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Проведено изучение проявлений апоптотической гибели 
клеток гисто-гематических барьеров различных органов 
(почка, печень, сердце, мозг) мышей разного возраста при 
стрептозотоцининдуцированном сахарном диабете (СД) с 
помощью TUNEL-метода и электронной микроскопии. Ус-
тановлено усиление апоптотической активности при этом 
заболевании во всех изученных органах: в наибольшей сте-
пени – в почке и печени, в наименьшей – в мозге. Главной 
мишенью СД являются эндотелиальные клетки, которые 
претерпевают выраженные структурные нарушения, вплоть 
до их полной деструкции и десквамации. Клеточная гибель 
эндотелия происходит преимущественно путем апоптоза, 
что составляет один из патогенетических механизмов диабе-
тической микроангиопатии. Процесс апоптоза характери-
зуется выраженной возрастной зависимостью: апоптотичес-
кий индекс существенно увеличивается с возрастом, осо-
бенно резко – в условиях экспериментальной патологии. 

 
Ключевые слова: апоптоз, TUNEL-метод, ультраструктура, эндотелиальные клет-
ки, сахарный диабет, возраст. 

 
Фундаментальные исследования клеточной гибели становятся неотъем-
лемым звеном патогенетических исследований различных заболеваний, 
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в том числе и возраст-зависимых [2, 6]. Особый интерес вызывает про-
блема апоптоза в патофизиологии сахарного диабета (СД), поскольку 
появляется всё больше доказательств апоптотического механизма гибе-
ли клеток различных органов при этой патологии [3, 5, 8, 10, 14].  

Важным фактором, определяющим тяжесть СД, является наличие и 
выраженность микроангиопатии, одного из наиболее грозных его ос-
ложнений [4, 12]. Диабетическая микроангиопатия представляет собой 
комплексное поражение сосудов микроциркуляторного русла, а также 
периваскулярных структур, то есть гисто-гематических барьеров (ГГБ) 
ряда органов, в основе чего лежат метаболические, гипоксические и 
иммунные механизмы. Гипергликемия, развивающаяся при СД, приво-
дит к неферментативному гликозилированию белковых молекул эндо-
телиальных клеток (ЭК) и других компонентов ГГБ, а также к актива-
ции свободнорадикальных процессов, что запускает целый каскад ре-
акций в клеточных структурах и межклеточном матриксе. 

Основным проявлением, причиной и пусковым механизмом мик-
роангиопатии считается поражение эндотелия микрососудов, которое в 
конечном итоге ведет к его апоптотической гибели. Так, показано, что 
главным признаком диабетической ретинопатии может быть гибель ЭК 
[9]. Именно апоптоз этих клеток определяет нарушение ГГБ сетчатки 
при СД, что в дальнейшем приводит к развитию ретинопатии. Следова-
тельно, лечение диабетической ретинопатии может сводиться к подав-
лению процессов апоптоза эндотелия сосудов сетчатки [9]. 

Аналогичные подходы применяются и для терапевтической коррек-
ции других проявлений СД, в частности медикаментозное воздействие 
на апоптоз кардиомиоцитов при диабетической кардиомиопатии [14]. 
Таким образом, гипотезы о роли апоптоза клеток разного типа как 
важного звена патогенеза ряда заболеваний (в том числе СД) имеют 
большое значение для понимания их этиологии и поиска новых подхо-
дов к их лечению. 

Особое значение приобретает возрастной аспект этих исследова-
ний, поскольку при старении существенно меняется степень выра-
женности и распространенности процессов деструкции и адаптации, а 
также уровень "неизменности" клеточных и тканевых структур, что от-
ражается на характере течения возрастной патологии и возможных спо-
собах ее коррекции [1]. 

Основным маркером апоптоза являются специфические поврежде-
ния молекулы ДНК с образованием олигонуклеосомных фрагментов 
(ДНК-3-ОН). На их выявлении основан один из наиболее широко 
применяемых и надежных методов определения апоптоза – TUNEL-
метод (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated deoxyuridine triphos-
phate nick end labeling). Этот иммуногистохимический метод применяет-
ся начиная с 1992 г. и характеризуется высокой чувствительностью и 
специфичностью [3, 5, 13]. В то же время, оптимальным подходом для 
выявления и оценки апоптотической гибели клеток считается сочета-
ние нескольких методов, в том числе электронной микроскопии, с по-
мощью которой могут быть визуализированы основные структурные 
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характеристики апоптотических изменений клеток (от начальных эта-
пов проявления апоптоза – до апоптотических телец). 

Целью настоящей работы явилось изучение проявлений апоптоза в 
ГГБ различных органов (почка, печень, сердце, мозг) при стрептозото-
цининдуцированном СД у мышей разного возраста с помощью TUNEL-
метода и электронной микроскопии. 

 
Материал и методы. Исследования проводили на мышах-самцах 

линии C57BL/6J двух возрастных групп: 3-месячные и 14,5-месячные. 
Для моделирования СД 1 раз в день в течение 5 сут делали внутри-

брюшинную инъекцию стрептозотоцина ("Sigma", США) из расчета 
40 мг/кг на 0,1 М цитратном буфере (рН 5). Развитие гипергликемии 
контролировали с помощью глюкометра (Accu-Chek Active, Германия). 
Забор крови производили натощак с помощью микрокапилляров из 
ретроорбитального венозного синуса. Животных декапитировали через 
5 недель после развития стойкой гипергликемии. В качестве контроля 
использовали интактных животных того же возраста, которым внутри-
брюшинно вводили цитратный буфер. 

Почки, печень, сердце (левый желудочек и правое предсердье) и 
мозг (кора, гиппокамп, гипоталамус) изучали с помощью стандартных 
светооптических и электронно-микроскопических методов. Для электрон-
но-микроскопического исследования кусочки тканей фиксировали в 
2,5 % растворе глютаральдегида, изготовленного на какодилатном бу-
фере, дофиксировали в 1 % растворе осмиевой кислоты, обезвоживали 
в спиртах возрастающей концентрации и абсолютном ацетоне и зали-
вали в смесь эпона-812 и аралдита. Ультратонкие срезы изготовляли на 
ультратоме LKB-III (Швеция), а затем, после контрастирования ура-
нилацетатом и цитратом свинца, исследовали с помощью электронного 
микроскопа ПЭМ-125 К (SELMI, Украина). 

Апоптоз выявляли с помощью иммуногистохимического варианта 
TUNEL-метода с использованием коммерческих наборов (ApopTag® Plus 
Peroxidase In Situ Apoptosis Detection Kit, Chemicon, США). Кусочки тка-
ней фиксировали в 4 % растворе очищенного параформальдегида на 
фосфатном буфере не более 24 часов. После стандартной гистологиче-
ской обработки их заливали в Paraplast X—TRA и изготовляли срезы 
толщиной 5 мкм. Депарафинированные срезы подвергали воздействию 
протеиназы К для разрыва связей, образовавшихся при фиксации аль-
дегидами. Для подавления активности эндогенной пероксидазы срезы 
обрабатывали 3 % раствором перекиси водорода. Главным этапом 
TUNEL-метода является катализируемая (1 ч при 37 °С) ферментом тер-
минальной диоксинуклеотидилтрансферазы (TdT) реакция присоедине-
ния нуклеотидов, соединенных с дигоксигенином, к образованным в 
процессе апоптоза 3-ОН-концам олигонуклеосомальных фрагментов 
молекулы ДНК. Далее срезы инкубировали (30 мин при комнатной 
температуре) в анти-дигоксигениновом конъюгате (антитела, связанные 
с пероксидазой). При добавлении диаминобензидина (ДАБ) и перекиси 
водорода пероксидаза катализирует окисление ДАБ с образованием не-
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растворимого темно-коричневого продукта реакции в местах фрагмен-
тации ДНК. Докраску тканей производили с помощью метиленового 
зеленого. 

Негативный контроль реакции проводили путем аналогичной обра-
ботки срезов с заменой фермента TdT эквивалентным количеством бу-
фера. В качестве позитивного контроля использовали предоставленные 
в наборе для определения апоптоза срезы мышиной молочной железы, 
взятой через 3—5 сут после прекращения вскармливания потомства. 

Для количественной оценки выраженности апоптоза в изученных 
органах контрольных животных и мышей с экспериментальным стреп-
тозотоцининдуцированным СД при исследовании гистологических сре-
зов вычисляли апоптотический индекс (АИ) для клеток разного типа 
по такой формуле [3]: 

 
 

АИ (%) =                ×100. 
 
 
Статистический анализ проводили с помощью t-критерия Стьюден-

та. 
 
Результаты и их обсуждение. При моделировании СД в изученных 

органах экспериментальных животных развивались характерные для 
этого заболевания патоморфологические изменения. Наиболее значи-
тельные нарушения были отмечены в почках (как в клубочках, так и в 
канальцевом отделе нефрона). В наименьшей степени страдали струк-
турные элементы ткани мозга. 

Как на светооптическом, так и на электронно-микроскопическом 
уровне отмечались выраженные морфо-функциональные изменения ГГБ 
этих органов. Основными проявлениями их структурных нарушений при 
СД являются глубокие изменения ЭК (вплоть до полной деструкции и 
десквамации), мультипликация и утолщение базальной мембраны, ее 
разрыхление и коллагенизация, расширение перикапиллярного про-
странства, отложение избыточного количества PAS-положительных ве-
ществ, периваскулярный фиброз, гиалиноз, плазмаррагия и диапедез. 
Все это оказалось значительно более демонстративно у 14,5-месячных 
животных по сравнению с 3-месячными. 

При электронно-микроскопическом исследовании во всех изучен-
ных органах экспериментальных животных с СД были обнаружены ЭК 
с характерными морфологическими признаками апоптоза (маргинали-
зация и конденсация хроматина, фрагментация ядра, сморщивание 
вплоть до образования апоптотических телец) и некроза (нарушение 
целостности мембран, разрушение лизосом и других органелл, глыбча-
тый, плохо определяемый хроматин, выраженный отек и лизис внутри-
клеточных структур) (рис. 1). Преобладали апоптотически измененные 
ЭК, которые значительно чаще встречались у 14,5-месячных животных, 
чем у 3-месячных. У интактных животных количество клеток с морфо-

количество TUNEL-положительных клеток данного 
типа в поле зрения 

общее количество клеток этого типа в поле зрения
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логическими проявлениями апоптоза и некроза было невелико. Как и у 
мышей, больных СД, явления клеточной гибели регистрировались у 
14,5-месячных животных несколько чаще, чем у 3-месячных. 

 

   
 
Рис. 1. Ультраструктурные проявления клеточной гибели эндотелия 

капилляров почки у мышей разного возраста с СД. А – раз-
личные варианты гибели (некроз и апоптоз) ЭК (×4800). Б – 
расширение базальной мембраны (БМ), начальные стадии 
апоптоза ЭК (×9600). В – апоптотическое тельце на месте 
ЭК, деструкция и гиалинизация стенки капилляра. Эр – 
эритроцит (×4000). 
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При анализе гистологических препаратов, обработанных с помо-
щью TUNEL-метода, во всех изученных органах при эксперименталь-
ном СД у животных обеих возрастных групп были обнаружены клетки, 
гибнущие путем апоптоза и принадлежащие к различным клеточным 
типам (в качестве примера об этом свидетельствуют микрофотографии 
ткани 14,5-месячных крыс, рис. 2). К ним могут быть отнесены как ос-
новные функциональные элементы органов (нефротелий, гепатоциты, 
кардиомиоциты, нейроны и глиоциты), так и клеточные элементы мик-
роциркуляторного русла, в первую очередь ЭК. 

 

 
 

Рис. 2. TUNEL-положительные эндотелиальные, купферовские клет-
ки и клетки ИТО в печени (А); эндотелиальные клетки в 
миокарде (Б), в почечном клубочке (В) и эпителиальные 
клетки в почечных канальцах (Г) 14,5-месячных мышей с 
СД (×300). 

 

Количественный анализ показал, что при моделировании СД про-
исходит резкое усиление процесса клеточной гибели практически для 
всех изученных типов клеток (рис. 3). Однако наибольшим апоптотиче-
ским изменениям подвергаются ЭК, что наблюдается во всех изучен-
ных органах, кроме мозга. Например, АИ эндотелия капилляров мио-
карда при СД возрастает приблизительно в 6,2 раз, в то время как для 
кардиомиоцитов он увеличивается в 5,9 раз. АИ для клеток синусоидов 
печени (ЭК, купферовские клетки и клетки Ито) увеличивается в 6 раз, 
в то время как для гепатоцитов – в 3,2 раза. В капиллярах области по-
чечных канальцев АИ ЭК увеличивается в 7,6 раз, в то время как для 
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их эпителиальных элементов – в 5,4 раз. Таким образом, ЭК одними 
из первых вовлекаются в патогенез хронических осложнений СД. 

 

 
 
Рис. 3. Значения апоптотического индекса в различных органах 

3-месячных (светлые столбики) и 14,5-месячных (темные 
столбики) мышей с СД; * – P<0,05 по сравнению с 3-ме-
сячными мышами, # – P<0,05 по сравнению с соответст-
вующей контрольной группой. 

 
Отсутствие повышения уровня апоптоза ЭК капилляров мозга при 

СД может быть связано с типом, строением и морфо-функциональными 
особенностями этих клеток, составляющих основу функционально проч-
ного гемато-энцефалического барьера. Кроме того, ультраструктурные 
изменения нервной ткани при применяемой экспериментальной модели 
оказались незначительными. Полученные результаты согласуются с дан-
ными литературы, свидетельствующими о том, что апоптотическая ак-
тивность в мозге (как и показатель потери нейронов) увеличивается 
лишь после длительного течения заболевания (8 мес), оставаясь неиз-
менной через 2 мес после моделирования СД [11]. 

Выраженность апоптоза ЭК, а также других клеточных элементов 
при СД сильно варьировала в различных органах, коррелируя с выра-
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женностью нарушения их ультраструктуры. Так, если в почке АИ в не-
которых случаях превышал 20 %, а в печени и миокарде доходил до 18—
19 %, то в мозге он не превышал 4 % (см. рис. 3). 

Однако наиболее выраженное увеличение активности апоптоза на-
блюдалось при старении, что имело место как в контроле, так и (при-
чем в значительно большей степени) в условиях моделирования СД. 
Значения АИ эндотелия микрососудов почек и печени превышали 
40 %, а миокарда – 30 %; они возрастали даже для ЭК капилляров моз-
га (см. рис. 3). Все это свидетельствует об очевидной возрастной зави-
симости процесса апоптоза как в норме, так и при патологии. 

В ходе исследования препаратов у животных с экспериментальным 
СД обеих возрастных групп были обнаружены TUNEL-положительные 
гранулы в цитоплазме клеток (в основном гепатоцитов), ядра которых 
не проявляли апоптотической активности (рис. 4). Природа этих гранул 
осталась не совсем понятной. Их количество в клетке варьировало в 
довольно широких пределах. Форма, размеры, локализация и количест-
во этих гранул позволяют предположить их митохондриальное проис-
хождение, связанное с фрагментацией молекулы митохондриальной 
ДНК при экспериментальной патологии.  

 
Рис. 4. TUNEL-положительные гранулы в гепатоцитах 3-месячных 

мышей с СД. 
 

Роль митохондрий в запуске апоптоза широко известна [7, 15]. Од-
нако характер структурных проявлений митохондриальной дисфункции 
при моделировании СД до конца не ясен и нуждается в дополнитель-
ных исследованиях. 
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Выводы 
1. Применение TUNEL-метода в сочетании с электронной микро-

скопией подтвердило наличие апоптотического механизма гибели кле-
ток в различных органах при СД, а также ее усиление с возрастом. 

2. При СД отмечено увеличение апоптотической гибели клеток во 
всех изученных органах, однако степень этого увеличения оказалась раз-
личной (в наименьшей степени – мозг, в наибольшей – почка, печень). 

3. Клетки разного типа одного и того же органа в неодинаковой 
степени подвержены апоптозу. Во всех изученных органах (кроме моз-
га) в первую очередь и в большем объеме страдают эндотелиоциты, что 
особенно демонстративно при старении. Следовательно ЭК являются 
главной мишенью СД, а их апоптоз может играть ключевую роль в раз-
витии такого грозного осложнения СД, как микроангиопатия. 

4. Процесс апоптоза характеризуется выраженной возрастной зави-
симостью. АИ существенно возрастает с возрастом. В условиях экспе-
риментальной патологии при старении происходит еще более выражен-
ный рост апоптотической гибели клеток. 

5. Патогенетическая сущность диабетической микроангиопатии 
сводится к нарушениям межклеточных и клеточно-матриксных взаимо-
связей в ГГБ, а также к эндотелиальной дисфункции, связанной с дест-
рукцией ЭК, ведущей к их апоптотической (реже – некротической) 
гибели. 
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The study into manifestations of apoptotic death of cells of histo-
hematic barriers of various organs (kidney, liver, heart, brain) of 
mice of different age with streptozotocin-induced diabetes melli-
tus (DM) using TUNEL-method and electron microscopy re-
vealed enhancement of the apoptotic activity in all studied or-
gans, being the highest in the kidney and liver, and the lowest – 
in the brain. Endothelial cells are the main target of DM; these 
cells undergo significant structural lesions, up to their complete 
destruction and desquamation. The cell death of endothelium oc-
curs predominantly through apoptosis, which is one of pathoge-
netic mechanisms of diabetic microangiopathy. The process of 
apoptosis is characterized by a marked age-related dependence: 
apoptotic index is significantly increased with age, the rise being 
especially sharp in conditions of experimental pathology. 
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На изолированных кольцевых фрагментах грудного отдела 
аорты взрослых (6 мес) и старых (19—23 мес) самцов мышей 
линии C57Bl/6 со стрептозотоциновым диабетом длительно-
стью 70 сут исследовали влияние кверцетина на максималь-
ную амплитуду констрикторных реакций на фенилэфрин и 
дилататорных – на ацетилхолин. Реакция сокращения на 
фенилэфрин сосудистой полоски взрослых мышей с сахар-
ным диабетом (СД) была более выраженной, чем у здоро-
вых, и усиливалась в условиях блокады синтеза эндогенных 
простаноидов индометацином. Инкубация с кверцетином не 
изменяла реакцию сокращения сосудистой полоски в отсут-
ствие индометацина и предотвращала усиление сокращения, 
вызываемое блокадой эндогенных простаноидов, тем самым 
позволяя предполагать способность кверцетина угнетать 
синтез простаноидов-вазодилататоров. Реакция расслабле-
ния на ацетилхолин сосудистой полоски взрослых мышей с 
СД существенно не отличалась от реакции здоровых и не 
изменялась под влиянием кверцетина. В характер реакций 
сокращения и расслабления инкубированных с липопо-
лисахаридом E. coli (ЛПС) сосудистых полосок взрослых 
мышей с СД инкубация с кверцетином существенных изме-
нений не вносила. Реакция сокращения на фенилэфрин со-
судистой полоски старых мышей с СД при отсутствии ин-
дометацина не отличалась реакции здоровых и усиливалась в 
условиях блокады синтеза эндогенных простаноидов после 
инкубации с ЛПС. Инкубация с кверцетином не изменяла 
реакцию сокращения сосудистой полоски в отсутствие ин-
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дометацина и угнетала способность ЛПС усиливать сокра-
щение полоски в условиях блокады синтеза простаноидов. В 
отсутствие индометацина реакция расслабления на ацетил-
холин сосудистой полоски старых мышей с СД независимо 
от инкубации с ЛПС была менее сильной, чем здоровых 
животных. В условиях блокады синтеза эндогенных проста-
ноидов инкубация полоски с ЛПС еще более ухудшала рас-
слабление. Этот эффект ЛПС не наблюдался при инкубации 
полоски с кверцетином и ЛПС. Полученные данные позво-
ляют предположить, что характерные для диабета и для ста-
рения ослабление синтеза простаноидов-вазодилататоров, а 
также повышение концентрации в крови ЛПС и усиление 
его провоспалительного действия могут существенно увели-
чить риск развития ЛПС-индуцированной гиперреактивно-
сти сосудистой стенки при констрикторном действии кате-
холаминов у больных диабетом старших возрастных групп. 
Следовательно, у таких больных действие кверцетина, на-
правленное на угнетение соответствующих влияний ЛПС, 
можно рассматривать как весьма благоприятное, препятст-
вующее развитию артериальной гипертензии. 

 
Ключевые слова: старение, мыши, стрептозотоциновый диабет, сосудистая по-
лоска, кверцетин. 

 
Как известно, диабетические ангиопатии предрасполагают к развитию 
сердечно-сосудистой патологии, обусловленной повышением сосуди-
стого тонуса (артериальной гипертензии, инсульта и стенокардии). Из-
вестно также, что частота развития такой патологии, как и сахарного 
диабета (СД), с возрастом увеличивается [2]. В связи с этим изучение 
местных механизмов развития ангиопатии при диабете и поиск средств, 
направленных на нормализацию сосудистого тонуса у этих больных, 
могут стать обоснованием для разработки новых подходов для профи-
лактики и лечения патологии кровообращения. 

Ранее в опытах на изолированной сосудистой полоске взрослых и 
старых мышей нами было показано, что при экспериментальном диабе-
те появляются соответствующие возрасту предпосылки для повышения 
сосудистого тонуса [1]. Так, у взрослых мышей диабетический статус 
усиливал констрикторный ответ сосудистой полоски на фенилэфрин, а 
у старых ухудшал реакцию расслабления сосудистой полоски на аце-
тилхолин. У взрослых мышей эти изменения усиливала блокада синтеза 
эндогенных простаноидов индометацином, а у старых – блокада про-
станоидов на фоне инкубации с липополисахаридом E. coli (ЛПС). 

К настоящему времени установлено, что дисфункцию стенки сосу-
да при диабете вызывает процесс воспаления. Выраженным провоспа-
лительным действием обладают бактериальные ЛПС, которые, активи-
руя макрофаги, моноциты, эндотелиоциты, фибробласты, эпителиоци-
ты, стимулируют выработку этими клетками медиаторов воспаления – 
цитокинов, монокинов, метаболитов арахидоновой кислоты, адгезинов, 
кининов, реактивных соединений кислорода и NO (в частности, перок-
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синитрита). Показано, что концентрация ЛПС в крови больных диабе-
том растет [3], а при старении и диабете усиливается их провоспали-
тельное действие [1, 13]. При диабете происходит инактивация перок-
синитритом простациклин-синтазы, в результате чего нарушается вазо-
дилатация, обусловленная действием простациклина, и потенцируется 
вазоконстрикторное влияние тромбоксана [15]. При старении ослабева-
ет также способность сосудистой стенки синтезировать как простацик-
лин, так и тромбоксан, однако функциональный баланс смещается в 
пользу тромбоксана, то есть в сторону вазоконстрикции [7]. Таким об-
разом, обнаруженное нами ранее действие ЛПС, направленное на уве-
личение сосудистого тонуса у старых мышей, больных диабетом [1], 
можно расценивать как дополнительный возрастной фактор риска раз-
вития сосудистой патологии, что делает актуальным поиск профилак-
тических средств, способных купировать провоспалительное действие 
ЛПС. 

Известно, что провоспалительный эффект ЛПС эффективно угне-
тают флавоноиды (в частности, кверцетин) путем влияния на актива-
цию NF-kappaB и фосфорилирование MAP-киназы. Результатом дейст-
вия кверцетина является уменьшение ЛПС-индуцируемой выработки 
провоспалительного цитокина ФНО-α и окиси азота [6]. Показано так-
же, что кверцетин угнетает экспрессию генов IP-10 и MIP-2, индуци-
руемую ФНО-α [9]. 

Целью настоящей работы было изучить влияние кверцетина на ре-
акции сокращения и расслабления изолированной сосудистой полоски 
в условиях блокады синтеза эндогенных простаноидов и инкубации с 
ЛПС мышей разного возраста со стрептозотоциновым диабетом. 

 
Материал и методы. Работа была выполнена на взрослых (6 мес) и 

старых (19—23 мес) самцах мышей линии C57Bl/6 (разводка Института 
геронтологии НАМН Украины) с исходной массой тела (22,4 ± 0,3) г и 
(27,6 ± 0,6) г, соответственно. Животные содержались в условиях вива-
рия при свободном доступе к воде и корму и естественном режиме ос-
вещения. При проведении исследований соблюдали международные 
принципы Хельсинской декларации о гуманном обращении с живот-
ными. 

СД моделировали курсовым введением стрептозотоцина. Препарат 
растворяли ex tempоrе в цитратном буфере (0,01 моль/л, рН 4,5) и вво-
дили внутрибрюшинно из расчета 40 мг/кг один раз в сутки в течение 
5 сут. Контрольным животным по той же схеме вводили цитратный бу-
фер. Через 70 сут после начала эксперимента мышей подвергали эвта-
назии под кетаминовым наркозом. В сыворотке крови, полученной по-
сле декапитации, при помощи стандартных коммерческих наборов оп-
ределяли концентрацию глюкозы ("Филисит диагностика", Украина). 

Грудной отдел аорты выделяли сразу после вскрытия грудной клет-
ки и помещали в охлажденный раствор Кребса (в ммоль/л: NaCl – 132, 
KCl – 4,7, NaH2PO4 – 1,4, MgCl2 – 1,0, CaCl2 – 1,8, NaHCO3 – 12,5, 
глюкоза – 5,6, рH 7,4). Изолированный сосуд освобождали от жировой 
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и соединительной ткани, разрезали на 4 фрагмента шириной около 
1 мм и выдерживали 6 ч при 4 °С в инкубационной среде (раствор Креб-
са), в инкубационной среде с добавлением ЛПС (20 нг/мл) или кверце-
тина (0,1 мкг/мл), или ЛПС и кверцетина. 

Механографические исследования сократительной активности 
фрагментов аорты проводили на экспериментальной установке с ис-
пользованием универсального измерительного комплекса Multipurpose 
polygraph R85 ("Nihon Kohden", Япония). Кольцевые фрагменты аорты 
помещали в проточную горизонтальную тефлоновую камеру объемом 
0,5 мл, перфузируемую со скоростью 1 мл/мин подогретым до 36 °С 
раствором Кребса, и растягивали на двух стальных крючках с постоян-
ной предварительной нагрузкой 0,25 г (2,5 мН). Один из крючков был 
подвижным и прикреплялся к емкостному тензометрическому датчику 
(FTK-0.1M). Силу сократительных реакций гладких мышц аорты реги-
стрировали в изометрическом режиме после стабилизации амплитуды 
сокращений, вызванных периодической стимуляцией гиперкалиевым 
(KCl, 60 ммоль/л) раствором Кребса на протяжении 60 мин. После от-
мены гиперкалиевого раствора и восстановления напряжения до уровня 
предварительной нагрузки (напряжение покоя) кольца аорты последо-
вательно стимулировали специфическим агонистом α1-адренорецепто-
ров – фенилэфрином (1 мкмоль/л), а затем фенилэфрином при нали-
чии индометацина (5 мкмоль/л). Амплитуду сокращения фрагментов 
аорты измеряли после достижения стабильного уровня тонического 
(изометрического) напряжения гладких мышц (через 10—15 мин). Вы-
раженность эндотелийзависимых реакций оценивали по способности 
колец аорты, предсокращенных фенилэфрином в субмаксимальной 
концентрации (1 мкмоль/л), расслабляться в ответ на ацетилхолин 
(1 мкмоль/л). 

В работе применяли стрептозотоцин ("Serva", Германия), ЛПС 
E. coli серотип 055:B5, фенилэфрин, ацетилхолина гидрохлорид и индо-
метацин ("Sigma", США), водорастворимую форму кверцетина – "Кор-
витин" (ООО "Борщаговский химфармзавод", Украина). 

Статистическую значимость различий между группами оценивали 
по t-критерию Стьюдента. 

 
Результаты и их обсуждение. Введение мышам стрептозотоцина по-

вышало концентрацию глюкозы в крови, что приводило к развитию 
СД. Так, у взрослых животных контрольной группы уровень глюкозы в 
крови составлял (9,5 ± 0,4) ммоль/л, после введения стрептозотоцина – 
(24,6 ± 1,5) ммоль/л; а у старых – (8,2 ± 0,5) ммоль/л и (19,2 ± 1,9) ммоль/л, 
соответственно. 

Влияние кверцетина на реакцию сокращения на фенилэфрин сосуди-
стой полоски взрослых мышей со стрептозотоциновым диабетом. Эта 
реакция сосудистой полоски мышей с СД была более выраженной, чем 
здоровых животных, и не изменялась после инкубации полоски с квер-
цетином (рис. 1). На фоне индометацина она также усиливалась, а ин-
кубация с кверцетином предотвращала такое усиление (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние кверцетина на реакцию сокращения изолирован-

ных фрагментов аорты на фенилэфрин и на изменения ре-
акции сокращения на фоне индометацина взрослых мышей 
со стрептозотоциновым диабетом (здесь и на рис. 4): свет-
лые столбики – раствор Кребса, заштрихованные – инку-
бация с ЛПС, серые – инкубация с кверцетином, черные – 
инкубация с ЛПС и кверцетином; * – Р<0,05 по сравнению 
с раствором Кребса, # – Р<0,05 по сравнению со значе-
ниями соответствующего показателя контроля, α – досто-
верность сдвига Р<0,05. 

 

По данным литературы, усиление реакции сокращения сосудистой 
полоски на фенилэфрин при диабете обусловливается повышением ак-
тивности ассоциированных с α1-адренорецепторами G белков, фосфо-
липазы Cβ [11], протеинкиназы С [8], а также интенсификацией синте-
за тромбоксана А2 [12]. Известно, однако, что при стрептозотоциновом 
диабете в аорте увеличивается синтез вазодилататора – простациклина 
[4], и взрослые мыши в нашем эксперименте, вероятно, не были ис-
ключением. Так, вызванное индометацином усиление реакции сокра-
щения сосудистой полоски мышей с СД свидетельствовало о блокаде 
синтеза простаноидов-вазодилататоров, противодействующих вазокон-
стрикции. После инкубации с кверцетином такой эффект индометаци-
на отсутствовал, и это позволяет предположить, что кверцетин способ-
ствовал угнетению синтеза таких простаноидов. Данное предположение 
подтверждается сведениями о способности кверцетина угнетать осво-
бождение простациклина эндотелиоцитами [14]. Такое свойство квер-
цетина может способствовать дополнительному усилению сократимости 
диабетической сосудистой стенки взрослых животных, предрасполо-
женной к сокращению на катехоламины. 
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Влияние кверцетина на реакцию расслабления на ацетилхолин сосуди-
стой полоски взрослых мышей со стрептозотоциновым диабетом. Эта 
реакция сосудистой полоски мышей с СД существенно не отличалась 
от значений контроля и не изменялась после инкубации с кверцетином 
(рис. 2). 

 

    
 
Рис. 2. Влияние кверцетина на реакцию расслабления изолирован-

ных фрагментов аорты на ацетилхолин и на изменения ре-
акции расслабления на фоне индометацина взрослых мы-
шей со стрептозотоциновым диабетом. 

  
 
Таким образом, у взрослых мышей диабет вызывал усиление реак-

ции сокращения сосудистой полоски на фенилэфрин, а также влияния  
простаноидов-вазодилататоров, которому препятствовала инкубация с 
кверцетином. Реакция расслабления сосудистой полоски на ацетилхо-
лин взрослых мышей с СД существенно не отличалась от значений 
контроля, а также не изменялась при инкубации с кверцетином. При-
веденные данные позволяют рассматривать действие кверцетина, на-
правленное на угнетение влияния простаноидов-вазодилататоров в 
опытах с фенилэфрином, как способствующее повышению сосудистого 
тонуса. 

Влияние кверцетина на реакцию сокращения на фенилэфрин сосудистой 
полоски старых мышей со стрептозотоциновым диабетом. Эта реакция 
сосудистой полоски старых мышей с СД существенно не отличалась от 
реакции в контрольной группе и не изменялась после инкубации полос-
ки с кверцетином (рис. 3). На фоне индометацина эта реакция усилива-
лась в результате инкубации с ЛПС, а инкубация с ЛПС и кверцетином 
предотвращала такое усиление (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние кверцетина на реакцию сокращения изолирован-

ных фрагментов аорты на фенилэфрин и на изменения ре-
акции сокращения на фоне индометацина старых мышей со 
стрептозотоциновым диабетом. 

 
Усиление реакции сокращения сосудистой полоски старых мышей 

с СД под влиянием ЛПС на фоне индометацина свидетельствует о спо-
собности ЛПС стимулировать синтез простаноидов-вазодилататоров, 
что согласуется с известными данными о том, в старости ЛПС может 
усиливать синтез эндотелиальными клетками простациклина [5]. Тот 
факт, что в наших опытах такое свойство ЛПС не проявилось в виде 
ослабления сокращения полоски в отсутствие индометацина (см. 
рис. 3), свидетельствует о способности ЛПС повышать реактивность 
сосудистой стенки старых мышей при действии фенилэфрина. Приве-
денные данные позволяют предположить, что у старых мышей с СД 
наличие ЛПС может облегчать вазоконстрикторное действие катехола-
минов в условиях ослабления синтеза простаноидов-вазодилататоров. 
Инкубация с кверцетином снимала оба типа воздействия ЛПС, о чем 
свидетельствует отсутствие усиления реакции сокращения от инкуба-
ции с ЛПС как на фоне индометацина, так и в его отсутствие. Таким 
образом, для старых мышей с СД кверцетин может оказаться эффек-
тивным средством предотвращения вазоконстрикции, обусловленной 
влиянием ЛПС и недостаточностью синтеза эндогенных простаноидов. 

Предотвращение кверцетином усиления сокращения полоски, обу-
словленного действием ЛПС, могло осуществиться путем угнетения ин-
дукции ФНО-α и окиси азота, осуществляемой ЛПС через TL-рецеп-
торы и сигнальные звенья, включающие в себя активацию NF-kappaB и 
фосфорилирование MAP-киназы [6]. Эффективность кверцетина при 
эксперименте на старых животных с СД могла быть также обусловлена 
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способностью угнетать процесс гликолиза [10], усиление которого яв-
ляется основой для обеспечения клеток энергией при воспалении, вы-
зываемом ЛПС. 

Влияние кверцетина на реакцию расслабления на ацетилхолин сосуди-
стой полоски старых мышей со стрептозотоциновым диабетом. Эта ре-
акция сосудистой полоски старых мышей с СД была менее выраженной, 
чем у здоровых животных, и не изменялась после инкубации полоски с 
кверцетином (рис. 4). На фоне индометацина реакция расслабления на 
ацетилхолин сосудистой полоски старых мышей с СД ослабевала в ре-
зультате инкубации с ЛПС, а инкубация с ЛПС и кверцетином предот-
вращала такое ослабление (см. рис. 4). 

 

      
 
Рис. 4. Влияние кверцетина на реакцию расслабления изолирован-

ных фрагментов аорты на ацетилхолин и на изменения ре-
акции расслабления на фоне индометацина старых мышей 
со стрептозотоциновым диабетом. 

 
Таким образом, у старых мышей с СД ЛПС ухудшал реакцию рас-

слабления сосудистой полоски на ацетилхолин в условиях блокады эн-
догенных простаноидов. Кверцетин снимал влияние ЛПС, чем облегчал 
реакцию расслабления на ацетилхолин. 

Представленный фактический материал свидетельствует о том, что 
кверцетин по-разному действовал на сократительную функцию сосуди-
стой полоски взрослых и старых мышей со стрептозотоциновым диабе-
том. Так, судя по косвенным данным, у взрослых животных кверцетин 
препятствовал действию простаноидов-вазодилататоров, ослабляющих 
реакцию сокращения на фенилэфрин, и не изменял характера реакций 
сосудистых полосок, инкубированных с ЛПС. В то же время, у старых 
мышей с СД кверцетин препятствовал влиянию ЛПС, направленному 
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как на усиление реакции сокращения на фенилэрин, так и на ухудше-
ние этой реакции на ацетилхолин. Эти свойства кверцетина ярко про-
явились в условиях дефицита эндогенных простаноидов. Полученные 
данные позволяют предположить, что характерное для диабета и для 
старения ослабление синтеза простаноидов-вазодилататоров [7, 15], 
равно как повышение концентрации в крови ЛПС [3] и усиление его 
провоспалительного действия [1, 13], могут существенно повышать 
риск развития ЛПС-индуцированной гиперреактивности сосудистой 
стенки к констрикторному эффекту катехоламинов у больных диабетом 
старших возрастных групп. Следовательно, у таких больных действие 
кверцетина, направленное на угнетение соответствующих влияний 
ЛПС, можно рассматривать как весьма благоприятное, препятствующее 
развитию артериальной гипертензии. 
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EFFECTS OF QUERCETIN ON CHANGES IN THE REACTIVITY  

OF ISOLATED AORTIC FRAGMENTS OF MICE WITH EXPERIMENTAL  
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The effects of quercetin on the maximum amplitude of constrictor 
reactions to phenyephrine and reactions of relaxation to acetylcho-
line were studied on the isolated ring fragments of the thoracic 
aorta of adult (6 mo.) and old (19—23 mo.) male C57Bl/6 mice 
with 70-day streptozotocine diabetes. The constriction reaction of 
the aortic strip of adult rats with diabetes mellitus (DM) to 
phenylephrine was more pronounced than in healthy mice; it in-
creased with the blockade of synthesis of endogenous prostanoids 
by indomethacin. Incubation with quercetin did not change con-
striction reaction of the aortic strip in the absence of indomethacin 
and prevented enhancement of constriction, induced by the block-
ade of endogenous prostanoids, thus allowing to assume the ability 
of quercetin to inhibit synthesis of prostanoids-vasodilators. Re-
laxation reaction of vascular walls of adult mice with DM to ace-
tylcholine did not differ from that of healthy mice and remained 
unchanged under the effect of quercetin. Incubation with quercetin 
did not change significantly the pattern of constriction and relaxa-
tion reactions of vascular walls of adult mice with DM incubated 
with lipopolysaccarides (LPS). Constriction reaction of vascular 
wall of old mice with DM to phenylephryne in the absence of in-
domethacine did not differ from that of healthy mice; it was en-
hanced in conditions of the blockade of synthesis of endogenous 
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prostanoids after incubation with LPS. Incubation with quercetin 
did not change the constriction reaction of aortic strip in the ab-
sence of indomethacin and inhibited LPS capacity to enhance aor-
tic strip constriction in conditions of the blockade of synthesis of 
prostanoids. In the absence of indomethacin the relaxation reaction 
of aortic strip of old mice with DM to acetylcholine was less pro-
nounced vs. that of healthy animals irrespective of incubation with 
LPS. In conditions of the blockade of synthesis of prostanoids the 
incubation with LPS worsened relaxation still further. This effect of 
LPS was observed at incubation of the aortic strip with quercetin 
and LPS. The data obtained suggest that the weakening of synthe-
sis of prostanoids-vasodilators, which are peculiar for diabetes and 
aging, as well as the increase of blood LPS concentration and en-
hancement of antiinflammatory effect can significantly increase the 
risk of LPS-induced hyperreactivity of the vascular wall at the con-
strictor effects of catecholamines in the geriatric patients with dia-
betes. Consequently, the effect of quercetin aimed at inhibition of 
LPS effects in such patients can be considered as quite favorable 
and preventing development of arterial hypertension. 
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При обстеженні 65 хворих із гіпертонічною дисциркуляторною 
енцефалопатією (ГДЕ) та синдромом помірних когнітивних 
порушень (ПКП), а також 30 практично здорових осіб літ-
нього віку встановлено, що у хворих з амнестичним підтипом 
синдрому ПКП на перший план виступає погіршення корот-
ко- та довготривалої пам’яті (як вербальної, так і візуальної), 
тоді як у хворих з неамнестичним підтипом синдрому ПКП – 
переважно нижчий рівень виконавчих регуляторних функцій. У 
хворих із мультидоменним підтипом синдрому ПКП виявлено 
погіршення коротко- та довготривалої вербальної і візуальної 
пам’яті, а також виконавчих регуляторних функцій. В результа-
ті повторних досліджень у 35,7 % хворих із ГДЕ літнього віку 
встановлено конверсію синдрому ПКП в деменцію через три 
роки, причому при амнестичному підтипі – у 55 %, неамне-
стичному – у 15,8 % і мультидоменному підтипі – у 34,8 %. 
Отримані результати можуть бути використані для розробки 
комплексних критеріїв у диференційній діагностиці амнестич-
ного, неамнестичного та мультидоменного підтипів синдрому 
ПКП у хворих із ГДЕ літнього віку, що, в свою чергу, може 
сприяти прогнозу перебігу захворювання та проведенню пато-
генетично обґрунтованого лікування. 

 
Ключові слова: гіпертонічна дисциркуляторна енцефалопатія, синдром помірних 
когнітивних порушень, амнестичний, неамнестичний та мультидоменний під-
типи синдрому. 
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Проблема погіршення когнітивних функцій – одна з найбільш актуальних 
в сучасній нейрогеріатрії. Похилий вік є значним чинником ризику розвит-
ку когнітивних порушень різного ступеня вираженості. Вважається, що рі-
вень когнітивного стану та швидкість його зниження в певному віці є кри-
терієм, який визначає ризик розвитку деменції в майбутньому [2, 14, 19, 23]. 

Під когнітивними (пізнавальними) функціями розуміють найбільш 
складні функції головного мозку (мова, праксис, гнозис, пам'ять, увага), 
за допомогою яких здійснюється раціональне пізнання світу і цілеспря-
мована взаємодія з ним. Даний процес містить в собі чотири основних 
взаємодіючих компонента: сприйняття інформації, обробка і аналіз ін-
формації, запам’ятовування і зберігання інформації, обмін інформацією і 
побудова та здійснення програми дій [7, 13]. 

Більшість патологічних процесів (судинні, нейродегенеративні та 
ін.), які лежать в основі деменції, мають прогресуючий тип перебігу, і 
ранні симптоми проявляються до клінічно визначеної стадії захворюван-
ня. Багато людей похилого віку скаржаться на погіршення пам’яті, яке 
виходить за рамки вікзалежного зниження когнітивних здібностей, але 
не досягає рівня деменції. Дана стадія, яка рядом авторів розглядається 
як перехідна і характеризується деяким когнітивним дефіцитом (пам’яті 
чи/та інших когнітивних функцій), у теперішній час визначається як 
синдром помірних когнітивних порушень (ПКП, mild cognitive impairment – 
MCI). Вперше даний термін був запропонований R. C. Pettersen та співавт. 
(Mayo Clinic group) для ідентифікації преддементної стадії хвороби Альц-
геймера (ХА) [24]. Перші діагностичні критерії цього стану відображали 
його явну "альцгеймерівську" спрямованість, і діагноз базувався на 
наявності суб’єктивних та об’єктивних порушень пам’яті [25]. Основною 
проблемою запропонованих критеріїв був фокус на дефіциті пам’яті, що 
контрастувало з частою наявністю дефіциту інших когнітивних функцій 
серед пацієнтів старшого віку з когнітивними скаргами. Беручи до уваги, 
що не всі форми синдрому ПКП переходять в ХА, уявлення про цей 
синдром були переглянуті [23]. Було також запропоновано виділити три 
підтипи синдрому ПКП: амнестичний, з порушенням лише функції 
пам’яті, який часто має прогресуючий перебіг з послідуючим розвитком 
ХА; неамнестичний, з дефіцитом в одному з когнітивних доменів за вик-
люченням пам’яті, який відповідно до залученого домену може прогресу-
вати в деменцію неальцгеймерівського типу; мультидоменний, з дефіци-
том у багатьох когнітивних доменах, який може прогресувати з послідую-
чим розвитком ХА чи іншої форми деменції [1, 18, 23, 28]. 

У дослідженні M. Ganguli та співат., проведеному в 2004 р., вста-
новлено, що синдром ПКП виявляється у 3—19 % осіб старших 65 років 
[20]. Захворюваність на ХА у пацієнтів із синдромом ПКП становить 
10—15 % в рік, тоді як значення середньостатистичного показника дано-
го захворювання серед людей старших вікових груп – 1—2 % в рік [22]. 

Синдром ПКП може виникнути в рамках хронічного прогредієнт-
ного цереброваскулярного процесу – дисциркуляторної енцефалопатії 
(ДЕ). На сьогоднішній день доведеним є той факт, що судинні чинники 
ризику сприяють розвитку як судинних когнітивних порушень, так і ХА 
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[15—17, 19, 21]. Гіпертонічна хвороба (ГХ) є найчастішою причиною роз-
витку хронічної мозкової судинної недостатності серед усіх етіологічних 
чинників та може бути самостійним фактором ризику розвитку нейроде-
генеративного процесу, який нерідко приєднується до хронічної судин-
ної мозкової недостатності. Проведені чисельні дослідження показують, 
що ГХ в даний час є одним із найбільш широко розповсюджених серце-
во-судинних захворювань. Вже на ранніх стадіях ГХ виникають патоло-
гічні зміни в головному мозку, які стають причиною розвитку гіперто-
нічної ДЕ (ГДЕ) [6, 8, 11, 12]. Питання про вірогідність трансформації в 
деменцію при ПКП судинного ґенезу вивчене недостатньо. За даними 
різних досліджень, ризик розвитку синдрому деменції при даному 
патологічному стані коливається від 5 до 10 % в рік [26]. 

У хворих на ГХ, яка довгий час може протікати безсимптомно, вже 
на ранніх стадіях захворювання формується неврологічний нейропсихо-
логічний симптомокомплекс, притаманний для ГДЕ і який з часом ли-
ше поглиблюється [4, 9, 10]. 

Когнітивні порушення, які виникають при ГДЕ, носять здебільшого 
полімодальний характер. Їх вивченню приділено недостатньо уваги, то-
му актуальним на сьогоднішній день залишається вивчення особливо-
стей змін когнітивних функцій у хворих із ГДЕ похилого віку. 

Мета роботи – на основі комплексного нейропсихологічного обсте-
ження дослідити особливості когнітивного профілю у хворих літнього 
віку з ГДЕ та синдромом ПКП в залежності від його підтипу та встано-
вити динаміку когнітивної діяльності за трьохрічний період у даній групі. 

Обстежувані та методи. Обстежено 65 хворих віком 69—75 років із 
ГДЕ та синдромом ПКП, а також 30 практично здорових осіб. Ці групи 
не відрізнялись між собою за віком, рівнем та тривалістю освіти. Хво-
рих було розподілено на три групи в залежності від підтипів синдрому 
ПКП: 1 – з амнестичним підтипом, 2 – з неамнестичним, 3 – з муль-
тидоменним підтипом (таблиця). 

Характеристика обстежених груп хворих літнього віку з ГДЕ та синдромом ПКП, M ± m 

Хворі із синдромом ПКП 
Показник 

Практично 
здорові 
особи 

амнестичний 
підтип  

неамнестичний 
підтип 

мультидоменний 
підтип 

Кількість хворих 30 23 19 23 

Вік, років 70,9 ± 1,1 74,3 ± 1,3 71,5 ± 1,4 73,0 ± 1,13 

Тривалість освіти, 
років 16,1 ± 0,7 14,1 ± 0,5 14,2 ± 0,5 14,8 ± 0,4 

Тривалість ГХ, років — 10,7 ± 1,8 14,0 ± 2,6 11,9 ± 1,6 

Систолічний тиск, 
мм рт. ст. 125,9 ± 4,2 155,4 ± 3,6 152,1 ± 3,9 158,9 ± 3,6 

Діастолічний тиск, 
мм рт. ст. 78,7 ± 1,6 84,7 ± 1,9 88,0 ± 2,1 86,1 ± 1,6 

Для виключення супутньої соматичної патології, яка могла б стати при-
чиною когнітивного дефіциту, всім хворим та практично здоровим особам 
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було проведене загальноклінічне обстеження, яке містило в собі консуль-
тацію терапевта, ендокринолога, ЕКГ та лабораторні тести. Проводилось 
також МРТ-дослідження головного мозку, за результатами якого у більшості 
хворих виявлено ознаки ДЕ чи/та церебрального атрофічного процесу. 

Для оцінки когнітивних функцій використовували наступні методики: 
MMSE (mini mental state examination – міні-тест ментального обстеження), 
тести на запам’ятовування 8 чисел і 10 слів, субтест кодування, спеціаль-
не експериментально-психологічне дослідження з використанням таблиць 
Шульте та переглянутої шкали пам’яті Векслера – WMS-R (Wechsler 
Memory Scale – Revised), яка складається із серії субтестів, що дають мож-
ливість оцінити основні показники мнестичної діяльності [3, 5, 27]. 

 
Результати та їх обговорення. У всіх хворих порівняно з практично 

здоровими особами встановлено достовірно нижчі загальні бали тесту 
MMSE (P<0,001), але у пацієнтів з амнестичним, неамнестичним та 
мультидоменним підтипами синдрому ПКП вони достовірно не відріз-
нялися – 26,3; 26,6 та 26,0, відповідно. 

За результатами аналізу субтестів MMSE у хворих із синдромом 
ПКП незалежно від підтипу встановлено достовірно нижчі, ніж у прак-
тично здорових осіб, значення показників субтестів "Орієнтація в часі", 
"Увага та рахунок", "Згадування трьох слів після відволікання уваги" (всі 
P<0,05), "Повторення складного смислового речення" (P<0,01). Було 
також встановлено достовірно менший параметр субтесту "Копіювання 
двох перехрещених п’ятигранників" у хворих з амнестичним та неамне-
стичним підтипами синдрому ПКП порівняно із практично здоровими 
особами (P<0,04). У той же час, у хворих з мультидоменним підтипом 
синдрому ПКП спостерігається тенденція до зниження значень даного 
показника (P = 0,09). У групі хворих з неамнестичним підтипом синдрому 
ПКП порівняно з практично здоровими обстеженими встановлена 
достовірно більша кількість помилок (P<0,05) при виконанні "трьохста-
дійного усного завдання" блоку "Мова та праксис". 

У хворих з амнестичним підтипом синдрому ПКП порівняно із 
хворими з неамнестичним та мультидоменним підтипами визначено 
достовірно нижче значення параметру субтесту “Відтворення трьох слів 
після відволікання уваги" (P<0,001). У хворих з мультидоменним підти-
пом порівняно із хворими з амнестичним підтипом синдрому ПКП бал 
субтесту "Увага та рахунок" був нижчим (P<0,01). Встановлена також 
тенденція до зниження значень показника виконання даного завдання 
(P = 0,08) у групі хворих з неамнестичним підтипом порівняно з групою 
хворих з амнестичним підтипом синдрому ПКП (рис. 1). 

Отже, на основі аналізу субтестів MMSE можна зробити висновок, 
що у хворих із синдромом ПКП погіршується увага, вербальна і візуаль-
на пам’ять, орієнтування в часі. У той же час, в залежності від підтипу 
синдрому ПКП встановлені певні когнітивні особливості: у хворих з 
амнестичним підтипом на перший план виступає порушення вербаль-
ної епізодичної пам’яті, а у хворих з неамнестичним синдромом – по-
рушення рівня уваги та виконавчої ланки дії. 
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За даними виконання тесту "10 слів" встановлено, що у практично здо-
рових осіб максимальна репродукція 10 слів становила (89,3 ± 1,6) слів, а у 
хворих з амнестичним, неамнестичним і мультидоменним підтипами – 
відповідно (60,0 ± 5,1) слів, (74,4 ± 5,6) слів та (68,2 ± 3,3) слів. При по-
рівнянні отриманих результатів, визначено, що хворі з різними підтипами 
синдрому ПКП відтворили достовірно меншу кількість слів порівняно з 
практично здоровими особами (P<0,001). У групі хворих з амнестичним 
підтипом встановлена тенденція до зниження максимальної репродукції 
10 слів (P = 0,09) порівняно з групою з неамнестичним підтипом синдрому 
ПКП. 

 

Рис. 1. Результати виконання субтестів тесту MMSE хворими з різни-
ми підтипами синдрому ПКП (тут і на рис. 2: світлі стовпчи-
ки – практично здорові особи, заштриховані – амнестичний 
підтип, поперечно заштриховані – неамнестичний підтип, тем-
ні стовпчики – мультидоменний підтип): 1 – орієнтування в 
часі, 2 – орієнтування в місці, 3 – запам’ятовування трьох 
слів, 4 – увага і рахунок, 5 – відтворення слів, 6 – наймену-
вання, 7 – повторення речення, 8 – виконання трьохетапно-
го завдання, 9 – виконання написаного завдання, 10 – напи-
сання простого речення, 11 – копіювання малюнку; * – 
Р<0,05 порівняно з практично здоровими особами, # – Р<0,05 
порівняно з амнестичним підтипом синдрому ПКП. 

За результатами дослідження запам’ятовування ряду з 8 цифр вста-
новлено, що практично здорові особі вірно відтворили послідовність ряду 
з (2,3 ± 0,2) проби, а хворі з амнестичним, неамнестичним та мультидо-
менним підтипами синдрому ПКП – відповідно з (4,7 ± 0,2) проби, 
(3,7 ± 0,4) проби та (4,2 ± 0,1) проби. Визначено, що хворим з різними 
підтипами синдрому ПКП було пред’явлено більше проб для відтворення 
ряду з 8 цифр порівняно з практично здоровими особами (P<0,001). Крім 
того, хворим з амнестичним підтипом було пред’явлено більше проб для 
відтворення ряду з 8 цифр порівняно з обстеженими з неамнестичним 
(P<0,05) та мультидоменним (P<0,05) підтипами синдрому ПКП. 

Отже, на основі результатів виконання тестів 10 слів та 8 цифр визна-
чені нижчі значення показників короткотривалої вербальної та візуальної 
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пам’яті у хворих із синдромом ПКП порівняно з практично здоровими 
обстеженими. У той же час, при аналізі даних показників в залежності від 
підтипу синдрому ПКП встановлено, що короткотривала вербальна та 
візуальна пам’ять страждає більше у хворих з амнестичним підтипом. 

При вивченні даних виконання субтесту кодування встановлено, 
що найбільшу кількість символів (34,6 ± 1,4) відтворили практично здо-
рові особи, хворі з амнестичним підтипом синдрому ПКП – 25,3 ± 1,2, з 
неамнестичним 23,1 ± 1,1, з мультидоменним – 20,5 ± 2,4. Тобто хворі 
з різними підтипами синдрому ПКП відтворили меншу кількість сим-
волів порівняно з практично здоровими особами (P<0,001). У групах 
хворих з неамнестичним та мультидоменним підтипами відзначена тен-
денція до зменшення відтворення кількості символів (P = 0,09) порів-
няно з групою хворих з амнестичним підтипом. 

Встановлено, що на виконання спеціального експериментально-
психологічного завдання по таблицях Шульте практично здорові особи 
затратили (577,6 ± 26,0) с, а хворі з амнестичним, неамнестичним і муль-
тидоменним підтипами – відповідно (700,6 ± 25,6) с, (760,1 ± 24,2) с та 
(899,0 ± 32,1) с. Усі обстежені хворі із синдромом ПКП порівняно з 
практично здоровими особамизатратили більше часу (P<0,001) на дане 
завдання. Виконання даного завдання потребувало більше часу у хворих 
з мультидоменним підтипом порівняно з хворими з амнестичним 
(P<0,05) та неамнестичним (P = 0,09) підтипами синдрому ПКП. У групі 
хворих з неамнестичним підтипом порівняно з хворими із амнестичним 
підтипом синдрому ПКП визначено тенденцію до зростання часу 
(P = 0,09) при виконанні даного завдання. 

Отже, отримані результати свідчать про зниження рівня розумової 
працездатності, уважності та здатності до опановування нового матеріалу 
хворими з різними підтипами синдрому ПКП порівняно з практично здо-
ровими особами. Крім того, у хворих з неамнестичним та мультидомен-
ним підтипами синдрому ПКП встановлено нижчий рівень концентрації 
та переключення уваги, ніж у хворих з амнестичним підтипом. 

Для більш детального вивчення стану мнестичної діяльності (уваги, 
короткотривалої та довготривалої пам’яті) проведено аналіз результатів 
виконання субтестів шкали WMS-R у групі хворих із ГДЕ та синдромом 
ПКП та у практично здорових осіб. 

Рівень уваги вивчався на основі параметрів субтестів "Психологічний 
контроль", "Візуальний мнестичний ряд" (прямий і зворотній), "Цифровий 
ряд" (прямий і зворотній). Встановлено, що значення показників суб-
тестів, які досліджують рівень уваги, за даними шкали WMS-R були ниж-
чими у всіх обстежених із синдромом ПКП порівняно з практично здоро-
вими особами (P<0,001). У групі хворих з амнестичним підтипом встанов-
лено вище значення показника зворотнього цифрового ряду порівняно з 
хворими із мультидоменним (P<0,03) та неамнестичним (P<0,05) підтипа-
ми синдрому ПКП. У групі хворих з мультидоменним підтипом синдрому 
ПКП встановлено нижчий параметр відтворення зворотнього візуально-
мнестичного ряду порівняно із хворими з амнестичним (P<0,01) та неам-
нестичним (P<0,003) підтипами синдрому ПКП (рис. 2). 
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Рис. 2. Результати виконання субтестів шкали WMS-R хворими з різ-

ними підтипами синдрому ПКП: ПК – психологічний кон-
троль, ЦРП – цифровий ряд прямий, ЦРЗ – цифровий ряд 
зворотний, ВМРП – візуальний мнестичний ряд прямий, 
ВМРЗ – візуальний мнестичний ряд зворотний, ЛП – логіч-
на пам’ять, ВРПАП – вербальні парні асоціації прості, 
ВРПАС – вербальні парні асоціації складні, ОП – образна 
пам’ять, ВЗПА – візуальні парні асоціації, ВР – візуальна ре-
продукція; * – Р<0,001 порівняно з практично здоровими 
особами, # – Р<0,05 – порівняно з амнестичним підтипом 
синдрому ПКП, α – Р<0,05 – порівняно з неамнестичним 
підтипом синдрому ПКП. 
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Короткотривала вербальна пам'ять (смислова та асоціативна) дослі-
джувалась на основі субтестів "Логічна пам'ять", "Вербальні парні асоціації" 
(легкі та складні асоціативні пари); короткотривала візуальна пам'ять (об-
разна, асоціативна, зорово-просторова) – на основі субтестів "Образна па-
м'ять", "Візуальні парні асоціації" (прямі і зворотні), "Візуальна репродукція". 

Визначено достовірно нижчі, ніж у практично здорових осіб (P<0,05), 
параметри короткотривалої пам’яті (вербальної і візуальної) по шкалі 
WMS-R у хворих із синдромом ПКП незалежно від його підтипу. У групі 
обстежених пацієнтів з амнестичним підтипом порівняно із хворими з 
неамнестичним підтипом синдрому ПКП встановлено достовірно нижчі 
значення показника репродукції вербальних смислових одиниць (P<0,04) 
субтесту "Логічна пам'ять". У групі хворих із мультидоменним підтипом 
порівняно з групою з неамнестичним підтипом синдрому ПКП встанов-
лено тенденцію (P = 0,07) до зниження параметрів вербальної (відтворен-
ня вербальних смислових одиниць субтесту "Логічна пам'ять"), візуальної 
(асоціативної) пам’яті (P = 0,09) субтесту "Візуальні парні асоціації" та зо-
рово-просторової (P = 0,09) пам’яті субтесту "Візуальна репродукція". Не 
встановлено достовірних відмінностей між значеннями показників ко-
роткотривалої пам’яті (вербальної та візуальної) у хворих з амнестичним 
та мультидоменним підтипами синдрому ПКП (див. рис. 2). 

Значення показників довготривалої пам’яті по шкалі WMS-R мали 
ряд відмінностей в залежності від підтипу синдрому ПКП порівняно з 
практично здоровими обстеженими. Так, порівняно з практично здоро-
вими особами у групі хворих з амнестичним підтипом синдрому ПКП 
встановлено достовірно нижчі параметри більшості субтестів довготрива-
лої пам’яті (P<0,001), за виключенням відтворення легких в асоціативно-
му розумінні пар слів; у пацієнтів з неамнестичним підтипом синдрому 
ПКП встановлено достовірно нижчі параметри довготривалої пам’яті 
(P<0,01), за виключенням результатів вербальної асоціативної пам’яті. Об-
стежені хворі з мультидоменним підтипом синдрому ПКП мали досто-
вірно нижчі результати за всіма параметрами довготривалої пам’яті порів-
няно з практично здоровими особами. Були встановлені відмінності у ви-
конанні субтестів на довготривалу пам’ять в залежності від підтипу 
синдрому ПКП. Так, порівняно з групою з неамнестичним підтипом 
синдрому ПКП хворими з амнестичним підтипом відтворено достовірно 
меншу кількість складних в асоціативному розумінні пар слів (P<0,02) 
субтесту "Вербальні парні асоціації" і вербальних смислових одиниць 
(P<0,04) субтесту "Логічна пам'ять" та встановлено тенденцію до зниження 
значень показників візуальної (зорово-просторової) пам’яті (P = 0,09) суб-
тесту "Візуальна репродукція" пам’яті. У групі хворих із мультидоменним 
підтипом порівняно з групою з неамнестичним підтипом синдрому ПКП 
встановлено зниження параметрів довготривалої вербальної пам’яті, при-
чому як логічної, так і асоціативної. Хворими з мультидоменним підтипом 
порівняно з групою хворих з неамнестичним підтипом синдрому ПКП 
відтворено достовірно меншу кількість вербальних смислових одиниць 
(P<0,03) субтесту "Логічна пам'ять", легких (P<0,01) та складних асоціа-
тивних (P<0,04) пар слів субтесту "Вербальні парні асоціації" (див. рис. 2). 
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Отже, за результатами шкали WMS-R, у практично здорових осіб літ-
нього віку значення показників рівня уваги, короткотривалої пам’яті були 
достовірно вищими, ніж у хворих із ГДЕ та синдромом ПКП незалежно 
від підтипу. Необхідно зазначити, що ті субтести, які неодноразово 
пред’являються на етапі ознайомлення з матеріалом, мають вищий рівень 
відтворення. Хворі з неамнестичним підтипом синдрому ПКП, які є прак-
тично здоровими особами, утримують в довготривалій пам’яті легкий і 
складний асоціативний матеріал. Хворі з амнестичним підтипом синдрому 
ПКП на рівні практично здорових осіб утримують в довготривалій пам’яті 
лише легкий асоціативний матеріал. За даними шкали WMS-R встановле-
но, що у хворих з амнестичним підтипом визначено зниження значень по-
казників короткотривалої вербальної (логічної), візуальної (асоціативної) і 
довготривалої вербальної (логічної та асоціативної) та візуальної (зорово-
просторової) пам’яті. У хворих із мультидоменним підтипом синдрому 
ПКП встановлено нижчі значення показників слухового та зорового конт-
ролю рівня уваги, параметрів короткотривалої вербальної (логічної), візу-
альної (асоціативної та зорово-просторової) і довготривалої (логічної та 
асоціативної) пам’яті. У групі хворих з мультидоменним підтипом встанов-
лено більш широкий діапазон когнітивних порушень, ніж у хворих з амне-
стичним та неамнестичним підтипом синдрому ПКП. У групі пацієнтів з 
неамнестичним підтипом синдрому ПКП встановлено достовірно вищі па-
раметри короткотривалої та довготривалої вербальної і візуальної пам’яті 
порівняно із хворими з амнестичним та мультидоменним підтипами синд-
рому. Але рівень зорового контролю в групі хворих з неамнестичним під-
типом був нижчим, ніж у хворих з амнестичним підтипом синдрому ПКП. 

За результатами аналізу отриманих даних можна зробити висновок, 
що у хворих з амнестичним підтипом синдрому ПКП на перший план 
виступає погіршення короткотривалої та довготривалої пам’яті, причо-
му як вербальної, так і візуальної. У той же час, у хворих з неамнестич-
ним підтипом синдрому ПКП встановлено переважно нижчий рівень 
виконавчих регуляторних функцій при порівняно вищих значеннях по-
казників пам’яті. У хворих із мультидоменним підтипом синдрому ПКП 
визначено не лише зниження короткотривалої та довготривалої вербаль-
ної і візуальної пам’яті, а також виконавчих регуляторних функцій. 

Проведене довгострокове спостереження за обстеженими нами хво-
рими із ГДЕ та синдромом ПКП мало на меті визначити зміни когнітив-
ного статусу у даної групи пацієнтів. Через три роки у 35,3 % цих хворих 
було діагностовано синдром деменції. В залежності від підтипу синдрому 
ПКП встановлено, що через три роки синдром деменції виявлено у 55 % 
хворих з амнестичним підтипом, у 15,8 % – з неамнестичним, у 34,8 % – 
із мультидоменним. Таким чином, хворі із ГДЕ та синдромом ПКП по-
требують всебічного обстеження з використанням ряду експерименталь-
но-психологічних тестів, які дають можливість визначити не лише наяв-
ність синдрому ПКП, але й його підтип. 

Отримані результати можуть бути використані для розробки ком-
плексних критеріїв у диференційній діагностиці амнестичного, неамне-
стичного та мультидоменного підтипів синдрому ПКП у хворих із ГДЕ 
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літнього віку, що, в свою чергу, може сприяти прогнозу перебігу захво-
рювання та проведенню патогенетично обґрунтованого лікування. 
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PECULIARITIES OF COGNITIVE PROFILE AND CHARACTER  
OF THE COURSE OF MILD COGNITIVE IMPAIRMENTS  

SYNDROME DEPENDING ON ITS SUBTYPE IN THE ELDERLY  
PATIENTS WITH HYPERTENSIVE DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 

N. Yu. Bachynska, O. V. Demchenko, I. F. Rozheliuk, A. A. Shulkevich 

State Institution "D. F. Chebotarev Institute of Gerontology  
NAMS Ukraine", 04114 Kyiv 

 
The study involved 65 geriatric patients with hypertensive discircula-
tory encephalopathy (HDE) and mild cognitive impairments (MCI) 
syndrome as well as 30 apparently healthy elderly people. The results 
obtained revealed that patients with the amnestic subtype of MCI 
syndrome are characterized primarily by lower indices of short-term 
and long-term memory (both verbal and visual). Patients with the 
non-amnestic subtype of such syndrome were noted for lowering ex-
ecutive regulatory functions, while their memory was comparatively 
better. Patients with multiple-domain MCI syndrome demonstrated 
not only a decline of indices of short-term and long-term verbal and 
visual memory, but also a deterioration of the executive regulatory 
functions. The results of repeated examination revealed the conver-
sion of the MCI syndrome into a dementia within three years in 
35.7 % of the geriatric patients with HDE; specifically, 55 % of pa-
tients — with amnestic MCI syndrome, 15.8 % — with non-amnestic 
MCI syndrome, and 34.8 % — with multi-domain MCI syndrome. 
The data obtained can be used for development of complex criteria 
in the differential diagnostics of the amnestic, non-amnestic and 
multi-domain MCI syndrome in the geriatric patients with HDE; 
this, in turn, can facilitate prognosis of the course of disease and 
pathogenetically substantiated treatment. 
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Изучены особенности моторной деятельности желудка и ее 
связь с интрагастральной кислотностью и парасимпатиче-
ской регуляцией у практически здоровых лиц и больных c 
обострением язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДПК) пожилого возраста. Основными нарушениями 
мигрирующего моторного комплекса (ММК) желудка были 
низкая частота возникновения фазы ІІІ в антральном отделе 
желудка и постоянная сократительная активность по типу 
фазы ІІ в течение всего времени наблюдения у каждого пя-
того больного. Вместе с тем, у лиц с нормальною циклично-
стью ММК длительность цикла и его структура не отлича-
лись у здоровых людей и больных с ЯБДПК. Установлено, 
что у пожилых больных нет увеличения длительности фазы 
II, характерного для больных более молодого возраста. Вы-
явленные изменения свидетельствуют об ослаблении мотор-
ной функции желудка с возрастом у здоровых и больных с 
ЯБДПК. Кроме того, у пожилых больных с ЯБДПК нару-
шено взаимодействие кислотообразующей и моторной функ-
ций желудка, а также уменьшено влияние колебаний пара-
симпатической активности (показатель HFn) на периодиче-
скую моторную деятельность желудка. 

 
Ключевые слова: моторная деятельность желудка, пожилые больные, язвенная 
болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДК). 

 
Регуляция работы желудочно-кишечного тракта обеспечивается слож-
ной системой биологических ритмов [6]. Одним из базовых в этой сис-
теме является ультрадианный ритм периодической деятельности желуд-
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ка и верхних отделов тонкого кишечника [10, 11, 19]. В литературе он 
известен как мигрирующий моторный комплекс (ММК) [13, 14]. Под 
воздействием болезни, а также процесса старения указанный ритм пре-
терпевает определенные изменения. В частности, известно об увеличе-
нии общей длительности цикла за счет большей продолжительности 
фазы ІІ у больных среднего возраста с язвенной болезнью двенадцати-
перстной кишки (ЯБДПК). Обнаружено также увеличение длительно-
сти фазы І (фазы покоя) и уменьшение частоты возникновения фазы 
ІІІ в антральном отделе желудка у практически здоровых пожилых лю-
дей, что может свидетельствовать об ослаблении моторной функции 
желудка при старении. Однако у пожилых больных с ЯБДПК вопрос о 
биоритме моторной функции желудка исследован недостаточно. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что кислотооб-
разующая функция желудка тесно связана с его моторной функцией. 
Изменение фаз ММК сопровождается колебаниями кислотопродукции, 
ее повышением в фазу ІІ и снижением во время фазы ІІІ и первой по-
ловины фазы І [19, 22]. Выдвинута гипотеза о том, что ритмические 
колебания кислотообразования вне пищеварения (с периодом 90—
120 мин) являются одним из вероятных регуляторов циклической дея-
тельности верхних отделов пищеварительного канала [19]. Другим регу-
лятором цикличности ММК является парасимпатическая нервная сис-
тема. Повышение тонуса блуждающего нерва наряду с повышением 
концентрации в крови гормона мотилина является необходимым усло-
вием начала фазы ІІІ ММК [13]. Взаимодействие кислотообразования и 
моторной деятельности желудка, а также колебаний парасимпатическо-
го тонуса в межпищеварительный период у больных с ЯБДПК пожило-
го возраста нуждается в изучении. Решение этих вопросов имеет важ-
ное значение для понимания патогенеза ЯБДПК у больных пожилого 
возраста и позволит разработать критерии нормы и патологии при 
оценке биоритмов кислотообразующей и моторной функций желудка у 
людей данного контингента. 

 
Обследуемые и методы. Обследованы 20 практически здоровых по-

жилых (60—74 года) людей и 24 больных того же возраста с ЯБДПК в 
фазе обострения. Моторику антрального отдела желудка исследовали 
утром натощак методом баллонной манометрии. Длительность исследо-
вания составила 180 мин. 

Использовали двуканальный резиновый зонд (внутренний диаметр 
1,5 мм) с двумя тонкостенными латексными баллонами на конце объе-
мом 5 см3 (расстояние между баллонами – 14 см). Дистальный баллон 
располагали в антральном отделе, проксимальный – на 14 см выше. 
Систему зонд-баллон заполняли дистиллированной водой, внешние 
концы зонда присоединяли к тензодатчику электроманометра (ЕМ2-
01З), от которого сигнал поступал на самописец регистратора (скорость 
движения ленты – 30 мм/мин). Перед началом и по завершении иссле-
дования показания электроманометра калибровали по высоте водного 
столба. Анализировали количественные (внутрижелудочное давление, 
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амплитуда максимальных сокращений в теле и антральном отделе же-
лудка, длительность фаз І, ІІ и ІІІ, соотношение фаза ІІ/фаза І) и каче-
ственные (регистрация полного цикла моторной деятельности или его 
фрагмента; наличие фазы ІІІ цикла) показатели моторной деятельности. 

Известно, что ММК берет начало в антральном отделе желудка или 
двенадцатиперстной кишке и распространяется дистально к Баугиние-
вой заслонке каждые 90—150 мин [12]. Цикл ММК состоит из несколь-
ких фаз. Полный цикл включает в себя следующие фазы: І – фаза по-
коя, во время которой регистрируется базальный ритм; ІІ – фаза нере-
гулярных усиливающихся сокращений; ІІІ – фаза высокоамплитудных 
ритмичных сокращений с частотой около 3 в мин для антрального от-
дела желудка, за которой наступает новая фаза покоя [14, 17]. У здоро-
вых лиц среднего возраста фаза І составляет 33,6 % общей длительности 
цикла, фаза ІІ – 59,7 %, фаза ІІІ – 6,8 % [20]. 

Одновременно с регистрацией моторной деятельности желудка мо-
ниторировали интрагастральный рН при помощи компьютерной систе-
мы для регистрации внутриполостного рН ("Оримет", Винница). Для 
оценки связи с моторной деятельностью желудка рассчитывали средние 
арифметические значения рН за последовательные 5-минутные проме-
жутки. Состояние парасимпатической нервной регуляции определяли 
при помощи изучения вариабельности ритма сердца (ВРС). С этой це-
лью проводили кардиоинтервалографию портативным регистратором 
RR-интервалов ("Сольвейг", Украина) с последующим анализом данных 
с помощью программы "Кардиобиоритм" ("Сольвейг"). В качестве мар-
кера парасимпатической активности выбран показатель HFn, который 
отображает вклад высокочастотного компонента в общую мощность 
спектра ВРС. Динамику HFn анализировали за последовательные 5-ми-
нутные промежутки. 

 
Результаты и их обсуждение. Изучение цикличности моторной ак-

тивности желудка у людей пожилого возраста натощак обнаружило че-
редование фаз покоя и работы у всех здоровых лиц и у 82,6 % больных 
с обострением ЯБДПК. Циклическое изменение фаз I и II ММК не 
выявлялось у 17,4 % больных с обострением ЯБДПК, у них в течение 
всего исследования регистрировалась нерегулярная моторная актив-
ность по типу сокращений фазы ІІ. Следует отметить, что у больных 
среднего возраста с обострением ЯБДПК процент регистрации такой 
сократительной деятельности значительно выше – 60 % [15]. Непре-
рывная моторная деятельность натощак по типу фазы ІІ указывает на 
так называемый раздраженный желудок. У больных пожилого возраста 
постоянные нерегулярные сокращения в антральном отделе происходи-
ли на фоне повышенного базального кислотообразования, в частности 
базальная кислотная продукция составляла (6,3 ± 0,8) ммоль/ч, средний 
интрагастральный рН – 1,7 ± 0,2, что согласовывается с данными ли-
тературы [5, 7, 11]. 

Снижение процента больных с гипермоторикой антрального отдела 
среди обследованных нами пожилых пациентов может быть связано 
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также с более длительным анамнезом заболевания – (19,1 ± 1,6) лет. 
Это соответствует данным К. А. Просоленко об уменьшении процента 
гипермоторных нарушений моторно-эвакуаторной функции желудка у 
больных среднего возраста при анамнезе заболевания более 10 лет [7]. 

Признаком нормального цикла ММК, как известно, является нали-
чие фазы ІІІ. Важность этой фазы предопределена очистительной ролью 
ее пропульсивных сокращений (сильные ритмичные сокращения фазы 
ІІІ очищают желудок от остатков секретов пищеварительных желез, еды, 
слизи) [17, 19]. У обследованных пожилого возраста (как здоровых, так и 
больных) часто возникали трудности с определением фазы ІІІ в конце 
периода работы, сразу после фазы ІІ. Так, у здоровых пожилых лиц фаза 
ІІІ была зарегистрирована лишь в 33,3 % случаев, у больных с обостре-
нием ЯБДПК – в 30,4 % случаев. В то же время, у больных среднего 
возраста с ЯБДПК фаза ІІІ в антральном отделе желудка регистрируется 
в 75 % случаев [14]. Таким образом, процент выявления фазы ІІІ в ан-
тральном отделе желудка у пожилых больных значительно снижен. Низ-
кая частота регистрации фазы ІІІ у здоровых и больных пожилого воз-
раста свидетельствует о нарушении моторной функции желудка, в част-
ности об уменьшении очистительной роли ММК. 

Можно было бы ожидать, что низкая частота регистрации фазы ІІІ 
в пожилом возрасте связана с возрастными изменениями желудочного 
кислотообразования или же с атрофическими изменениями мышечных 
волокон. Однако у здоровых пожилых людей с сохраненной кислотооб-
разующей функцией фаза ІІІ регистрируется так же редко, как у людей 
со сниженным кислотообразованием. Кроме того, сохраненная сила 
сокращений желудка свидетельствует об отсутствии атрофии его мы-
шечного аппарата у людей пожилого возраста [21]. Можно предполо-
жить, что отсутствие фазы ІІІ обусловлено изменениями гормональной 
регуляции периодической моторной деятельности. В частности, у лю-
дей пожилого возраста уровень мотилина в крови постоянно повышен, 
что ведет к нарушению взаимодействия гормона с рецепторами [21]. 

Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что у здо-
ровых лиц и больных с ЯБДПК пожилого возраста с нормальной цик-
личностью ММК общая длительность цикла не отличается. В частно-
сти, не прослеживается ее увеличение при обострении ЯБДПК. Кроме 
того, у людей пожилого возраста вклад фазы ІІ в общую длительность 
цикла почти одинаков: у здоровых лиц он составляет 48,4 %, у больных 
с обострением ЯБДПК – 47,9 %. Обнаружено отсутствие разницы меж-
ду абсолютной длительностью фазы ІІ и отношением длительности фа-
зы ІІ к фазе І у здоровых и больных пожилого возраста. Более того, у 
больных пожилого возраста при обострении ЯБДПК длительность фазы 
ІІ и ее отношение к фазе І не увеличиваются. Их величины не дости-
гают соответствующего уровня у больных молодого и среднего возраста. 
По мнению исследователей, увеличение длительности фазы ІІ у боль-
ных с обостренной ЯБДПК вызвано повышенной продукцией хлори-
стоводородной кислоты и занимает важное место в патогенезе заболе-
вания [20]. Это увеличение, в свою очередь, усиливает повреждающее 
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влияние гиперсекреции на слизистую оболочку гастродуоденальной зо-
ны, поскольку продлевает время ее контакта с кислотой [9, 20]. Харак-
терно, что при ремиссии ЯБДПК такого увеличения длительности фазы 
ІІ не прослеживается и характеристики цикла ММК у больных соответ-
ствуют характеристикам здоровых людей. 

Таблица 1 
Длительность фаз цикла моторной деятельности в антральном отделе желудка у пожилых 

больных с ЯБДПК в фазе обострения (М ± m) 

Показатель Здоровые люди Больные с ЯБДПК 

Общая длительность цикла, мин 124,0 ± 10,5 116,2 ± 8,2 

Фаза І 
мин 
% 

 
61,3 ± 8,1 
50,4 ± 5,7 

 
58,5 ± 7,3 
50,6 ± 5,0 

Фаза ІІ 
мин 
% 

 
61,1 ± 8,8 
48,4 ± 5,4 

 
56,0 ± 7,9 
47,9 ± 5,0 

Фаза ІІ/фаза І 1,3 ± 0,2 1,5 ± 0,3 

Фаза ІІІ 
мин 
% 

 
4,5 ± 0,6 
3,2 ± 0,5 

 
4,7 ± 0,7 
4,1 ± 0,6 

Примечание: % – процент от общей длительности цикла. 
 

Известно, что при язвенном поражении гастродуоденальной зоны 
структура цикла ММК изменяется. Так, при экспериментальном моде-
лировании язв у крыс показано преобладание фазы ІІ миоэлектриче-
ской активности [9]. У больных среднего возраста с обострением 
ЯБДПК нарушения моторной деятельности заключаются в увеличении 
общей длительности цикла ММК до 136—144 мин [18], уменьшении 
длительности фазы І [8, 14], нарастании длительности фазы ІІ [8, 13]. 
Если у здоровых людей среднего возраста длительность фазы ІІ состав-
ляет 59,7 % общей длительности моторного цикла, а соотношение дли-
тельностей фаз ІІ и І составляет 1,8 [20], то у больных с ЯБДПК соот-
ветствующего возраста за счет увеличения длительности фазы ІІ (77 % 
общей длительности цикла) это соотношение возрастает до 2,8 при 
нормосекреции и до 4,2 – при гиперсекреции [18]. 

Таким образом, нормальная цикличность моторной деятельности же-
лудка (чередование фаз І, ІІ, ІІІ) наблюдалась у 33,3 % здоровых людей и 
30,4 % больных с ЯБДПК пожилого возраста. Между этими обследован-
ными существенных различий в структуре цикла ММК не обнаружено. 
Нарушение структуры моторного цикла (отсутствие фазы ІІІ в антраль-
ном отделе желудка) регистрировалось у 66,7 % здоровых лиц и у 52,2 % 
больных с ЯБДПК. Кроме того, у 17,4 % больных в течение всего периода 
наблюдения регистрировалась нерегулярная моторная активность в ан-
тральном отделе желудка (фаза ІІ) на фоне желудочной гиперсекреции. 

Связь между кислотообразующей и моторной функциями желудка. 
Изучение взаимодействия кислотообразования и моторики желудка у 
здоровых людей среднего возраста показало, что в начале фазы ІІІ в ан-
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труме происходит нейтрализация и ощелачивание желудочного содержи-
мого, что объясняется двумя факторами – ростом продукции бикарбо-
натов в желудке, а также дуоденогастральным рефлюксом бикарбонатов 
и, в отдельных случаях – желчи [19, 22]. В нашем исследовании одно-
временная регистрация моторной активности и кислотной продукции в 
антральном отделе обнаружила колебания рН у обследованных обеих 
групп. У здоровых и больных пожилого возраста с ЯБДПК уровень рН в 
антральном отделе изменялся от сильнокислых (1,2—1,9) к слабокислым 
(5,3—6,3) значениям. При этом у здоровых лиц минимальные (1,9 ± 0,3) 
и максимальные (6,3 ± 0,3) значения рН в антральном отделе были вы-
ше, чем у больных с обострением ЯБДПК – соответственно 1,2 ± 0,2 и 
5,3 ± 0,3 (P<0,05). Кроме того, средний уровень интрагастрального рН 
(4,0 ± 0,5) у здоровых людей также был выше, чем у больных с обострен-
ной ЯБДПК (2,6 ± 0,3), что свидетельствует о большей интрагастральной 
кислотности в антральном отделе пациентов в период регистрации желу-
дочной моторики. Следует отметить, что периодические изменения ин-
трагастрального рН во время регистрации моторики желудка определя-
лись у 75 % здоровых людей и у 61 % больных с обострением ЯБДПК. 
Однако связь колебаний рН с фазами ММК была установлена лишь у 
33,3 % и 55,6 % обследованных соответствующих групп. Пример, кото-
рый иллюстрирует такую связь, приведен на рис. 1. 

 

     
 
Рис. 1. Динамика интрагастрального рН и моторной деятельности 

антрального отдела желудка у больной К. (60 лет) с ЯБДПК 
в фазе обострения: 

– фаза І ММК, – фаза ІІ ММК,      – фаза ІІІ 
ММК; регистрируется связь между моторикой и кислотопро-
дукцией желудка, повышение рН (уменьшение кислотности) 
в антральном отделе определяется перед началом фазы ІІІ 
ММК и сохраняется в первой половине следующей фазы І. 

 

Анализ длительности отдельных фаз ММК в зависимости от сред-
них значений интрагастрального рН в течение периода регистрации 
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показал следующее: у здоровых лиц пожилого возраста со средним 
рН≤2,2 фаза І была меньшей длительности, а фаза ІІ – большей, чем у 
людей со средним рН>2,2 (рН 2,2 – верхний предел функционального 
интервала нормоацидности). Соотношение фазы ІІ и фазы І было 
большим в подгруппе с рН≤2,2 (табл. 2). Это согласовывается с данны-
ми литературы – введение стимуляторов желудочной секреции здоро-
вым людям сопровождалось увеличением длительности цикла ММК за 
счет фазы ІІ [18]. 

Таблица 2 
Структура цикла моторной деятельности в антральном отделе желудка у пожилых  
больных с ЯБДПК в фазе обострения  в зависимости от средних значений рН  

за весь период наблюдения (М ± m) 

Здоровые люди Больные с ЯБДПК 
Фаза цикла 

рН≤2,2 рН>2,2 рН≤2,2 рН>2,2 

Фаза І, мин 46,0 ± 3,3 64,7 ± 8,7* 65,3 ± 8,9# 54,0 ± 11,4 

Фаза ІІ, мин 89,0 ± 5,8 54,9 ± 10,1* 48,1 ± 11,7# 64,1 ± 11,4 

Фаза ІІ/фаза І 1,9 ± 0,2 1,1 ± 0,3* 1,0 ± 0,3# 1,9 ± 0,6 

Примечания: * – P<0,05 по сравнению с рН≤2,2 данной группы, # – P<0,05 по сравнению 
с соответствующей группой здоровых лиц. 

 
У больных пожилого возраста с обострением ЯБДПК прослежива-

ется другая зависимость. При значениях рН≤2,2 длительность фазы І 
(покоя) больше, а фазы ІІ – меньше, чем в соответствующей подгруп-
пе здоровых людей. Нельзя исключать, что это является отражением 
нарушения связи между кислотообразующей и моторной функциями в 
процессе старения (более значительном у больных с ЯБДПК, чем у 
здоровых лиц). 

Результаты наших исследований согласовываются с данными 
Е. А. Дзизинской, которые показали, что интрагастральное введение 
раствора хлористоводородной кислоты или гидрокарбоната натрия у 
здоровых пожилых людей вызывает более слабую реакцию моторной 
деятельности желудка [1, 4]. Эти данные подтверждают наш вывод о 
нарушении координации между кислотообразующей и моторной функ-
циями желудка в пожилом возрасте – как у здоровых, так и у больных 
с ЯБДПК. 

Связь между изменениями автономной нервной регуляции и моторной 
функции желудка. Как известно, каждый цикл моторной деятельности 
желудка сопровождается изменением парасимпатического тонуса [13]. 
В частности, для начала фазы ІІІ ММК необходимы согласованные 
действия парасимпатического звена автономной нервной системы и 
гормона мотилина [19, 23]. Избранный нами маркер парасимпатическо-
го тонуса – нормализованный показатель мощности высокочастотного 
компонента ВРС (HFn) – позволил проанализировать динамику пара-
симпатической активности в процессе изменения фаз моторного цикла 
и выявить следующее: повышение HFn в 2—3 раза перед началом фазы 
ІІ или фазы ІІІ наблюдается лишь у трети здоровых и больных людей 
пожилого возраста (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменения парасимпатического тонуса (HFn) в разные фа-
зы моторной деятельности антрального отдела желудка у 
больного К. (69 лет) с ЯБДПК в фазе обострения: 

 – фаза І ММК, – фаза ІІ ММК; повышение 
HFn определяется перед началом фазы ІІ ММК. 
 
 

В проведенных ранее исследованиях сотрудниками Института ге-
ронтологии НАМН Украины было показано, что значение HFn≥50 % 
свидетельствуют о повышенном парасимпатическом тонусе [3]. Анализ 
структуры цикла ММК у лиц с нормальным (HFn<50 %) и повышен-
ным (HFn≥50 %) парасимпатическим тонусом обнаружил определенные 
изменения (табл. 3). У здоровых людей с повышенным парасимпатиче-
ским тонусом фаза ІІ была более, чем у здоровых людей с нормальным 
парасимпатическим тонусом. Следовательно можно говорить об опре-
деленной связи между уровнем парасимпатического тонуса и моторной 
деятельностью желудка у здоровых пожилых людей. 

Таблица 3 
Структура цикла моторной деятельности в антральном отделе желудка у пожилых больных  
с ЯБДПК в фазе обострения в зависимости от уровня парасимпатического тонуса (HFn)  

за весь период наблюдения (М ± m) 

Здоровые люди Больные с ЯБДПК 
Фаза цикла 

HFn<50 % HFn≥50 % HFn<50 % HFn≥50 % 

Фаза І, мин 82,7 ± 12,9 74,0 ± 12,4 69,9 ± 10,8 58,5 ± 12,1 

фаза ІІ, мин 31,7 ± 5,8 56,5 ± 3,5* 53,4 ± 10,7 42,5 ± 9,8 

фаза ІІ/фаза І 0,4 ± 0,1 1,1 ± 0,5 1,1 ± 0,4 1,4 ± 0,5 

Примечания: * – P<0,05 по сравнению с HFn<50 % данной группы. 
 
У больных пожилого возраста с обострением ЯБДПК взаимодейст-

вие парасимпатического звена автономной нервной системы и мотор-
ной активности желудка нарушается. Об этом свидетельствует то, что 
значения ни одного из показателей моторной активности не отличались 
у больных с повышенным и нормальным парасимпатическим тонусом 
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(см. табл. 3). Необходимо отметить, что ослабление центральных меха-
низмов автономной регуляции кислотообразования и моторной дея-
тельности желудка у здоровых людей пожилого возраста было показано 
нами ранее [1,16]. Полученные в данном исследовании результаты сви-
детельствуют о нарушении взаимодействия парасимпатической актив-
ности и моторной деятельности желудка у больных пожилого возраста с 
обострением ЯБДПК. 

 
Выводы 
1. В отличие от людей молодого возраста полный цикл моторной 

деятельности антрального отдела желудка наблюдается лишь у трети 
здоровых и больных с ЯБДПК людей пожилого возраста. Это свиде-
тельствует об ослаблении моторной функции желудка с возрастом как у 
здоровых людей, так и у больных с ЯБДПК. 

2. У больных пожилого возраста с ЯБДПК нарушено взаимодейст-
вие кислотообразующей и моторной функций желудка. Об этом свиде-
тельствует отсутствие зависимости длительности фаз ММК от среднего 
уровня интрагастрального рН. 

3. У больных пожилого возраста с обострением ЯБДПК уменьшает-
ся влияние колебаний парасимпатической активности на периодиче-
скую моторную деятельность желудка. 
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Peculiarities of intragastric motility and its relation to gastric 
acidity and parasympathetic regulation were investigated in the 
apparently healthy elderly subjects and elderly patients with acute 
duodenal ulcer (ADU). Low occurrence of gastric phase III in 
the antral part of the stomach and constant phase II-like con-
tractile activity during the whole period of observation in every 
fifth patient were the main disturbances of migrating motor com-
plex (MMC) of the stomach. Still, in persons with normal MMC 
cyclic activity the duration of the cycle and its structure didn’t 
differ in groups of healthy subjects and patients with ADU. In the 
elderly patients there was no increase in the duration of phase II, 
which was peculiar for younger patients. The revealed abnormali-
ties testify to the decrease of gastric motility with advanced age in 
apparently healthy persons and patients with ADU. Moreover, 
elderly patients with ADU have disturbed interaction between 
stomach acid secretion and motility. The influence of parasympa-
thetic regulation (HFn index) on periodic gastric motility is also 
diminished in the elderly patients with ADU. 
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Обстежено 93 хворих літнього віку з хронічною серцевою 
недостатністю ішемічного генезу ІІ—ІV ФК за NYHA зі зни-
женою (>45 %) фракцією викиду лівого шлуночка та про-
явами анемічного синдрому, у яких вивчали зв’язок між мар-
керами системного запалення (рівнем ФНП-α та СРБ) і по-
казниками ліпідного спектра крові. Виявлено, що у цих 
хворих cпостерігається збільшення активності неспецифіч-
ного запалення, що характеризується підвищеним рівнем 
ФНП-α і СРБ. Показано, що під впливом лікування аторва-
статином у хворих знижується рівень прозапального цитокі-
ну (ФНП-α) та СРБ. 

 
Ключові слова: хронічна серцева недостатність, анемічний синдром, фактор не-
крозу пухлини-α, С-реактивний білок, ліпідний спектр. 

 
Хронічна серцева недостатність (ХСН) – важлива медико-соціальна 
проблема. За даними національних регістрів різних країн, середня по-
ширеність ХСН у популяції становить 1—5 %, а у людей старших 65 ро-
ків – від 6 до 17 %. У найближчі 20—30 років в Європі прогнозується 
зростання поширеності ХСН на 30—40 %. У визначній мірі це пов’язано 
з постарінням населення розвинутих країн [6]. 

На сьогоднішній день отримано досить переконливі дані про роль 
імунної активації і системного запалення у прогресуванні ХСН [1, 5, 7, 
9, 14, 18]. Відомо, що система імунного захисту реагує не тільки на ін-
фекційну агресію, а й на стресові впливи, в тому числі на ішемію та 
гемодинамічне перенавантаження. Патохімічні та патоморфологічні по-
рушення, що виникають в організмі хворих із ХСН, безумовно відо-
бражають подібні стресові чинники і призводять до активації системи 

___________  
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цитокінів. Показано, що неспецифічна активація макрофагів і моноци-
тів у плазмі та міжклітинній рідині, що виникає при тяжких розладах 
мікроциркуляції, є індуктором синтезу прозапальних цитокінів, які 
обумовлюють виникнення дисфункції лівого шлуночка (ЛШ) [15—17]. 

Цитокіни – це низькомолекулярні білкові клітинні медіатори, які 
беруть участь у процесах міжклітинної регуляції. За даними багатьох 
авторів, найбільша роль у патогенезі ХСН відведена фактору некроза 
пухлини α (ФНП-α) [20, 27]. Підвищення рівня ФНП-α є важливим фак-
тором розвитку імунного запалення міокарда, внаслідок чого знижуєть-
ся його скоротливість. Так, в роботі B. Bozkurt та співавт. доведено, що 
тривала інфузія ФНП-α призвела до зниження скоротливості міокарда і 
незворотної дилатації шлуночків серця щурів (цит. за [4]). Установлено, 
що прозапальні цитокіни відіграють важливу роль у прогресуванні ХСН, 
визначаючи інтенсивність процесів ремоделювання та рівня апоптозу. 
Доведено також, що ФНП-α сприяє мікросудинній гіперкоагуляції, по-
силює катаболізм білків, викликає метаболічне виснаження, а також 
має здатність до збільшення синтезу білка в міокарді, що реалізується 
гіпертрофією кардіоміоцитів. 

Основна причина розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) – атеро-
склероз – розцінюється як одна із форм хронічного запалення, в основі 
якого лежать порушення холестеринового обміну [24]. Один із основопо-
ложників запальної теорії атеросклерозу P. Libby вважає, що запальний 
процес постійно супроводжує всі стадії розвитку атеросклеротичного 
ураження артерій [19]. Безпосередні причини запальної відповіді у стінці 
судин досі залишаються нез’ясованими. Вважають, що це можуть бути 
різні фактори, які виявляють пряму чи опосередковану дію на ендоте-
лій: холестерин ліпопротеїнів низької густини (ХС ЛПНГ), гіпергліке-
мія, судинний стрес при артеріальній гіпертензії, вільні радикали, 
інфекційні агенти [2, 28]. Активність і тривалість запальної реакції 
індивідуальні і, вірогідно, детерміновані генетично [13]. Пошкодження 
ендотелію супроводжується активацією ФНП-α, хемокінів та молекул 
адгезії [22]. Внаслідок дії цих речовин у місці пошкодження ендотелію 
судин з’являються моноцити, які, подолавши ендотеліальний бар’єр, 
трансформуються в макрофаги [29]. Трансендотеліальна міграція моноци-
тів, вірогідно, є ведучим чинником атерогенезу. Донедавна при вивченні 
ролі запалення в атерогенезі обмежувалися увагою переважно до його 
судинного компонента, тобто до визначення здатності медіаторів запа-
лення викликати зміни у стінці судин, її ремоделювання, розвиток та 
дестабілізацію атеросклеротичної бляшки. Безперечно, розвиток атеро-
склерозу неможливий без порушень обміну ліпідів та ліпопротеїнів 
крові, без зростання її атерогенного потенціалу. В ряді робіт встановле-
но, що і в ліпідному компоненті атерогенезу запалення відіграє істотну 
роль [1—5, 7, 8, 27]. Припускають, що системне запалення може брати 
участь у модифікації метаболізму ліпопротеїнів зі змінами як їх кількос-
ті, так і функціональних властивостей. Закономірна спільність запален-
ня і атеросклерозу пояснюється тим, що обидва синдроми формують 
ендотеліальні та гладеньком’язові клітини, фібробласти, моноцити, ма-
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крофаги, нейтрофіли, тромбоцити і (меншою мірою) Т- та В-лімфоцити 
[11]. При запаленні і атеросклерозі адгезію та інфільтрацію моноцитів і 
нейтрофілів в ендотелій активують однакові білки клітинної взаємодії. 
В обох ситуаціях активовані нейтрофіли посилюють пероксидне окис-
лення протеїнів та ліпідів. Як при запаленні, так і при атеросклерозі 
загибель фагоцитів шляхом некрозу призводить до активації синтезу та 
секреції інтерлейкінів. У свою чергу, гепатоцити посилюють синтез і 
секрецію білків гострої фази запалення. При обох синдромах форму-
ються ліпідні плями та збільшується вміст ефірів ХС. Тобто синдром 
запалення і синдром атеросклерозу складаються з одних і тих самих 
функціональних реакцій. За даними К. Mizia-Stec та співавт., порушен-
ня обміну ліпідів є результатом дії ФНП-α [21]. Він стимулює синтез 
тригліцеридів у печінці, затримує гідроліз тригліцеридів у крові, поси-
лює мобілізацію ліпідів із жирових депо та зумовлює проатерогенні 
зміни профілю ліпопротеїнів. В умовах культури гепатоцитів доведено, 
що ФНП-α майже в 2,5 рази підвищує активність гідроксиметилглута-
рил-коензим-А-редуктази – ключового ферменту внутрішньотканинно-
го синтезу ХС. Це забезпечує зростання рівня ХС у плазмі крові на 
25 % [21]. 

Цитокіни зумовлюють продукцію білків гострої фази – таких, як 
С-реактивний білок (СРБ) і фібриноген [25]. Особливе клінічне зна-
чення СРБ доведено при ІХС на фоні порушень ліпідного спектра кро-
ві [26]. За даними В. А. Шумакова та співавт. [10], підвищення рівня 
СРБ спостерігалося не лише у хворих із нестабільною стенокардією, а й 
зі стабільною стенокардією, особливо при ІІІ—ІV ФК. Автори стверджу-
ють, що це пов’язано з порушеннями ліпідного спектра крові. Згідно з 
даними, одержаними в останній час, СРБ має самостійне патогенетич-
не значення в процесах атерогенезу й атеротромбозу в поєднанні з 
модифікованим ураженням артерій [23]. Він активує систему компле-
менту, посилює активність Т- і В-лімфоцитів, стимулює макрофаги та 
продукцію тканинного фактора моноцитами, збільшує утворення вільних 
радикалів макрофагами і тучними клітинами. СРБ викликає експресію 
ендотеліальними клітинами молекул клітинної адгезії. Доведено, що 
рівень СРБ має незалежне прогностичне значення у хворих із гострим 
коронарним синдромом без елевації сегмента ST [3, 10]. Підвищення 
рівня СРБ більше як на 3 мг/л супроводжувалося частішим розвитком 
несприятливих подій у вигляді поновлення нестабільної стенокардії, 
інфаркту міокарда та смерті в госпітальний період захворювання. Висо-
кий рівень СРБ пов’язаний з підвищеним ризиком дестабілізації ІХС 
після проведення балонної коронарної ангіопластики та операції аорто-
коронарного шунтування у хворих як із стабільною, так і нестабільною 
стенокардією [12]. Результати досліджень свідчать про те, що запальний 
процес зберігається, незважаючи на стабілізацію клінічного стану. 
Особливе клінічне значення СРБ доведено при ІХС із супутніми пору-
шеннями ліпідного спектра крові [26]. За даними В. А. Шумакова та 
співавт., підвищення рівня СРБ, пов’язане з порушеннями ліпідного 
спектра крові, спостерігалося не лише у хворих з нестабільною, а й зі 
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стабільною стенокардією, особливо ІІІ і ІV ФК [10]. Наведені дані свід-
чать, що роль запалення при ХСН ішемічного ґенезу слід розглядати у 
зв’язку з його впливом на метаболізм ліпідів та ліпопротеїнів. 

Крім ліпідознижувальної дії, на сьогоднішній день доведений пози-
тивний вплив статинів на функціональний стан ендотелію, гемостаз, 
зниження ризику виникнення коронарних подій у хворих навіть без 
підвищеного рівня ХС. М. І. Лутай та співавт. стверджують, що висо-
кий рівень СРБ, спонтанні рівні інтерлейкіну-6, ФНП-α у хворих з ІХС 
є додатковим важливим критерієм призначення аторвастатину [8]. 
Вплив аторвастатину виявляється в істотному достовірному зниженні 
високих рівнів прозапальних цитокінів: СРБ – на 47 %, ФНП-α – на 
57 % [8]. 

Але, незважаючи на велику кількість публікацій, які присвячені па-
тогенезу атеросклерозу, дотепер залишається недостатньо вивченим 
зв’язок таких маркерів запалення, як ФНП-α та СРБ з ліпідним спектром 
крові у хворих похилого віку із ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою 
фракцією викиду ЛШ (ФВ ЛШ) та проявами анемічного синдрому 
(АС). 

Метою дослідження було вивчення зв’язку між маркерами систем-
ного запалення і показниками ліпідного спектра крові у пацієнтів літ-
нього віку із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ та проявами АС, а також впли-
ву аторвастатину на рівень ФНП-α і СРБ. 

 
Обстежувані та методи. На базі кардіологічного і терапевтичного 

відділення міської лікарні № 2 Кривого Рогу обстежено 93 хворих віком 
від 60 до 74 років (27 чоловіків та 66 жінок) із ХСН ішемічного генезу 
ІІ—ІV ФК за класифікацією NYHA, зі зниженою ФВ ЛШ (<45 %) та 
проявами АС (рівень гемоглобіну <120 г/л). Середня тривалість захво-
рювання становила (7,11 ± 3,91) років. У групу порівняння увійшли 
34 хворих того ж віку (10 чоловіків та 24 жінки) із ХСН ішемічного ге-
незу ІІ—ІV ФК за класифікацією NYHA, але без АС. Контрольну групу 
склали 30 пацієнтів (7 чоловіків та 23 жінки) того ж віку без ознак ХСН 
та анемії. Обстежені трьох груп були порівняні за віком, статтю, трива-
лістю захворювання та індексом маси тіла. 

Із дослідження були виключені хворі з анемією, передуючою ХСН. 
Критеріями виключення були супутні хронічні запальні захворювання 
внутрішніх органів та ознаки дестабілізації коронарного атеросклеротич-
ного процесу. У дослідження не включали також хворих із первинними 
захворюваннями нирок: гострим та хронічним пієлонефритом, гломеру-
лонефритом, сечокам’яною хворобою нирок, онкологічними захво-
рюваннями, захворюваннями шлунково-кишкового тракту та цукровим 
діабетом. 

Всім пацієнтам проведене традиційне клініко-лабораторне обсте-
ження. Діагностика анемії включала в себе визначення концентрації 
гемоглобіну в сироватці крові, гематокриту, середнього об’єму еритро-
цитів (МСV), середнього вмісту Hb в еритроциті (МСН) (значення нор-
мативних показників МСV становили 80—100; МСН – 27—34 пг), а та-
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кож вмісту ретикулоцитів (з метою визначення доступності функціо-
нального заліза для еритропоеза). 

Хворим проводили електрокардіографію, добове моніторування 
ЕКГ, рентгенологічне дослідження грудної клітки, ехокардіографію з 
допплерографією на апараті "PHILIPS HDI-1500", ультразвукове дослі-
дження нирок та печінки, а при необхідності – фіброгастродуоденос-
копію. Систолічну функцію ЛШ оцінювали за ФВ ЛШ. 

За допомогою ензиматичного колориметричного методу з викори-
станням біохімічного аналізатора у всіх обстежених визначали показни-
ки ліпідного спектра крові: рівень загального холестерину (ЗХС), холе-
стерину ліпопротеїнів високої, низької та дуже низької густини (відповід-
но, ХС ЛПВГ, ХС ЛПНГ та ХС ЛПДНГ) і тригліцеридів (ТГ). 

Рівень СРБ визначали високочутливим імунохемілюмінісцентним 
методом за допомогою аналітичної системи IMMULITE-1000 із застосу-
ванням реактивів Siemens (США), що додаються до даної системи в 
умовах клініки "Медіком" Кривого Рогу. Рівень СРБ від 1,5 до 3 мг/л 
вважали помірно підвищеним, оскільки за даними ряду авторів, він асо-
ціюється із середнім ризиком розвитку судинних катастроф. Концентра-
цію від 3 до 10 мг/л розцінювали як зону підвищеного ризику розвитку 
серцево-судинних захворювань. 

Рівень ФНП-α у сироватці крові у 72 хворих зі зниженою ФВ ЛШ 
визначали імуноферментним методом із застосуванням набору реагентів 
"ProCon TNF alpha" (ТОВ "Протеіновий контур", Санкт-Петербург). Рі-
вень ФНП-α в межах 8,3—45,2 пкг/мл вважали нормальним. 

У комплексне лікування ХСН всім хворим включали аторвастатин 
(20 мг/добу). Обстеження проводили до лікування та через 3 міс після 
нього. 

Аналіз отриманих даних проводили із застосуванням загальноприй-
нятих параметричних (критерій Стьюдента, дисперсійний аналіз ANOVA) 
і непараметричних (критерій Манна – Уітні – Вілкоксона, χ2 Пірсона, 
коефіцієнт рангової кореляції Спірмена) методів статистики. 

 
Результати та їх обговорення. Значення показників ліпідного спектра 

крові та маркерів неспецифічного запалення до та після лікування 
представлені в табл. 1—2. У хворих літнього віку з ІІ—ІІІ ФК ХСН без 
АС значення ЗХС, ХС ЛПНГ і ТГ достовірно не відрізнялись від зна-
чень цих показників в контрольній групі. У пацієнтів з ІV ФК ХСН 
групи порівняння рівень ЗХС, ХС ЛПНГ і ТГ був достовірно вищим 
(P<0,001) порівняно з контролем. Вказані значення показників ліпідно-
го спектра у даної категорії хворих перевищували оптимальні характе-
ристики ліпідів та ліпопротеїнів, що вказує на розвиток атеросклерозу. 
Рівень ХС ЛПВГ у хворих групи порівняння достовірно не відрізнявся 
від значень даного показника в контрольній групі. 

ФНП-α у хворих на ІХС без ХСН знаходився в межах норми. У 
хворих порівняльної групи він достовірно (P<0,001) перевищував зна-
чення в контрольній групі. Достовірно підвищений рівень ФНП-α ре-
єструвався, вже починаючи з ІІ ФК ХСН. Рівень СРБ у групі порів-
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няння був достовірно вищим, ніж у контрольній групі, лише у хворих з 
ІV ФК ХСН. Зміни значень маркерів запалення вказують на наявність 
неспецифічного запалення у хворих із ХСН. 

Таблиця 1 
ФНП-α, СРБ та показники ліпідного спектра у хворих літнього віку з ХСН та проявами АС 

до лікування (М ± SD) 

Група порівняння 
n = 34 

Хворі з ХСН зі зниженою ФВ 
ЛШ (<45 %) та проявами АС  

(n = 93) Показник 
Кон-
троль
n = 30 ІІ ФК

n = 11 
ІІІ ФК
n = 12 

ІV ФК
n = 11 

ІІ ФК 
n = 36 

ІІІ ФК 
n = 31 

ІV ФК 
n = 26 

ФНП-α, 
нг/л 

43,4 ± 
10,9 

59,3 ± 
15,9* 

73,5 ± 
18,1* 

82,1 ± 
15,8* 

171,6 ± 
23,5*# 

210,9 ± 
26,3*#α 

227,2 ± 
27,2*#α 

СРБ, мг/л 1,3 ± 0,3 1,5 ± 0,4 1,5 ± 0,5 1,7 ± 0,4* 5,4 ± 1,4*# 5,7 ± 1,3*# 6,7 ± 1,4*#α 

ЗХС, 
ммоль/л 

6,2 ± 0,9 6,3 ± 0,8 6,5 ± 1,3 7,2 ± 1,1* 7,5 ± 1,6*# 7,5 ± 1,4*# 8,1 ± 1,5*# 

ТГ, ммоль/л 1,8 ± 0,5 2,1 ± 0,9 2,2 ± 0,8 2,4 ± 0,9* 2,6 ± 0,9* 2,7 ± 1,1* 3,7 ± 1,2* 

ХС ЛПНГ, 
ммоль/л 

4,1 ± 1,1 4,1 ± 1,4 4,3 ± 1,5 4,9 ± 1,2* 5,1 ± 1,1*# 4,9 ± 1,1* 5,2 ± 1,5* 

ХС ЛПВГ, 
ммоль/л 

1,2 ± 0,3 1,2 ± 0,3 1,1 ± 0,4 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,4 1,0 ± 0,4* 1,0 ± 0,3* 

Примітки: * – P<0,05—0,001 порівняно з контролем, # – P<0,05—0,001 відносно відповід-
ної групи порівняння, α – порівняно зі II ФК. 

Таблиця 2 
ФНП-α, СРБ та показники ліпідного спектра у хворих літнього віку з ХСН та проявами АС 

після лікування (М ± SD) 

Група порівняння 
n = 34 

Хворі з ХСН зі зниженою 
ФВЛШ та проявами АС  

(n = 93) Показник 

 
Кон-
троль
n = 30 ІІ ФК 

n = 11 
ІІІ ФК
n = 12 

ІV ФК
n = 11 

ІІ ФК 
n = 36 

ІІІ ФК 
n = 31 

ІV ФК 
n = 26 

ФНП-α, 
нг/л 

33,2 ± 
9,9* 

40,1 ± 
13,2* 

53,3 ± 
14,1* 

65,7 ± 
13,7* 

103,8 ± 
14,9* 

126,3 ± 
16,4* 

142,5 ± 
17,7* 

СРБ, мг/л 1,1 ± 0,3* 1,1 ± 0,4* 1,1 ± 0,5* 1,3 ± 0,4* 2,7 ± 0,5* 2,6 ± 0,7* 3,4 ± 0,9* 

ЗХС, 
ммоль/л 

4,1 ± 0,9* 4,4 ± 0,8* 4,7 ± 1,3* 4,7 ± 1,1* 5,1 ± 1,0* 5,2 ± 1,0* 5,3 ± 0,7* 

ТГ, 
ммоль/л 

1,2 ± 0,5* 1,2 ± 0,9* 1,3 ± 0,8* 1,4 ± 0,9* 1,3 ± 0,7* 1,4 ± 0,6* 1,5 ± 0,6* 

ХС ЛПНГ, 
ммоль/л 

2,3 ± 1,1* 2,6 ± 1,4* 2,8 ± 1,5* 2,9 ± 1,2* 3,3 ± 0,7* 3,4 ± 0,9* 3,5 ± 0,7* 

ХС ЛПВГ, 
ммоль/л 

1,3 ± 0,3 1,3 ± 0,3 1,3 ± 0,4 1,3 ± 0,3 1,3 ± 0,4* 1,2 ± 0,4* 1,2 ± 0,3* 

Примітка: * – P<0,001 порівняно з відповідними групами до лікування (див. табл. 1). 

У хворих літнього віку з ХСН та проявами АС рівень ЗХС порівня-
но з пацієнтами контрольної групи та групи порівняння (див. табл. 1) 
був достовірно вищим (P<0,05—0,001). Рівень ТГ і ХС ЛПНГ у хворих 
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основної групи достовірно (P<0,001) перевищував значення даного по-
казника в контрольній групі. Рівень ХС ЛПНГ у хворих основної групи 
з ІІ ФК ХСН достовірно (P<0,001) був вищим порівняно з хворими з 
ІІ ФК ХСН групи порівняння. Достовірної різниці рівня ХС ЛПВГ у 
хворих з ІІ ФК ХСН основної групи і групи порівняння порівняно з 
контрольною групою не зареєстровано. У хворих з ІІІ—ІV ФК ХСН зі 
зниженою ФВ ЛШ та проявами АС рівень ХС ЛПВГ був достовірно 
(P<0,001) зниженим порівняно з контрольною групою. 

Рівень ЗХС зростав переважно за рахунок підвищення рівня ХС 
ЛПНГ та ТГ. 

В залежності від ФК ХСН в основній групі зареєстрована тенденція 
(P>0,05 в усіх випадках порівняння за ANOVA) до збільшення значень 
основних показників ліпідного спектра (ЗХС, ХС ЛПНГ, ТГ). 

Поряд із проатерогенними змінами ліпідного спектра крові у хво-
рих літнього віку з ХСН та проявами АС зі зниженою ФВ ЛШ спосте-
рігали істотне (P<0,05—0,001) зростання концентрації СРБ і ФНП-α 
(див. табл. 1). Рівень ФНП-α у хворих основної групи відрізнявся до-
стовірним зростанням порівняно з хворими контрольної групи і групи 
порівняння. Одночасно реєструвалась достовірна (P<0,001) різниця 
значень даного показника між хворими ІІІ–ІV ФК ХСН і ІІ ФК ХСН 
основної групи. 

У хворих при ІІ, ІІІ та ІV ФК ХСН зі зниженою ФВ ЛШ рівень 
ФНП-α зріс порівняно з нормою, відповідно, в 3,9; 4,9 та 5,2 разів 
(P<0,001). Одержані результати свідчать про зростання активності 
ФНП-α у хворих літнього віку з ХСН та проявами АС пропорційно 
зростанню ФК ХСН. Це підтверджують позитивні кореляції між ФК 
ХСН і ФНП-α у хворих літнього віку зі зниженою ФВ (r = 0,59, 
P<0,001). 

Рівень СРБ у хворих основної групи був достовірно (P<0,001) ви-
щим порівняно з хворими порівняльної і контрольної групи. Одночасно 
реєструвалось достовірне (P<0,001) зростання значень даного показника 
у хворих з ІV ФК ХСН порівняно з хворими ІІ ФК ХСН основної гру-
пи (r = 0,33, P<0,001). 

Дослідження показало, що маркери запалення – ФНП-α та СРБ – 
мають між собою пряму кореляцію (r = 0,20, P<0,05). При вивченні ко-
реляції між рівнем СРБ і вмістом ТГ та ЗХС у сироватці крові у хворих 
із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ та проявами АС зареєстрований прямий 
зв’язок – r = 0,22 і 0,20 (P<0,05), відповідно. Порівняння рівнів СРБ і 
ХС ЛПВГ виявило зворотню кореляцію(r = −0,23, P<0,05). Виявлені 
взаємозалежності свідчать про роль запалення в розвитку атеросклеро-
тичного процесу у хворих sз ХСН та проявами АС. 

Після лікування в контрольній групі і в групі порівняння реєстру-
вали достовірне (P<0,001) зниження рівнів ЗХС, ХС ЛПНГ та ТГ. Рі-
вень ХС ЛПВГ в контрольній групі і групі порівняння на фоні лікуван-
ня аторвастатином мав тенденцію до зростання. 

У хворих літнього віку з ХСН та проявами АС лікування аторваста-
тином сприяло також достовірному (P<0,001) зниженню значень показ-
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ників ЗХС, ХС ЛПНГ та ТГ незалежно від ФК ХСН (див. табл. 2), що 
вказує на значну ліпідознижувальну дію цього препарату. У хворих основ-
ної групи з ІІІ—IV ФК ХСН рівень ХС ЛПВГ достовірно (P<0,001) зріс 
порівняно зі значеннями даного показника до лікування (див. табл. 2). 

Через 3 міс після прийому аторвастатину у пацієнтів як контроль-
ної, так і групи порівняння визначено достовірне (P<0,001) зниження 
значень маркерів неспецифічного запалення. У результаті лікування 
відбулося також істотне (P<0,001) зниження рівня ФНП-α у хворих літ-
нього віку з ХСН та проявами АС. У хворих зі зниженою ФВ ЛШ з ІІ, 
ІІІ та ІV ФК ХСН рівень ФНП-α знизився на 39,5 %, 40,1 % та 37,3 %, 
відповідно. 

Під впливом лікування аторвастатином у хворих літнього віку з 
ХСН та проявами АС зареєстроване достовірне (P<0,001) зниження рівня 
СРБ. При ІІ, ІІІ та ІV ФК ХСН зі зниженою ФВ ЛШ майже вдвічі 
знижувалася реакція запалення – на 50,0 %, 54,4 % та 49,3 %, відповід-
но. Це вказує на протизапальний ефект аторвастатину. 
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INTERRELATIONS BETWEEN MARKERS OF INFLAMMATION  
AND INDICES OF BLOOD LIPID SPECTRUM IN THE ELDERLY  

PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE, DECREASED  
EJECTION FRACTION OF THE LEFT VENTRICLE  
AND MANIFESTATIONS OF ANEMIA SYNDROME 
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Interrelations between markers of systemic inflammation (level of 
TNF-α and CRP) and indices of blood lipid spectrum were in-
vestigated in 93 elderly patients with chronic heart failure of 
functional class II-IV according to NYHA with a decreased 
(>45 %) ejection fraction of the left ventricle and manifestations 
of anemia syndrome. The results obtained showed an increase in 
the activity of non-specific inflammation, which is characterized 
by the increased level of TNF-α and CRP. Treatment of patients 
with atorvastatin was shown to decrease the level of pro-
inflammatory cytokine (ФНО-α) and CRP.  
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Для восстановления нарушений эндокринной функции ви-
лочковой железы у 42 практически здоровых людей пожило-
го возраста применяли разные дозы экзогенного мелатонина 
(0,5 мг, 1,5 мг, 3 мг). Наиболее широко используемая доза 
(3 мг/сут) оказалась избыточной для людей этого возраста. 
Оптимальной дозой мелатонина, которая оказывает норма-
лизующее влияние на суточный ритм тимического сыворо-
точного фактора (ТСФ), является 1,5 мг. Даже через 14 сут 
после отмены такой дозы мелатонина сохранялось его бла-
гоприятное влияние на эндокринную функцию вилочковой 
железы и ее суточный ритм. Дозу мелатонина 0,5 мг/сут то-
же можно рекомендовать для краткосрочного (1 мес) вос-
становления циркадианного ритма ТСФ, а также для акти-
вации эндокринной функции тимуса у пожилых людей. 

 
Ключевые слова: пожилой возраст, мелатонин, вилочковая железа, тимический 
сывороточный фактор. 

 
Одной из важных физиологических функций эпифиза является моду-
лирующее воздействие на иммунную систему, которое осуществляется с 
участием мелатонина [8, 11, 13]. Рецепторы к мелатонину присутствуют 
на Т-лимфоцитах селезенки, костного мозга, лимфоцитах и нейтрофи-
лах периферической крови [4, 14]. Удаление эпифиза или фармаколо-
гическое подавление его мелатонинобразующей функции приводили к 
снижению уровня антител в крови, угнетению пролиферации в костном 
мозге клеток-предшественников для гранулоцитов и макрофагов [9, 11]. 

Мелатонин влияет на функциональное состояние вилочковой железы 
как непосредственно, так и опосредованно. Так, в эпителиальных клетках 
вилочковой железы выявлены высокоаффинные рецепторы к мелатонину 
[8, 11], а повышение уровня тимического гормона в супернатанте культи-

___________  
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вируемой стромы тимусов наблюдалось уже при добавлении к последней 
физиологических концентраций мелатонина [5]. Опосредованное влияние 
мелатонина на тимус реализуется через гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковую и гипоталамо-гипофизарно-гонадную системы [4, 14]. 

При старении наблюдается снижение эндокринной функции вилоч-
ковой железы и нарушается циркадианный ритм ее функционирования 
[4, 5, 12]. Ранее была изучена возможность восстановления у людей по-
жилого возраста пептидным препаратом эпифиза – эпиталамином – цир-
кадианного ритма эндокринной функции вилочковой железы путем воз-
действия на мелатонинобразующую функцию эпифиза, а также показано 
положительное влияние курсового приема мелатонина на ритмичность 
изменений уровня тимического гормона в крови пожилых людей [3, 4]. 
Вместе с тем, на сохранение синхронизирующего эффекта лекарственных 
средств влияет доза и длительность их применения, а у людей пожилого 
возраста обычные терапевтические режимы применения препаратов могут 
увеличить частоту развития осложнений в связи с особенностями метабо-
лических процессов и реактивности стареющего организма [1, 2]. 

Цель работы – изучить влияние длительного применения разных 
доз мелатонина на функциональное состояние вилочковой железы у 
пожилых людей. 

 
Обследуемые и методы. Обследованы 57 добровольцев в возрасте 60—

74 лет без патологии сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной 
нервной системы, без нарушений функционального состояния почек и 
печени, эндокринных заболеваний, патологии кроветворной системы, 
злокачественных новообразований. 

В условиях клиники Института геронтологии НАМН Украины 
(стандартный режим бодрствования, сна и освещенности, одинаковая 
диета, исключение курения, приема алкоголя, кофе и фармакологиче-
ских препаратов, оказывающих влияние на функциональное состояние 
эпифиза) в период с января по апрель 2005 г. и с февраля по апрель 
2006 г. изучали уровень ночной экскреции 6-гидроксимелатонина суль-
фата (6-ГМС). Сбор мочи осуществляли в соответствии с общеприня-
тым протоколом в период с 2200 до 700. Из объемов ночной мочи отби-
рали пробы (2 мл), которые хранили в морозильной камере при темпе-
ратуре —20 °С не более 3 мес. 

Концентрацию 6-ГМС в моче определяли иммуноферментным ме-
тодом на анализаторе Multiskan EX (Labsystems, Финляндия) с использо-
ванием стандартных наборов компании IBL-Humburg GmbH (Германия). 
Путем умножения концентрации 6-ГМС в 1 мл на объем ночной мочи 
рассчитывали значения показателя экскреции 6-ГМС (в мкг). В соот-
ветствии с полученными значениями концентрации 6-ГМС в моче, об-
следуемых подразделили на группы со сниженной (менее 9 мкг) и нор-
мальной (выше 9  мкг) экскрецией мелатонина [9]. Об эндокринной 
функции вилочковой железы судили по титру тимического сывороточ-
ного фактора (ТСФ), который определяли по методике J. F. Bach и соавт. 
[7] в венозной крови, взятой утром (900) и вечером (2100). 
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В исследовании использовали препарат "Вита-мелатонин" (таблетки 
3 мг), а также экспериментальные препараты мелатонина (таблетки по 
1,5 мг и 0,5 мг), которые были предоставлены ЗАО "Киевский витамин-
ный завод". Препараты мелатонина назначали только пациентам с низ-
кой ночной экскрецией 6-ГМС (менее 9 мкг), получавших их ежеднев-
но в 2100 в течение 6 мес, которых подразделили на три группы: 1 – 
12 чел. (доза 0,5 мг/сут), 2 – 15 чел. (доза 1,5 мг/сут), 3 – 15 чел. (доза 
3 мг/сут). Обследованные контрольной группы (15 чел.), которые в ис-
ходном состоянии также имели низкие значения показателей ночной 
экскреции 6-ГМС, в течение 6 мес вместо мелатонина получали таб-
летки плацебо. Пациентов обследовали до приема мелатонина, через 1, 
3 и 6 мес его приема, а также через 14 сут после окончания 6-месяч-
ного приема разных доз препарата. 

Достоверность различий значений показателей оценивали парамет-
рическим методом по t-критерию Стьюдента. 

 
Результаты и их обсуждение. Определение титра ТСФ в крови по-

жилых людей подтвердило полученные нами ранее данные о том, что у 
лиц этого возраста со сниженной мелатонинобразующей функцией 
эпифиза суточный ритм эндокринной функции вилочковой железы на-
рушен [6]. Об этом свидетельствует монотонный характер ритма и от-
сутствие вечернего повышения титра ТСФ (таблица). У 6 пожилых лю-
дей с сохраненной мелатонинобразующей функцией эпифиза – ночная 
экскреция 6-ГМС (15,98 ± 1,1) мкг – зарегистрирован суточный ритм 
титра ТСФ с утренним минимумом – (4,8 ± 0,2) log2 и вечерним мак-
симумом – (6,5 ± 0,1) log2 (рисунок). 

 
Изменения титра ТСФ в процессе длительного применения разных доз мелатонина у людей 
пожилого возраста со сниженной мелатонинобразующей функцией эпифиза, log2 (М ± m) 

Доза 
мелато-
нина 

Пе-
риод 
суток 

Исходный 
уровень 1 мес 3 мес 6 мес 

Через 14 сут 
после отме-
ны приема 

Плацебо 
900 
2100 

4,92 ± 0,60 
4,41 ± 0,46

4,89 ± 0,42 
4,33 ± 0,61

5,11 ± 0,54 
4,56 ± 0,74

4,83 ± 0,37 
4,27 ± 0,62

– 
– 

0,5 мг/сут 900 
2100 

4,88 ± 0,66 
4,38 ± 0,66

5,33 ± 0,59 
7,44 ± 0,83*#γ

5,71 ± 0,45 
6,71 ± 0,76#γ

6,38 ± 0,39#γ

7,00 ± 0,53#γ
– 
– 

1,5 мг/сут 
900 
2100 

4,70 ± 0,60 
4,21 ± 0,46

4,96 ± 0,37 
6,29 ± 0,28*#

4,90 ± 0,22 
6,21 ± 0,43*#γ

5,38 ± 0,66 
6,00 ± 0,66#γ

5,17 ± 0,36 
8,00 ± 0,53*γδελ 

3 мг/сут 900 
2100 

5,22 ± 0,71 
4,33 ± 0,35

5,21 ± 0,43 
6,50 ± 0,43*#

6,51 ± 0,54#βδ

6,70 ± 0,54#γ
4,79 ± 0,37 αε

4,54 ± 0,51αβεδ
5,75 ± 0,32 

5,22 ± 0,35βδε 

Примечания: * – P<0,05 по сравнению с утром, # – P<0,05 по сравнению с плацебо, α – 
P<0,05 по сравнению с дозой 0,5 мг/сут, β – P<0,05 по сравнению с дозой 1,5 мг/сут, γ – 
P<0,05 по сравнению с исходным уровнем, δ – P<0,05 по сравнению с 1 мес, ε – P<0,05 
по сравнению с 3 мес, λ – P<0,05 по сравнению с 6 мес. 

 

Прием разных доз мелатонина в течение 1 мес не оказывал влия-
ния на титр ТСФ в утреннее время суток, однако достоверно повышал 
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его значения вечером (см. табл.). Вследствие этого у большинства по-
жилых людей независимо от дозы мелатонина наблюдалось восстанов-
ление суточного ритма ТСФ, что свидетельствует о нормализующем 
влиянии этого препарата на эндокринную функцию вилочковой желе-
зы. При применении мелатонина в течение 1 мес не отмечено сущест-
венных различий в эффекте его разных доз.  

 

 
Титр ТСФ у пациентов пожилого возраста с сохраненной и 
сниженной мелатонинобразующей функцией эпифиза в раз-
ное время суток; * – P<0,05 по сравнению с утром. 

 
При более длительном использовании мелатонина (3 мес) в дозе 

3 мг/сут титр ТСФ повышался не только вечером, но и утром, что при-
вело к значительному уменьшению амплитуды его суточного ритма, а у 
некоторых пожилых людей – к инверсии ритма. Прием в течение этого 
срока меньших доз мелатонина (1,5 мг и 0,5 мг) не оказывал влияния 
на титр ТСФ утром и существенно увеличивал его значения вечером, а 
увеличение амплитуды ритма свидетельствовало о нормализующем 
влиянии на суточный ритм титра ТСФ. 

Через 6 мес приема мелатонина циркадианный ритм титра ТСФ 
наблюдался только у обследуемых, получавших препарат в дозе 
1,5 мг/сут, причем вечерние значения показателя превышали таковые в 
остальные сроки наблюдений. Через 6 мес его приема в дозе 3 мг/сут 
на фоне отсутствия колебаний титра ТСФ (десинхроноз) значения по-
следнего даже стали меньше, чем через 1 мес и 3 мес, не отличаясь при 
этом от исходных значений. Через 6 мес его приема в дозе 0,5 мг/сут 
титр ТСФ превышал таковой до лечения, однако различий между его 
значениями утром и вечером не было (десинхроноз). 

Прием плацебо не оказывал существенного влияния на циркадиан-
ный ритм титра ТСФ. 

Таким образом, в течение 1 мес приема разных доз мелатонина у 
пожилых людей отмечено синхронизирующее влияние препарата на 
циркадианный ритм титра ТСФ. Показано, что длительность сохране-
ния эффекта в условиях продолжающегося приема мелатонина зависит 
от дозы препарата. 
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Суточная доза 1,5 мг оказалась оптимальной в отношении длитель-
ности сохранения восстановленного ритма тимического гормона (6 мес) 
по сравнению с дозой 3 мг/сут. Более того, через 2 недели после отме-
ны приема мелатонина в группе лиц, получавших препарат в дозе 
1,5 мг/сут, сохранялось достоверное различие между значениями титра 
ТСФ утром и вечером; при этом вечером его уровень был достоверно 
выше, чем до начала применения мелатонина. Сохранение циркадиан-
ного ритма титра ТСФ свидетельствует о том, что после отмены такой 
дозы мелатонина у пожилых людей не произошло ухудшения эндокрин-
ной функции вилочковой железы. 

Мелатонин в дозе 3 мг/сут может использоваться для восстановле-
ния ритма ТСФ, однако в течение не более 1 мес. В случае более дли-
тельного применения такой дозы мелатонина синхронизирующий эф-
фект препарата исчезает и может наблюдаться даже некоторое угнете-
ние эндокринной функции тимуса. 

Таким образом, длительный прием мелатонина в диапазоне доз от 
0,5 мг до 3 мг в целом улучшает эндокринную функцию вилочковой же-
лезы, восстанавливая ее суточный ритм. Однако, оценивая влияние раз-
ных доз мелатонина на утренние и вечерние величины титра ТСФ, сле-
дует отметить, что доза 3 мг является избыточной для людей пожилого 
возраста. Длительное применение такой дозы мелатонина (3—6 мес) при-
водит к нарушению суточного ритма ТСФ и некоторому угнетению эн-
докринной функции вилочковой железы. Клинические результаты под-
твердили полученные нами экспериментальные данные о том, что в ста-
ром организме синхронизирующее влияние мелатонина на эндокринную 
функцию вилочковой железы проявляется уже в малых дозах [5]. 

При длительном приеме мелатонина в дозе 1,5 мг/сут его нормали-
зующее влияние на суточный ритм ТСФ наблюдалось также через 3—
6 мес. Через 2 недели после отмены этой дозы мелатонина сохранялось 
благоприятное влияние препарата на эндокринную функцию вилочко-
вой железы и ее суточный ритм. Дозу мелатонина 0,5 мг/сут можно ре-
комендовать для краткосрочного (1 мес) восстановления циркадианно-
го ритма ТСФ, а также для активации эндокринной функции тимуса (в 
течение 3—6 мес) у людей пожилого возраста. 
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CORRECTION OF DISORDERS OF ENDOCRINE FUNCTION  
OF THE THYMUS BY MELATONIN IN THE APPARENTLY  

HEALTHY ELDERLY PEOPLE 

I. A. Antoniuk-Shcheglova, I. F. Labunets, V. B. Shatylo 

State Institution "D. F. Chebotarev Institute of Gerontology  
NAMS Ukraine", 04114 Kyiv 

Different doses of exogenous melatonin (0.5 mg, 1.5 mg, 3 mg) 
were used to restore disturbances of endocrine function of the 
thymus in 42 apparently healthy elderly subjects. The daily dose of 
3 mg melatonin (most widely used in this age group) appeared to 
be excessive. The optimal dose of melatonin, which causes a nor-
malizing effect on diurnal rhythm of the thymic serum factor 
(TSF) equalled 1.5 mg. Melatonin retained its beneficial effect on 
the endocrine function of thymus and its diurnal rhythm even 
14 days after withdrawal of this dose. The daily dose of 0.5 mg of 
melatonin can also to be recommended for short-term (one 
month) stabilization of circadian rhythm of the TSF, as well as for 
the activation of thymus endocrine function in the elderly people.



 

 388 

"Пробл. старения и долголетия", 2010, 19, № 4. – С. 388—399 
 
УДК 616.379-08.64:612.616.31.018.2 

 

ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД АНДРОГЕНІВ  
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ  
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При обстеженні 491 хворого (284 чоловіки і 207 жінок) на 
цукровий діабет 2 типу (ЦД-2) віком 30—80 років визначено, 
що з роками незалежно від статі у сироватці крові спостеріга-
ється зниження концентрації загального (Т) та вільного тес-
тостерону (вТ), індексу вільного тестостерону (ІвТ), а рівень 
тестостерон-естрадіолзв’язуючого глобуліну (ТЕЗГ), навпа-
ки, підвищується. В осіб обох статей виявлена зворотна за-
лежність між рівнями інсуліну та ТЕЗГ. У чоловіків зростання 
рівня інсуліну супроводжувалось підвищенням значень 
показників вТ та відсотку вТ (%вТ), тоді як у жінок аналогіч-
них змін зазнав лише останній. Для усієї когорти обстежува-
них притаманним є високі значення показників ІВТ, вТ та %вТ 
за умов низьких концентрацій ТЕЗГ. Продемонстровано, що 
рівень Т не залежить від інсулінемії і у чоловіків зростає про-
порційно підвищенню концентрації ТЕЗГ. Не виявлено зв’язку 
між досліджуваними показниками і рівнем глікемії. Аналізуючи 
зміни рівня ТЕЗГ у залежності від антропометричних показ-
ників, встановлено, що його найнижчі значення спостерігають-
ся у верхніх квантілях розподілу хворих за індексом маси тіла 
(ІМТ) незалежно від статі, а у жінок – у верхньому квантілі 
відношення об’єму талії (ОТ) до об’єму стегон (ОС), яке, як 
відомо, характеризує розподіл жиру в організмі. У верхньому 
квантелі розподілу хворих за ІМТ порівняно з нижнім у жінок 
зафіксовані найвищі значення показників Т, вТ та %вТ, а у 
чоловіків – найнижчий рівень Т. Отже, проведені дослідження 
дають підстави стверджувати, що у хворих на ЦД-2 між інсулі-
немією і показниками андрогенного балансу організму існує 
зв’язок, який не залежить від показників глікемії. 

 
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, гіперінсулінемія, інсулінорезистентність, 
андрогени, тестостерон, тестостерон-естрадіолзв'язуючий глобулін, індекс віль-
ного тестостерону. 
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Цукровий діабет 2 типу (ЦД-2) вважається надзвичайно поширеним за-
хворюванням переважно людей похилого віку, яке визнано Всесвітньою 
організацією охорони здоров'я "неінфекційною пандемією". Так, у чоло-
віків віком 65—75 років зазначена патологія виникає у 15—20 % випадків 
за рік, старших за 80 років – у 30—40 %. Подовження загальної тривало-
сті життя спонукає до детального дослідження механізмів її взаємозв’язку 
з віковими гормональними інволюційними змінами з урахуванням стате-
вих особливостей. Інтерес до вирішення цієї проблеми останніми роками 
істотно зріс. Так, у багаторічних проспективних мультицентричних ран-
домізованих дослідженнях "Rancho Bernardo Study" (США), "Telecom Study" 
(Франція), "MRFIT" – "Multiple Risk Factor Intervention Trial" (США), 
"MMAS" – "The Massachusetts male aging study" (США), "San Antonio Heart 
Study" (США) доведено, що зміни рівня андрогенів і тестостерон-ест-
радіолзв'язуючого глобуліну (ТЕЗГ) у крові прогнозують розвиток ЦД та 
його ускладнень у осіб обох статей [4, 5, 8, 13, 14]. Визначено, що низь-
кий рівень загального тестостерону (Т) у чоловіків та високий рівень біо-
доступного Т у жінок провіщає розвиток інсулінорезистентності (ІР) та 
ЦД-2. Неодноразово висловлювалась думка стосовно використання по-
казника рівня ТЕЗГ як "маркера інсулінорезистентності" [6, 7, 9, 11, 12], 
а також одержані вагомі генетичні докази того, що його підвищена кон-
центрація запобігає виникненню ЦД-2 [10]. 

Найхарактернішими гормональними змінами у жінок похилого віку 
(в період постменопаузи) є падіння рівня естрадіолу і підвищення кон-
центрації андрогенів [2], на противагу від чоловіків, у яких спостерігаєть-
ся виражене зниження останньої, а також зростання рівня ТЕЗГ [16]. 
Слід згадати, що основна кількість Т (понад 98 %) та його активного ме-
таболіту – дигідротестостерону – міститься в плазмі у зв'язаному стані: 
58—60 % – у сполученні з альбуміном, майже 40 % – з ТЕЗГ і лише 1—
2 % циркулює у незв'язаній, вільній формі. Вважається, що біологічну 
активність ("біодоступність") мають вільно циркулююча фракція Т і час-
тина гормону, яка перебуває в слабкому зв'язку з альбуміном, а тій, що 
зв'язана з ТЕЗГ, зазначена властивість не притаманна. 

Отже, на наш погляд, процес поєднання вікових гормональних пере-
творень з гіперінсулінемією та ІР на фоні ЦД-2 недостатньо зрозумілий і 
потребує детального вивчення. Особливого значення набуває визначення 
рівня ТЕЗГ, Т та його фракцій в залежності від статі та віку на різних 
стадіях розвитку ЦД-2, які характеризуються показниками інсулінемії 
натще, що і стало метою нашого дослідження. 

 
Обстежувані та методи. Проаналізовано клінічні і лабораторні дані 

491 хворого на ЦД-2 (284 чоловіки і 207 жінок) віком 30—80 років, які 
лікувались у відділенні вікової ендокринології та клінічної фармаколо-
гії, а також які звертались до поліклінічного відділення ДУ "Інститут 
ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". 
Жоден пацієнт не отримував гормональних препаратів. 

Ступінь ожиріння встановлювали за індексом маси тіла (ІМТ). ІМТ 
18,5—24,9 кг/м2 оцінювався як норма, 25,0—29,9 кг/м2 – як надлишок 
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маси тіла, 30,0—34,9 кг/м2 – як ожиріння І ступеня, 35,0—39,9 кг/м2 – 
II ступеня, 40,0—44,9 кг/м2 – III ступеня. Для з’ясування виду ожирін-
ня розраховували індекс абдомінального ожиріння шляхом визначення 
відношення об’єму талії (ОТ) до об’єму стегон (ОС). 

Рівень глікемії натще визначали глюкозооксидазним методом. Як 
стандарти лабораторних показників глікемічного контролю використо-
вували критерії European Diabetes Policy Group (1999). 

Для дослідження гормонів проби крові (10—15 мл) брали натще о 
900 і зберігали при температурі —20 °С. Рівень загального імунореактив-
ного інсуліну в сироватці крові визначали за допомогою наборів "Insulin 
IRMA kit" (Imunotech, Чехія), у яких виключена можливість перехресної 
реакції з проінсуліном і С-пептидом, а також можливість визначення 
комплексу інсулін – антитіло. 

Концентрацію Т у сироватці крові визначали радіоімунологічним 
методом за допомогою наборів "RIA Testosterone direct" (Imunotech). Рі-
вень ТЕЗГ у сироватці крові визначали, використовуючи радіометрич-
ний аналіз за допомогою комерційних наборів "SHBG IRMA" (Imu-
notech). Індекс вільного тестостерону (ІвТ) обчислювали як відношення 
рівня Т до ТЕЗГ, помножене на 100 [3]. Показники вТ та %вТ визнача-
ли розрахунковим методом, використовуючи значення Т та ТЕЗГ [15]. 

Статистичну обробку даних проводили з використанням t-критерію 
Стьюдента [1]. 

 
Результати та їх обговорення. Проведені дослідження дозволили 

встановити, що з віком у всіх обстежуваних незалежно від статі спосте-
рігається зниження концентрації Т, ІвТ, вТ та %вТ (табл. 1). Рівень 
ТЕЗГ підвищується тільки у чоловіків старших вікових груп порівняно з 
молодшими особами, на відміну від жінок, у яких не вдалося отримати 
статистичного підтвердження встановленому факту. 

Поставивши за мету вивчення зв’язку закономірних змін рівня ін-
суліну і показників андрогенного забезпечення організму, хворих було 
розподілено за квантілями за показниками інсулінемії на десять груп 
(табл. 2). Наведені в таблиці дані засвідчують існування зворотного 
зв’язку між концентрацією ТЕЗГ та інсуліном незалежно від статі – 
найвищі її значення зафіксовані при найнижчому рівні інсуліну. Під-
вищення рівня останнього супроводжувалось зростанням ІВТ та %вТ у 
чоловіків, тоді як у жінок аналогічних змін зазнавав лише %вТ. Визна-
чено також, що рівень Т не залежить від інсулінемії в осіб обох статей. 

Проведено аналіз щодо відбиття ступеня компенсації захворювання 
на окреслених вище змінах на основі розподілу хворих за рівнями глі-
кемії (табл. 3). При цьому не виявлено статистично підтвердженого 
зв’язку між досліджуваними показниками андрогенного забезпечення 
організму і рівнем глюкози у крові як чоловіків, так і жінок. 
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У подальшому з метою з’ясування можливого впливу концентрації 
ТЕЗГ на рівень інсуліну здійснено аналогічний розподіл обстежуваних 
за цим показником (табл. 4), що надало змогу підтвердити зворотній 
зв’язок між ним та інсуліном – найвищі рівні останнього спостеріга-
лись при низьких значеннях показників ТЕЗГ у всіх хворих незалежно 
від статі. Крім того, також незалежно від статі, при наявності низького 
рівня ТЕЗГ зафіксовано і найвищі значення ІвТ, вТ та %вТ. Водночас, 
у чоловіків рівень Т був статистично меншим у нижніх квантелях роз-
поділу хворих по ТЕЗГ і зростав пропорційно із підвищенням його 
концентрації. 

Вивчаючи антропометричні дані, встановлено, що у всіх хворих на 
ЦД-2 спостерігалось ожиріння (ІМТ>30 кг/м2) або надлишок маси тіла 
(у групі чоловіків віком 70—80 років). Розподіл частини обстежуваних за 
показниками ІМТ дозволив виявити певні закономірності зв’язку між 
масою тіла та андрогенним забезпеченням хворих на ЦД-2 (табл. 5). 
Так, у верхніх квантелях розподілу хворих за показниками ІМТ порів-
няно з нижніми незалежно від статі зафіксовані більш низькі значення 
ТЕЗГ, а також встановлені найвищі показники Т, вТ та %вТ у жінок і 
найнижчий рівень Т у чоловіків.  

Групування хворих за показниками співвідношення ОТ/ОС не вия-
вило додаткових закономірностей у чоловіків, тоді як у жінок найвищі 
рівні ТЕЗГ спостерігались у 1 та 2 квантілях показників розподілу жиру 
(табл. 6). 

Таким чином, проведені дослідження дають підстави стверджувати, 
що у хворих на ЦД-2 між інсулінемією і андрогенним забезпеченням 
організму існує зв’язок, що не залежить від показників глікемії і має 
статеві особливості, які визначаються рівнем ТЕЗГ. 
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The results of examination of 491 patients (284 men and 
207 women) with diabetes mellitus type 2 (DM2) revealed an 
age-related decrease in the concentration of total (T) and free 
testosterone (fT), index of free testosterone (IfT), whereas the 
level of testosterone-estradiol-binding globulin (TEBG) increased 
in the bllod serum irrespective of gender. In both men and 
women there was an inverse relation between the levels of insulin 
and TEBG. In men an increase of insulin was accompanied by 
the rise of IfT and percentage of fT (% fT), while in women 
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only % FT underwent analogous changes. In conditions of low 
concentrations of TEBG all examined patients were peculiar for 
high indices of IfT, fT and % fT. Total testosterone did not de-
pend on insulinemia level and in men it increased proportionally 
to an increase of TEBG concentration. No relationships were re-
vealed between the studied indices and glycemia level in patients 
of both sexes. A analysis of changes in the TEBG level with spe-
cial reference to anthropometric indices revealed its lowest values 
were noted in the upper quantile of body weight index (BWI) ir-
respective of sex, while in women — in the upper decile of the 
ratio "waist size/hip size", which is known to characterize the dis-
tribution of fat in an organism. The highest values of T, fT and % 
fT were revealed in the upper vs. lower BWI quantile of women, 
whereas the lowest value ofT was revealed in men. 
In men spite of this the total testosterone level in upper quantile 
of male IBM was lower than in lower ones and on the contrary it 
was increased in upper quantile in women. Indices of fT and % 
fT were also higher in the upper decile of IBM in women. Thus, 
the results of investigation suggest that there is a connection be-
tween insulinemia and indices of body androgen balance which 
does not dependent on indices of glycemia in DM2 patients. 
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НЕКРОЛОГ 
 

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИГОРОВ 
 

 
 
1 ноября 2010 г. на 80 году жизни скончался руководитель лабора-

тории гигиены питания Института геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева 
НАМН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, лау-
реат Государственных премий Украины, доктор медицинских наук, 
профессор Юрий Григорьевич Григоров. 

Ю. Г. Григоров родился 16 мая 1931 г. в г. Новосибирске. В 1956 г. 
он закончил санитарно-гигиенический факультет Киевского медицин-
ского института. В этом же году руководством института был рекомен-
дован на научную работу и зачислен в аспирантуру на кафедре гигиены 
питания. В 1962 г. Ю. Г. Григоров защитил кандидатскую диссертацию 
"Материалы к обоснованию применения витамина B12 для предупреж-
дения атеросклероза (экспериментальные исследования)". С 1959 по 
1963 гг. он работал в Киевском НИИ гигиены питания на должности 
младшего, старшего научного сотрудника. С 1963 г. Ю. Г. Григоров пере-
ходит на работу в Институт геронтологии АМН СССР, с которым будет 
связана вся его последующая научная и творческая деятельность, сна-
чала на должность старшего научного сотрудника, а с 1966 г. – руково-
дителя лаборатории гигиены питания. В 1976 г. он защищает доктор-
скую диссертацию "Питание и некоторые показатели здоровья пожилых 
и старых людей" и становится руководителем сектора социальной ге-
ронтологии и герогигиены института.  
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Ю. Г. Григоров разработал новое научное направление – геродие-
тетику. Он обосновал и сформулировал основные принципы данного 
направления, в экспериментально-клинических и эпидемиологических 
исследованиях выявил связь особенностей питания с региональным 
феноменом долголетия, биологическим возрастом, уровнем обмена ве-
ществ и функциями стареющего организма. Ю. Г. Григоров впервые в 
Украине разработал нормы питания и заложил основы создания отече-
ственной индустрии производства новых специализированных пищевых 
продуктов (сухой молочный продукт "Космол", диетический хлеб "Бога-
тырь" и "Крепыш", мороженое "Росинка", печенье "Золотистое", сухой 
концентрат-кисель "Солнечный", низкокалорийные конфеты "Геротол") 
и напитков (кисломолочные напитки "Геролакт", "Лактогеровит", "Ви-
тапролонгин", квас "Украинский" и др.) для людей старшего возраста. 
Большую социальную значимость имеют его работы по анализу пита-
ния одиноких нетрудоспособных лиц в рамках специализированных 
учреждений (домов-интернатов гериатрического профиля) и по опреде-
лению норм питания для пожилых и старых людей в системе медико-
социального обеспечения. 

Ю. Г. Григоров – автор свыше 300 научных публикаций, в частно-
сти таких монографий, как "Геродиетические продукты функциональ-
ного питания", "Особенности здорового питания украинцев", "Попу-
лярно о диетах и системах питания".  

Научная и практическая деятельность Ю. Г. Григорова была высо-
ко оценена в нашей стране. Ему дважды присуждалась Государственная 
премия Украины в области науки и техники: в 1989 г. – за цикл работ 
"Разработка научных основ и технологии биологически активного мо-
лочного продукта "Геролакт" и бактериальной закваски "Стрептосан", 
их промышленное производство и применение с целью совершенство-
вания структуры питания населения старшего возраста", а в 1998 г. – за 
цикл работ "Биология млолочнокислых бактерий, разработка научных 
принципов создания на их основе препаратов продуктов направленного 
действия для человека и животных, организация промышленного про-
изводства и внедрение в народное хозяйство".  

Коллеги и сотрудники знают Юрия Григорьевича Григорова как 
талантливого ученого, требовательного руководителя, отзывчивого и 
увлеченного человека. Память о нем навсегда сохранится в сердцах всех 
друзей и соратников по науке, многие годы шедших с ним рядом. 
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