори (стерео-

типії). На пізній стадії ХА хворі не впізнають 

предмети і не намагаються їх назвати, спостері-

гається відсутність мови (мутизм) [1, 2, 9]. Вчені 

зазначають, що суїцидальний ризик при демен-

ціях високий, внаслідок соціально-психо-

логічної дезадаптації пацієнтів, звуження кола 

соціальних контактів, усвідомлення власної ко-

гнітивної неспроможності та безперспективнос-

ті майбуття [8, 9, 10]. Враховуючі численні по-

рушення мовлення у пацієнтів з когнітивною 

дисфункцією, нам вважається за доцільне дослі-

дити особливості цих порушень у пацієнтів з 

СП при етіопатогенетично різних типах демен-

цій (при ХА, СД та ЗД). 

Мета дослідження. Дослідити особливості 

мовленнєвих порушень у пацієнтів з СП при 

різних типах деменцій. 

Матеріали та методи. Нами обстежено 213 

хворих на деменцію, які були розділені на три 

групи за типом деменції: 75 пацієнтів з хворо-

бою Альцгеймера (F 00), 73 хворих на судинну 

деменцію (F 01) та 60 хворих зі змішаним типом 

деменції (F00F01). Обстеження проводилось на 

базі КЗ СОР «Сумський геріатричний пансіонат 

для ветеранів війни та праці», КЗ СОР «Сумсь-

кий обласний клінічний госпіталь для ветеранів 

війни», КУ «СМКЛ №4», КЗ СОР «СОКПНД 

ім. Співака». Використовувались під час дослі-

дження наступні методи: клінічна бесіда (збір 

скарг, анамнезу від хворого та його родичів), 

клініко-психопатологічний, психометричний: 

шкала оцінки ризику суїциду (The Sad Persons 

Scale) (Patterson et al., 1983) – для оцінювання 

СР [11]. Хворих розділили на 2 групи залежно 

від рівня суїцидального ризику. Для визначення 

предикторів СП нами досліджувались особли-

вості пацієнтів з високим ризиком суїциду за 

даними шкали оцінки ризику суїциду (> 5 балів) 

та наявністю СП при клініко-анамнестичному 
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обстеженні (враховувалось наявність суїцидаль-

них думок, антивітальних висловлювань, намі-

рів, реальних спроб самогубства). Ці пацієнти 

увійшли в основну групу (з високим суїцидаль-

ним ризиком), а пацієнти без ознак СП (спроб, 

суїцидальних думок, висловлювань, намірів) та 

результатом за шкалою оцінювання ризику суї-

циду (The Sad Persons Scale) (< 5 балів) – в кон-

трольну. Так, у групі пацієнтів з ХА основну 

групу склали 36 хворих, контрольну групу – 39 

хворих; при СД 39 осіб увійшли у основну гру-

пу та 34 – у контрольну групу; при ЗД 30 паціє-

нтів склали основну групу та 30 – контрольну 

групу. Від усіх пацієнтів отлимали усвідомлену 

письмову згоду на лікування. Діагноз психічно-

го захворювання встановлювався у відповіднос-

ті до критеріїв МКХ 10, за даними результатів 

нейровізуалізаційного та клінічного обстежен-

ня. Статистична обробка отриманих результатів 

проводилась за допомогою статистичного обро-

блення інформації Statistica Electronic Futures 6,0 

та програмного пакета Exel. Для виявлення дос-

товірних відмінностей у порівнюваних групах 

використовували критерій Стьюдента–Фішера 

(t). Для визначення взаємозв’язків між парамет-

рами, які вивчали, застосовували метод кореля-

ційного аналізу, тобто визначали коефіцієнт 

кореляції Пірсона (r) з вирахуванням напрямку, 

сили та значущості зв’язків. Також оцінювали 

діагностичну цінність одержаних результатів 

(діагностичні коефіцієнти (ДК)) і міри інформа-

тивності (МІ) Кульбака (Гублер Е. В., Генкин А. 

А., 1973; Е. В. Сидоренко, 2001) [12].  

Результати дослідження. В основній групі 

пацієнтів із деменцією при ХА в 58,33 % вияв-

ляли деменцію з пізнім початком (F00.1), у 

27,78 % – ХА атипового типу (F00.2) та в 

13,89 % – деменцію з раннім початком (F00.0). 

У контрольній групі пацієнтів із раннім почат-

ком було 53,85 %, із пізнім початком – 35,90 %, 

із атиповим типом ХА – 10,26 %. Серед хворих 

із СД в основній групі 33,33 % мали діагноз під-

кіркова СД (F01.2), 25,64 % – мультиінфарктна 

(F01.1), 15,38 % – СД з гострим початком 

(F01.0), по 15,38 % – змішана (F01.3) та неуточ-

нена СД (F01.9). У контрольній групі пацієнтів 

із мультиінфарктною СД було 38,24 %, із деме-

нцією з гострим початком – 23,53 %, з неуточ-

неною СД – 14,71 %, та з підкірковою і зміша-

ною СД – по 11,76 %. В основній групі пацієнтів 

із ЗД спостерігалося поєднання деменції при ХА 

з раннім початком та підкіркової СД 

(F00.0/F01.2) – 33,33 %, поєднанням деменції з 

пізнім початком при ХА та підкірковою СД 

(F00.1/F01.2) – 16,67 %, мультиінфарктною 

(F00.1/F01.1) – 16,67 % та неуточненою СД 

(F00.1/F01.9) – 16,67 %, а 16,67 % пацієнтів були 

з поєднанням атипової деменції при ХА та му-

льтиінфарктної СД (F00.2/F01.1). У контрольній 

групі із ЗД 20,00 % 8 пацієнтів мали діагноз по-

єднаної деменції при ХА з раннім початком та 

змішаної СД і неуточненої СД – 20,00 %, у 

20,00 % хворих був установлений діагноз деме-

нції при ХА з пізнім початком і підкіркової СД. 

Аналіз клініко-психопатологічної структури 

вищих психічних функцій за різних форм де-

менцій дозволив визначити їх специфічні від-

мінності у пацієнтів з СП. Так, клінічними 

ознаками, що відрізняли пацієнтів із СП при 

ХА, були: в’язкість мислення (33,33 %), пере-

важання депресії (77,78 %), тривоги (55,56 %), 

замкнутості (52,78 %), вираженості гіпобулії 

(77,78 %) і гіпомімії (52,78 %), зниження лібідо 

(80,56 %), стереотипність мовлення (88,89 %), 

наявність сенсорної афазії (33,33 %), звуження 

обсягу уваги (100 %), вираженість фіксаційної 

та прогресуючої амнезії (58,33 % та 77,78 %). 

Клініко-психопатологічними ознаками, що від-

різняли пацієнтів основної групи при СД були: 

деталізованість мислення (46,15 %), виражена 

емоційна лабільність (53,85 %), гіпербулія 

(30,77 %), гіперкінезія й ехопраксія (30,77 % і 

33,33 %) та наявність конфабуляцій (20,51 %). 

Пацієнтів із СП при ЗД характеризували: прис-

кореність або в’язкість мислення (20,00 % та 

33,33 %), розірваність розумового процесу 

(26,67 %), вираженість емоційної лабільності 

(43,33 %), відчуття виснаженості (66,67 %), 

гіпербулія (30,00 %), парабулія (36,67 %), зни-

ження лібідо (26,67 %), порушення реалізації 

вольового зусилля (наявність гіпомімії, паракі-

незії та ехопраксії (40,00 %, 40,00 % і 30,00 %), 

наявність сенсорної та оптикомнестичної афа-

зії (43,33 % та 56,67 %), розсіяності та звужен-

ня обсягу уваги (76,67 % і 96,67 %), вираже-

ність фіксаційної та прогресуючої амнезії 

(63,33 % та 76,67 %). 

Клініко-психопатологічний аналіз пору-

шення мовної функції дозволив визначити ти-

пові особливості порушення письмового та 

усного мовлення у пацієнтів із СП за різних 

типів деменцій. Так, у пацієнтів із СД пору-

шення усного мовлення були представлені пе-

реважно стереотипністю (69,23 % – в основній 

групі та 76,47 % – в контрольній групі) 

(табл. 1). Поряд із цим, в основній групі також 
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часто виявлялися брадилалія (53,85 ± 9,63 %) 

та різні форми афазій, серед яких найбільш 

вираженими були моторна та акустико-

мнестична афазії ((38,46 ± 7,94) та 

(35,90 ± 7,56) % відповідно). У контрольній 

групі також широко були представлені різні 

види афазій, серед яких провідне місце займа-

ли акустико-мнестична та оптико-мнестична 

афазії ((50,00 ± 10,71) та (47,06 ± 10,38) % від-

повідно). 

Таблиця 1 – Порушення мовної функції у пацієнтів із СП при СД порівняно з контрольною групою 

(без СП) 

Найменування показника 
Основна група Контрольна група 

% ± m % 

І. Порушення усного мовлення 

Брадилалія 53,85 ± 9,63* 32,35 ± 8,06* 

Стереотипність 69,23 ± 10,11 76,47 ± 11,24 

Сенсорна афазія 12,82 ± 3,15 20,59 ± 5,56 

Акустико-мнестична афазія 35,90 ± 7,56 50,00 ± 10,71 

Оптико-мнестична афазія 30,77 ± 6,74 47,06 ± 10,38 

Моторна афазія 38,46 ± 7,94 29,41 ± 7,49 

Семантична афазія 23,08 ± 5,33 26,47 ± 6,88 

І. Порушення письмового мовлення 

Дизлексія 7,69 ± 1,94 8,82 ± 2,55 

Дизграфія 28,21 ± 6,29 38,24 ± 9,11 

Умовні позначення: * – ймовірність розбіжностей на рівні р ≤ 0,05  

 

Порушення письмового мовлення було пред-

ставлено в обох групах переважно дизграфією 

(28,21 % – в основній групі та 38,24 % – у конт-

рольній групі), що виявлялося нестійкістю оп-

тико-просторового образу літери, змішаннями 

та пропусками літер.  

Порівняння основної та контрольної груп за 

особливостями порушень мовних функцій до-

зволило встановити, що пацієнти з СП відрізня-

лися від контрольної групи переважанням бра-

дилалії (ДК = -2,21; МІ = 0,24; р ≤ 0,05). 

Клініко-психопатологічний аналіз порушень 

мовної функції в пацієнтів із ХА дозволив ви-

значити, що провідним порушенням усного мо-

влення була його стереотипність (88,89 % – в 

основній групі та 97,44 % – в контрольній групі) 

(табл. 2). Пацієнти основної групи відрізнялися 

від контрольної групи наявністю уповільнення 

темпу мовлення (47,22 ± 9,80 %), при цьому ві-

дмінності були ймовірно значущими на рівні 

(ДК = -3,11; МІ = 0,38; р ≤ 0,01). 

Необхідно зазначити, що порушення усного 

мовлення виявлялися наявністю різноманітних 

афазій, серед яких найбільш вираженими були 

акустико-мнестична (50,00 % – для основної 

групи та 58,97 % – для контрольної групи), оп-

тико-мнестична (41,67 % – для основної групи 

та 43,59 % – для контрольної групи) та семанти-

чна (36,11 % – для основної групи та 23,08 % – 

для контрольної групи) афазії. Порушення пи-

сьмового мовлення були представлені переваж-

но дизграфією (27,78 % – для основної групи та 

23,08 % – для контрольної групи).  

Клініко-психопатологічний аналіз порушен-

ня мовної функції в пацієнтів зі ЗД деменції 

продемонстрував переважання стереотипності 

мови у 83,33 % пацієнтів основної групи та у 

90,00 % пацієнтів контрольної групи (табл. 3). У 

63,33 % пацієнтів із СП серед порушень усного 

мовлення відзначалася брадилалія, що значно 

перевищувало кількість пацієнтів із брадилалі-

єю в контрольній групі (33,33 ± 9,39 %) 

(ДК = -2,79; МІ = 0,42; р ≤ 0,01). 

 Також необхідно зазначити, що порушен-

ня усного мовлення виявлялися також наявні-

стю та вираженістю різного роду афазій, серед 

яких найбільш були представлені оптикомне-

стична (56,67 % – в основній групі та 50,00 % 

– в контрольній групі), акустико-мнестична 

(53,33 % в – основній групі та 50,00 % – в кон-

трольній групі).  

 

237



EUMJ, 2022;10(3):233-240Mudrenko I, Lychko V, Sotnikov D 

 

  

Таблиця 2 – Порушення мовної функції в пацієнтів із СП при ХА порівняно з контрольною групою 

(без СП)  

Найменування показника 
Основна група Контрольна група 

% ± m % 

І. Порушення усного мовлення 

Брадилалія 47,22 ± 9,80* 23,08 ± 5,33* 

Стереотипність 88,89 ± 8,47 97,44 ± 4,11 

Сенсорна афазія 33,33 ± 7,78 17,95 ± 4,28 

Акустико-мнестична афазія 50,00 ± 10,10 58,97 ± 9,94 

Оптико-мнестична афазія 41,67 ± 9,09 43,59 ± 8,62 

Моторна афазія 25,00 ± 6,19 28,21 ± 6,29 

Семантична афазія 36,11 ± 8,25 46,15 ± 8,91 

І. Порушення письмового мовлення 

Дизлексія 8,33 ± 2,28 10,26 ± 2,56 

Дизграфія 27,78 ± 6,74 23,08 ± 5,33 

Умовні позначення: * – ймовірність розбіжностей на рівні р ≤ 0,05  

 

Таблиця 3 – Порушення мовної функції в пацієнтів із СП при ЗД порівняно з контрольною групою 

(без СП) 

Найменування показника 
Основна група Контрольна група 

% ± m % 

І. Порушення усного мовлення 

Брадилалія 63,33 ± 13,22* 33,33 ± 9,39* 

Стереотипність 83,33 ± 11,73 90,00 ± 9,81 

Сенсорна афазія 43,33 ± 11,25 40,00 ± 10,68 

Акустико-мнестична афазія 53,33 ± 12,56 63,33 ± 13,22 

Оптико-мнестична афазія 56,67 ± 12,86 50,00 ± 12,19 

Моторна афазія 43,33 ± 11,25 33,33 ± 9,39 

Семантична афазія 40,00 ± 10,68 50,00 ± 12,19 

І. Порушення письмового мовлення 

Дизлексія 20,00 ± 6,17 13,33 ± 4,28 

Дизграфія 40,00 ± 10,68 30,00 ± 8,66 

 Умовні позначення: * – ймовірність розбіжностей на рівні р ≤ 0,05  

Порушення письмового мовлення у 40,00 % 

пацієнтів основної групи і в 30,00 % контроль-

ної групи було представлено дизграфією та диз-

лексією (20,00 % – для основної групи та 13,33 – 

для контрольної групи), що виявлялися пору-

шенням здатності писати правильно слова за 

формою і за смислом та порушенням процесу 

впізнавання літер у словах.  

 

CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

1. За результатами дослідження бачимо, що 

спроби суїциду в пацієнтів із деменціями 

пов’язані з поганими соціальними комунікація-

ми, звуженням кола спілкування та порушенням 

міжособистісних відносин. 

2. Для пацієнтів із деменціями є характер-

ним поряд з порушенням когнітивних функцій, 

інших вищих психічних функцій розпад мов-

леннєвої сфери. Пацієнти з СП за різних типів 

деменцій (при ХА, СД, ЗД) мають специфічні 

особливості порушень в сфері мовлення. 

3.  Діагностичними ознаками СП при ХА в 

сфері мовних функцій є стереотипність мовлен-
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ня (ДК = 4,15; МІ = 0,43), наявність сенсорної 

афазії (ДК = 4,15; МІ = 0,43). 

4. Визначені такі діагностичні ознаки СП 

при ЗД в сфері мовних функцій – наявність сен-

сорної та оптико-мнестичної афазії (ДК = 5,29; 

МІ = 0,81 та ДК = 2,65; МІ = 0,34 відповідно). 

5. Спецефічних діагностичних ознак СП 

при СД в сфері мовлення визначено не було. 

6. Враховуючи вагому роль порушень мов-

лення в суїцидогенезі при деменціях, є доціль-

ним включення до програми медико-

психологічної реабілітації та превенції СП ко-

мунікативних, когнітивних тренінгів, занять з 

психоосвіти з метою підвищення рівня психоло-

гічної адаптації та рівня соціального функціону-

вання хворих. 
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ABSTRACT           
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University, Sumy, Ukraine 

MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL 

CHANGES OF THE ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH 

HYPERPROLIFERATIVE PATHOLOGY OF THE UTERUS 

AND REPRODUCTIVE DYSFUNCTION 
 

Hyperproliferative pathology of the uterus (HPЕ) occupies one of 

the leading places in the structure of female infertility, leading to 

women’s generative dysfunction in 80% of cases. 

The aim of the study: to assess the immunohistochemical and 

morphological features of the endometrium in patients with 

hyperproliferative pathology of the endometrium and infertility. 

Materials and methods. Forty endometrial samples from women 

with infertility and hyperproliferative pathology of the endometrium 

were examined: 20 samples of endometrium obtained from women 

with infertility and endometrial polyps (1 group) and 20 samples 

obtained from women with infertility and endometrial hyperplasia 

without atypia. The endometrium of 20 healthy women was 

examined as the control group.  

Pipelle biopsy of the endometrium was performed in the luteal 

phase of the menstrual cycle in women of the main and control 

groups to obtain the material. The morphological and 

immunohistochemical features of the endometrium in women with 

infertility and hyperproliferative pathology of the endometrium were 

determined.  

Histogram sections were stained with hematoxylin and eosin, and 

picrofuxin (Van Gizon’s stain). An immunohistochemical study was 

performed with the polymer detection method of antigen application 

using the UltraVisionQuanto peroxidase polymer and DAB plus 

chromogen detection system to determine the expression of 

monoclonal antibodies to estrogen and progesterone receptors, 

natural killers СD-56 and СD-138. 

The results of the investigation. Morphological examination of 

the endometrium of women with infertility and hyperproliferative 

pathology of the endometrium revealed a number of pathological 

changes: glandular and glandular-fibrous polyps of the endometrium 

(70–80%), atypical endometrial hyperplasia (10–20%), dyschronosis 

of endometrial receptivity (40–50%), morphological signs of chronic 

endometritis, positive expression of CD-138 (10%), as well as their 

combination. 
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Conclusions. Women with infertility and hyperproliferative 

pathology of the uterus and unsuccessful attempts at ART have 

expressed dyshronosis of receptivity of the endometrium on the 

background of reduced expression of endometrial natural killers and 

positive expression of CD-138. It is indicative of the dysregulation of 

immunological homeostasis on the local level, which may be the 

cause of disruption of blastocyst implantation processes, 

unsuccessful attempts of ART and lead to early pregnancy loss. 

 Key words: endometrial hyperplasia, endometrial polyps, 

uterine fibroids, ultrasound, hysteroresectoscopy.–  
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МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ЗМІНИ 

ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК З ГІПЕРПРОЛІФЕРАТИВНОЮ 

ПАТОЛОГІЄЮ МАТКИ ТА ПОРУШЕННЯМ 

РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ.  
  

Гіперпроліферативна патологія ендометрія (ГПЕ) займає одне 

з провідних місць у структурі жіночої безплідності, яка у 80 % 

випадків призводить до порушення генеративної функції жінок. 

Мета дослідження: дослідити морфологічні та імуногісто-

хімічні особливості ендометрія у пацієнток з гіперпроліферати-

вною патологією ендометрія та безпліддям. 

Матеріали та методи. Було досліджено 40 зразків ендомет-

рію від жінок з безпліддям і гіперпроліферативною патологією 

ендометрія: 20 зразків ендометрія, отриманих від жінок з без-

пліддям і поліпами ендометрія (1 група) і 20 зразків, отриманих 

від жінок з безпліддям і гіперплазією ендометрію без атипії. Як 

контроль, був обстежений ендометрій 20 здорових жінок.  

Для отримання матеріалу проводили Пайпель-біопсію ендо-

метрію в лютеїнову фазу менструації циклу у жінок основної та 

контрольної групи. Визначали морфологічні та імуногістохіміч-

ні особливості ендометрію у жінок з безпліддям та гіперпролі-

феративною патологією ендометрію. 

Зрізи гістограми фарбували гематоксиліном та еозином, а 

також пікрофуксином за ван Гізоном. Імуногістохімічне дослі-

дження проводили за допомогою полімерного методу вияв-

лення антигену виявлення за допомогою полімеру пероксидази 

UltraVisionQuanto і DAB плюс система виявлення хромогену 

для виявлення експресії моноклональні антитіла до рецепторів 

естрогену і прогестерону, натуральні кіллери СD-56 і СD-138. 

Результати дослідження. Морфологічне дослідження ендо-

метрію жінки при безплідді і гіперпроліферативній патології 

ендометрія виявило ряд патологічних змін: залозисті та залозис-

то-фіброзні поліпи ендометрію (70–80 %), атипова гіперплазія 

ендометрію (10–20 %), дисхроноз сприйнятливості ендометрію 

(40–50 %), морфологічні ознаки хронічного ендометриту, пози-

тивна експресія CD-138 (10 %), а також їх комбінація 

Висновки. У жінок з безпліддям і гіперпроліферативною па-

тологією матки і невдалими спробами ДРТ є виражений дисх-
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роноз сприйнятливості ендометрію на тлі зниження експресії 

природних кілерів ендометрію та позитивна експресія CD-138, 

що вказує на порушення регуляції імунологічного гомеостазу на 

місцевому рівні, який може бути причиною порушення процесів 

імплантації бластоцисти, невдалих спроб АРТ, ранньої втрати 

вагітності. 

Ключові слова: гіперплазія ендометрія, поліпи ендометрія, 

міома матки, ультразвукова діагностика, гістерорезектоскопія.  
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Hyperproliferative pathology of the 

endometrium in women of reproductive age is the 

cause of reduced reproductive potential, especially 

in women with unrealized reproductive plans. At 

present, the problem of atypical hyperplasia and 

endometrial polyps has become particularly 

important due to the increasing frequency of 

pathological processes in the structure of 

gynecological morbidity, which does not have a 

tendency to decrease and reaches up to 17.5% [1, 2].  

There is no consensus on the causes of 

endometrial HPE: one group of researchers adheres 

to the inflammatory theory of their origin, other 

scientists associate it with hormonal disorders, 

including hyperestrogenemia, decreased 

progesterone, and some scientists believe that GPE 

is the result of changes in estrogen receptor 

expression – pathological increase in the local 

endometrial growth in response to circulating 

estrogens [3, 4, 5]. 

A number of studies have shown that chronic 

endometritis (CE) increases the risk of endometrial 

polyps 2.8 times and proves the role of 

inflammation in the development of this pathology, 

forming a clear indication for further management 

of the patient. It is established that the composition 

of subpopulations of endometrial leukocytes in 

chronic endometritis changes under the action of 

inflammatory agents, which corrects the tissue 

effects of hormones, the factors of growth and 

cytokines, affecting the expression of steroid 

hormone receptors in the endometrium [3, 4, 6, 7]. 

Processes associated with chronic inflammation 

indicate a key response of the uterus as a target 

organ for the so-called pathological regeneration; 

that is, the inflammatory factor has an organic 

nature with damage to the structural elements of 

endometrial cells. 

 It is currently unknown which disorders and 

peculiarities of the interaction of hormonal and 

immune systems lead to increased proliferation of 

endometrial cells and the formation of endometrial 

polyps. In turn, it has been proven that chronic 

endometritis (or signs of stromal fibrosis) does not 

increase the likelihood of endometrial hyperplasia 

and proves the role of non-inflammatory genesis in 

its occurrence, confirming the leading pathogenetic 

role of hormonal homeostasis. Atypical endometrial 

hyperplasia is a systemic lesion with an impaired 

physiological cyclic expression of steroid receptors 

in the endometrium, which is functional in nature 

and depends on hormonal imbalance. The question 

of the relationship between the mechanisms that 

regulate proliferation processes and the 

morphofunctional and microbiological features of 

the endometrium remains open [8, 9, 10]. 

Objective: to study the immunohistochemical 

and morphological features of the endometrium in 

patients with hyperproliferative pathology of the 

endometrium and infertility. 

Materials and Methods. The study was 

conducted on the clinical basis of the Department of 

Obstetrics, Gynecology and Family Planning 

Educational and Scientific Medical Institute of 

Sumy State University – Sumy Regional Clinical 

Perinatal Center during 2019–2021. 

Forty endometrial samples from women with 

hyperproliferative pathology were studied: 20 

samples of endometrium obtained from women 
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with infertility and endometrial polyps and 20 

samples obtained from women with infertility and 

endometrial hyperplasia without atypia. The 

endometrium samples of 20 healthy women were 

examined as the control material.  

Pipelle biopsy of the endometrium was 

performed in the luteal phase of the menstrual cycle 

in women with infertility and hyperproliferative 

pathology of the uterus and women in the control 

group. Exclusion criteria were women with severe 

somatic or mental pathology. 

Hysteroscopy was performed on hard fiber 

optics company “KARLSTORZ” from the 7-th to 

the 11-th day of the menstrual cycle, after the 

removal of endometrial tissue, its histological 

examination was performed. The material was fixed 

in a buffered 10% formalin solution. 

Pipelle biopsy was performed on days 18–23 of 

menstrual cycle using an aspiration probe. The 

aspiration probe was inserted into the uterine cavity 

to the bottom area and the contents were aspirated, 

resulting in the effect of “suction” to the walls of 

the uterine cavity and through the existing 

perforation material which enters the probe. The 

resulting material is placed in a vial with a 10% 

solution of neutral formalin. Histological 

examination of endometrium was performed 

according to the generally accepted method at the 

Department of Morphology of Sumy State 

University. The surgical material obtained by 

hysteroscopy and aspiration biopsy of the 

endometrium were subjected to morphological 

examination. The biopsy material was fixed in 10% 

neutral formalin. Further processing was performed 

according to the standard generally accepted unified 

method. Examination of histological preparations 

was performed on a Nikon Eclipse (Ci-E) light 

microscope using a digital video camera according 

to the recommendations of the software 

manufacturer. 

The morphological and immunohistochemical 

features of the endometrium in women with 

infertility and HPE were determined. Histogram 

sections were stained with hematoxylin-eosin 

staining, and picrofuxin (Van Gizon). Pieces of 

endometrium were removed for electron microscopic 

examinations, fixed in 2.5% glutaraldehyde solution 

and postfixed with 1% osmium tetraoxide solution 

on phosphate buffer. Further processing was 

performed according to the generally accepted 

method. Ultrathin sections made on an 

ultramicrotome UMPT-7 were contrasted with 

uranyl acetate, lead citrate according to the Reynolds 

method and studied under an electron microscope 

PEM-125K. An immunohistochemical study was 

performed with the polymer detection method of 

antigen application using the UltraVisionQuanto 

peroxidase polymer and DAB plus chromogen 

detection system to determine the expression of 

monoclonal antibodies to estrogen and progesterone 

receptors, natural killers СD-56 and СD-138. 

The obtained results were processed using 

standard statistical programs on an HP PREMIER 

EXPERIENCE personal computer with Microsoft 

Word 2010. Statistical processing was carried out 

using Statistics 10. 

Results. In the analysis of retrospective data, the 

average age of patients with endometrial hyperplasia 

was 34.7 ± 3.9 (years), in the case of endometrial 

polyps – (29.8 ± 1.5) years, in combined endometrial 

pathology – (31.4 ± 2.9) years. 

Morphological examination of the endometrium 

of women with infertility and hyperproliferative 

pathology of the endometrium revealed a number of 

pathological changes: glandular and glandular-

fibrous polyps of the endometrium (70–80%), 

atypical endometrial hyperplasia (10–20%), 

dyschronosis of endometrial receptivity (40–50%), 

morphological signs of chronic endometritis, 

positive expression of CD-138 (10%), as well as 

their combination. 
 

 

Figure 1 – Group 1. Increased expression of 

estrogen receptors in the nuclei of the epithelium of 

glands and stroma cells 

Discussion. During the histological examination 

of endometrial samples from women of both 

groups, we found endometrial micropolyps in 90% 

of women in group 1 and in 70% of women in 

group 2. A combination of endometrial polyposis, 

morphological signs of luteal phase insufficiency, 

and dyshronosis of glandular changes was found in 
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Figure 2 – Group 2. Increased expression of 

progesterone receptors in the nuclei of the 

epithelium of glands and stroma cells 

30% of endometrial samples in group 1. Focal 

atypical endometrial glandular hyperplasia was 

found in 20% of women in group 2 and 10 % in 

group 1. There was a focal uneven increase in the 

expression of estrogens (up to 90−98%) and 

progesterone receptors (up to 60−70%) in the nuclei 

of glandular epithelium and stroma, especially in 

the group of women of group 1. 

 

Figure 3 – Group 1. Micropolyp of glandular-

stromal type. Hematoxylin-eosin staining 

Expression of СD-56 showed a reduction in 

the endometrial stroma in 80% of group 1 and 

40% of group 2, compared with the control 

group. Increased СD-56 expression in the 

endometrial stroma was observed in 30% of 

endometrial samples of group 2. Positive 

expression of CD-138 in endometrial was shown 

in 10% of samples of both study groups. 

 

CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

Women with infertility and hyperproliferative 

pathology of the uterus and unsuccessful attempts at 

ART have a pronounced dyshronosis of receptivity 

of the endometrium on the background of reduced 

 expression of endometrial natural killers, positive 

expression of CD-138 It is indicative of the 

dysregulation of immunological homeostasis at the 

local level, which may be the cause of disruption of 

blastocyst implantation processes, unsuccessful 

attempts of ART, and lead to early pregnancy loss. 

 

PROSPECTS FOR FUTURE RESEARCH / ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

With regard to the women coming to a gynecol-

ogist with menstrual disorders, it is necessary to 

pay attention to the presence of HPE, and if women 

have chronic inflammatory diseases of the genitals 

organs, sanitation of these foci should be suggested 

in order to improve reproductive health. The risk 

assessment of gynecological diseases showed that 

the greatest attention should be paid to improving 

the diagnosis of endometriosis, as well as the pre-

vention and treatment of oncological diseases of the 

female genital organs in order to prevent infertility.
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DETERMINATION OF THE INFLUENCE MECHANISMS OF 

SUCCINIC ACID-BASED DRUG ON IMPROVING THE 

STATE OF ERYTHROCYTE LINK OF OXYGEN 

TRANSPORT DURING AEROBIC PHYSICAL LOADS. 
 

Introduction. Strenuous aerobic work inherent to cyclical sports 

requires adequate oxygenation of the athletes’ working muscles. One 

of the ways to improve the oxygen transport function of blood is to 

optimize the structural and functional state of erythrocytes, for 

example, by using succinic acid in the form of the medical drug 

Armadin Long. This pharmacological drug is widespread in clinical 

practice for treating hypoxic and ischemic conditions, and very little is 

known about its use for improving the condition of the erythrocytes in 

the blood of athletes, which determined the relevance of this study. 

The objective of the study was to assess the feasibility and 

effectiveness of using the medical drug Armadine Long to improve the 

state of the erythrocyte link of the blood oxygen transport system 

during aerobic exercise. 

Materials and Methods. A randomized blinded placebo-

controlled trial included 40 male middle-distance runners (aerobic 

discipline of athletics). The subjects were divided into two subgroups 

matched for number, age, and anthropometric characteristics (strats). 

In this work, laboratory methods were used, including hematological 

tests (in particular, hemoglobin and erythrocytes level measurement 

and erythrocyte characteristics evaluation), as well as biochemical 

method: the study of prooxidant and antioxidant balance (activity of 

lipid peroxidation according to changes in the content of maloniс 

dialdehyde and antioxidant protection according to changes in the 

concentration of reduced glutathione) and functional characteristics of 

erythrocyte membranes (permeability, sorption capacity, sorption 

capacity of the glycocalyx) as well as evaluation of the main 

components of lipid and protein composition of red blood cell 

membranes. Pedagogical research methods were based on the 

determination of relative aerobic capacity using the generally accepted 

PWC170 test. 

Results of the study. During 21 days of intensive loads, an almost 

two-fold increase in contents of malonic dialdehyde was observed with 

a parallel decrease in reduced glutathione content by 23.5 % during 

aerobic loads. At the same time, there was a deterioration of the 
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functional characteristics of erythrocytes and a decrease in the relative 

aerobic capacity in comparison with the baseline data. 

The use of the medical drug Armadine Long at a dose of 600 mg 

per day improved the indicated characteristics of erythrocytes. At the 

same time, there were positive changes in the protein and lipid state of 

the erythrocyte membranes, and the athletes’ aerobic power increased 

by 38.7%. It substantiates the high ergogenic ability of succinic acid, 

which is based on the normalization of the lipoperoxidation process 

and the improvement of the structural and functional characteristics of 

erythrocyte membranes. 

Keywords: aerobic loads, succinic acid, oxygen transport function 

of blood, erythrocyte membranes, lipid peroxidation.–  
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ ЗАСОБУ НА 

ОСНОВІ БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ НА ПОКРАЩЕННЯ 

СТАНУ ЕРИТРОЦИТАРНОЇ ЛАНКИ ТРАНСПОРТУ 

КИСНЮ ЗА АЕРОБНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ.  
  

Вступ. Напружена аеробна робота, що притаманна цикліч-

ним видам спорту, потребує адекватного забезпечення киснем 

працюючих м’язів спортсменів. Одним з шляхів поліпшення 

кисень-транспортної функції крові є оптимізація структурно-

функціонального стану еритроцитів, наприклад, шляхом засто-

сування бурштинової кислоти у вигляді препарату «Aрмадін 

лонг». Цей фармакологічний засіб широко розповсюджений в 

клінічній практиці для лікування гіпоксичних та ішемічних ста-

нів, а щодо його застосування для покращeння стану еритроци-

тарної ланки крові у спортсменів відомо дуже мало, що й обу-

мовило актуальність даного дослідження. 

Основною метою дослідження було формування оцінки до-

цільності та ефективності використання препарату «Aрмадін 

лонг» для покращення стану еритроцитарної ланки кисень-

транспортної системи крові за фізичних навантажень аеробного 

характеру. 

Матеріали та методи. У рандомізованому сліпому плацебо-

контрольованому дослідженні взяли участь 40 чоловіків, що 

спеціалізуються у бігу на середні дистанції (аеробна дисципліна 

легкої атлетики). Учасників дослідження було розподілено на 

дві рівноцінні за кількістю, віком та антропометричними харак-

теристиками підгрупи (страти). У роботі було використано ла-

бораторні методи, включаючи гематологічні із визначенням вмі-

сту гемоглобіну, еритроцитів та еритроцитарних характеристик, 

та біохімічні із застосуванням методик вивчення прооксидант-

но-антиоксидантної рівноваги (активність процесів перекисного 

окиснення ліпідів за змінами вмісту малонового діальдегіду та 

антиоксидантний захист за змінами вмісту відновленого глута-

тіону) й функціональних характеристик мембран еритроцитів 

(проникність, їхня сорбційна здатність, сорбційна ємність гліко-

каліксу) та оцінки основних складових ліпідного та білкового 
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складу мембран червоних клітин крові. Педагогічні методи дос-

лідження базувалися на визначенні відносної аеробної потужно-

сті із використанням загальноприйнятого тесту PWC170. 

Результати дослідження. У динаміці 21-денних інтенсивних 

навантажень було встановлено збільшення практично удвічі 

вмісту малонового діальдегіду з паралельним зниженням на 

23,5 % вмісту відновленого глутатіону в мембрані еритроцитів. 

Паралельно спостерігалося погіршення функціональних харак-

теристик еритроцитів та зниження відносної аеробної потужно-

сті спортсменів порівняно з вихідними, до початку дослідження, 

даними. Застосування препарату «Aрмадін лонг» у дозуванні 

600 мг на добу приводило до покращeння вказаних характеристик 

еритроцитів. Водночас спостерігалися позитивні зрушення щодо 

білкового та ліпідного стану мембран еритроцитів і на 38,7 % 

зростала аеробна потужність спортсменів. Це обґрунтовує високу 

ергогенну здатність бурштинової кислоти, що базується на нор-

малізації процесу ліпопереокиснення й покращeнні структурно-

функціональних характеристик мембран еритроцитів. 

Ключові слова: аеробні навантаження, бурштинова кислота, 

кисеньтранспортна функція крові, мембрана еритроцитів, пере-

кисне окиснення ліпідів.  
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Скорочення 

ВРО − вільно-радикальне окиснення 

ЕФЗ − ергогенні фармакологічні засоби 

МДА − малоновий діальдегід 

ОС − окисний стрес 

ПАР − прооксидантно-антиоксидантна рів-

новага 

ПМЕ − проникність мембран еритроцитів 

ПОЛ − перекисне окиснення ліпідів 

СЄГ − сорбційна ємність глікокаліксу 

СЗЕ − сорбційна здатність еритроцитів 

ФЛ − фосфоліпіди
 

ХС − холестерин 

GSH − відновлений глутатіон 

МСV − середній об’єм еритроцитів 
 

МСН − абсолютний середній вміст гемогло-

біну в еритроциті 

PWC170 – аеробна потужність м'язової роботи 

при ЧСС 170 уд∙хв
-1 

RDW-CD − ступень анізоцитозу еритроцитів 

Сучасний рівень підготовки спортсменів ви-

магає докладання під час тренувань та змагань 

зусиль, які знаходяться на фізіологічній межі 

можливостей організму людини, що може до-

сить часто призводити до появи суттєвих пору-

шень в системі гомеостазу, що виникають в 

умовах напруженої та регулярної роботи м’язів 

[1, 2]. Регулярні та тривалі фізичні навантажен-

ня високої інтенсивності достатньо часто нега-

тивно впливають на процеси кровотворення, що 

відбивається на погіршенні стану еритроцитар-

ної ланки транспорту кисню й, як наслідок, 

зниженні загальної та спеціальної, в першу чер-

гу, аеробної працездатності. Як свідчать дані 

літератури, кваліфіковані спортсмени достатньо 

часто також мають прояви «спортивної анемії» з 

різноманітним ґенезом (від залізодефіцитної до 

метаболічної) [3, 4, 5]. 

Одним із поширених проявів впливу фізич-

них навантажень, особливо аеробного характе-

ру, є інтенсифікація процесів перекисного окис-

нення ліпідів (ПОЛ) [6]. Поряд із окисненням 
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субстратів у тканинах організму, яке перебігає в 

мітохондріях, у мембранах клітин постійно від-

бувається вільнорадикальне окиснення (ВРО) 

органічних речовин [7]. Активація ВРО ліпідів 

клітинних мембран, в тому числі, еритроцитар-

них, може бути показником первинної метабо-

лічної відповіді організму на різноманітні екст-

ремальні чинники [8], зокрема, на інтенсивні 

фізичні навантаження.  

Педагогічні чинники, які регламентують 

планомірне збільшення напруженості тренува-

льної роботи, слугують факторами, що відобра-

жають успішність тренувального процесу [9б 

10], а також результативність у змаганнях і да-

ють змогу керувати цими показниками [11]. У 

цьому аспекті визначення параметрів загальної 

та спеціальної працездатності є достатньо інфо-

рмативним для вирішення питання щодо доці-

льності та ефективності використання позатре-

нувальних ергогенних засобів, а саме ергоген-

них фармакологічних засобів (ЕФЗ) [12], у тому 

числі, з антиоксидантною спрямованістю дії 

[13]. 

Застосування засобів на основі бурштинової 

кислоти, що є одним з субстратів циклу Кребса, 

позитивно впливає на працездатність спортсме-

нів, здійснює виражену антиоксидантну дію, а 

також володіє багатогранним впливом на різні 

боки обміну речовин, що є цілком обґрунтова-

ним та ефективним методом зростання працез-

датності кваліфікованих спортсменів [14, 15]. 

Проте вплив на аеробну фізичну працездатність, 

яка значною мірою реалізується через інтенсив-

ність транспорту кисню еритроцитами, вивче-

ний на сьогодні недостатньо. 

Цей факт привертає на себе увагу тому, що 

доставка кисню до працюючих м’язів спортсме-

на є у числі тих основних факторів, які обмежує 

фізичну працездатність і витривалість. Оскільки 

іншого транспортного шляху, крім використан-

ня молекули гемоглобіну як переносника кисню, 

в організмі не існує [16], зниження вмісту цього 

білка у спортсменів є дуже важливим чинником, 

що впливає на погіршення показників фізичної 

працездатності [17]. 

Складний комплекс біохімічних взаємодій 

складових плазматичної мембрани, що зміню-

ються під впливом інтенсивного фізичного на-

вантаження, приводить до того, що в крові істо-

тно збільшується кількість еритроцитів велико-

го об’єму, концентрація гемоглобіну в яких ни-

жче норми. Поява маленьких, зморщених ерит-

роцитів теж приводить до зниження вмісту фізі-

ологічно активного гемоглобіну в еритроциті, 

оскільки супроводжується деформацією його 

молекули і здатності зв’язувати кисень [18]. В 

останні роки доведено, що порушення стану 

мембрани за окисного стресу (ОС) будь-якого 

ґенезу [19], зокрема і при фізичних навантажен-

нях, неминуче спричиняє порушення четвер-

тинної структури молекули гемоглобіну, і, пос-

лідовно, розвиток метаболічної анемії [20], що 

послідовно призведе до змін кисень-

транспортної функції крові та зниження загаль-

ної та спеціальної (аеробної) фізичної працездат-

ності. 

Тому логічно припустити, що застосування 

препаратів на основі бурштинової кислоти, які 

мають позитивний вплив на структуру мембра-

ни червоних клітин крові, є патогенетично об-

ґрунтованим шляхом покращення переносу ки-

сню до працюючих м’язів спортсмена.  

Мета дослідження − оцінити доцільність та 

ефективність використання препарату «Aрмадін 

лонг» для покращення стану еритроцитарної 

ланки кисень-транспортної системи крові за 

фізичних навантажень аеробного характеру. 

Матеріали та методи 

Дослідження було проведено у представни-

ків легкої атлетики (циклічний вид спорту з пе-

реважно аеробним механізмом енергозабезпе-

чення м’язової діяльності) і було спрямовано на 

визначення механізмів реалізації ергогенних 

властивостей бурштинової кислоти. Для цього 

застосовували препарат «Aрмадін лонг» (300 мг; 

хімічна структура діючої речовини − 2-етил-6-

метил-3-гідроксипіридину сукцинат; виробник 

ООО «Мікрохім», Україна). 

У дослідженні взяли участь 40 чоловіків − 

бігунів на середні дистанції віком від 19 до 25 

років (22,3 ± 3,8 роки), що мали спортивну ква-

ліфікацію «І розряд» i «кандидат у майстри спо-

рту України − КМСУ», рандомізованих на дві 

репрезентативні за кількістю, антропометрич-

ними характеристиками, віком та кваліфікацією 

підгрупи. Рандомізація учасників дослідження 

відповідала обов’язковим умовам, прийнятим у 

спортивній фармакології: для проведення дослі-

джень у практиці спортивної підготовки кіль-

кість обстежуваних має складати не менше шес-

ти осіб у кожній підгрупі; стать – чоловіча; рі-

вень кваліфікації – не нижчий за І розряд; конт-

рольна підгрупа за складом має бути ідентична 

дослідній; проведення досліджень здійснено у 

ході уніфікованого тренувального процесу [21]. 

Учасники основної підгрупи (20 осіб), крім за-
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гальноприйнятого фармакологічного забезпе-

чення (пластичні та енергетичні субстрати, ві-

тамінні препарати, адаптогени, імуномодулято-

ри), отримували додатково «Aрмадін лонг» по 3 

капсули на добу протягом 21-денного періоду 

підготовки, а спортсмени контрольної підгрупи 

(20 осіб) – замість препарату «Aрмадін лонг» 

застосовували плацебо (капсула з крохмалем). 

Хоча в інструкції виробника зазначено, що до-

бова доза препарату «Aрмадін лонг» дорівнює 

600 мг, проте, відомо про можливість безпечно 

збільшувати дозування метаболітотропних за-

собів у спорті терміном на 3−4 тижні [22]. Саме 

з цього ми виходили при використанні більшого, 

ніж звичайно, добового дозування препарату. 

Дослідження виконували відповідно до Кон-

венції Ради Європи «Про захист прав людини та 

людської гідності у зв'язку із застосуванням до-

сягнень біології та медицини: Конвенція про 

права людини та біомедичні (ETS № 164)» від 

04.04.1997 р. та Положень Гельсінської декла-

рації Всесвітньої медичної асоціації (2008). З 

учасниками випробувань ЕФЗ було підписано 

«Інформовану згоду», в якій спортсмени підтве-

рджували свою добровільну згоду на участь у 

дослідженні після ознайомлення з усіма його 

особливостями, які можуть вплинути на їх ви-

рішення (Постанова МОЗ України «Про затвер-

дження документів з питань стандартизації, ре-

єстрації та проведення клінічних випробувань 

лікарських засобів» 42-7.0: 2005, п.3.3 від 

22.07.2005 р. № 373). «Інформована згода» пе-

редбачала також гарантію організаторів дослі-

дження, що даний ЕФЗ не належить до переліку 

заборонених WADA субстанцій. 

Динамічні обстеження спортсменів, вклю-

чаючи лабораторну діагностику, проводили 

протягом до початку і по закінченні прийому 

ЕФЗ. Комплекс лабораторних досліджень під 

час оцінки впливу препарату «Aрмадін лонг» на 

еритроцитарну ланку транспорту кисню та ае-

робну працездатність включав гематологічний 

аналіз із визначенням еритроцитарних характе-

ристик (вміст еритроцитів, гемоглобіну, серед-

нього об’єму еритроцитів − МСV, абсолютного 

середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті – 

МСН, ступеня анізоцитозу еритроцитів − RDW-

CD), а також біохімічні дослідження проокси-

дантно-антиоксидантної рівноваги та структур-

но-функціонального стану, ліпідного та білко-

вого складу на мембранному рівні (на моделі 

«тіней» еритроцитів).  

Матеріал для досліджень у спортсменів 

отримували зі зразків периферичної венозної 

крові, взятої ранком натщесерце у стані спокою 

без попереднього фізичного навантаження. Для 

досліджень застосовували суспензію тіней ери-

троцитів, які отримували за методом [23]. Оцін-

ку ПАР безпосередньо у мембранах проводили 

за змінами активності перекисного окислення 

ліпідів та ступеня антиоксидантного захисту. 

Визначення активності ліпопереокиснення у 

мембрані еритроцитів проводили шляхом дослі-

дження вмісту одного з тіобарбітурат-активних 

продуктів – малонового діальдегіду (МДА) із 

спектрофотометричним визначенням різниці 

поглинання при довжинах хвиль 532 і 580 нм 

[24]. Антиоксидантну активність досліджували 

за змінами вмісту відновленого глутатіону 

(GSH) після інкубації еритроцитарної суспензії з 

реактивом Еллмана при вимірюванні оптичної 

густини утвореного продукту реакції (тіонітро-

фенильні аніони) при довжині хвилі 412 нм [25]. 

Функціональні властивості мембран еритро-

цитів характеризували за змінами їх сорбційної 

здатності (СЗЕ), яку визначали по інтенсивності 

сорбції вітального барвника метиленового си-

нього при довжині хвилі 630 нм, проникності 

мембран (ПМЕ) за ступенем сечовинного гідро-

лізу еритроцитів, сорбційної ємності глікокалік-

су (СЄГ) для альціанового синього («Loba 

Chemie», Австрія), який є катіонним барвником 

фталоціанінової підгрупи та має здатність 

зв’язуватися з гліколіпідами, глікопротеїдами та 

кислими мукополісахаридами у кількості, що 

пропорційна вмісту білків і вуглеводів у гліко-

каліксі, відображаючи ступінь його в’язкості 

[26, 27]. Крім того, в мембранах визначали вміст 

вільного холестеролу (ХС) за методом, який 

ґрунтується на реакції кольорового реактиву з 

цим ліпідом, та наступним вимірюванням опти-

чної густини при довжині хвилі 560 нм [28] і 

фосфоліпідний склад (ФЛ) мембран еритроцитів 

після спалювання хлороформенного шару мем-

бран і наступного визначення на спектрофото-

метрі при довжині хвилі 820 нм вмісту накопи-

ченого фосфору (в мікрограмах на 1 г еритроци-

тарної суспензії) [29]. Склад білків мембран, 

застосовуючи для класифікації білкових фрак-

цій номенклатуру G. Fairbanks, вивчали за мето-

дом електрофорезу в поліакриламідному гелі за 

U. Laemmli, як описано в роботі [30]. Загальний 

вміст білка в мембрані визначали за методом 

Лоури.  
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Педагогічні дослідження щодо визначення 

впливу препарату на основі бурштинової кисло-

ти на показники фізичної працездатності спорт-

сменів за тестом PWC170 було проведено завіду-

вачем кафедри фізичного виховання, спорту і 

здоровʼя кандидатом наук з фізичного вихован-

ня і спорту доцентом Р. В. Головащенком. По-

казник PWC170, який переважно характеризує 

аеробну фізичну працездатність з максимальним 

споживанням кисню, досліджували методом 

велоергометрії із використанням загальноєвро-

пейського тест для оцінки фізичного стану 

спортсменів [31]. Для проведення тесту PWC170 

застосовували велоергометр "Kettler E-3" 

(«KETTLER», Німеччина). З метою уніфікації 

даних проводили розрахунок відносної аеробної 

потужності (вPWC170), виходячи з маси тіла 

спортсменів. 

Отримані дані обробляли за загальноприйня-

тими методами математичної статистики. Роз-

рахунки проводили із використанням 

комп’ютерних інтегрованих статистичних та 

графічних пакетів Microsoft Excel XP та ліцен-

зійної програми GraphPadInStat (GraphPad 

Software, USA). Під час обробки отриманих да-

них вираховували: середнє арифметичне зна-

чення M, середнє квадратичне відхилення S 

(стандартне відхилення). Оцінку відповідності 

показників нормальному закону розподілу пере-

віряли за допомогою критерію Шапіро-Уїлкі. 

Для визначення статистичної значущості різниці 

між показниками вибірок використовувався 

критерій Стьюдента (t), коли розподіл вибірок 

відповідав нормальному закону розподілу, та 

непараметричні критерії Вілкоксона та Манна-

Вітні – коли не відповідав розподілу Гауса. За-

давався рівень надійності Р = 95 % (р = 0,05). 

Обрахування коефіцієнтів кореляції (r) прово-

дили за допомогою прикладного пакету програм 

«Excel 97». 

Результати досліджень та обговорення 

Результати наших досліджень свідчать, що 

використання протягом 21-денного мезоциклу 

«Aрмадіну лонг» у динаміці навантажень при-

водить до змін вмісту еритроцитів, гемоглобіну, 

значень еритроцитарних індексів та біохімічних 

показників, що відображають стан клітинних 

мембран еритроцитів (табл. 1). 

Таблиця 1 – Зміни показників фізичної працездатності та еритроцитарних характеристик під впливом 

«Aрмадіну лонг» у динаміці фізичних навантажень 

Показники 

Підгрупи спортсменів та етап дослідження 

усі спортсмени 

разом до початку 

досліджень (n = 40) 

по закінченні дослідження 

І плацебо-

контрольна 

(n = 20) 

ІІ основна 

(n = 20) 

значення показників (M ± S) 

Відносна аеробна потужність (вPWC170), 

вткг
-1 18,21 ± 0,16 16,44 ± 0,19* 22,18 ± 0,24* 

Кількість еритроцитів, 10
12
л

-1
 4,21 ± 0,24 4,76 ± 0,12* 5,21 ± 0,22

#
 

Гемоглобін, гл
-1

 134,6 ± 7,8 146,8 ± 4,5 157,7 ± 2,5
#
 

Середній об’єм еритроцитів, фл 80,2 ± 1,1 87,3 ± 1,4* 82,7 ± 1,5
#
 

Абсолютний вміст гемоглобіну в еритро-

циті (МСНС), пг 
28,6 ± 1,3 31,4 ± 1,6 34,2 ± 0,5

#
 

Анізоцитоз (CD-RW), % 13,2 ± 2,5 16,8 ± 2,5* 14,6 ± 1,5
#
 

МДА, нмоль10
6
ер. 3,67 ± 0,10 7,56 ± 0,45* 4,95 ± 0,42

#
 

GSH, 10
12

ммольер.
-1

 2,39 ± 0,08 1,83 ± 0,11* 2,51 ± 0,14
#
 

СЗЕ, % 19,8 ± 2,1 33,4 ± 2,3* 26,8 ± 1,6
#
 

ПМЕ, ум. од.  11,6 ± 2,8 19,23 ± 1,96* 13,12 ± 0,14
#
 

СЄГ, 10
-12

 гер
-1

. 3,21 ± 0,12 5,06 ± 0,32* 4,22±0,46
#
 

Примітки: * – статистично достовірно (P < 0,05) порівняно з даними у спортсменів до початку дослідження; # – ста-

тистично достовірно (P < 0,05) порівняно з даними у контрольній підгрупі  
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Було встановлено, що вплив тренувального 

процесу аеробної спрямованості в контрольній 

підгрупі хоча й приводить до збільшення вмісту 

еритроцитів і помітної тенденції до зростання 

рівня гемоглобіну, проте водночас відбувається 

накопичення продуктів ПОЛ у вигляді МДА зі 

зниженням вмісту основного неферментативного 

антиоксиданту мембран GSH. Це супроводжу-

ється погіршенням структурно-функціонального 

стану еритроцитарних мембран та негативно 

відбивається на їх агрегаційних здатностях (СЗЕ 

зростає майже удвічі), що є чинником зниження 

швидкості кровообігу в кровоносних судинах. 

Слід зазначити, що інтенсивні фізичні наванта-

ження у спортсменів контрольної підгрупи при-

зводять до достовірного зростання показника 

анізоцитозу на 27,3 % проти вихідних даних, що 

обумовлено змінами розміру еритроцитів за по-

рушення ПАР в мембранах еритроцитів [32]. В 

основній підгрупі зростання цього показника 

становить лише 13,1 % порівняно з даними пла-

цебо-контролю, і це полегшує просування ерит-

роцитів по мілким кровоносним судинам [33, 34]. 

Застосування «Aрмадіну лонг» в основній підг-

рупі спортсменів не тільки спричиняє опосеред-

кований позитивний вплив на еритропоез, але й 

покращує структурно-функціональний стан клі-

тинних мембран еритроцитів, що обумовлено 

наявністю у ЕФЗ антиоксидантних та мембра-

нопротекторних властивостей. Це супроводжу-

ється зростанням аеробної складової фізичної 

працездатності, що відображає достовірне збі-

льшення відносної аеробної потужності PWC170 

на 38,7 % у спортсменів основної підгрупи по-

рівняно з даними плацебо-контролю і навіть на 

21,8 % перевищує вихідні, до початку дослі-

дження, дані. Для уточнення механізму цього 

явища було проведено визначення рівню ХС та 

сумарного вмісту ФЛ, яке показало, що в конт-

рольній підгрупі збільшується вміст ХС при 

одночасному зниженні загального вмісту ФЛ 

(абсолютного та відносного) в мембрані ерит-

роцитів (табл. 2). 

Таблиця 2 – Зміни вмісту вільного холестеролу і фосфоліпідів та їх співвідношення у мембранах ери-

троцитів спортсменів під впливом препарату «Aрмадін лонг»  

Показники 

Підгрупи спортсменів та етап дослідження 

усі спортсмени разом 

до початку досліджень 

(n = 40) 

по закінченні мезоциклу 

І плацебо-

контрольна 

(n = 20) 

ІІ основна 

(n = 20) 

значення показників (M ± S) 

ХС, мкмольмг
-1

 білка 0,40 ± 0,04 0,66 ± 0,03* 0,53 ± 0,02
#
 

ФЛ, мкмоль фосфорамг
-1

 білка 1,65 ± 0,12 0,26 ± 0,02* 1,20 ± 0,03
#
 

Cпіввідношення ХС/ ФЛ 0,242 ± 0,008 2,538 ± 0,011* 0,442 ± 0,005
#
 

Примітки: * – статистично достовірно (P < 0,05) порівняно з даними до початку досліджень; # − статистично дос-

товірно (P < 0,05) порівняно з даними у спортсменів І підгрупи (використано непараметричні критерії розбіжності) 

Як відомо, активація метаболічних процесів, 

в першу чергу, зміни ПАР, які супроводжуються 

суттєвим зниженням рази вмісту фосфоліпідів 

(при зростанні кількості їхніх окислених форм), 

зрушенням співвідношення «холесте-

рол / фосфоліпіди» і ліпід-білкової взаємодії з 

наступним формуванням жорсткої мембрани та 

деформацією червоних клітин, є одним з чинни-

ків зменшення оксигенації тканин [35]. У наших 

дослідженнях встановлено, що спостерігається 

суттєве − у 6,34 рази − зниження вмісту ФЛ, 

зростання рівня загального ХС й зменшення 

результуючого показника ліпідного обміну в 

структурі мембран − значення співвідношення 

ХС / ФЛ − під час тренувального процесу бігу-

нів при переважно аеробному механізмі забез-

печення скорочення скелетних мʼязів з високим 

споживанням кисню (див. табл. 2), а, слід, й ак-

тивізацією ВРО [7, 8], що вказує на порушення 

структури ліпід-білкового бішару мембрани та 

не суперечить даним літератури відносно пере-

будови плазмолеми внаслідок ОС та інших ме-

таболічних зрушень за інтенсивних фізичних 

навантажень [36]. Застосування препарату 

«Aрмадін лонг» позитивно впливає на перебу-

дову ліпідного шару мембран, що віддзеркалю-
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ється у кінцевому наслідку нормалізацією спів-

відношення «ХС / ФЛ». 

Крім того, було проведено визначення змін 

білкового складу мембрани еритроцитів у 

спортсменів при застосуванні «Aрмадіну лонг» 

у динаміці тренувань (рис. 1). Отримані дані 

свідчать, що інтенсивні фізичні навантаження 

супроводжуються зростанням відносних показ-

ників вмісту скелетних білків у мембранній 

композиції порівняно з вихідними даними. В 

той же час по закінченні періоду дослідження в 

мембрані еритроцитів спортсменів І підгрупи 

(плацебо-контроль), порівняно з показниками у 

спортсменів основної (ІІ) підгрупи, значно зрос-

тає рівень α-спектрину та знижується  анкірину 

та тропоміозину. 

 

 

Рисунок 1 – Зміни відносного вмісту скелетних білків мембрани еритроцитів у спортсменів при за-

стосуванні препарату «Aрмадін лонг» у динаміці фізичних навантажень 

Зростання кількості спектрину, одного з ос-

новних високомолекулярних білків мембрани, 

який утворює разом з актином білкову сітку на 

її поверхні, свідчить про більш щільне, порівня-

но з нормою, упакування мембранного білка, що 

може призводити до зниження об’єму еритро-

цитів та їхньої здатності до деформації. При 

одночасному зменшенні кількості анкірину, ос-

новного глікопротеїду мембрани, змінюються 

функціональні властивості мембран, в першу 

чергу, їх текучість, порушується трансмембран-

ний транспорт води, катіонів, різних ферментів 

[37]. 

Таким чином, можна стверджувати, що під 

дією «Aрмадіну лонг» відбувається нормаліза-

ція ПАР, яке порушується при окисному стресі 

будь-якого ґенезу [38, 39], у тому числі, при 

інтенсивних і тривалих фізичних навантаженнях 

[40], в плазматичних мембранах взагалі та ерит-

роцитарних, зокрема [41]. Тобто можна з вели-

ким ступенем ймовірності резюмувати, що ко-

рекція функціонального стану еритроцитарних 

мембран вказує на прискорення кровообігу по 

мікросудинах та збільшення кисневої насичено-

сті тканин [42]. Функціональний стан мембран 

еритроцитів разом зі зниженням показника ані-

зоцитозу, зафіксованому у нашому дослідженні, 

є, як вказують дані літератури, визначальними 

позитивними факторами для покращання ерит-

роцитарної ланки кисень-транспортної функції 

крові [43]. 

Одним із запропонованих ще в 2010 р. 

S. P. Dufour зi співавторами механізмів регуляції 

кровообігу в скелетних м’язах та насиченості їх 

киснем є саме зміни в еритроцитарній ланці 

[44], що знайшло підтвердження у більш пізніх 

дослідженнях [45] Якщо ж розглядати мембрану 

еритроцита не як мембрану специфічної клітини 

крові, а як відображення загального пулу клі-

тинних мембран організму, то слід констатува-

ти, що їхній структурно-функціональний стан 

тісно пов’язаний із синтезом АТФ у клітинах, 

тобто «Aрмадін лонг» може мати опосередкова-

ний вплив на механізм енергозабезпечення 

м’язової діяльності [46]. 

Наявність відомих залежностей між фарма-

кологічною ефективністю антиоксидантних 

препаратів спортсменів [47] та їх здатністю 

стимулювати фізичну працездатність та витри-

валість спортсменів [48], стали підґрунтям для 

проведення багатофакторного кореляційного 

аналізу у спортсменів при прийомі армаді-
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ну лонг між вPWC170, з одного боку, та показни-

ками гематологічного гомеостазу, що вивча-

лись, з іншого. Результати підрахунків довели, 

що найбільш значущі кореляційні залежності 

існують між вPWC170 та MCH (+0,81, P < 0,01), 

мда (-0,77, P < 0,05), GSH (+0,84, P < 0,05) та 

СЗЕ (-0,88, P < 0,01). Тобто результати матема-

тичного аналізу теж підтверджують наявність 

взаємозалежності між вираженістю антиоксида-

нтної, еритропоетичної та мембранопротектив-

ної дії «Aрмадіну лонг» та аеробною працездат-

ністю спортсменів. 

 

CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

Таким чином, отримані дані свідчать, що за-

стосування препарату «Aрмадін лонг» дає мож-

ливість покращення показників аеробної праце-

здатності спортсменів. Ми вважаємо, що засто-

сування цього метаболітотропного препарату не 

повинне бути «прив’язано» к визначеному пері-

оду підготовки, й він може бути використаний, 

залежно від індивідуальних характеристик та 

завдань тренувальної роботи, протягом всього 

річного макроциклу підготовки, в тому числі, 

для покращення переносу транспорту кисню до 

працюючих м’язів спортсменів. 

 

PROSPECTS FOR FUTURE RESEARCH / ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Перспективи подальших досліджень поля-

гають у більш детальному вивченні впливу пре-

парату «Aрмадін лонг» та інших субстанцій на 

основі похідних бурштинової кислоти на тонкі 

біохімічні процеси, що відбуваються у клітинах 

організму за інтенсивних фізичних наванта-

жень, а оцінки дії препарату за ситуацій, 

повʼязаних з проведенням фізіотерапевтичних 

втручань у спортсменів. 
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THE EFFECT OF ANTIOXIDANT THERAPY ON 

THE CHANGES OF CLINICAL AND LABORATORY 

PARAMETERS IN ALCOHOL DRINKERS WITH 

PULMONARY TUBERCULOSIS  
 

Objective. Determination of the effect of antioxidants on 

clinical and laboratory parameters in alcohol drinkers with 

infiltrative newly-diagnosed pulmonary tuberculosis (PTB). 

Materials and Methods. 109 patients with newly-diagnosed 

PTB were examined. All patients underwent a comprehensive 

medical examination, immunological blood tests, determination 

of the parameters of the oxidative stress-antioxidant defense 

system. Patients were divided into three main groups, depending 

on the level of alcohol consumption. Patients in each of the 

three groups were further divided into two subgroups depending 

on the treatment regimen. Statistical analysis was performed 

using the STATISTICA program. 

Results. In patients who received standard therapy, 

increased alcohol consumption was associated with a decrease 

in the positive changes of the majority of inflammation and 

immune status indicators. This trend, in particular, was observed 

with regard to the progress of the decay cavities closure, 

persistence of cough complaints, changes in indicators of the 

immune-inflammatory (CRP, CD8+, CD4/CD8, PAMW, IPC) 

and oxidative status (SOD, GPX) (p ≤ 0.05). After the 

antioxidants had been added, the best improvement of immune-

inflammatory and oxidative status was observed in group 2 (p ≤ 

0.05). Additional antioxidant therapy in patients with newly-

diagnosed PTB, regardless of alcohol consumption, contributed 

to better positive dynamics of cellular immunity, oxidative 

stress, and endogenous intoxication. 

Conclusions. The addition of antioxidant drugs to the 

standard therapy of patients with newly-diagnosed PTB was 

accompanied by improved clinical and radiological, oxidative 

and immune-inflammatory parameters. Antioxidant therapy in 

such patients, regardless of the initial level of alcohol 

consumption, promoted better positive dynamics of phagocytic 

and enzymatic activity of neutrophils, oxidative stress, and 

endogenous intoxication. The best changes in immune-
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inflammatory and oxidative status among patients taking 

antioxidants were observed in those who took alcohol at a 

health-threatening level. 

Keywords: tuberculosis, alcohol consumption, antioxidants, 

immunity, oxidative stress.–  
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ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДИНАМІКУ 

КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ 

У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ВЖИВАЮЧИХ 

АЛКОГОЛЬ.  
  

Мета. Визначення впливу антиоксидантів на клінічні та лабо-

раторні показники у хворих, що вживають алкоголь, із вперше 

діагностованим інфільтративним туберкульозом легень (ВДТБЛ). 

Матеріали та методи. Обстежено 109 хворих чоловіків з 

ВДТБЛ. Усім пацієнтам проведене комплексне обстеження, іму-

нологічні дослідження крові, визначення параметрів системи ок-

сидативний стрес–антиоксидантний захист. Пацієнтів, залежно 

від рівня вживання алкоголю, поділено на три основні групи. 

Хворі кожної з трьох груп додатково розділені на дві підгрупи 

залежно від схеми лікування. Статистичний аналіз проведено за 

допомогою програми STATISTICA.  

Результати. Пацієнти, які отримували стандартну терапію, 

при збільшенні рівня споживання алкоголю мали зменшення по-

зитивної динаміки переважної більшості показників запалення та 

імунного статусу. Така тенденція, зокрема, спостерігалася у ди-

наміці закриття порожнин розпаду, збереженні скарг на кашель, 

зміні показників імунозапального (СРБ, CD8+, CD4/CD8, ПСММ, 

ІЗФ) та окисного статусів (СОД, GPX) (p ≤ 0,05). При додаванні 

антиоксидантів краща динаміка показників імунозапального та 

окисного статусів спостерігалась у групі 2 (p ≤ 0,05). Додаткова 

терапія антиоксидантами у хворих на ВДТБЛ, незалежно від рів-

ня вживання алкоголю, сприяла кращій позитивній динаміці по-

казників клітинного імунітету, окисного стресу та ендогенної 

інтоксикації. 

Висновки. Включення антиоксидантних препаратів до схеми 

стандартної терапії хворих ВДТБЛ супроводжуються поліпшен-

ням клініко-рентгенологічних, окислювальних і імунозапальних 

параметрів. Терапія антиоксидантами у таких хворих, незалежно 

від вихідного рівня вживання алкоголю, сприяє кращій позитив-

ній динаміці показників фагоцитарної та ферментативної актив-

ності нейтрофілів, окисного стресу та ендогенної інтоксикації. 

Найкраща динаміка імунозапального та окисного статусів серед 

пацієнтів, які отримували антиоксиданти, спостерігалась у паціє-

нтів, які вживали алкоголь на загрозливому здоров’ю рівні. 

Ключові слова: туберкульоз, вживання алкоголю, антио-

ксиданти, імунітет, оксидативний стрес. 
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Pathogenetic therapy is an important step in the 

comprehensive treatment of tuberculosis. It is 

designed to accelerate the reversal of inflammation, 

restore an adequate immune response, strengthen 

reparative processes in the body, prevent the 

formation of severe residual changes, as well as 

prevent adverse toxic reactions to anti-TB drugs 

and maintain continuity of treatment [1, 2]. The 

administration of pathogenetic therapy should be 

based on the results of a comprehensive analysis of 

the patient's condition, which takes into account the 

clinical and radiological form of tuberculosis, 

features of clinical course and pathomorphosis, 

depending on the immune system, free radical 

oxidation and antioxidant defense, metabolism and 

energy. 

An important factor in the treatment of 

tuberculosis is restoring the regular activity of the 

monocyte-macrophage system; its functional failure 

leads to disorders of tuberculosis granuloma 

formation, elimination of mycobacteria and the 

progression of the tuberculosis process. No less 

important in the pathogenetic therapy of 

tuberculosis is the restoration of an adequate 

prooxidative and antioxidant processes balance. 

Free radical oxidation, leading to the formation of 

reactive oxygen species (ROS), is a protective 

mechanism aimed at destroying mycobacteria. ROS 

are involved in bioenergetic processes, homeostasis 

maintenance, oxidation and detoxification of 

exogenous and endogenous compounds and are 

able to influence immune responses.  

However, Mycobacteria tuberculosis possesses 

a unique system of enzymatic antioxidant 

protection, which in combination with antioxidant 

factors of the cell wall, makes them very resistant to 

bactericidal radical factors generated by phagocytic 

cells of the macroorganism. The prevalence of 

prooxidation over antioxidant defense, provided by 

the activity of intracellular enzymes – superoxide 

dismutase, catalase, enzymes of the redox system of 

glutathione, can lead to the formation of severe 

tuberculosis with pronounced necrotic phenomena 

of tissues, accompanied by the formation of decay 

cavities and massive bacterial excretion [3–7]. 

Objective. The objective of our study was to 

determine the effect of antioxidant drugs, added to 

standard therapy during the intensive phase of 

treatment, on the clinical and laboratory parameters 

of alcohol-consuming patients with infiltrative 

newly-diagnosed pulmonary tuberculosis (PTB). 

Materials and methods. In order to achieve the 

goal of the study, 109 male patients aged 20 to 50 

years with an infiltrative form of newly-diagnosed 

PTB were examined. The median age was 37.00 

years. All patients underwent a comprehensive 

general clinical, instrumental, and laboratory 

examination: history collection, determination of 

anthropometric characteristics and objective status 

of the patient, sputum examination, X-ray 

examination, assessment of alcohol consumption, 

clinical, biochemical and immunological blood tests, 

determination of parameters of the system "oxidative 

stress-antioxidant defense" (OS-AOD), evaluation of 

phagocytic activity of neutrophilic granulocytes. 

The diagnosis of newly-diagnosed PTB was 

verified in accordance with the recommendations of 

the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 

25.02.2020 № 530 "On Approval of Health 

Standards for Tuberculosis". The Alcohol Use 

Disorders Identification Test (AUDIT) was used to 

assess alcohol consumption. 

All studies were conducted in accordance with 

the Declaration of Helsinki. The principle of 

voluntary participation of the respondents in the 

study was observed: the patients were informed 

about their right to refuse to participate, and in case 

of obtaining consent, the study participants were 

guaranteed complete anonymity. 

Among the examined patients, three groups of 

patients were formed depending on the level of  
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alcohol consumption: group 1 (n = 34) – patients 

with newly-diagnosed PTB and low alcohol 

consumption (0–7 points on the AUDIT test), group 

2 (n = 44) – patients who consumed alcohol with a 

health risk (8–15 points), group 3 (n = 31) – 

patients who abused alcohol or had a possible 

alcohol addiction (≥ 16 points). 

According to the study design, patients in each 

of the three groups were divided into two subgroups 

depending on the treatment regimen (Tr1 and Tr2), 

which were administered for 2 months of the 

intensive phase of anti-TB therapy. Subgroup Tr1 

included patients receiving standard therapy 

(isoniazid + rifampicin + pyrazinamide + 

ethambutol). Patients of subgroup Tr2, additionally 

to standard therapy, received antioxidant drugs 

according to the developed scheme: preparations of 

selenium and vitamin E in doses of 250 mg and 200 

mg, respectively, once a day. Treatment subgroups 

were matched for age, the number of patients with 

bacterial excretion by smear, the prevalence of 

tuberculosis and the number of cases with 

destructive processes in the lungs. 

Statistical analysis was performed using the 

software package Excel for Windows and 

STATISTICA. Methods of parametric and 

nonparametric statistics were used. The normality 

of the distribution of quantitative indicators was 

assessed using the Kolmogorov–Smirnov criterion. 

Evaluation of the treatment effectiveness was 

performed in a comparative analysis of the median 

percentage of the dynamics of indicators after 

treatment in each group. The Mann–Whitney test 

was used to compare the main parameters of the 

groups. For all types of analysis, the critical 

significance level for the statistical criteria was 0.05. 

Results. A comparative analysis of the clinical 

and laboratory parameters changes was performed 

between groups of patients with different levels of 

alcohol consumption to assess the change in 

indicators in clinical groups, depending on the 

therapy received. The comparative analysis was 

performed separately among individuals receiving 

standard therapy and patients receiving additional 

antioxidants. 

Analysis of the radiological picture among the 

comparison groups depending on the received 

therapy showed that patients of subgroup Tr1, who 

consumed alcohol at low levels, had significantly 

more cases of decay cavities closure after two 

months of treatment compared with groups 2 and 3 

(p = 0.02). There was no statistically significant 

difference in the number of decay cavities closure 

between subgroups Tr1 of groups 2 and 3 (p = 

0.07). In contrast, in the subgroup of treatment Tr2, 

the picture differed: in groups 1 and 2, there was a 

100% progression of closure of the decay cavities, 

and in group 3, this value equaled 66.7% (Figure 1). 

 

Figure 1 – The percentage of the decay cavities closure among groups of patients depending on the therapy 

received after two months of treatment 

When comparing groups on the basis of the 

cessation of bacterial excretion, no statistically 

significant differences were found in both subgroup of 

treatment. At the same time, in patients with low and 

health-threatening levels of alcohol consumption, 

bacterial excretion was observed in 100% of cases, 

and in patients who abuse alcohol, bacterial excretion 

was detected in 86.67% of cases (p > 0.05). 

The analysis of the persistence of complaints 

after two months of treatment revealed that in 

subgroup Tr1 in group 1, patients had significantly 

fewer cough and sputum complaints than in groups 
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2 and 3 (p ≤ 0.01). The genesis of the onset and 

persistence of these complaints during the treatment 

may not be related to the tuberculosis process, as 

patients in groups 2 and 3 smoked statistically more 

often than in group 1 (p < 0.05). 

Among patients receiving the standard treatment 

regimen, the best increase in BMI was recorded in 

group 2 (1.70%). The dynamics of weight gain in 

this group was 1.42 times higher than in group 3 

(p = 0.56) and 1.72 times higher than in patients of 

group 1 (p < 0.01). In patients who received 

additional antioxidants, the best indicators of BMI 

dynamics were determined in group 3 (2.30%), 

which is 1.35 times higher than in group 2 (p = 

0.05) and 2.32 times more, compared with group 1 

(p < 0.01). 

A comparative analysis of changes in immune-

inflammatory status in groups of patients receiving 

standard therapy found that the best positive 

dynamics in the predominant number of indicators 

had patients in group 1. 

The dynamics of CRP levels, peptides of 

average molecular weight (PAMW) and the result 

of nitro blue tetrazolium reduction test spontaneous 

(NBTsp) in this group were significantly higher 

than in patients of groups 2 and 3 (p < 0.05). It was 

also determined that in group 3, compared to the 

first two groups, patients had worse dynamics of 

recovery of CD8, immune-regulatory ratio, 

phagocytosis completion index (PCI), average 

cytochemical coefficient both spontaneous and 

stimulated (ACC (sp) and ACC (st)) (p ≤ 0.05). 

The effect of standard TB therapy on the OS-

AOD system indicators, as a whole, had a positive 

effect in all three study groups. Patients who 

consumed low levels of alcohol had better positive 

changes in all parameters of antioxidant defense, 

but a significant difference was observed only in 

the intensity of the changes of superoxide 

dismutase (SOD), compared to groups 2 and 3 (p = 

0.03), and glutathione peroxidase (GPX), compared 

to group 3 (p = 0.02). There were no statistical 

differences between clinical groups in the indicators 

of oxidative stress. 

Patients, who received additional antioxidant 

therapy, after intensive phase treatment also 

showed positive dynamics of inflammatory and 

immune status. However, in this cohort, the best 

effect after 2 months of treatment was determined 

in the group of patients who drank alcohol with a 

health risk. At the same time, there was a leveling 

of the difference in the dynamics of indicators 

between the groups of patients who consumed 

alcohol at a low level and alcohol abusers. Patients 

in group 3 had better dynamics of erythrocyte 

sedimentation rate (ESR). The percentage of 

dynamics in this group was 1.38 and 1.35 times 

higher, respectively, than in patients of groups 1 

and 2 (p ≤ 0.03). Also in group 3 there was a better 

growth of IPC compared to the first two groups (p ≤ 

0.05). The decrease in the level of PAMW in the 

blood was most significant in group 2 when 

compared to other groups (p ≤ 0.02). Among 

patients with low alcohol consumption, the smallest 

increase in ACC (st) was observed: 1.31 and 1.30 

times lower, respectively, than in groups 2 and 3 

(p < 0.01). According to other indicators of 

immune-inflammatory status, no significant 

differences between the groups were found. 

A comparative analysis of oxidative status in 

patients receiving additional antioxidants showed 

that the best positive dynamics was demonstrated 

by patients in group 2. There were no significant 

differences in the indicators of the antioxidant 

defense system between groups, but the decrease in 

oxidative stress in group 2 was statistically higher 

than in other clinical groups (p ≤ 0.02), indicating a 

better response of patients in this group to the 

addition of pathogenetic therapy. The lack of a 

significant difference in the intensity of the dynamics 

of indicators between groups 1 and 3 is also positive, 

because we can assume that individuals who had the 

greatest imbalance of OS-AOD system before 

treatment (group 3) still responded to treatment, 

compared with patients having the slightest 

disturbances in oxidative status (group 1). 

To determine the effect of antioxidant therapy 

on the effectiveness of treatment and the dynamics 

of clinical and laboratory parameters in patients 

with newly-diagnosed PTB, regardless of the initial 

level of alcohol consumption, two general cohorts 

were formed among the studied patients on the 

basis of the received therapy. The Tr1 cohort (n = 

57) consisted of patients receiving standard TB 

therapy, and the Tr2 cohort (n = 52) included 

patients taking additional antioxidants. 

The BMI increase in group Tr2 was 

significantly higher than in group Tr1 (p = 0.04). 

On the basis of the decay cavities closure, there was 

a rather significant trend, in which this indicator 

was almost significantly higher in the Tr2 group. In 

group Tr1 in control radiography after the intensive 

phase of treatment, signs of lung tissue destruction 

remained in 13 people, and in group Tr2 - only in 5 

patients (p = 0.0567) (Figure 2). 
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Figure 2 – The level of the decay cavities closure and the dynamics of BMI in the generalized groups 

depending on the therapy received after two months of treatment 

Comparative analysis of the dynamics of 

complaints, other general clinical and radiological 

data, QOL indicators and sputum studies between 

these groups did not reveal statistically significant 

differences (p > 0.05). 

A comparative analysis of inflammatory, 

immunological and oxidative profiles revealed that 

patients who received antioxidant therapy, in general, 

had more significant positive changes in the vast 

majority of parameters. The dynamics of CRP level in 

group Tr2 was 1.57 times higher compared to group 

Tr1 (p < 0.01). The reduction in blood PAMW levels 

among patients taking antioxidants was 1.71 times 

higher than in patients receiving standard therapy. 

Indicators of enzymatic activity of granulocytic 

neutrophils during treatment also had a more 

pronounced positive trend among patients taking 

antioxidants. The dynamics of the IPC, NBT sp, NBT 

st levels, phagocytosis stimulation index (PSI), 

ACCsp and ACCst were higher in group Tr2 relative 

to group Tr1, respectively, in 1.75, 1.61, 1.76, 1.81, 

1.42 and 1.91 times (p ≤ 0.01) (Figure 3). 

 

Figure 3 – Dynamics of phagocytic and enzymatic activity of phagocytes in groups depending on the 

received therapy after two months of treatment (IPC – index of phagocytosis completeness, NBT (sp, st) – 

nitroblue tetrazolium test (spontaneous, stimulated), SIP – stimulation index of phagocytosis, ACC (sp, st) – 

average cytochemical coefficient (spontaneous, stimulated)) 
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A similar picture was observed in the change of 

the levels of parameters of the OS-AOD system. The 

change in AOD indicators between groups was 

generally positive and had no statistically significant 

differences, but the decrease in OS parameters in 

group Tr1 was significantly less intense compared to 

group Tr2. The decrease in the level of diene 

conjugates (DC) in the blood among patients of 

group Tr2 was 1.77 times higher, the reactive 

substances of thiobarbituric acid (TBA-RS) – 1.85 

times, NO3 – 2.06 times and NO2 – 1.55 times, 

compared with patients receiving standard anti-TB 

therapy (p < 0.01) (Figure 4). 

 

Figure 4 – Indicators of oxidative stress in general groups depending on the received therapy after two 

months of treatment (DC – diene conjugates, TBA-RS – thiobarbituric acid-reactive substances) 

Discussion. Summarizing the results of a 

comparative analysis of patients with newly-

diagnosed PTB and different levels of alcohol 

consumption, depending on the therapy, we saw 

that among patients who had standard therapy, the 

positive changes of the vast majority of indicators 

decreased along with the increased alcohol 

consumption,. This trend, in particular, was 

observed in the progression of decay cavities 

closure, persistence of cough complaints, changes 

in immune-inflammatory (CRP, CD8+, CD4/CD8, 

PAMW, IPC) and oxidative status (SOD, GPX). 

After antioxidants had been added to the 

treatment regimen for 2 months, the best 

improvement of immune-inflammatory and 

oxidative status was observed in group 2. Also, a 

comparative analysis between groups 1 and 3 

showed that antioxidant therapy had a significant 

positive effect on patients who abused alcohol. 

There was no significant difference found in almost 

all parameters among these groups. Moreover, the 

dynamics of IPC and ACC (st) in group 3 was 

significantly better compared to group 1 (p ≤ 0.01). 

After analyzing the comparative analysis data, it 

can be noted that additional antioxidant therapy 

during intensive phase treatment in patients with 

newly-diagnosed PTB, regardless of the initial level 

of alcohol consumption, contributed to better 

positive dynamics of cellular immunity, including 

phagocytic and enzymatic activity of neutrophils, 

oxidative stress and endogenous intoxication 

(PAMW, CRP). 

Limitations of the study. The presented study 

fragment aimed to conduct a comparative 

characteristic analysis of the additional 

pathogenetic therapy with antioxidants during the 

intensive phase of treatment and its effectiveness on 

the clinical and laboratory status of patients with 

newly-diagnosed TB who drink alcohol. However, 

our study highlighted changes mainly from the 

cellular part of the immune system. The plan of 

further research aims to study the reaction of 

indicators of the humoral immunity to addition of 

antioxidants in patients with newly-diagnosed PTB 

in the conditions of alcohol consumption. 
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CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

Inclusion of selenium and vitamin E in daily 

doses of 100 mg and 200 mg in the standard 

therapy scheme for patients with newly-diagnosed 

PTB for 2 months of intensive phase treatment is 

accompanied by improvement of clinical and 

radiological, oxidative and immune-inflammatory 

parameters. Additional antioxidant therapy in such 

patients, regardless of the initial level of alcohol 

consumption, contributed to better positive changes 

in cellular immunity, including phagocytic and 

enzymatic activity of neutrophils, oxidative stress, 

and endogenous intoxication. A comparative 

analysis of the changes in the studied indicators in 

the groups of patients with different levels of 

alcohol consumption revealed that the best 

improvement of immune-inflammatory and 

oxidative status among the patients with 

administrated antioxidants was observed in patients 

who consumed alcohol at a dangerous level. 
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THE EFFECT OF ALLOXAN-INDUCED HYPERGLYCEMIA 

ON THE RENAL CORTEX. 
 

About 422 million people in the world suffer from diabetes 

mellitus. Among diseases, diabetes ranks third, and among endocrine 

disorders, it ranks first. Some issues concerning the pathogenesis of 

this disease are unclear. The main reason for diabetes damage is high 

blood glucose levels. Hyperglycaemia has a toxic effect on the vessels 

of the kidneys. The present study aims to investigate the impact of 

alloxan-induced diabetes mellitus on the remodeling of the renal 

cortex. 

Materials and methods. We divided twenty-four mature white 

male rats into the control and experimental groups. We administered 

alloxan to experimental animals intraperitoneally at a single dose of 40 

mg/kg. Blood glucose levels were measured 2, 12, and 24 hours after 

injection of alloxan and then weekly. The average glucose level 

remained 11.0 ± 2.0 mmol/l. Animals were sacrificed on days 14, 21, 

and 45. We stained histological preparations of kidneys with 

hematoxylin and eosin. The selected dose of alloxan and the method of 

its administration caused persistent hyperglycemia in rats and did not 

lead to their death. 

Results. On the 14th day, the diseased kidney had a thickening of 

the glomerular capillary walls. Nephrons had a spherical shape with a 

slightly uneven surface. On the 21st day of the observation, it was 

more difficult to distinguish the cortex from the medulla. On the 45th 

day, the distal tubules lost their usual shape, became thinner, and were 

difficult to distinguish from other tubules by histological preparation. 

The cortex became spongy due to cystic dilation of the tubules.  

Conclusions. All components of the renal cortex underwent daily 

changes. At the early stages of the experiment, it looked much denser 

compared to the cortical layer of the kidneys of animals in the control 

group. The number of subcapsular nephrons visually increased, and 

the renal capsule thickened. In the later period of the experiment, 

dilatation and blood fullness of glomerular capillary with their 

leukocyte infiltration were observed. In addition, there was a cystic 

expansion of the tubules, due to which the cortical layer of the kidney 

looked like a sponge. 

Keywords: hyperglycemia, alloxan, kidney, cortex, medulla. 
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ВПЛИВ АЛЛОКСАНОВОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ НА КІРКОВУ 

РЕЧОВИНУ НИРКИ.  
  

Близько 422 мільйонів людей у світі хворіють на цукровий 

діабет. Серед захворювань цукровий діабет посідає третє місце, 

а серед ендокринних захворювань – перше. Деякі питання щодо 

патогенезу цього захворювання залишаються неясними. Основ-

ною причиною ураження діабетом є високий рівень глюкози в 

крові. Гіперглікемія чинить токсичну дію на судини нирок. Ме-

тою цього дослідження є вивчення впливу цукрового діабету, 

індукованого алоксаном, на ремоделювання кори нирок. 

Матеріали та методи. 24 білі 7-місячні щури-самці були ро-

зділені на дві групи: контрольну (6 тварин) і дослідну (18 тва-

рин). Піддослідним тваринам аллоксан вводили один раз внут-

рішньочеревно в дозі 40 мг/кг. Рівень глюкози у щурів вимірю-

вали через 2, 12 і 24 години після ін’єкції аллоксану, а потім 

щотижня. Середній рівень глюкози залишився 11,0 ммоль/л ± 

2,0 ммоль/л. Тварини були виведені з експерименту на 14, 21 та 

45 добу. Гістологічні препарати нирок фарбували гематоксилі-

ном та еозином. Підібрана доза аллоксану та спосіб його вве-

дення викликає у щурів стійку гіперглікемію і не призводить до 

їх загибелі. 

Результати. На 14-ту добу в хворій нирці спостерігається 

потовщення стінок капілярів клубочків. У кірковому шарі зна-

ходяться численні клубочки нефронів. Вони мають сферичну 

форму з невеликою нерівністю поверхні. На 21-й день спосте-

реження відрізнити кору від мозкової речовини важче. Однак 

кортикальний шар має більш нерівну поверхню, ніж у поперед-

ньому дослідженні. На 45-ту добу спостереження в нирках дис-

тальні канальці втрачають свою звичну форму, стоншуються і їх 

важко відрізнити від інших канальців на гістологічному препа-

раті. Кора стала губчастою внаслідок кістозного розширення 

канальців. Відбувається поступове посилення кровотоку, що є 

причиною функціональних і структурних порушень у нирках. 

Висновки. Усі компоненти кіркового шару нирок щодня за-

знають змін. На ранніх етапах експерименту він виглядає значно 

щільнішим порівняно з таким у тварин контрольної групи. Візу-

ально збільшується кількість субкапсулярних нефронів, потов-

щується ниркова капсула. У більш пізній період досліду спосте-

рігається розширення і кровонаповнення клубочкових капілярів 

з їх лейкоцитарною інфільтрацією. Крім того, спостерігається 

кістозне розширення канальців, за рахунок чого кортикальний 

шар нирки виглядає як губка.  

Ключові слова: гіперглікемія, аллоксан, нирка, кіркова ре-

човина, мозкова речовина.  
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Diabetes mellitus is a chronic disease associated 

with hyperglycemia when bodies cannot cope with 

blood sugar (glucose) levels. Hyperglycemia is the 

most common feature in the diagnosis of diabetes 

[1]. The number of people that have this disease 

increases every day. 

About 422 million people worldwide have 

diabetes (World Health Organization, 2020). An 

estimated 700 million adults worldwide will have 

diabetes by 2045. (International Diabetes Federation 

[IDF], 2020). Among diseases, diabetes ranks third 

place, and among endocrine diseases – first. Diabetes 

is ahead of tuberculosis in terms of the rate of the 

disease [2]. 

Scientists from all over the world are researching 

diabetes. Despite the rapid development of science, 

some questions about the pathogenesis of the disease 

are unclear [3]. Many scientists link the appearance 

of diabetes with urbanization, unhealthy habits, 

biochemical changes, high-sugar drinks, and a 

stressful lifestyle. However, some people are 

genetically prone to type 2 diabetes caused by 

pancreatic beta-cells dysfunction [4]. The main 

reason for diabetes damage is high blood glucose 

levels. It has a toxic effect on the vessels of the 

kidneys. Primarily it induces non-enzymatic 

glycosylation of proteins, oxidative stress, active 

growth factors, and cytokines that cause kidney 

damage at the cellular level. Diabetes mellitus causes 

functional, structural, and clinical abnormalities [7]. 

Alloxan is a structural analog of glucose. Most 

often, alloxan diabetes is caused by double 

subcutaneous administration of an aqueous solution 

of alloxan hydrate to animals (mice, rats, rabbits, and 

dogs) that were previously fasted during the day [5]. 

Alloxan-diabetic rats have increased kidney weight 

[6, 8]. This disease increases blood glucose, 

creatinine, and cholesterol and provokes high 

oxidative stress in the kidneys. As a result of the 

nephron's increasing filtration load, there is an 

excretion of proteins and glucose in the urine [9]. 

The present study aims to investigate the effect 

of alloxan diabetes mellitus on the kidney functions 

of diabetic rats. 

Materials and Methods. We divided twenty-

four mature white male rats into control and 

experimental groups. We administered alloxan to 

experimental animals one time intraperitoneally at a 

dose of 40 mg/kg. Blood glucose levels were 

measured 2, 12, and 24 hours after injection of 

alloxan and then weekly. The average glucose level 

remained at 11.0 ± 2.0 mmol/l. Animals were 

sacrificed on days 14, 21, and 45. Histological 

preparations of the kidneys were stained with 

hematoxylin and eosin. The selected dose of alloxan 

and the method of its administration cause persistent 

hyperglycemia in rats and do not lead to their death. 

Results. In the kidneys of the control group of 

rats, the thin fibrous capsule directly adjacents to the 

cortex. The capsule, cortex, and medulla are 

microscopically distinguished. The glomeruli have a 

spherical shape. The capsule of nephrons has a 

precise contour and a rounded shape (Fig. 1).  

 
 

Figure 1 – The kidney of control rats x 40 (1 − kidney capsule, 2 – glomeruli, 3 – medulla) 
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On the 14th day of the observation in the 

experimental rat's capsule, the cortex and medulla 

are microscopically distinguished. There is a 

thickening of the cortical layer of the kidney of 

experimental animals. The diseased kidney has a 

thickening of the walls of the capillaries of the 

glomeruli. In the cortical layer, there are numerous 

glomeruli of nephrons. They are spherical with a 

little uneven surface. The glomerular capsule 

contains a rounded shape (Fig. 2). 

 
 

Figure 2 – The kidney of experimental rats on day 14 of alloxan-induced hyperglycemia x 40 (1− kidney 

capsule, 2 – glomeruli) 

 
 

Figure 3 – The kidney of experimental rats on 

the day of 21 of alloxan-induced hyperglycemia x 

400 (1 − Bowman's capsule) 

On the 21st day of the observation, it is more 

difficult to distinguish the cortex from the medulla. 

However, the cortical layer has a more uneven 

surface than in the previous study. The glomeruli 

lose their rounded shape. The cavity between the 

outer and inner layers of the glomerular capsule 

(Bowman's capsule) slightly increases (Fig. 3). Renal 

capsule compaction is also observed. However, in 

the early development of experimental diabetes 

mellitus, disorders of the tubular nephron are not 

responsible for changes in renal function. 

On the 45th day of the observation in the 

kidneys, the distal tubules lose their usual shape, 

 

 

Figure 4 – The kidney of experimental rats on the 

45-th day of alloxan-induced hyperglycemia x 400 

(1 − spongy сortex, 2 – glomeruli in the renal cortex 

infiltrated with leukocytes) 

become thinner, and are difficult to distinguish from 

other tubules by histological preparation. The cortex 

has become spongy due to cystic tubular dilatation. 

Glomerular capillaries are dilated and full of blood. 

This is explained by hyperfunction of the kidney 

under hyperglycemia, which is manifested by an 

increase in blood flow due to hyperfiltration (Fig. 4). 

Also, there is a thinning of the renal artery. The 

mesangial expansion and inflammation of interstitial 

cells in diabetic animals explains diffusely located 

lymphocytes and macrophages in the interstitial 

connective tissue of the kidney.  
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CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

All components of the renal cortical layer 

undergo daily changes under hyperglycemia. 

Already at the early stages of the experiment, the 

cortex looks much denser compared to the cortical 

layer of the kidneys of animals in the control 

group. The number of subcapsular nephrons 

visually increases, and the renal capsule thickens. 

In the later period of development of experimental 

diabetes mellitus, disorders of the glomeruli and 

tubular system are responsible for changes in renal 

function. Thus, dilatation and blood fullness of 

glomerular capillaries with their leukocyte 

infiltration is observed. In addition, there is a 

cystic expansion of the tubules, due to which the 

cortical layer of the kidney looks like a sponge. 

 

PROSPECTS FOR FUTURE RESEARCH / ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Such an experimental model can help conduct comprehensive research aimed at studying the mechanisms of 

diabetes mellitus, the effects of hyperglycemia on organs and tissues, and finding ways to correct complications 

of diabetes mellitus. 
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Sumy State University, Sumy, Ukraine 

MORPHOMETRICAL CHANGES IN THE RATS UTERUS 

THICKNESS AFTER 30 DAYS OF HEAVY METAL SALTS 

EXPOSURE. 
 

Introduction. Much attention is paid to the global ecological 

problem of environmental pollution with heavy metals (HM), 

starting from their production and use and ending with the search for 

means of their degassing and bioremediation. Particular attention is 

drawn to the study of the influence of HM on the reproductive 

system, in particular, the uterus. This is due to the high risk of 

reproductive ability deterioration and the reflection of the 

consequences of HM exposure in future generations. 

Objective. The objective of our study was to perform 

morphometric measurement of the structural elements of the uterine 

wall in female rats under the conditions of 30-day exposure to HM 

salts, as well as to study the protective role of vitamin E. 

Materials and Methods. For the experimental study, 24 female 

rats were selected and randomly divided into three series (8 rats in 

each): series I included control rats that received ordinary drinking 

water; series II included rats that daily consumed water saturated with 

HM salts; and series III included rats that were administered vitamin E 

orally every day against the background of constant consumption of 

water enriched with a combination of HM. After 30 days of the 

experiment, the uteri were removed; the sections were stained with 

hematoxylin and eosin for microscopic examination, followed by 

morphometric measurement of the structural elements and their 

statistical analysis. 

Results. First, we measured the morphometric dimensions of the 

structural elements of the uterine wall in the control animals. At the 

same time, in the animals of the experimental series II and III, the 

morphometric indicators underwent significant changes. Thus, on the 

30th day of the study, series II rats showed a significant thickening of 

the uterine wall by 31.03% (p < 0.001) vs. the indicators of the control 

series. A similar trend of morphometric changes in the thickness of the 

uterus was noted in series III animals, where the uterus thickened by 

20.58% (p < 0.001). Moreover, a significant difference was also 

observed between experimental series II and III. The analysis of the 

organ structural components in the experimental series indicated the 

predominance of endometrium thickness over myometrium thickness. 
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Сonclusions. The results showed that 30-day exposure to HM led 

to a statistically significant thickening of the uterine wall. At the 

same time, the most pronounced changes in morphometric indicators 

were observed in the endometrium (in comparison with the 

myometrium and perimetrium) of both experimental models, both 

under the conditions of HM combination exposure and during the 

prophylactic use of vitamin E against the background of the action of 

xenobiotics. It is important to note that with the use of vitamin E, the 

morphometric indicators of the uterine thickness were characterized 

by a less pronounced transformation of values, although they still 

significantly exceeded the values of the control series. 

Keywords: morphometry, uterus, heavy metals, heavy metals 

salts, vitamin E.–  
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МОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ ТОВЩИНИ МАТКИ ЩУРІВ  

ПІСЛЯ 30 ДНІВ ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ.  
  

Глобальній екологічні проблемі забруднення навколишнього 

середовища важкими металами (ВМ) приділяється багато уваги, 

починаючи від виробництва та використання, і закінчуючи по-

шуком засобів їх дегазації та біоремедіації. Особливу ж увагу 

приділяють вивченню впливу ВМ на органи репродуктивної 

системи, зокрема матку. Це зумовлено, високими ризиками за-

грози погіршення здатності до продовження роду та відобра-

женні наслідків експозиції ВМ у наступних поколіннях.  

Саме тому, наше дослідження проведене з метою морфомет-

ричного вимірювання структурних елементів стінки матки сам-

ки щура за умов 30-ти денного впливу солей ВМ, а також ви-

вчення протекторної ефективності застосування вітаміну Е. 

Для експериментального дослідження було відібрано 24 сам-

ки щурів, яких рандомно розподілено на три серії (по 8 щурів у 

серії): І серія – контрольні щури, які отримували звичайну питну 

воду; ІІ серія – тварини, які щоденно вживали воду насичену 

солями ВМ; ІІІ серія – тварини, яким кожного дня перорально 

вводили вітамін Е на тлі постійного вживання води збагаченої 

комбінацією ВМ. Після закінчення 30-ти денного терміну екс-

перименту, матки видаляли, проводили оглядове забарвлення 

зрізів гематоксиліном та еозином для мікроскопічного дослі-

дження з подальшим морфометричним вимірюванням структу-

рних елементів органа та їх статистичним аналізом. 

Першочергово було встановлено морфометричні розміри 

структурних елементів стінки матки тварин контрольної серії. У 

той же час, у тварин ІІ та ІІІ експериментальних серій показники 

морфометрії зазнавали значних змін. Так, на 30 добу досліджен-

ня у щурів ІІ серії спостерігалось суттєве потовщення стінки 

матки на 31,03 % (p < 0,001), в порівнянні з показниками конт-

рольної серії. Схожа тенденція морфометричних змін товщини 

матки відмічена і у експериментальних тварин ІІІ серії, де матка 

зазнала потовщення на 20,58 % (p < 0,001). Більш того, достові-
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рна різниця спостерігалась також між експериментальними се-

ріями ІІ та ІІІ. Аналіз структурних компонентів органа експери-

ментальних серій вказав на переважання товщини ендометрію 

над міометрієм. 

З представлених результатів випливає, що 30-ти денний 

вплив на організм щурів ВМ супроводжується достовірним по-

товщенням стінки їх матки. При цьому, найбільш виражені змі-

ни морфометричних показників спостерігались у ендометрії (в 

порівнянні з міометрієм та периметрієм) обох експерименталь-

них моделей як за умов впливу комбінації ВМ, так і при профі-

лактичному застосуванні вітаміну Е на тлі дії ксенобіотиків. 

Важливо відмітити, що при використанні вітаміну Е, показники 

морфометрії товщини матки характеризувались менш виразною 

трансформацією цифрових значень, хоча вони, все ще, достові-

рно перевищували розміри органа контрольної серії. 

Ключові слова: морфометрія, матка, важкі метали, солі ва-

жких металів, вітамін Е.  
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Загальновідомим є той факт, що такі екзо-

генні полютанти, як важкі метали (ВМ), є дуже 

поширеними хімічними елементами у довкіллі 

та можуть зумовлювати як позитивний, так і 

негативний ефект у функціонуванні організму 

[1–6]. На сьогодні, глобальній екологічній про-

блемі забруднення навколишнього середовища 

ВМ приділяється багато уваги, починаючи від 

виробництва та використання, і закінчуючи по-

шуком засобів їх дегазації та біоремедіації [1–5]. 

Що важливо, під дану характеристику потрап-

ляють лише метали, які мають високу атомну 

вагу (більше 40) та густину (вище 5 г/см
3
). При 

цьому, вони мають як техногенне, так і природ-

нє походження. Занепокоєння щодо їх надхо-

дження з повітря, води, ґрунту та/або продуктів 

харчування до організму у зонах забруднення 

(або поруч розташованих) підтверджує підозри 

зростання ризиків зараження та захворюваності 

фауни. Не кажучи уже про збідніння кількості 

та погіршення якості флори. Так, причиною по-

шуків для стандартизації викидів антропогенно-

го походження у повітря на законодавчому рівні 

стало зростання світової смертності до 9 міль-

йонів на рік, що на пряму пов’язане з забруд-

нюючими джерелами [1, 3–7]. Окрім цього, нас-

лідки експозиції ВМ на живі та не живі об’єкти 

є вкрай непередбачуваними та залежать від ба-

гатьох факторів, таких як: тип металу, доза та 

тривалість опромінення, дія одного або одразу 

декількох ксенобіотиків, синергічна та антагоні-

стична взаємодія, потенціал впливу на організм, 

здатність до акумуляції та елімінації, характер 

їх розподілу, джерел забруднення і механізмів 

контакту з організмом, участі у молекулярних 

взаємодіях, їх токсичності, генотоксичності та 

канцерогенності [1–6]. 

Незважаючи на те, що багато ессенціальних 

ВМ приймають участь у багатьох біохімічних та 

фізіологічних процесах рослин та макрооргані-

змів (входять до складу ключових ферментів, 

впливають на клітинні органели (клітинні мем-

брани, мітохондрії, лізосоми, ендоплазматичний 

ретикулум, ядра), взаємодіють з ДНК і ядерни-

ми білками, гормонами, приймають участь у 

окислювально-відновних реакціях, утворенні 

гемоглобіну, метаболізмі вуглеводів, біосинтезі 

катехоламінів і зшиванні колагену, еластину, 

кератину та багато іншого), неконтрольована 

поліелементна адетивна контамінація, накопи-

чення та поширення у навколишньому середо-

вищі несе пряму загрозу для здоров’я, виклика-
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ючи пошкодження клітинних структур та тка-

нин, що призводить до різноманітних несприят-

ливих ефектів і захворювань [1, 3, 4, 5, 7], що 

спровоковане ВМ пошкодження може варіюва-

ти від дистрофічних змін та запалення до пух-

линної трансформації у сечовій, травній, крово-

творній, дихальній, нервовій та ендокринній 

системах [1, 2, 5–9]. Так, одним з перших про-

явів токсичності ВМ на організм може бути змі-

на метричних параметрів органа (або його части-

ни) на мікро- або макрорівні. Численні дослі-

дження відмічають корелятивну гіперплазію, 

гіпер- або атрофію органа зумовлену дією полю-

тантів як у людей, так і у тварин [1, 2, 4, 6–12]. 

Особливу ж увагу приділяють вивченню 

стану органів чоловічої та жіночої репродуктив-

ної систем. Це зумовлено, високими ризиками 

загрози погіршення здатності до продовження 

роду та відображенні наслідків експозиції ВМ у 

наступних поколіннях. Відомо, що в залежності 

від особливостей впливу, ВМ здатні порушува-

ти гомеостаз матки, яєчок, молочної та передмі-

хурової залоз, яєчників, маткових труб, та інше. 

При цьому, варто зазначити, що зміни описані в 

матці, найбільшого центрального органа репро-

дуктивної системи, відрізняються один від од-

ного у багатьох дослідженнях [2, 4, 11–16]. Ско-

ріш за все, це обумовлено варіабельністю екс-

периментальних моделей у тварин (експозиція 

одним або декількома ВМ, величезний діапазон 

їх комбінацій та концентрацій), а також джере-

лами забруднення і умовами проживання людей 

у екологічно забруднених місцях. 

Саме тому, наше дослідження проведене з 

метою морфометричного вимірювання структу-

рних елементів стінки матки самки щура за 

умов 30-ти денного впливу суміші солей ВМ, а 

також вивчення протекторної ефективності за-

стосування вітаміну Е. 

Матеріали та методи дослідження 

Експериментальна модель 

Для експериментального дослідження було 

відібрано 24 самки щурів, яких рандомно роз-

поділено на три серії (по 8 щурів у серії): І серія 

– контрольні щури, які отримували звичайну 

питну воду; ІІ серія – тварини, які щоденно 

вживали воду насичену солями ВМ; ІІІ серія – 

тварини, яким кожного дня перорально вводили 

вітамін Е на тлі постійного вживання води зба-

гаченої комбінацією ВМ. Тривалість експери-

менту склала 30 днів. Відповідно до завдань 

дослідження, експериментальна суміш ВМ роз-

чинялась у звичайній питній воді в наступних 

концентраціях: цинк (ZnSO4×7H2O) – 5 мг/л; 

мідь (CuSO4×5H2O) – 1 мг/л; залізо (FeSO4) – 

10 мг/л; марганець (MnSO4×5H2O) – 0,1 мг/л; 

свинець (Pb(NO3)2) – 0,1 мг/л; хром (K2Cr2O7) – 

0,1 мг/л. Як профілактичний засіб використову-

вали альфа-токоферол (вітамін Е) у середньодо-

бовій дозі (9,1 мг/кг з урахуванням видових 

особливостей). Вітамін Е вводили перорально 

щодня о 10:00. Сценарій експериментальної 

моделі, перелік хімічних елементів та їх концен-

трацій було схвалено Комісією з біоетики Ме-

дичного інституту Сумського державного уні-

верситету (протокол № 2/10 від 10.10.2019). Усі 

поводження з тваринами та експериментальні 

процедури проведено відповідно до міжнарод-

них, національних та інституційних етичних 

вказівок щодо догляду та використання тварин. 

Тварин утримували в поліпропіленових клітках 

з індивідуальною вентиляцією та приміщенні з 

контрольованими лабораторними умовами тем-

ператури (22 ± 1°C), відносної вологості (55 ± 

5%) та 24-годинного циклу контролю світла і 

темряви (по 12 годин кожен). Щури мали віль-

ний доступ до їжі і води.  

Морфологічне дослідження матки щура 

Після закінчення терміну експерименту під-

дослідним тваринам виконували евтаназію, а їх 

матки негайно видаляли та фіксували у 10 % 

нейтральному забуференому формаліні упро-

довж 24 годин. Надалі, зразки зневоднювали (у 

зростаючих ступенях етанолу від 70 % до 96 %), 

просочували в ксилолі та в рідкому парафіні при 

температурі 56 °C, а потім заливали в парафіно-

вий блок (4 % воску) для подальшого викорис-

тання. Фіксовані в парафіні зразки нарізали на 

ротаційному мікротомі Shandon Finnesse 325 

(Thermo Scientific, США) і наносили на предме-

тні скла (Thermo Scientific, США) та висушува-

ли. Через 12 годин, зразки піддавалися депара-

фінізації ксилолом, регідратації етанолом (у 

низхідних градаціях спиртів від 96 % до 70 %), 

очищенню в дистильованій воді з подальшим 

рутинним фарбуванням гематоксиліном і еози-

ном з використанням розробленого та запатенто-

ваного автором автостейнеру [17]. На фінально-

му етапі, зрізи занурювали в 96 % і 100 % етанол, 

очищали ксилолом і монтували на монтажний 

розчин Histomount (Thermo Scientific, США). 

Морфометричний аналіз 

Аналіз морфологічних зразків маток дослі-

джували за допомогою мікроскопа «Carl Zeiss 

Primo Star» (Німеччина) обладнаного цифровою 

камерою «Zeiss AxioCam ERс 5s» (Німеччина). 
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Гістоморфометричні дослідження проводились 

у програмному середовищі «ZEN 2 (blue 

edition)» з вбудованими цифровим мікрометром 

та обчислювальними функціями. Усі виміри 

складових елементів стінки матки здійснювали-

ся у 6 незалежних полях зору при оптичному 

збільшенні ×200. 

Статистичний аналіз 

Цифрові показники виражені як середнє зна-

чення (М) ± стандартне відхилення (SD) для 

кожної вибірки та/або як відсоток (%) різниці 

між вибірками. Статистичний аналіз проводили 

у програмному середовищі GraphPad Prism® 

(версія 6.0). Показники з нормальним розподі-

лом аналізували за допомогою t-критерію 

Стьюдента та однофакторного дисперсійного 

аналізу ANOVA з поправкою за Бонферроні. 

Значення вважались достовірними при р < 0,05. 

Результати 

Першочергово було визначено метричні по-

рогові значення матки контрольних тварин. Так, 

загальні параметри товщини органа щурів коли-

вались на рівні 827,4 ± 42,29 мкм на 30 добу 

проведеного експерименту. Відтак, розміри ма-

тки тварин залежали від товщини її основних 

компонентів – слизової, м’язової та серозної 

оболонок. Установлено, що у інтактних щурів 

товщина ендометрію склала 510,23 ± 42,26 мкм, 

показники якого формувались з висоти покрив-

ного епітелію (22,76 ± 2,2мкм) та власної стро-

ми (487,47 ± 41,28 мкм). У той же час, розміри 

міометрію були визначені на рівні 307,74 ± 

25,71 мкм та представлені сумарними морфоме-

тричними даними товщини внутрішнього 

(162,82 ± 16,29 мкм) та зовнішнього (144,92 ± 

20,17 мкм) м’язових шарів, відповідно. При 

цьому, найменші показники належали перимет-

рію (9,43 ± 1,03 мкм). Варто відмітити, що пока-

зники морфометричного аналізу товщини матки 

щурів характеризувалися відносною стабільніс-

тю в різних полях зору, а відмінності між ними 

були незначними (p > 0,05) як в цілому, так і для 

кожної окремо взятої оболонки органа. 

У той же час, у тварин ІІ та ІІІ серій показ-

ники морфометрії зазнавали значних модифіка-

цій та залежали від моделі експерименту. Так, 

на 30 добу вживання суміші ВМ тваринами ІІ 

серії спостерігалось значне потовщення стінки 

матки на 31,03 % (1084,14 ± 58,94 мкм, 

p <0,0001 ) у порівнянні з вищезазначеними по-

казниками контрольної серії. Це супроводжува-

лось дисбалансом товщини оболонок органа та 

їх компонентів (рис. 1–А). Так, показники сли-

зової оболонки зросли на 37,84 % (703,29 ± 

49,27 мкм, p < 0,0001) за рахунок гіпертрофії 

епітеліоцитів (на 97,06 % (44,85 ± 6,38 мкм), 

p < 0,0001) та строми ендометрію (на 35,07 % 

(658,44 ± 51,88 мкм), p < 0,0001). Також, відмі-

чалось значене потовщення м’язової оболонки 

на 20,54 % (370,96 ± 28,63 мкм, p < 0,0004), за 

рахунок збільшення розмірів циркулярного (на 

14,61 % (186,61 ± 21,11 мкм), p = 0,024) та по-

вздовжнього (на 27,21 % (184,35 ± 16,79 мкм), 

p = 0,0008) шарів. При цьому, товщина серозної 

оболонки коливалась в межах 4,88% (9,89 ± 

0,82 мкм, p = 0,28). 

Схожа тенденція морфометричних змін тов-

щини матки відмічена і у експериментальних 

тварин ІІІ серії, яким вплив ВМ нівелювали ві-

таміном Е (рис. 1–Б). Так, відносно контролю, 

зросли гістоморфометричні дані ендометрію та 

міометрію до 631,98 ± 42,82 мкм (на 23,86%, 

p < 0,0001 ) та 356,28 ± 27,41 мкм (на 15,77 %, 

p = 0,003), у той час як периметрій характеризу-

вався повною стабільністю показників – 0,42 % 

(9,47 ± 0,77 мкм, p = 0,93). При цьому, висота 

епітеліального пласту збільшились на 63,75 % 

(37,27 ± 4,07 мкм, p < 0,0001), товщина субепі-

теліальної строми – на 22 % (594,71 ± 44,42 мкм, 

p = 0,0002), циркулярних (173,06 ± 17,92 мкм, 

p = 0,25) та поздовжніх (183,22 ± 23,01 мкм, 

p = 0,003) м’язових волокон – на 6,29 % та 

26,43 %, відповідно. Сумарний показник тов-

щини маки щурів зазнав зростання на 20,58 % 

(997,72 ± 56,47 мкм, p < 0,0001). 

Більш того, за допомогою однофакторного 

дисперсійного аналізу ANOVA з поправкою за 

Бонферроні було встановлено позитивний ефект 

застосування вітаміну Е для протидії впливу 

ВМ на матку щурів та порівняння з контролем 

(рис. 1–В). Так, товщина матки тварин ІІІ серії, 

де вплив ВМ нівелювався вітаміном Е, була ме-

ншою на 7,97 % (p < 0,05) порівняно з результа-

тами щурів ІІ серії, хоча різниця з контрольни-

ми метричними показниками залишалася досто-

вірно великою (p < 0,0001). У щурів ІІІ серії, 

товщина ендометрію зменшилися на 10,14 % 

(p < 0,05) порівняно з таким у тварин ІІ серії і 

залишалися вищим, ніж у інтактних тварин. Ві-

дповідно, висота покривного епітелію та субепі-

теліальної строми матки щурів ІІІ серії були на 

16,9 % (p < 0,01) та 9,68 % (p < 0,05) , меншими, 

відносно показників ІІ серії. При цьому їх вміст 

був вищим, ніж у інтактних щурів (p < 0,001). 

Варто відмітити, що показники товщини міоме-

трію та його шарів експериментальних груп до-
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стовірно не відрізнялись між собою, однак пе-

ревищували відповідні контрольні значення. 

Так, товщина м’язової оболонки матки щурів 

серії ІІІ була меншою відносно щурів серії ІІІ 

лише на 3,96 %, (p > 0,05), в той час як показники 

циркулярного та поздовжнього м’язових шарів 

майже не відрізнялися (були меншими на 7,26 % 

(p > 0,05) та 0,61 % (p > 0,05)), відповідно. 

 

Рисунок 1.  А – зміни товщини матки щурів ІІ серії в порівнянні з контролем (І серія); Б – зміни тов-

щини матки щурів ІІІ серії в порівнянні з контролем (І серія); В – однофакторний аналіз метричних по-

казників маток тварин І, ІІ та ІІІ серій. Дані представлені як М ± SD (Бари – стиль Т із верхнім напрям-

ком). Рівні значущості для t-критерію Стьюдента та однофакторного дисперсійного аналізу ANOVA з 

поправкою за Бонферроні: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001 

Обговорення 

ВМ, як і ряд інших полютантів, вважаються 

потенційними токсикантами для функціонування 

органів репродуктивної системи [1, 2, 3, 4, 11–

13,18–21]. Однак достовірний механізм, за допо-

могою якого ВМ можуть втручатися в репродук-

тивну систему, ще до кінця не з’ясований. Це 

дослідження мало на меті виявити вплив підгост-

рого перорального вживання суміші ВМ на мор-

фометричні зміни в матці самок щурів, а також 

ефективність введення вітаміну Е як потенційно-

го протекторного засобу. Зважаючи на результа-

ти дослідження стає зрозумілим, що 30-ти денна 

експозиція самок щурів сумішшю ВМ у підібра-

них концентраціях є достатньою, щоб викликати 

помітний негативний ефект на товщину матки 

тварин. Дисбаланс морфометричних показників 

структурних елементів стінки відповідного орга-

на і не тільки, описаний і в інших дослідженнях, 

однак характер змін мав як схожу тенденцію, так 

і абсолютно протилежну [1, 2, 11, 13–16, 18–21]. 

Нами встановлено достовірне потовщення 

обох основних оболонок – слизової та м’язової. 

При цьому, найбільш виразні трансформації спо-

стерігались саме у стромі ендометрію. У свою ж 

чергу, периметрій залишався стабільним упро-

довж усього дослідження. Передбачити вищео-

писані зміни матки у відповідь на вплив підібра-

ної комбінації ВМ не являється можливим, вна-

слідок значної варіабельності поведінки структу-

рних елементів органа представлених у джерелах 

світової літератури. Так, окремі дослідження по-

відомляють лише про збільшення висоти епітелі-

ального компоненту та збільшення залоз на тлі 
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інтактної строми та міометрію при низьких дозах 

кадмію. В той же час, збільшення його дози при-

звело до виражених ознак стоншення епітеліаль-

ного шару і нечисленності залоз [18]. Інші ж дос-

лідження, стверджують, що ВМ здатні спровоку-

вати гіперплазію ендометрію з втягненням у па-

тологічний процес епітеліального та стромально-

го компонентів, без видимих змін міометрію [19]. 

Повідомлялось, що високі дози кадмію не інду-

кують естрадіолоподібну гіперплазію ендометрія, 

але призводять до набряку ендометрію [16,20]. 

Вплив ванадію сприяє збільшенню виключно 

товщини строми ендометрія та міометрія, однак 

без втягнення в патологічний процес епітеліаль-

ного компоненту. Вплив цинку супроводжувався 

збільшенням висоти поверхневого епітелію та 

залоз, а також їх кількості [22]. В той же час, зво-

ротній ефект характеризувався вираженою атро-

фією та зменшенням усієї товщини стінки матки 

при впливі свинцю та інших металів на організм 

[12]. Окрім цього, 30-ти та 60- денний вплив ни-

зьких доз кадмію також призводив до значного 

зменшення товщини ендометрію, кількості залоз 

у матках у фазі тічки та еозинофілії. Загалом, такі 

відмінності пояснюються залежністю не тільки 

від конкретного металу та його концентрації, але 

й від тривалості впливу та фази естрального цик-

лу. При цьому, морфологічні зміни розмірів ор-

ганів та їх структур можуть бути наслідком запа-

лення, гіперплазії, гіпертрофії або атрофії клітин 

ендометрію чи міометрію, розширення кровоно-

сних судин або набряку [1, 2, 11–16, 18–22]. 

Разом з тим, застосування вітаміну Е мало не 

однозначний протекторний ефект. З одного боку, 

відсоткове зростання товщини матки щурів дося-

гало високих значень і достовірно перевищувало 

показники контрольної серії. З іншого ж боку, 

представлені зміни були значно меншими та ста-

тистично достовірними у порівнянні з метрични-

ми даними матки тварин ІІ серії. Варто звернути 

увагу, що параметри товщини м’язової оболонки 

та її окремих структурних елементів все ж таки 

коливались в межах норми, на відміну від слизо-

вої оболонки. Такі результати можуть свідчити 

про наявність позитивного ефекту (наприклад: 

можливе пригнічення акумулятивних властивос-

тей ВМ, блокування сигнальних шляхів та/або 

зниження їх токсичності) використання натура-

льних добавок з профілактичною та лікувальною 

метою, однак особливості його застосування 

упродовж підгосторої (30-ти денної) інтоксикації 

ВМ потребують подальшого аналізу. 

Все частіше, порушення у матці пов’язують зі 

здатністю ВМ пригнічувати та/або стимулювати 

виділення гормонів або посилювати чутливість 

рецепторів до них [11, 15, 16, 18–21]. Доведено, 

що різні метали, такі як свинець, хром, цинк, ва-

надій, кадмій та інші, здатні спричиняти зміни 

тривалості та регулярності естрального циклу. 

Незважаючи на те, що окремі ВМ поводяться по-

різному, вони мають спільні риси репротоксич-

ності. Особливо це стосується їх впливу на стате-

ві гормони, активуючи геномну та негеномну 

передачу сигналів та/або імітуючи дію таких го-

рмонів як андроген, естроген, прогестерон та 

інших. Схоже, що саме такий шлях впливу відіг-

рає значну роль. Порушення секреції індивідуа-

льних гормонів, у тому числі жіночих статевих, і 

порушення гормонального балансу в організмі 

можуть призвести до різних негативних наслідків 

для здоров'я. При цьому, порушення циркуляції 

статевих гормонів та чутливості рецепторів до 

них може мати як місцевий, так і загальний хара-

ктер. Так, порушення стероїдогенного шляху 

може бути зумовленим циркуляцією ВМ в орга-

нізмі та їх накопиченням не тільки в матці, але і в 

мозку, яєчниках та інших ендокринних органах, 

порушуючи тим самим функціонування гіпота-

ламо-гіпофізарно-гонадної осі. Саме тому, важ-

ливо враховувати здатність ВМ до акумуляції в 

різних органах макроорганізмів, які зазнали 

впливу ксенобіотиків. Доведено, що накопичення 

ВМ до високих рівнів може достовірно вплинути 

на патогістологічні та гістоморфометричні зміни 

[8, 10, 11, 15, 16, 18–21]. Саме тому, аналіз мор-

фометричних показників матки та інших органів 

покращує уявлення щодо розвитку патологічно-

го процесу та може слугуватиме специфічним 

індикатором дії ВМ на організм для прогнозу-

вання ймовірних наслідків і розробки профілак-

тичних протоколів. 

 

CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

З представлених результатів випливає, що 

30-ти денна експозиція організму щурів ВМ 

супроводжується достовірним потовщенням 

стінки їх матки. При цьому, найбільш виразні 

зміни морфометричних показників спостеріга-

лись у ендометрії (в порівнянні з міометрієм та 

периметрієм) обох експериментальних моделей 

як за умов впливу комбінації ВМ, так і при про-

філактичному застосуванні вітаміну Е на тлі дії 

ксенобіотиків. Важливо відмітити, що при ви-
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користанні вітаміну Е, показники морфометрії 

товщини матки характеризувались менш вира-

женою трансформацією цифрових значень, хоча 

вони, все ще, достовірно перевищували розміри 

органа контрольної серії. 
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON MENTAL 

HEALTH OF MEDICAL STUDENTS: GENDER ASPECTS. 

 

Introduction. The COVID-19 pandemic and the resulting 

decline in social communication have negatively affected many 

people’s mental health, especially young people. This research aimed 

to investigate the mental health of Sumy State University medical 

students during the Covid-19 pandemic. This study was conducted 

from September 2020 to May 2021.  

Materials and Methods. The second-year students of the 

Academic and Research Medical Institute of Sumy State University 

participated in the study – 100 female and 100 male students. The 

average age of the students was 18–22 years. The mental health of 

the medical students was examined using the Goldberg General 

Health Questionnaire (GHQ-28). The total scores for mental health, 

psychosomatic symptoms, anxiety, insomnia, social dysfunction, and 

depression were investigated. The experimental data were analyzed 

using PAST statistical software v4.05. The research was conducted 

in compliance with the WMA Declaration of Helsinki’s “Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects” after 

obtaining consent from all participants. 

Results and Discussion. It was found that the COVID-19 

pandemic caused mental health disorders in 63.5 % of medical 

students. There was no significant difference in the total GHQ score 

(> 8) between men and women. Social dysfunction occurred to be 

the most common mental health disorder in medical students. 

Somatic symptoms, anxiety, social dysfunction, and depression were 

observed in 37.5 %, 49 %, 64 %, and 14 % of medical students, 

respectively. The prevalence of social dysfunction and depression 

was higher in men than women.  

Conclusion. It was established that men experienced more 

significant disturbances in mental health than women during the 

COVID-19 pandemic.  

Keywords: mental health, medical students, Goldberg General 

Health Questionnaire (GHQ-28), COVID-19, pandemic.–  
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Кафедра біофізики, біохімії, фарма-

кології та біомолекулярної інжене-

рії, Сумський державний універси-

тет, м. Суми, Україна 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МЕНТАЛЬНЕ 

ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ: ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ.  
  

Вступ. Пандемія COVID-19 і, як наслідок, обмеження соціа-

льних взаємодій спричинили суттєвий негативний вплив на ме-

нтальне здоров’я населення, зокрема молоді. Дане дослідження 

присвячене вивченню стану ментального здоров’я студентів-

медиків Сумського державного університету під час пандемії 

коронавірусу. Дослідження проводилося з вересня 2020 р. по 

травень 2021 р. 

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 200 студе-

нтів-медиків другого курсу Сумського державного університету 

– 100 чоловіків і 100 жінок. Середній вік студентів становив 18–

22 роки. Стан ментального здоров’я студентів визначали за ре-

зультатами анкети загального стану здоров’я (тест Голдберга). 

Були досліджені наступні показники: загальна оцінка менталь-

ного здоров’я, частота проявів соматичних симптомів, тривож-

ності і безсоння, соціальної дисфункції, депресії. Статистичну 

обробку одержаних результатів здійснювали з використанням 

програмного забезпечення PAST v4.05. Дослідження було про-

ведене згідно Гельсінської декларації ВМА «Етичні принципи 

медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослі-

дження» після отримання згоди всіх учасників.  

Результати і обговорення. Встановлено, що пандемія коро-

навірусу спричинила порушення ментального здоров’я у 63,5 % 

студентів-медиків. Не виявлено суттєвої різниці між результа-

том загальної оцінки тесту Голдберга (> 8) у студентів чоловічої 

і жіночої статі. Найбільш поширеним порушенням ментального 

здоров’я студентів-медиків є соціальна дисфункція. Частота 

проявів соматичних симптомів, тривожності, соціальної дисфу-

нкції та депресії у студентів-медиків становила 37,5 %, 49 %, 

64 % і 14 % відповідно. Студенти-чоловіки мали вищу частоту 

проявів соціальної дисфункції та депресії, ніж студенти-жінки.  

Висновки. Результати дослідження свідчать, що порушення 

ментального здоров’я студентів-медиків, спричинене пандемією 

коронавірусу, більш виражене у чоловіків, ніж у жінок.  

Ключові слова: ментальне здоров’я, студенти-медики, анке-

та загального стану здоров’я (тест Голдберга), коронавірус, пан-

демія.  
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INTRODUCTION / ВСТУП 

Preserving young people’s mental health is a 

crucial priority of society. The analysis of known 

cataclysms in the history of humankind indicates 

the aggravation of this issue precisely in the 

conditions of epidemics, wars, and natural disasters. 

Bad life experiences in overcoming stressful 

situations in which young people find themselves 
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during global adverse events put them on par with 

other mentally vulnerable social groups. As the 

analysis of the impact of the COVID-19 pandemic 

on different social groups in various countries 

shows, an environment with high psycho-social 

risks in which personality formation occurs can 

negatively affect young people’s mental health [1–

3]. Some conditions determine the degree of 

vulnerability to natural and social disasters. Not 

only should the age aspect be noted. The Pan 

American Health Organization (PAHO/WHO) 

points to gender as one of the determining factors 

affecting an individual’s vulnerability [4]. The need 

to overcome the possible negative consequences of 

existing biological threats and to prevent adverse 

developments in the event of similar problems in 

the future explains the importance of studying the 

effect of various conditions/factors on the 

development of reactions in the bodies of young 

people, especially on their mental health. During 

the COVID-19 pandemic, numerous studies have 

been conducted with the participation of various 

groups of young people under the pressure of 

negative social and economic factors that were 

caused by this global disaster. Many studies have 

focused on changes in the mental health of the 

active part of the young population, namely 

students [5–7]. The argument in favor of these 

studies is the importance of developing support 

measures to quickly overcome the consequences of 

future epidemics/pandemics and other cataclysms. 

These measures have to consider certain aspects, 

including the age and gender of the person. Women 

and men adapt differently to stressful situations and 

get out of them [8, 9]. The physiological 

consequences, including mental health, may differ. 

Women are more inclined to communicate and seek 

psychological support in their environment. For 

men, talking about their problems and receiving 

sympathy can be seen as a demonstration of their 

weakness. At the same time, as research shows, 

during the COVID-19 pandemic, women 

experience a higher level of psychological stress 

than men [10, 11].  

Comparing gendered psychological responses to 

stressful situations proves the existence of potentially 

different consequences for mental health. For young 

people of all genders in education, mental health 

determines their academic performance and overall 

social engagement, which is the basis for their future 

professional success [12]. Students’ acquisition of 

professional and soft skills in the education process 

should be protected as much as possible from 

negative influences in the conditions of 

biological/social threats, regardless of their gender. 

Teachers who work with students daily can record 

the effects of adverse conditions on student 

performance. They must have tools to support the 

mental health of students of different genders in 

states of increasing social distancing and heavy 

psycho-social pressures. Based on the above, our 

work aimed to study the state of medical institute 

students’ mental health during the COVID-19 

pandemic, depending on their gender. 

Materials and Methods  

Study design and sample  

This study was conducted at the Academic and 

Research Medical Institute of Sumy State University. 

The population included second-year students in the 

master’s degree program in medicine. The entire 

population (200 individuals aged 18–22 years, 100 

women and 100 men) was selected as the research 

sample. In order to assess the state of mental health, 

students were surveyed after obtaining their consent 

from September 2020 to May 2021.  

Data collection 

After introducing himself/herself, the investigator 

explained the required issues on how the 

questionnaire must be filled out. The investigator 

then distributed questionnaires. Before enrollment, 

the students were assured that their information 

would remain confidential. All the participants 

provided written informed consent. The checklist 

was used to collect demographic characteristics, 

including age, gender, and country of origin. The 

students took up to 5 minutes to complete the 

questionnaire. It is worth mentioning that the 

investigator was present at the intended locations to 

answer the participants’ probable questions.  

Questionnaire preparation and validation 

The General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) 

was used in this study (Table 1) [13].  

Students compared their recent psycho-emotional 

states with their normal state. The questionnaire 

provided four answer options: А – «not at all», В – 

«no more than usual», С – «rather more than usual», 

D – «much more than usual» [14]. “A” and “B” were 

rated as 0 points, “C” or “D” were rated as 1 point 

[15]. The total score of the questionnaire was 

calculated by summing the scores of all the items. 

The maximum possible score was 28. The higher the 

score, the worse the mental health state. A total score 

of > 8 (out of 28) was considered a manifestation of 

mental health disorders [16]. The General Health 

Questionnaire (GHQ-28) contains four domains of 

seven questions each, directed at the detection of 
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Table 1 – The 28-items of the General Health Questionnaire [13] 

HAVE YOU RECENTLY 

1 Been feeling perfectly well and in good health? 

2 Been feeling in need of a good tonic? 

3 Been feeling run down and out of sorts? 

4 Felt that you are ill? 

5 Been getting any pains in your head? 

6 Been getting a feeling of tightness or pressure in your head? 

7 Been having hot or cold spells? 

8 Lost much sleep over worry? 

9 Had difficulty in staying asleep once you are off? 

10 Felt constantly under strain? 

11 Been getting edgy and bad-tempered? 

12 Been getting scared or panicky for no good 

13 Found everything getting on top of you? 

14 Been feeling nervous and strung-up all the time? 

15 Been managing to keep yourself busy and occupied? 

16 Been taking longer over the things you do? 

17 Felt on the whole you were doing things well? 

18 Been satisfied with the way you’ve carried out your task? 

19 Felt that you are playing a useful part in things? 

20 Felt capable of making decisions about things? 

21 Been able to enjoy your normal day-to-day activities? 

22 Been thinking of yourself as a worthless person? 

23 Felt that life is entirely hopeless? 

24 Felt that life isn’t worth living? 

25 Thought of the possibility that you might make away with yourself? 

26 Found at times you couldn’t do anything because your nerves were too bad? 

27 Found yourself wishing you were dead and away from it all? 

28 Found that the idea of taking your own life kept coming into your mind? 

 

physical symptoms (items 1–7), anxiety and 

insomnia (items 8–14), social dysfunction (items 15–

21), and depression (items 22–28). A score of > 8 

(out of possible 28) and > 3 (out of possible 7) was 

considered a manifestation of a mental health 

disorder.  

Data analysis 

After collecting the questionnaires, data analysis 

was performed using the PAST statistical software 

v4.05 [17]. We used the Shapiro–Wilk W test to 

evaluate the type of data distribution. The Shapiro–

Wilk W test showed that the data were normally 

distributed. The Mann–Whitney test was used to 

analyze the differences in the data. Statistical 

significance was set at p < 0.05.  

Ethical considerations 

The research was conducted in compliance with 

the rules of the WMA Declaration of Helsinki, 

“Ethical principles for medical research involving 

human subjects,” after obtaining written consent 

from all participants. They were assured that their 

information would remain confidential. This study 
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was approved by the Ethics Committee of Sumy 

State University (Academic and Research Medical 

Institute), Sumy, Ukraine.  

Results  

This study on the mental health of students 

involved 200 second-year students at the Academic 

and Research Medical Institute of Sumy State 

University. Among the surveyed students, 100 were 

women, and 100 were men. Table 2 presents the 

demographic characteristics of the participants. The 

distribution of respondents by country was as follows 

– 34 % of students were from Ukraine, 34 % – were 

from India, 18,5 % – were from Nigeria, 7,5 % – 

were from Tanzania, and 6 % – were from Egypt. 

The average age of the students was 18–22 years. 

The average GHQ-28 questionnaire score was 

9.14. Slightly more than half (63.5 %) of students 

had a score of 8 or higher, which suggested 

disturbances in mental well-being. Our study 

examined the relationship between gender and the 

level of psychological well-being among medical 

students. The prevalence of psycho-emotional 

disorders in women and men was 65 % and 62 %, 

respectively. 

Table 2 – Demographic characteristics of study 

participants 

Country 
Total 

number 
Women Men 

Ukraine 68 47 21 

India 68 27 41 

Nigeria 37 15 22 

Tanzania 15 6 9 

Egypt 12 5 7 

  

The average GHQ-28 questionnaire scores were 

compared between female and male students 

(Table 3). The results suggested no significant 

difference in the total mental health score between 

women and men. 

The next step of our study was to examine the 

frequency of different disturbances in medical 

students’ mental health in the context of pandemic 

restrictions. We compared the prevalence of 

somatic symptoms, anxiety, insomnia, social 

dysfunction, and depression between female and 

male students (Fig. 1).  

Table 3 – Results of the GHQ-28 score in medical students at Sumy State University 

Score All students Women Men 

Total GHQ-28 (items 1–28) 9,14 ± 0,24 8,75 ± 0,21 9,56 ± 0,32 

Somatic symptoms (items 1–7) 2,20 ± 0,15 2,20 ± 0,13 2,20 ± 0,19 

Anxiety, insomnia (items 8–14) 2,59 ± 0,11 2,71 ± 0,17 2,47 ± 0,12 

Social dysfunction (items 15–21) 3,22 ± 0,15 3,00 ± 0,21 3,45 ± 0,13 

Depression (items 22–28) 1,12 ± 0,09 0,83 ± 0,04* 1,42 ± 0,06 

 Note: * – p ≤ 0.05 compared to men 

It was found that social dysfunction was the 

primary disturbance of the mental health of 

medical students: 59% of female students and 

69 % of male students had this disturbance. The 

prevalence of social dysfunction was higher in 

men than in women: 69 % and 59 %, 

respectively. The number of men with depression 

was more than two times that of women. The 

frequency of somatic symptoms, anxiety, and 

insomnia among medical students was similar in 

men and women. 

Discussion 

The study of the impact of the COVID-19 

pandemic on the state of mental health was 

conducted on a sample of second-year students of 

the Academic and Research Medical Institute of 

Sumy State University during two semesters of the 

2020–2021 academic year (9 months) when the 

whole world was under the pressure of forced social 

isolation and imposed restrictions. For students, it 

was a challenging year to transition to distance 

education. 

Domestic and international students participated 

in the study. The choice of a group of second-year 

students for research was because they had already 

passed the first year of adaptation to the university 

study process, had learned all the rules and 

algorithms of the academic process, and had formed 

a certain social circle to realize themselves in the 

student society. At the research design stage, we 

considered the conditional assumption that the 

negative factors associated with the beginning of 

287



EUMJ, 2022;10(3):283-291Inshyna N, Chorna I, Hrebenyk L, Primova L 

 

  

university studies and the need to adapt to new 

conditions were leveled. Simultaneously, these 

students are juniors who may be more vulnerable to 

stressors caused by the pandemic than senior 

students. Their reactions can be more indicative and 

can serve as a basis for developing a supported 

algorithm for similar situations in the future. 
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Figure 1 – Frequency (%) of psycho-emotional disturbances in medical students (p ≤ 0.05 compared to male) 

 

Studies show that in the student period of life, 

the levels of stress and anxiety increase in young 

people, and the risk of developing depression and 

exhaustion increases [18]. These problems can be 

exacerbated in crises such as the COVID-19 

pandemic. Against the background of social 

isolation, concern for personal health and their 

loved ones, informational pressure about the 

infection, its consequences, and the global crisis, 

the psycho-physiological reactions of young people 

can harm their mental health [19, 20]. The 

introduction of distance learning, restrictions on 

public student life, and distance from their families 

have negatively affected the psychological state of 

international students. In addition, students may 

develop future insecurity in their ability to achieve 

academic and professional fulfillment [21]. 

According to the literature, young people aged 18-

25 belong to the group with the most significant risk 

of the negative impact of stressful situations [22].  

The results of our study indicated that the vast 

majority of medical students (63.5%) had mental 

health disorders during the COVID-19 pandemic. 

The frequencies of somatic symptoms, anxiety, 

social dysfunction, and depression in the medical 

students were 37.5%, 49%, 64%, and 14%, 

respectively. Social dysfunction is the primary 

mental health disorder among medical students. 

The obtained data correlated with studies conducted 

in Great Britain among college students [23]. The 

authors of similar studies note that changes in the 

mental health of the population cause general 

political concern. As stated in the analytical note of 

the United Nations (May 20, 2020), young people 

belong to a social group of people that needs 

special attention because they belong to vulnerable 

segments of the population (“United Nations 

report”, United Nations, 2020).  

Numerous studies on the effects of the 

pandemic on students’ health emphasize the need to 

develop and implement new action algorithms that 

can help overcome the psychological consequences 

and improve their overall health. In recent years, 

coping strategies have gained popularity, which 

allows individuals to adapt to stressful situations 

and form their approaches to overcoming them, 

which is essential in the conditions of the COVID-

19 pandemic [24]. Young people still have terrible 

life experiences when forming anti-stress behavior 

in complex situations. Regarding the use of coping 

strategies described in the literature, not all young 

people are interested in psychological literature and 

know about them. Teachers should help students 

use practical tools to support their mental health. 

Therefore, it is necessary to provide teachers with a 

scientifically based methodological base for 

organizing such assistance. 

Biological threats – which humanity is predicted 

to face in the future – have specific effects on 

individuals. When communicating with students, 
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teachers must understand which traumatic 

conditions are dominant in particular situations 

and use specific support algorithms. In addition, 

in the process of communicating with students, 

teachers should consider other factors that 

determine the degree of negative impact on 

students’ psychological health. In this context, 

the gender correlations of the traumatic effects of 

the pandemic on personality are of interest. 

Studies of college students in various countries 

indicate the existence of uncertainty in this 

matter. Based on meta-analysis data [25], most 

scientists consider female students 

psychologically more vulnerable to the impact of 

the COVID-19 pandemic. Simultaneously, 

women are naturally more inclined to use 

adaptive coping strategies intuitively; therefore, 

their mental health may be more protected.  

In our study, we focused on the psychological 

reactions of students of different genders to the 

traumatic circumstances in which they found 

themselves during the pandemic. Our research 

also indicates that compared to women, men had 

a higher rate of social dysfunction. The number 

of male students with depression was twice as 

high as that of female students. Thus, according 

to the data obtained, the mental health of male 

medical students was more negatively affected by 

the COVID-19 pandemic than that of female 

students.  

Numerous studies indicate that women are 

more prone to distress due to traumatic factors, 

but this gender difference is not absolute; it can 

even change depending on the interaction of 

various factors [26]. 

 

CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

The obtained results confirm the negative 

impact of the traumatic conditions of the COVID-19 

pandemic on the mental health of students and the 

need for their psychological support. Male students, 

who have increased pressure of circumstances and 

possibly psychosomatic consequences in the distant 

future, need special attention.  

From the viewpoint of the authors of this article, 

the work of universities in the conditions of 

pandemics and other crises should consider the 

need to activate psychological services concerning 

all aspects of the educational process. The effective 

involvement of teachers in this process is possible 

by providing them with specific practical “tools of 

influence”. Such means can be modern coping 

strategies developed using similar studies. Studying 

coping strategies will allow teachers to effectively 

support students' physical and mental health in 

crisis situations.  

 

PROSPECTS FOR FUTURE RESEARCH / ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

The authors of this study support the concept 

existing in the literature of effectively 

overcoming the effects of the pressure of 

negative factors during the pandemic by 

changing the way of life [23]. First, we are 

talking about improving the state of mental 

health due to the increased physical activity of 

students over the long term. Transitioning to a 

healthy lifestyle with excellent and constant 

physical activity will allow students to overcome 

the effects of stressful factors such as a 

pandemic. An additional contribution to the 

growing amount of data in this direction can be 

studies of changes in students’ mental health 

before and after the pandemic, under increasing 

weekly physical activity.  

For young people receiving medical education, 

the mechanisms of adaptation to extreme situations 

are highly relevant because future professional 

training involves the influence of numerous stress 

factors. Choosing the best coping strategies 

supports physical and mental health and promotes 

professional adaptation and gender characteristics. 

Men and women react differently to stress. The 

biological basis of these differences requires further 

research. In particular, it is promising to study the 

effectiveness of various coping strategy models for 

the professional adaptation of future doctors. 
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FEATURES OF SUPERFICIAL VEIN THROMBOSIS IN 

PATIENTS WITH A LARGE DIAMETER OF GREAT 

SAPHENOUS VEIN. 
 

Introduction. Superficial vein thrombosis is characterized by the 

formation of thrombi in the superficial veins with subocclusion or 

occlusion of the venous lumen and its inflammatory reaction, which 

occurs more often in the lower extremities. Chronic venous disease 

in 75–88% of cases is the most important clinically identified factor 

in the development of superficial vein thrombosis. The great 

saphenous vein is affected in 60–80% of cases. A population-based 

study found that the chronic venous disease is a risk factor for venous 

thromboembolism and correlates with an increased risk of mortality in 

patients. Venous thromboembolism is a major burden of the disease 

worldwide, with approximately 10 000 000 cases per year. 

Objective: to assess the prevalence of superficial vein 

thrombosis in patients with chronic venous disease and to identify 

the relationship between the diameter of the great saphenous vein 

and superficial vein thrombosis. 

Materials and methods. Total of 925 chronic venous disease 

cases were analyzed from January 2019 to December 2021 at the 

Clinical Department of Surgery, Traumatology, Orthopedics, and 

Phthisiology of Sumy State University (Sumy Laser Clinic, LLC) for 

the prevalence of superficial vein thrombosis in patients with chronic 

venous disease who were undergoing treatment. The patients with 

superficial vein thrombosis were examined for the diameters of great 

saphenous vein and venous reflux using ultrasound 10 mm below the 

sapheno-femoral junction, in the upper and lower thirds of the thigh. 

Results: Of 925 chronic venous disease cases, superficial vein 

thrombosis was observed in 53 cases, which accounted for 5.73 % of 

the total. Women accounted for 67.9 % (36), men – for 32.1 % (17). 

The study included patients aged 25 to 69 years (mean age 52.62 ± 

10.48 years). In 69.8 % (37) of superficial vein thrombosis cases, the 

diameter of great saphenous vein was ≥ 10 mm at a level 10 mm 

below the sapheno-femoral junction; in 49 % (26) of cases – in the 

upper third of the thigh; in 30.2 % (16) of cases – in the lower third 

of the thigh. That is, the extension of the sapheno-femoral junction 

trunk to the lower third of the thigh was preserved in 43.24% of 

cases. 
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Conclusion. The results of the study revealed a high prevalence 

(5.73%) of superficial vein thrombosis. 69.8% of all cases of 

superficial vein thrombosis was registered in patients with a large 

diameter (≥ 10 mm) of great saphenous vein. 

Keywords: superficial vein thrombosis, great saphenous vein, 

large diameter, chronic venous disease.–  
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ОСОБЛИВОСТІ ТРОМБОФЛЕБІТУ ПРИ ВЕЛИКОМУ 

ДІАМЕТРІ ВЕЛИКОЇ ПІДШКІРНОЇ ВЕНИ.  
  

Вступ. Тромбофлебіт поверхневих вен характеризується 

утворенням тромбів у поверхневих венах з субокклюзією або 

оклюзією просвіту вени та запальною її реакцією, що частіше 

трапляється в нижніх кінцівках. Хронічні захворювання вен у 

75–88 % випадків є найважливішим клінічно ідентифікованим 

фактором розвитку тромбофлебіту поверхневих вен. Велика 

підшкірна вена вражається у 60–80 % випадків. Популяційне 

дослідження показало, що наявність хронічних захворювань вен 

є фактором ризику венозної тромбоемболії та корелює з підви-

щеним ризиком смертності у пацієнтів. Венозна тромбоемболія 

є основним тягарем захворювання у всьому світі, приблизно 

10 000 000 випадків на рік 

Мета – оцінити поширеність тромбофлебіту поверхневих 

вен у хворих на хронічні захворювання вен; виявити залежність 

між діаметром великої підшкірної вени і тромбофлебітом пове-

рхневих вен. 

Матеріали та методи. Було проаналізовано 925 випадків 

хронічних захворювань вен з січня 2019 року по грудень 2021 

року на клінічній базі кафедри хірургії, травматології, ортопедії 

та фтизіатрії СумДУ (ТОВ «Сумська клініка лазерної медици-

ни») щодо поширеності тромбозу поверхневих вен у пацієнтів з 

хронічними захворюваннями вен, які перебували тут на ліку-

ванні. У хворих з тромбофлебітом поверхневих вен оцінювали 

діаметри великої підшкірної вени та венозний рефлюкс на ульт-

развуковому дослідженні на 10 мм нижче сафено-феморального 

з’єднання, у верхній та нижній третинах стегна. 

Результати. Із 925 випадків лікування хронічних захворю-

вань вен тромбофлебіт поверхневих вен спостерігався у 53 ви-

падках, що склало 5,73 % від загальної кількості. Особи жіночої 

статі склали 67,9 % (36), чоловіки – 32,1 % (17). До дослідження 

було включено осіб у віці від 25 до 69 років (середній вік склав 

52,62 ± 10,48 років). Діаметр великої підшкірної вени у нашому 

дослідженні був ≥ 10 мм на рівні на 10 мм нижче сафено-

феморального з’єднання у 69,8 % (37) випадків тромбофлебіту 

поверхневих вен; у верхній третині стегна – у 49 % (26) випадків 

тромбофлебіту поверхневих вен; у нижній третині стегна – у 

30,2 % (16) випадків тромбофлебіту поверхневих вен. Тобто 

розширення стовбура великої підшкірної вени аж до нижньої 

третини стегна зберігалося у 43,24 % випадків. 
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Висновки. Результати дослідження виявили високу пошире-

ність (5,73 %) тромбофлебіту поверхневих вен. 69,8 % всіх ви-

падків тромбофлебіту спостерігалися у хворих з великим діаме-

тром (≥ 10 мм) великої підшкірної вени.  

Ключові слова: тромбофлебіт поверхневих вен, велика під-

шкірна вена, великий діаметр, хронічні захворювання вен.  
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Abbreviations  

CVD – chronic venous disease; 

DVT – deep vein thrombosis; 

GSV – great saphenous vein; 

NSAIDs – nonsteroidal anti-inflammatory drugs; 

PE – pulmonary embolism; 

SFJ – sapheno-femoral junction;  

SPJ – safeno-popliteal junction; 

SSV – small saphenous vein; 

SVT – superficial vein thrombosis; 

VTE – venous thromboembolism 

 

Superficial thrombophlebitis, or superficial vein 

thrombosis (SVT), is characterized by the 

formation of thrombi in the superficial veins, with 

subocclusion or occlusion of the venous lumen and 

an inflammatory reaction during it, which is more 

common in the lower extremities. The frequency of 

SVT is 0.3 to 0.6 per 1 000 in young patients and 

0.7 to 1.5 per 1 000 in elderly patients. SVT can 

affect any vascular area. Most often it is localized 

in the superficial veins of the lower extremities, less 

often in the veins of the chest, abdomen, neck, and 

upper extremities. [1, 2]. The great saphenous vein 

(GSV) is affected in 60–80% of cases, the small 

saphenous vein (SSV) – in 10–20% of cases, 

bilateral damage – in 5–10% [3]. The prevalence in 

the general population is estimated at 3–11%. The 

prevalence of deep vein thrombosis (DVT) and 

pulmonary embolism (PE) combined is about twice 

as low. In a retrospective cohort study conducted in 

the Netherlands, the incidence of coded SVT events 

was 1.3 per 1 000 patients per year [4]. 

It was previously thought that SVT was easily 

diagnosed and treated only symptomatically. 

However, it has become clear that SVT, DVT, and 

PE are related diseases that can occur 

simultaneously or sequentially [5, 6]. In a meta-

analysis by Minno et al., including 4358 patients in 

22 studies, the prevalence of DVT was 18.1 % and 

6.9 % of PE together with SVT [7, 8]. Recent 

studies have provided evidence that SVT should be 

considered a form of venous thromboembolism 

(VTE) along with DVT and PE [9]. During the 

COVID-19 pandemic, mortality rates from venous 

thrombosis tended to increase [10, 11]. Cui et al. 

(2020) reported that the prevalence of VTE in 

patients with COVID-19 is 25 % [12].  

The etiology of SVT is multifactorial, generally 

related to the Virchow triad. The main causes are 

inflammatory, chemical, biological, and infectious 

processes, mechanical injuries, varicose veins [13]. 

There can be many reasons for the risk of 

developing SVT, but the following are a decrease 

venous blood flow (sedentary lifestyles, prolonged 

immobilization, chronic venous disease (CVD), 

pregnancy), damage to the inner lining of the veins 

(superficial injuries, injecting drugs), increased 

susceptibility to thrombosis or hypercoagulable 

state (surgical interventions, malignant tumors, 

hormone therapy, coagulation disorders), infections 

and viral diseases, hereditary factor or a 

combination thereof. It can develop against the 

background of vasculitis and other immunological 

syndromes (Trussus or Mondor syndromes) [13]. 

SVT can be a symptom of some inherited 

thrombophilias. Previous cases of SVT increase the 

risk of the following. This disease can also develop 

without any obvious favorable factor, often against 

the background of CVD. CVD in 75–88% of 

patients is the most important clinically identified 

factor in the development of SVT [7, 14, 15]. 

Venous stasis within dilated and incompetent main 

subcutaneous trunks leads to the formation of a 
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thrombus, which can spread to neighboring veins, 

including the deep venous system. 

SVT begins with microscopic thrombosis. 

Microscopic thrombi in vascular wall damage, 

venous stasis or abnormal coagulation can spread 

and form macroscopic thrombi. Damage to the 

vascular endothelium significantly leads to 

thrombosis, causing an inflammatory reaction that 

leads to immediate adhesion of platelets. Thrombin 

and thromboxane A2 mediate platelet aggregation 

[16]. 

The clinical picture of SVT depends on the 

location of thrombosis, the prevalence of the 

thrombotic process, the degree of involvement in 

the inflammatory process of the surrounding 

tissues, and the presence of complications. In most 

cases, acute thrombophlebitis develops suddenly, 

for no apparent reason. Sometimes it is preceded by 

the trauma of a varicose vein, an infectious disease, 

a long bed rest. Complaints of pain in the area of 

thrombosed veins, the appearance of signs of 

inflammation, general weakness, fever, limb 

dysfunction. Examination reveals hyperemia of the 

skin, edema of the tissues along the thrombosed 

vein, slight edema and pastosity in the ankle and 

foot. Palpation along the thrombosed vein 

determines painful strands of varying density, local 

fever, hyperesthesia of the skin and paravasally 

painful dense infiltrates of various sizes, the 

presence of foci of fluctuation indicates purulent-

septic melting of blood clots. Inflammation and 

other symptoms usually last for 3–4 weeks, but 

sometimes the process can take longer. The patient 

may experience a thrombosed vein for several 

months. Clinical manifestations are often benign and 

self-limiting [1, 13, 15]. However, it is important to 

consider the high risk of other VTEs [7, 8]. 

The diagnosis of SVT is made on the basis of 

clinical examination. However, for the final 

diagnosis, an instrumental examination is required, 

which will help to establish accurately: the presence 

of a blood clot; its position in the vessel and nature 

(floating or non-floating, occlusive or non-

occlusive); the level of spread in the vascular 

system – whether the blood clot has passed into the 

deep veins. To do this, it is recommended to 

conduct a duplex ultrasound. Ultrasound 

examination is indicated in cases where the clinical 

picture is not clear (differential diagnosis); there are 

concomitant clinical signs indicating DVT; SVT is 

above the mid-thigh, especially if close to the 

sapheno-femoral junction (SFJ) (risk of thrombosis 

passing through the SFJ to the femoral vein; or if 

thrombophlebitis is located in the upper leg near the 

perforating veins of the knee, which also pass into 

the popliteal vein), Duplex ultrasound should show 

superficial and deep veins to characterize 

superficial venous insufficiency, which can be 

treated accordingly after the acute phase of the 

disease. [19] Van Langevelde K et al. or perforating 

veins in the popliteal region, the greater the 

likelihood of DVT and pulmonary embolism [20]. 

Leizorovicz A. et al. [21] and Galanaud et al. [22] 

believe that SVT in the GSV or SSV at a distance 

of 3 cm from the SFJ or safeno-popliteal junction 

(SPJ) is associated with a risk of PE similar to 

DVT, and in these cases, patients should be 

prescribed anticoagulant drugs [13]. In addition, the 

patient may be assigned laboratory tests such as 

clinical blood tests, coagulogram and blood 

D-dimer test. However, the determination of the 

level of D-dimer is not informative for the 

differential diagnosis of SVT and DVT [17, 18]. In 

patients with SVT without a provoking factor, it is 

necessary to conduct a detailed diagnosis to exclude 

cancer or thrombophilia [1]. 

The development of the disease can lead to life-

threatening consequences. The treatment of 

thrombophlebitis cannot be postponed. The aim of 

SVT treatment is to alleviate local symptoms, as 

well as to prevent the spread of the process to the 

deep vein system and the development of PE. 

In order to control the symptoms and reduce the 

spread of thrombosis and the risk of developing PE, 

a distinction is made between low-risk and high-

risk SVT treatment [14]. Low-risk SVT is 

characterized by the absence of other 

thromboembolic diseases and a predisposition to 

them. It includes areas of thrombophlebitis with an 

extension of ≤ 5 cm, which are not near the SPJ or 

SFJ. High-risk SVT is characterized by a site of 

thrombophlebitis in the lower extremity ≥ 5 cm 

long; SVT is proximal to the knee, especially 

within 30 mm of the SFJ, regardless of its length; 

the presence of severe symptoms; the presence of a 

history of active malignancy or recent surgery, as 

well as previous SVT or VTE [16]. 

Symptoms of low-risk SVT can be alleviated 

with nonsteroidal anti-inflammatory drugs, elevated 

lower extremities, and compression stockings [19, 

23]. It is recommended that the patient begin motor 

activity as soon as possible (immobilization 

increases the risk of DVT). Nonsteroidal anti-

inflammatory drugs are often used to relieve pain, 

but do not affect the risk of thromboembolism [19]. 
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According to the Cochrane review, high-risk 

SVT treatment is either an average therapeutic dose 

of low molecular weight heparins (e.g. enoxaparin 

60 mg once daily) or a prophylactic dose of 

fondaparinux subcutaneously (2.5 mg once daily) 

for 45 days [24]. 

In 2017, the SURPRISE study [25] was 

published to determine the effectiveness of oral 

inhibitors of factor X – Rivaroxaban. Treatment 

was compared between rivaroxaban (10 mg once 

daily per os) and fondaparinux (2.5 mg once daily 

subcutaneously) for 45 days. Rivaroxaban has 

been shown as effective as fondaparinux. Thus, 

oral rivaroxaban may be a less burdensome and 

expensive alternative to subcutaneous 

fondoparinux injection. Additional studies are 

needed, but treatment with rivaroxaban may 

already be considered for high-risk patients with 

SVT. The practicality of rivaroxaban is its 

effectiveness [25]. There is no evidence of the 

effectiveness of other new oral anticoagulants. 

The Cochrane Review recommended further 

studies on its use and other direct oral inhibitors of 

factor X or thrombin [24, 26]. In addition, he 

recommended further research on the use of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs and low 

molecular-weight heparins [24]. 

Pregnancy is usually a criterion for exclusion 

from SVT treatment studies. However, it is a risk 

factor for the development of CVD, SVT, and VTE. 

Unfractionated heparin and low molecular weight 

heparins do not cross the placenta and are the drugs 

of choice. During pregnancy, unfractionated 

heparin is prescribed, which the woman takes 

throughout pregnancy and 6 weeks after delivery. If 

the criteria for anticoagulant therapy described 

above are not met, the patient may take oral 

NSAIDs that relieve symptoms but do not affect 

thrombosis. However, long-term oral NSAIDs are 

not recommended during pregnancy after 26–28 

weeks of gestation [27, 28]. Topical NSAIDs may 

also be prescribed in addition to anticoagulant 

therapy [28]. Women with low-risk DVT and those 

who do not require symptom control should be 

monitored only. Clinical follow-up of these women 

should take place within 7–10 days with repeated 

duplex ultrasound every week [27, 28]. 

The use of graduated elastic compression 

stockings as the only treatment did not give 

advantages in comparison with the control group. 

However, their use in combination with other 

treatments (NSAIDs, anticoagulants) provides a 

more pronounced clinical improvement compared 

to that observed in groups that do not use elastic 

knitwear [29]. 

Topical application of an anticoagulant cream 

may alleviate the local symptoms of venous 

thrombosis, but there is no evidence that it can 

prevent the spread of thrombosis to deep veins [13]. 

Antibiotic therapy is not required and should be 

prescribed only in case of a concomitant infectious 

process [14]. 

SVT associated with the use of intravenous 

catheters is usually not treated with systemic 

anticoagulants. First-line treatment involves 

catheter removal and topical treatment and/or, if 

necessary, the administration of nonsteroidal anti-

inflammatory drugs [6]. In this case, SVT in the 

Cochrane Review does not provide consensus 

recommendations on safety, required dose, or 

duration of therapy for topical treatments, 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or systemic 

anticoagulants [30]. 

The Cochrane Review also evaluated local and 

surgical treatments, but noted that data on these 

treatments and their effects on VTE are too limited, 

so further research is currently recommended [16, 

24]. Surgery on superficial veins is aimed at 

reducing the risk of recurrent SVT and other 

secondary VTE. It eliminates the source of venous 

stasis and varicose veins, can avoid recurrence and 

reduce both symptoms and progression of SVT. 

High subcutaneous vein ligation has often been 

used to treat solid waste that is close to the deep 

venous system [13]. Although surgery or ablation 

performed in the early stages after a SVT event 

may eliminate the possibility of the thrombotic 

process passing through the junction into the deep 

venous system, this approach is not without risk. 

There is a possibility of post-procedural VTE due to 

the inability to remove large segments of GSV 

and/or SSV and in combination with a potentially 

generalized prothrombotic state. Prolonged 

thromboprophylaxis may be a solution to this 

problem. Surgical treatments may be recommended 

after the acute phase, i.e. three months after the last 

episode of SVT. Planned surgical treatment of 

superficial veins should be considered for patients 

in whom repeated venous thrombosis affects the 

same areas on the background of CVD. Although 

this approach is rational and widely practiced, this 

approach is not based on evidence [19]. 

The main principle of SVT prevention is timely 

detection and adequate treatment of chronic venous 

diseases. This involves surgical treatment of early 

(uncomplicated) stages of СVD [16, 19]. 
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The aim of the study was to assess the 

prevalence of SVT in patients with CVD; identify 

the relationship between the diameter of the great 

saphenous vein and SVT. 

Materials and Methods 

We analyzed 925 cases of CVD from January 

2019 to December 2021 at the Clinical 

Department of Surgery, Traumatology, 

Orthopedics and Phthisiology of Sumy State 

University (LLC «Sumy Laser Clinic») for the 

prevalence of SVT in patients who were 

undergoing treatment. All patients included in the 

study signed the informed consent to participate in 

accordance with the World Medical Association’s 

Declaration of Helsinki (WMA Declaration of 

Helsinki – Ethical Principles for Medical Research 

Involving Human Subjects). The study was 

approved by the Bioethics Commission of the 

Academic and Research Medical Institute of Sumy 

State University (Protocol № 3/12 of 14 December 

2020). 

Exclusion criteria were pregnancy or lactation, 

deep vein thrombosis, connective tissue disease, 

cancer, severe comorbidities, recent surgery or 

trauma, prolonged immobilization, hormone 

therapy. 

The diameters of GSV and venous reflux were 

assessed on ultrasound 10 mm below the SFJ, in the 

upper and lower thirds of the thigh. It was 

determined using ultrasound the SonoScape S6 

apparatus with an L741 linear probe (frequency 

range of 7–13 MHz) in the gray-scale B-mode 

(Figure 1). Pathological reflux was determined by 

duration ≥ 0.5 seconds. In addition, ultrasound 

results were used to assess the degree of 

thrombosis, exclude the presence of DVT, and 

determine superficial and/or deep venous 

insufficiency.  

To optimize the work created an electronic 

database using Microsoft Excel 2016. For the 

obtained indicators, the arithmetic mean (M) and 

standard error of the mean (m) were calculated. To 

rate the degree of significance of differences between 

the groups, a simple Student’s t test (t) was used. 

Results and Discussion 

925 cases of CVD treatment at LLC «Sumy 

Laser Clinic», Ukraine, from January 2019 to 

December 2021 were analyzed. Of these, SVT was 

observed in 53 cases, which accounted for 5.73 % 

of the total. According to gender, women accounted 

for 67.9 % (36), men – for 32.1 % (17). The study 

included patients aged 25 to 69 years (mean age 

52.62 ± 10.48 years). 

 

Figure 1 – Ultrasound examination of the 

lower extremities 

A population-based study found that CVD is a 

risk factor for VTE and correlates with an 

increased risk of mortality in patients [31]. A 

recent retrospective cohort study during a median 

follow-up of 7.5 years found a 4-fold increase in 

the risk of DVT in patients with CVD [32]. VTE is 

a major disease burden worldwide, with 

approximately 10 000 000 cases per year [33]. 

When evaluating patients with CVD, a 

common parameter that is often measured and 

recorded is the diameter of the main subcutaneous 

vein. Labropoulos et al. [34], Conway et al. [35] 

and Yang et al. [36] reported a significantly larger 

subcutaneous vein diameter in patients with C4–

C6 CEAP clinical, etiological, anatomical, and 

pathophysiology classification compared to 

patients with C2–C3 class; those classified as C4 

and C5 had statistically significant larger 

diameters of the perforated calf veins than those 

with class C2. 

The diameter of GSV in our study was ≥ 10 mm 

at a level 10 mm below the SFJ in 69.8 % (37) of 

SVT cases; in the upper third of the thigh – in 49 % 

(26) of cases of SVT; in the lower third of the thigh 

– in 30.2 % (16) of cases of SVT (P > 0.05). That 

is, the extension of the SFJ trunk to the lower third 

of the thigh was preserved in 43.24 % of cases. 
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CONCLUSIONS / ВИСНОВКИ  

The results of the study showed a significant prevalence (5.73%) of SVT in patients with CVD. SVT is 

registered in 69.8% with a diameter of the great saphenous vein ≥ 10 mm. 

 

PROSPECTS FOR FUTURE RESEARCH / ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Given the relationship between thrombosis and the diameter of the GSV, the prospects for further research 

are the availability of a non-invasive outpatient surgery approach to the treatment of CVD. This will allow the 

use of prevention and treatment regimens to prevent the progression of CVD complications. There is an urgent 

need to develop new approaches to reduce the risk of VTE. 
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