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Aim of the presentation
1. Review mechanism of action of immune checkpoint inhibitors

(ICI)
2. Review ICI side-effects pattern
3. Diagnosis of pneumonitis related to the ICI
4. Treatment of the ICI related pneumonitis



Introduction
ICI have revolutionized cancer therapy. Chemotherapy and 
radiotherapy remains main treatment modality for most cancer. 
However, the ICI use is expanding exponentially, and included in 
first line therapy for certain tumors
ICI could be used in patients for the following indications: 
melanoma, renal cell carcinoma, colorectal cancer, small cell 
cancer, non-small cell cancer, Hodgkin lymphoma, urothelial 
cancer, cutaneous and head/neck cancer,  hepatocellular 
carcinoma, cervical cancer, Merkell cell carcinoma, large cell 
carcinoma
Approved ICI: Ipilimumab (anti-CTLA 4), Nivolumab, 
Pembrolizumab, Cemiplimab (anti-PD1), Atezolizumab, Avelumab, 
Durvalumab (anti-PD-L1)



Mechanism of action
ICI is a class of medications that 
act by inhibiting the signal 
pathways responsible for the 
suppression of T-cell mediated 
tumor destruction. 
Normally immune system detect 
and destroy cancer cells, but 
cancer cells developing means of 
evading natural destructions.
CTLA4 and PD1 pathways are 
ones which play most important 
role in evading immune 
response. By targeting them, 
immune system regain ability to 
see tumor cells.



Mechanism of ICI Adverse Events
Adverse events (AE) in patients on 
ICI occur due to one of the 
following mechanism: 
- T cell activation (cytokine

production)
- Cross-reactivity tumoral

antigenicity
- B-cell mediated autoantibody

production
- Direct effect of monoclonal

antibody



Pneumonitis. Presentation 
and Severity

Grade CTCAE v.5 grading system 

1
Asymptomatic, clinical or 
diagnostic observations only. 
Intervention not indicated

2
Symptomatic: medical 
intervention indicated: limiting 
instrumental activity of daily 
living (ADL)

3 Severe symptoms; limiting self-
care ADL; oxygen indicated

4
Life-threatening respiratory 
compromise; urgent 
intervention indicated 
(tracheostomy of indication)

5 Death

Incidence of pneumonitis is 1 to 3%. But 
could be significantly higher in patients 
receiving concurrent radiotherapy (up to 
34%). Despite low incidence pneumonitis 
could be life threatening complication. 
Most common symptoms is dyspnea 
and cough. More rarely could present 
with fever, chest pain or incidental 
finding on chest imaging. 



Radiographic changes

Published in: "Immune Checkpoint Inhibitor Therapy–related Pneumonitis: Patterns and Management” Kalisz et al. RadioGraphics Vol. 39, No. 7: 1923-1937. Copyright RSNA, 2019

Multifocal peripheral 
and subpleural mid-
and lower-lung 
airspace consolidations 
(finding consistent 
with an organizing 
pneumonia pattern of 
pneumonitis) in 
patient on 4th month 
if therapy with 
Nivolumab



Management
Grade 1: Hold ICI and repeat CT/spirometry in 3-4 weeks. In case of 
improvement/resolution of pneumonitis may resume therapy. If no 
improvement treat as Grade 2. 
Grade 2: Hold ICI until resolution to Grade 1 or below. Prednisone 1-2 
mg/kg/day and taper by 5-10 mg/week over 6 weeks. Antibiotics and 
need for bronchoscopy with lavage should be assessed individually. 
Monitor every 3 days, and if no clinical improvement in 48-72 treat as 
Grade 3. 
Grade 3 and Grade 4: Permanently discontinue ICI. Admission to the 
hospital, empiric antibiotics, methylprednisolone 1-2 mg/kg/day. If no 
improvement in 48h, may add infliximab or mycophenolate or 
cyclophosphamide.  Infectious disease and pulmonary follow-up as 
necessary. Need for bronchoscopy and biopsy should be assessed 
individually.



Conclusions
1

2

3

ICI is a class that becoming widely used 
in oncology practice 

Clinicians should be aware of the side 
effects profile of this medication class

Pneumonitis is a life-threatening side 
effects of ICI clinicians should be aware of 

4

Treatment based on temporary or 
permanent discontinuation of the ICI. 
Steroid therapy with long taper and 
immunosuppressive treatment in non-
responsive to steroids cases. Work-up of 
alternative causes should be completed



Review of the literature
M. Ramos-Casals et al., "Immune-related adverse events of checkpoint inhibitors," (in eng), 
Nat Rev Dis Primers, vol. 6, no. 1, p. 38, May 7 2020, doi: 10.1038/s41572-020-0160-6.

K. R. Kalisz, N. H. Ramaiya, K. R. Laukamp, and A. Gupta, "Immune Checkpoint Inhibitor 
Therapy-related Pneumonitis: Patterns and Management," (in eng), Radiographics, vol. 39, no. 
7, pp. 1923-1937, Nov-Dec 2019, doi: 10.1148/rg.2019190036.

G. Gomatou, V. Tzilas, E. Kotteas, K. Syrigos, and D. Bouros, "Immune Checkpoint Inhibitor-
Related Pneumonitis," (in eng), Respiration, vol. 99, no. 11, pp. 932-942, 2020, doi: 
10.1159/000509941.

J. R. Brahmer et al., "Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated 
With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: American Society of Clinical Oncology Clinical 
Practice Guideline," (in eng), J Clin Oncol, vol. 36, no. 17, pp. 1714-1768, Jun 10 2018, doi: 
10.1200/jco.2017.77.6385.

S. Bagchi, R. Yuan, and E. G. Engleman, "Immune Checkpoint Inhibitors for the Treatment of 
Cancer: Clinical Impact and Mechanisms of Response and Resistance," (in eng), Annu Rev 
Pathol, vol. 16, pp. 223-249, Jan 24 2021, doi: 10.1146/annurev-pathol-042020-042741.

N. C. I. (U.S.), Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). Version 5.0. Bethesda, 
MD, November 27, 2017.



Thank you for 
attention

If you have questions, 
please feel free to 
reach me out 
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Мета та завдання
1. Встановити порушення судинної, проліферативної, адгезійної

функцій ендотелію за вмістом ендотеліну-1, фактора росту
ендотелію судин і молекул клітинної адгезії при різних клінічних
формах вогнищевої склеродермії в залежності від тривалості
захворювання і віку пацієнтів; та проаналізувати взаємозв'язок
між різними ланками ендотеліальної дисфункції.

2. Провести визначення стану ендотеліальної дисфункції у хворих
на вогнищеву склеродермію (ВC) шляхом вивчення показників
ендотеліну-1, фактору росту ендотелію судин А (VEGF-A),
показника молекули адгезії судинного ендотелію (VCAM-1),
прослідкувати їх динаміку протягом комплексного лікування.



Актуальність теми
Поширеність вогнищевої склеродермії (BC) становить 32-45 випадків

на 100 000 населення, що є другим за поширеністю захворюванням після
червоного вовчака з групи дифузних захворювань сполучної тканини. Про
важливість ендотеліальної дисфункції в реалізації вогнищевої склеродермії
свідчить той факт, що захворювання розвивається переважно в судинній
стінці і в структурних елементах сполучної тканини. На думку дослідників, у
пацієнтів з вогнищевою склеродермією високі рівні ендотеліну-1 в плазмі
можуть сприяти пошкодженню судин, регулюючи чинники росту судин і
призводять до ремоделювання судин, що є важливим механізмом в
розвитку фіброзу шкіри. Інші дослідження показують, що фактор росту
ендотелію судин (VEGF-А) є потужним ангіогенним пептидом і основним
регулятором росту судин. Повідомлялося про роль молекули адгезії
судинних клітин (VCAM-1) в патогенезі вогнищевої склеродермії, які
ініціюють зв'язування моноцитів з активованими і пошкодженими
ендотеліальними клітинами.



Матеріали і методи
У дослідження включені 78 пацієнтів з вогнищевою

склеродермією і 35 здорових осіб, середній вік 44,2 ± 17,6

року, 73 жінки (64,6%), 40 чоловіків (35,4%). Всім пацієнтам

проведено клініко-лабораторне обстеження за допомогою

імуноферментною методу (Ендотеліну-1, VEGF-A, VCAM-1).



Результати
При вогнищевої формі склеродермії спостерігається

ряд порушень судинної, проліферативної і адгезивной
функцій ендотелію, про що свiдчить збільшення вмiсту
показникiв ендотеліну-1 (p <0,05), VEGF-A (p <0,05) і VCAM-1
(p <0,05) у хворих. При ідіопатичнії атрофодерміі Пазiнi-
Пiерiнi рівень ендотеліну-1, був достовiрно вище нiж при
iнщих клiнiчних рiзновидах ВС (p <0,05). Вазоспастичний
тип патогенезу вогнищевої склеродермії встановлений у
пацієнтів до 20 років (p <0,05) і у пацієнтів понад 70 років
(p <0,05). Виявлена U-подібна вікова залежність
пролiферативного фенотипу в патогенез ВС, а саме
високий вміст VEGF-A у пацієнтів до 20 років (p <0,05) і
після 35 років (p <0,05). Більш високі рівні VCAM-1 та VEGF-
A були виявлені у жінок в порівнянні з чоловіками (p
<0,05), що свiдчило про переважання пролiферативно-
адгезивного фенотипу в патогенезi ВС у жiнок. Аналiз
вмісту показника VCAM-1 виявив U-подібну вiкову
залежність, переважання адгезивного фенотипу -
найбільший вміст у пацієнтів до 20 років (p <0,05) і у
пацієнтів 55-70 років (p <0,05).



У дослідження були включені 78 пацієнтів з вогнищевою
склеродермією (основна група) і 35 здорових осіб (контрольна
група). І було виявлено, що зміст ендотеліну-1 (ЕТ-1) при
вогнищевої склеродермії збільшувалася в 2,44 рази в порівнянні
з практично здоровими людьми - 8,69 (6,53-10,2) пг / мл проти 3,56
( 2,69-4,53)пг / мл.

Також спостерігалося значне посилення проліферативної функції
ендотелію і збільшення вмісту VEGF- A при вогнищевоiй
склеродермії 445,9 (218,5-644,9) пг / мл, в порівнянні з групою
здорових людей 96,6 (99,3-110), 4 ) пг / м.

Підвищення агрегаційної властивостi ендотелію при
вогнищевої склеродермії було пов'язано з ймовірним
збільшенням вмісту молекули клітинної адгезії (VCAM-1) 683,9
(662,5-716,9) пг / мл, в порівнянні з групою здорових людей 345,6
(325,3-360) пг / м.



При порівнянні рівнів ендотеліну-1 в плазмі у пацієнтів з різними клінічними
формами вогнищевої склеродермії було виявлено, що зміст ендотеліну-1, не
відрізняється у пацієнтів з бляшковою формою дерматозу (8,83 (6,53-10,7) пг / мл),
лінійної формою (7,53 (5,97-9,07) пг/мл) і склероартричним ліхеном 9,03 (7,44-10,3)
пг/мл).Однак при ідіопатичній атрофодермії Пазіні-Піеріні рівень цього біомаркера, був
вище (10,1 (5,43-17,8) пг /мл, (p <0,05), що може бути пов'язано з особливостями
патогенезу даної клінічної форми.

При оцінці змісту фактора росту ендотелію судин при ВС встановлено, що
найбільший вміст маркера спостерігається при бляшкоподібній формі 487,9 (226,9;
684,4), найменше - при ідіопатичній атродермії Пазіні-Піеріні 251,2 (195,0; 320 , 2), не
розрізняються при склероартричному ліхені та лінійнiй склеродермії 374,3 (163,6; 454,4)
і 320,9 (109,8; 531,9).

У своїй роботі ми не довели достовірної різниці вмісті молекули адгезії (VCAM-1) при
різних клінічних формах вогнищевої склеродермії - бляшкової, лінійної,
склероартричному ліхені та ідіопатичній атродермії Пазіні-Піеріні.



Однак більш високий вміст VEGF-A було виявлено у жінок - 418,8 (179,6-
629,9) пг/мл в порівнянні з чоловіками - 361,1 (110,4-454,4) пг / мл. Крім того,
жінки мали більш високий рівень VCAM-1 (655,3 (462.5-871.2) пг / мл) у
порівнянні з чоловіками, (602,8 (455.5-820.2) пг / мл). У пацієнток з вогнищевою
склеродермією переважав проліферативно-адгезивний фенотип патогенезу
захворювання.



Оцінка вікової мінливості фенотипів вогнищевої склеродермії показала, більш
високий вміст ендотеліну-1 як у пацієнтів до 20 років (p <0,05), так і у пацієнтів понад
70 років (p <0,05).

Також слід зазначити U-вікову залежність проліферативного фенотипу
вогнищевої склеродермії: високі рівні показника VEGF-A були виявлені у пацієнтів у
віці до 20 років, при значному зниженні значень ангіогенного фактора у пацієнтів 20-
35 років і в подальшому збільшення його в групі пацієнтів 35- 55 років. Переважання
проліферативного фенотипу при вогнищевої склеродермії також виявлено у
пацієнтів старше 55 років, р <0, 05.

Аналіз вікової залежності змісту VCAM-1 виявив U-подібну залежність і
переважання адгезивного фенотипу у пацієнтів молодше 20 років (p <0,05) і
пацієнтів у віці 55-70 років (p <0,05).

Таким чином в вікових групах до 20 років і 55-70 років проліферативно-
адгезивний фенотип патогенезу вогнищевої склеродермії був репрезентативним.



Висновки
Рівень біомаркерів ендотеліальної дисфункції у

пацієнтів з вогнищевою склеродермією -
ендотеліну-1, фактора росту ендотелію судин і
молекул клітинної адгезії - пов'язаний з різними
фенотипами захворювання - вазоспастичним,
проліферативним та адгезивним. Визначення
превалювання певної фенотипiчної форми
захворювання в патогенезi ВС дасть можливість
прогнозувати перебіг захворювання, поліпшити
діагностику і лікування вогнищевої склеродермії.
Модель вазоспастична-проліферативного фенотипу
може бути представлена рівнянням лінійної
регресії: ендотеліну-1 = 8, 0286 + 0,00150 * VEGF.
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Мета та завдання

Метою дослідження було встановлення важкості
больового синдрому та якості знеболення в
післяопераційному періоді, при малоінвазивних
втручаннях у пацієнтів із сечокам’яною хворобою
(СКХ) в урологічному стаціонарі.



1. Перкутанні ендоскопічні втручання - це сучасний
вид малоінвазивних операцій в урології, що
використовуються при СКХ і каменях в нирках.  
Мала травматичність проявляється у вигляді
зниження післяопераційного болю.

1. Згідно прийнятої резолюції онлайн-телемосту
«Лікарня без болю. Pain free hospital». винесені
рекомендації по запровадженню обов'язкової
оцінки періопераційного болю з обов'язковою
фіксацією в карті спостереження (не рідше 4-х
разів на добу), забезпечувати інтенсивність
гострого болю в післяопераційний період не
більше 4 балів по 10 бальній шкалі при русі.

червень 2021р.

Актуальність теми



Матеріали і методи
На базі КВСУЦ з відділом трансплантації органів комунального
некомерційного підприємства ВОКЛ ім. М.І. Пирогова Вінницької Обласної
Ради проведена оцінка важкості больового синдрому в післяопераційному
періоді у 49 пацієнтів (згідно гендерного розподілу - 21 чоловік і 28 жінок),
яким виконувались ендоскопічні втручання з приводу СКХ за період березень
– червень 2021р.

Оцінювали вираженість больового синдрому у пацієнтів за шкалою ВАШ
перед введенням знеболюючого лікарського засобу.

Вивчали лікарські засоби, що використовувались з метою знеболення, їх
групову приналежність, дози, частоту застосування, спосіб введення.



Результати
Серед малоінвазивних методик 
використовувались - стентування
сечоводів 12 (9чол., 3ж.), PCNL – 17 (4чол., 
13ж.), УРСЛТ – 13 (3чол., 10ж.), ЧПНС – 1ж., 
уретроцистоскопія зі стентуванням
(УЦС+Стент) – 3 (1чол., 2ж.), 
уретроцистоскопія (УЦС) – 1чол., видалення
стента – 3 (2чол., 1ж.), RIRS – 1чол.

Всі пацієнти відмічали присутність
больового синдрому по завершенню
малоінвазивного оперативного втручання і 
всім проводилось знеболення. 



Характер болю за шкалою ВАШ у пацієнтів із СКХ 
після проведення малоінвазивних втручань.

ВАШ Стент PCNL УРСЛТ ЧПНС УЦС+Стен
т

Видал. 
стента

УЦС RIRS

1-3 бали:
Чол.
Ж.

2
1

-
1

1
3

-
-

-
-

1
-

1
-

-
-

4-6 балів:
Чол.
Ж.

7
2

3
10

2
7

-
1

1
-

1
1

-
-

-
-

7-10 балів:
Чол.
Ж.

-
-

1
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-



Результати
За ризиками розвитку больового синдрому через отриману операційну
травму паренхіми нирки найбільш травматичними є такі втручання, як
черезшкірна нефролітотрипсія (PCNL), ретроградне інтраренальне
стентування (RIRS), уретроскопічна літотрипсія (УРСЛТ), черезшкірна
пункційна нефротомія (ЧПНС). До того ж при виконанні PCNL має місце
ще один чинник – ушкодження шкірних покривів. Операції зі стентування
нирки чи видалення стенту найменш травматичні.

За оцінкою шкали ВАШ в перший день післяопераційного періоду легку
інтенсивність болю відмічало 10 хворих, больовий синдром, як помірний,
характеризувало 35 пацієнтів і сильний біль відмічали 4 хворих.

Характерно, що у 16 пацієнтів із 17, кому проводилась  PCNL, мав місце
помірний (у 76,47%), а у 3 (17, 65%) сильний біль в першу добу після
втручання. Інтенсивність больового синдрому зменшувалась в наступні
дні після ендоскопічних втручань, незалежно від виду втручання.



Результати
Один день потребували знеболення 20 хворих. 14 хворих потребували

знеболення 3 дні. 15 хворих отримували знеболення 2 дні.

У пацієнтів із легкою інтенсивністю болю (біль від 1 до 3 балів за ВАШ) (10
хворих) була і малою потреба в днях знеболення – 7 (70%) із них
потребували знеболення лише в перший день після процедури, а також у
них був самий короткий ліжкодень – від 1 дня до 5 днів.

У пацієнтів із сильним больовим синдромом (біль від 7 до 10 балів за
ВАШ) після оперативного втручання в наступних три дні утримувався
помірний больовий синдром, що потребував знеболення і, відповідно,
тривалість ліжкодня у таких хворих скала від 10 до 12 днів. Це були пацієнти
після PCNL.



Лікарські
засоби для 
знеболення

Аналгетик Торгова назва

1 Наркотичний аналгетик - Морфіну
гідрохлорид Морфін

2 Ненаркотичний аналгетик- Парацетамол Інфулган

3 НПЗП - Кеторолаку прометамін Кетанов

4 НПЗП - Декскетопрофену трометамол Дексалгін, Кейвер

5 НПЗП - Диклофенак натрію Диклофенак натрію



Лікарські засоби
для знеболення

Хворим із сильним больовим синдромом в перший день після
втручання призначалась комбінована терапія, що включала в себе
наркотичний анальгетик – морфін і ненаркотичний анальгетик, чи
парацетамол із ненаркотичним анальгетиком.

Препарати вводились парентерально – внутрішньом’язево, лише
інфулган вводився у вену крапельно, одноразово.

В наступні дні призначались лише ненаркотичні анальгетики чи
парацетамол парентерально, у вигляді монотерапії, одноразово,
незалежно від вираженості больового синдрому та виду оперативного
втручання.



Висновки
1

2

Вид ендоскопічного втручання впливає на
вираженість і тривалість болю у пацієнтів, що
оперувались з приводу СКХ. Простежується
чіткий зв’язок між травматичністю процедури
і больовим синдромом, зокрема пацієнти
після PCNL страдають від більш інтенсивного
і більш тривалого болю.

Тривалість болю, навіть помірного за
вираженістю, а особливо сильний характер
болю в перші дні післяопераційного періоду
подовжує тривалість перебування пацієнта у
стаціонарі, що чітко прослідковувалось у
пацієнтів із сильним болем за шкалою ВАШ
та тривалістю перебування у стаціонарі
більше 10 днів.
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Актуальність теми
Вищі навчальні заклади були
вимушені переходити на 
дистанційну форму навчання
контингенту через світову пандемію
Covid-19 у 2020 р. При цьому велике
значення мало збереження якості
освітнього процесу, особливо у 
медичній та фармацевтичній галузі.



Основні напрямки
Основними напрямами навчання
Клінічної фармакології, що пов’язані
із запровадженням новітніх
інформаційно-освітніх технологій у
навчальному процесі під час
карантину були: використання
електронних ресурсів кафедри; он-
лайн курсів на платформі edX, яка
встановлена на базі хмарних сервісів
Azure; додатків MS Teams та Forms
програми MS Office 365, технології
Skype.



Розподіл навчальних годин
Розподіл навчальних годин заняття
здійснюється відповідно до
Технологічної карти (семінарського,
практичного заняття з дисципліни із
використанням ресурсів Office 365 на 2
навчальні години підключення). Після
Організаційної частини і обговорення
навчальних занять інтерни виконують
під контролем викладача ситуаційні
завдання завдання та аналізують листи
призначення, що наведені в методичних
рекомендаціях. Кожне заняття
закінчується виконанням завдання
підсумкового контролю, яке інтерн
викладає в відповідний розділ Teams.



Викладачами був розроблений Алгоритм проведення
практичних і семінарських занять з клінічної
фармаколгії, методичне забезпечення форм
навчального процесу. Матеріали доведені до відома
інтернів через електронні ресурси кафедри. За
розкладом заняття проводились з використанням
дистанційних форм навчання: ресурсів Офіс 365 MS
Teams та Forms.



Регулярно проводяться дистанційні онлайн лекції для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників
практичної медицини та фармації



Навчально-методичний 
комплекс Клінічна фармакологія
Поєднуючи методичне забезпечення і інформаційні 
форми навчання ми можемо  говорити про 
інформаційний навчально-методичний комплекс 
дисципліни, який створений на базі новітніх 
технологій, в якому виділяються окремі структурні 
складові.



Самостійна робота
Під час карантину другою важливою умовою було 
методичне  та інформаційне забезпечення і супровід  
самостійної роботи провізорів – інтернів. Самостійна 
робота здійснюється в строки, що визначаються 
календарно-тематичним планом і розкладом занять. 



Для оптимізації та ефективного використання часу інтернів під 
час очного періоду інтернатури розроблені online курси з 
відеоконтентом з дисциплін по розділам самостійної роботи
Робочих програм дисциплін, які викладені і працюють на 
платформі  EDX.



Варто відмітити, що ми маємо змогу 
проводити заліки за допомогою програмного 
забезпечення MS Office 365 та їх сервісів.



Висновки
Постійне вдосконалення післядипломної 
освіти має покращувати професійні 
навички фахівців, звертаючи увагу на те, 
що провізор проходить навчання під час 
виконання професійної діяльності.
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Цель и задачи

Оценить научные достижения в 
респираторном эпителии, как будущих 
маркеров для индивидуальной 
фармакотерапии. 



Актуальность темы
Перспективы будущей персонализированной медицины будут 
максимально приближёнными к индивидуальным вариантам 
биологических, социальных особенностей пациента. Среди 
различных патогенетических маркеров в респираторной 
медицине обструктивные синдромы отличаются чрезвычайным 
многообразием.
Они могут включать, в первую очередь, генетический 
полиморфизм структурных элементов лёгкого, в том числе 
характеристики реснитчатого эпителия бронхов.



Материалы и методы
Проведён анализ международной информации 
о роли реснитчатого эпителия, его генетический 
полиморфизм при астме и ХОБЛ.



Результаты
Характерной особенностью эпителия 
дыхательных путей человека является 
наличие реснитчатых клеток, несущих 
подвижные реснички, 
специализированные выступы на 
клеточной поверхности, содержащие 
аксонемы. В дыхательных путях реснички 
функционируют совместно со слизью 
дыхательных путей, обеспечивая функцию 
мукоцилиарного клиренса, очищая 
дыхательные пути от вдыхаемых частиц и 
патогенов.



Результаты
Реснитчатые эпителиальные клетки могут 
распространяться и трансдифференцироваться в 
разные типы эпителиальных клеток для 
восстановления эпителия дыхательных путей после 
повреждения, и этот процесс может быть изменен 
при ХОБЛ и астме. Цилиарное биение 
эпителиальных клеток составляет важную часть 
мукоцилиарного транспортного аппарата.
Аспекты функции и структуры ресничек, которые 
могут влияеть на ХОБЛ, а именно, 
скоординированое биение ресничек, соотношение 
ресничек и не ресничек, восприимчивость ресничек 
к внутренним и внешним агентам, которые 
изменяют скорость и качество их движения, должны 
быть дополнительно исследованы.



Результаты
У пациентов с астмой было опубликовано меньше 
исследований по функции и структуре ресничек. 
Генотипы и то, как они могут влиять на фенотипы, 
функцию и структуру ресничек эпителиальных 
клеток, должны быть приняты во внимание в 
будущих исследованиях.
Другими проблемами при генетической оценке 
являются игнорирование информации о 
клинической неоднородности астмы и влияние 
различных важных факторов окружающей среды. 
Недавние исследования эпигенетических 
регуляторных факторов добавили новые идеи в 
эту область. Некоторые сигнатуры метилирования 
ДНК в эпителиальных клетках астматиков могут 
участвовать в эпителиальном гомеостазе (KRT5 и
STAT5A), BHR (ADAM33) и регуляции FeNO (ARG2, 
IL-6, iNOS).



Результаты
Хотя белок ADAM33 увеличивается в эпителии 
астматиков, это не связано с тяжестью 
заболевания. Ни один из генов не может 
предсказать конкретные эндотипы астмы. 
Некоторые гены показали потенциал в качестве 
биомаркеров астмы в определенной возрастной 
группе, например ORMDL3/ GSDMB у детей. 
Одним из возможных способов преодоления этих 
несоответствий является оценка экспрессии 
miRNA в эпителиальных клетках первичных 
дыхательных путей в культуре на границе раздела 
воздух и жидкостьж; имитация 
псевдостратифицированной физиологической 
модели с использованием такой технологии, как 
NanoString, которая подсчитывает отдельные 
miRNA с высокой точностью.



Результаты
Очевидно, что эпителий дыхательных путей — это 
не просто пассивный баръер, а важная часть 
местного иммунного ответа в дыхательных путях, 
соединяющая врожденный и адаптивный 
иммунитет против различных заболеваний. 
Неоспоримые доказательства указывают на то, что 
эпителий дыхательных путей при астме является 
дисфункциональным и играет решающую роль в 
развитии, прогрессировании и обострении 
заболевания. 
Роль эпителия дыхательных путей при астме 
дополнительно подтверждается результатами 
исследований GWA, в которых многие гены, 
связанные с развитием астмы, экспрессируются в 
эпителии дыхательных путей. Кроме того, 
эпигенетические регуляторные механизмы также 
могут вносить вклад в аномалии при астме.



Выводы
1 Эпителий дыхательных путей 

является центральным игроком 
в астме, и дальнейшее 
понимание регуляторных 
механизмов, лежащих в основе 
дисфункции эпителия 
дыхательных путей, может 
выявить новые цели для 
будущего вмешательства при 
астме.



Выводы
2 Будущие доклинические 

исследования следующего 
поколения генных векторов на 
животных моделях, которые 
представляют все эти важные 
особенности, помогут лучше 
предсказать терапевтические 
результаты и, таким образом, 
облегчить клиническую 
разработку ингаляционной 
генной терапии.
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Aim and Objectivеs
The aim is to emphasize the need to highlight the positions 
of evidence-based medicine when considering 
pharmacotherapy issues related to the choice of treatment 
and prevention of problems associated with medication. 
The objective is to show the advantages of teaching the 
basics of pharmacotherapy of pathological processes 
with the use of evidence-based medicine to develop 
the ability to critically evaluate information of scientific 
and practical nature and make the right choice in favor 
of the patient.



Relevance of the Topic
Teaching the principles of rational therapy anticipates mastering

the basics of pharmacology and coverage of modern treatment
strategies, and is ineffective without the involvement of evidence-
based medical databases. Clinical decisions about drug treatment
depend primarily on practical skills, experience and knowledge. 

At the same time, having reliable information based on evidence-
based assessment of the quality of medicines will provide the best
result for the doctor and the patient. At present, evidence-based 
medicine is attracting more and more attention from teachers of
higher medical educational institutions. In the absence of a perfectly
tailored program, the only correct approach is the interdisciplinary
integration of evidence-based medicine, in line with major trends in
the health care system. 

Awareness of the importance of using the most well substantiated 
evidence of efficacy and safety of medicines will help medical 
students to become competent practitioners capable of making 
clinically sound decisions.

https://www.researchgate.net/figure/
Evidence-based-medicine-
EBM_fig1_328014432



Materials and Methods
The study uses descriptive and comparative methods for evaluating

the teaching of pharmacology of drugs, which determine the benefits of

coverage of evidence-based medicine for the formation of student

competencies in the field of rational pharmacotherapy.



Presentation of the 
Main Material

It is difficult for students to apply theoretical knowledge in
practice. Difficulties are associated both with the large initial amount
of educational material in textbooks, and the additional filling in the
lectures of the lack of information about new drugs in the
pharmaceutical market of Ukraine and the world.

A modern criterion for assessing students' knowledge is the results
of the Unified State Qualification Exam (USQE) for applicants for the
Master’s degree in the field of knowledge "22 Health Care". The first
stage of USQE is the exam in general scientific disciplines "Krok 1“.

It should be borne in mind that the popularity and excessive
enthusiasm for the test method of control by educators
complements the range of causes of mechanical memorization, and
therefore does not meet the purpose and objectives of medical
disciplines, as well as the requirements for professional
competencies of future physicians.



Structure of the 
practical lesson

Theoretical questions Practical experience

Situational tasks Test control

To minimize the gap between theoretical
knowledge and the realities of practical medicine, it is
advisable to use interactive learning technologies
focused on the development of skills and abilities in
the field of pharmacotherapy.

To this end, the study of pharmacology uses tasks
with a simulated clinical situation, the consideration of
which involves not only one correct answer, but the
characteristics of the drug for step-by-step 
justification of the drug of choice. 

Problem-oriented teaching methods are effective in
teaching issues of rational pharmacotherapy.

In order to make the right choice and anticipate
drug-related complications, a student must be able to
use the recommendations of evidence-based 
medicine.

Methodical Approaches



Elucidation the
positions of EBM

The teacher's task is to provide evidence-based information on the
quality of drugs, the list of which is in the program of study of the
discipline of pharmacology.

In practical classes when considering situational clinical problems, to
obtain a better answer with coverage of the positions of evidence-based 
medicine, it is possible to offer students a model of independent search
for information, directing them to available resources of evidence-based 
medicine.

This process involves the skills of using research-proven data on the
reliable efficacy of drugs, the absence of nosological restrictions, a high
level of safety profile, the possibility of long-term use and combination to
increase the integrated effectiveness of treatment. 



Principles of EBM in the 
educational process
The introduction of the principles of evidence-

based medicine provides a combination of science 
and practice and plays an important role in 
choosing the most reliable drug treatment, protects 
against excessive and ineffective prescriptions. 

There is no doubt that the practice of evidence-
based medicine benefits from self-education and, 
largely, from practical experience. However, the 
results of the study of factors influencing the 
interest of physicians in proven scientific facts and 
the implementation of the evidence-based 
approach in clinical practice, showed that such 
positions are primarily provided by medical 
education and training in evidence-based medicine.

https://www.researchgate.net/figure/The-traditional-
hierarchy-of-evidence-based-medicine-The-higher-you-
come-in-the_fig1_265230016
https://doi.org/10.2147/AMEP.S157792.

https://www.researchgate.net/figure/The-traditional-hierarchy-of-evidence-based-medicine-The-higher-you-come-in-the_fig1_265230016
https://doi.org/10.2147/AMEP.S157792


Results
Thus, the coverage of the positions of evidence-based 

medicine in considering the issues of rational
pharmacotherapy provides the advantages of the
process of forming a holistic system of theoretical
foundations of treatment. 

After all, for successful medical practice, the student
must learn how to use and critically evaluate the
evidence to make an adequate clinical decision for the
benefit of the patient.



Conclusions
1

2

3

When considering the issues of
pharmacotherapy at the present stage of
teaching pharmacology, it is important to
highlight the principles of evidence-based 
medicine. 
An interactive method with problem-oriented 
discussions is effective for integrating
evidence into the process of studying the
pharmacology of drugs that affect organs and
systems.
This approach is important and useful for the
formation of professional motivation and
increases the level of competence of medical
students in matters of rational
pharmacotherapy.



THANK YOU 
FOR ATTENTION

If you have any 
questions – you can 
contact me:

(E-mail: filipec.natalja@bsmu.edu.ua)



Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ И 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 

МЕДИЦИНА: КАК НАЙТИ 
ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

ХІ Всеукраинская научно-
практическая конференция с 
участием международных 
специалистов по клинической 
фармакологии
12-13 ноября 2021 года

Фармакологические  аспекты  
эмицизумабу пациентов с 

ингибиторной формой гемофилии

При поддержке платформы doctorthinking.org

Докладчик: 
Зинбай Фатима Айткалиевна

резидент кафедры клинической фармакологии 
2 года обучения КазНМУ имени С.Д. 

Асфендиярова



Цель исследования
• Фармакологическая оценка

эффективности и безопасности
применения моноклонального
антитела (Эмицизумаба) у детей с
ингибиторной формой гемофилии А.



Актуальность темы 
• В настоящее время во всем мире активно внедряется в рутинную 

практику лечение пациентов с ингибиторной формой гемофилии 
А использование биспецифического гуманизированного
моноклонального антитела, миметика фактора свертывания крови 
VIII (FVIII) – эмицизумаба. В отличие от препаратов шунтирующего 
действия, эмицизумаб вводится подкожно и имеет длительный 
период полувыведения около месяца,  и это значительно 
упрощает жизнь пациентов и выводит стандарты лечения 
гемофилии на новый уровень.

• На учете у врача гематолога многопрофильной детской клинике 
наблюдаются 15 пациентов с ингибиторной формой Гемофилии А.



Материалы и методы
Дизайн исследования – аналитическое 
ретроспективное.

Наблюдение проводится в детской городской 
клинической больнице №2 города Алматы с 
сентября 2018 года по октябрь 2020 года. 

1. Пациент Ш., 2006 г.р., с ингибиторной формой 
гемофилии А  (FVIII 0,4%, ингибитор к FVIII 18 БЕ). 

2. Пациент Ф., 2012 года рождения, с ингибиторной 
формой гемофилии А (FVIII 0,3 %; ингибитор - 23,0 
БЕ/мл).

01
Дизайн 
исследования –
аналитическое 
ретроспективное.

02 Архивные данные
течения болезни 
пациента

03 Интерпретация 
полученных 
данных



Материалы и методы
Состояние пациента до перехода на эмицизумаб

Пациент А., 2015 года рождения

Возраст 
установления

диагноза1
10 

месяцев

Возраст 
выявления 
ингибитора2

1 год 7 месяцев

Терапия 
ИИТ/Эффект

3
2016-2020 год
без эффекта

4
Уровень FVIII 
0,4 %; 
Уровень 
ингибитора -
18,0 БЕ/мл



Материалы и методы
Состояние пациента до перехода на эмицизумаб

Пациент Ф., 2012 года рождения

Возраст 
установления

диагноза1

Возраст 
выявления 
ингибитора2

2 года1 год 
6 месяцев

Терапия 
ИИТ/Эффект

3
2015-2020 год
без эффекта

4
Уровень 
FVIII 0,3 %; 
Уровень 
ингибитора
- 23,0 БЕ/мл



Результаты
За период наблюдения применения Эмицизумаба в режиме 3 мг/кг 1 раз 
в неделю подкожно №4, затем по 1,5мг/кг 1 раз в неделю 

У пациента А., 2014 года рождения  
обнаружено снижение уровня БЕ от 

1,47 БЕ/мл (от 17.02.2020 год) до 0 БЕ/мл (от 
02.12.2020 год). 

У пациента Ш., 2014 года рождения выявлено 
снижение уровня Бетезда единиц от 1,2 

БЕ/мл (от 28.07.2020 год) до 0 БЕ/мл
(от 26.11.2020 год). 

Выраженность болевого синдрома 
уменьшилась, увеличился объем 
движений в суставах, стало легче ходить, 
расширилась повседневная активность. 

Не зарегистрировано ни одного 
нежелательного явления. 

Пациент начал пользоваться 
общественным транспортом, вести 
активную социальную жизнь, заниматься 
физкультурой. 

Произведено удаление зуба без 
дополнительной гемостатической терапии. 

Годовое число кровотечений — 0

Отмечается значительное улучшение его 
психоэмоционального состояния, 
повышение субъективной оценки качества 
жизни в 3,5 раза. 



Выводы
Таким образом, данный препарат 
(Эмицизумаб) демонстрирует высокую 
эффективность и безопасность, 
положительное влияние на физическую 
активность и качество жизни у данных 
пациентов с ингибиторной формой 
гемофилии А, не отвечающих на 
стандартные варианты лечения.



Выводы
Применение Эмицизумаб в терапии гемофилии А у 
пациентов с ингибиторной формой в условиях 
казахстанской системы здравохранения  является 
целесообразным с фармакологической точки зрения, 
так как препарат входит в Казахстанский Национальный 
Лекарственный формуляр и является препаратом с 
доказанной клинической эффективностью, а так же 
входит №89 приказ МЗРК от 20 августа 2021 года «об 
утверждении правил обеспечения лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, а также правил и методики 
формирования потребности в лекарственных средствах 
и медицинских изделиях в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 
системе обязательного социального медицинского 
страхования». 
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Визначити фактори ризику
ПТЦД перед трансплантацією

Мета та завдання



Посттрансплантаційний цукровий діабет 
(ПТЦД) - частий наслідок трансплантації 
солідних органів. У свою чергу, 
трансплантація солідних органів - це 
визнаний варіант лікування хронічних 
захворювань, що виникають в результаті 
дисфункції органів на кінцевій стадії. ПТЦД 
впливає на виживання і смертність
трансплантата і пов'язаний з
довгостроковими ускладненнями. 
Необхідність управляти діабетом, 
викликаним трансплантацією, знижує якість 
життя, що досягається трансплантацією.

Актуальність теми



Був здійснений аналіз міжнародних наукових
даних в ряді електронних джерел і
пошукових системах, присвячених ПТЦД.

Матеріали і методи



ПТЦД частіше зустрічається у пацієнтів з уже 
існуючими факторами ризику розвитку ЦД 2 типу, 
включаючи літній вік, сімейний анамнез діабету 2 
типу, етнічні групи високого ризику і ожиріння.
Захворюваність ПТЦД значно вище у пацієнтів
афроамериканського, азіатського і 
латиноамериканського походження, у реципієнтів у 
віці> 40 років і у пацієнтів з ІМТ> 30 кг / м 2. Серед 
генетичних факторів ризику дослідження
продемонстрували зв'язок між однонуклеотидними 
поліморфізмами (ОНП) в генах-кандидатах, що 
беруть участь в патогенезі цукрового діабету, не
пов'язаного з трансплантатом, і в розвитку ПТЦД.

Результати



Одне дослідження показало, що поліморфізм в гені HNF-4A і гені 
субстрату 1 інсулінового рецептора в значній мірі пов'язані з 
розвитком ПТЦД у реципієнтів ниркового алотрансплантату 
латиноамериканського походження. Також пацієнти, які мають
кілька певних ОНП, мають більший ризик розвитку ПТЦД.
У числі передтрансплантаціонних медичних захворювань 
доведено, що супутні захворювання перед трансплантацією 
впливають на ризик розвитку ПТЦД. Зокрема, вважається, що
інфекція вірусом гепатиту C (HCV), муковісцидоз і полікістоз нирок 
підвищують ризик діабету після трансплантації. Встановлено, що 
інфекція HCV призводить до розвитку діабету у пацієнтів, що не
перенесли трансплантацію.

Результати



1

2

Показники захворюваності ПТЦД 
варіювалися від 10 до 40% в різних 
дослідженнях.

Усвідомлення того, що 
трансплантація може бути пов'язана 
з початком діабету перед нею, може 
призвести до раннього 
впровадження стратегії
профілактики зі зміною дієти і 
способу життя як частини загального 
лікування після трансплантації.

Висновки
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Мета та завдання
Оцінити в експерименті 
роль опіоїдергічної ланки 
антиноцицептивної 
системи в механізмі 
аналгезуючого ефекту 
сполуки С-3.

За T. Foulkes, J.N
. W

ood, 2008.



Актуальність теми
1. Біль є найчастішою причиною звернень за

медичною допомогою.
2. Результати європейського

багатоцентрового рандомізованого
дослідження показали, що кожен п’ятий
дорослий мешканець Європи страждає від
хронічного болю.

3. Проблема хронічного болю є не лише
економічною, адже призводить до втрати
працездатності, інвалідизації та порушення
соціалізації, але і значно погіршує якість
життя пацієнтів та їхній психологічний стан.

4. У лікуванні хронічного больового
синдрому використовуються опіоїдні та
неопіоїдні аналгетики та ад’ювантні
препарати. Незважаючи на значну
поширеність, кожна з цих груп володіє
рядом недоліків.



Об’єкт дослідження
• На основі попередніх експериментальних досліджень, об’єктом вивчення став
N-(γ-амінобутирил)-1-аза-4,7,10,13-тетраоксациклопентадекану гідрохлорид
(сполука С-3), яка була синтезована в фізико-хімічному інституті ім. О.В.
Богатського НАН України та показала виразну аналгетичну дію на різних
моделях больової перцепції.

• Згідно методичних рекомендацій з доклінічного вивчення лікарських засобів,
обов’язковим і важливим етапом дослідження є виявлення опіоїдергічного
компоненту в сполуки, що проявляє знеболюючий ефект.



Матеріали і методи
1. Оскільки  антиноцицептивні властивості сполуки С-3 вперше

були доведені на моделі термічного подразнення «tail flick»,
дослідження залученості опіоідних рецепторів в цю дію також
визначали на цій моделі больової чутливості. Визначали
вихідний рівень латентного періоду  відсмикування хвоста
(ЛП), сек та його зміни після введення препаратів через 1, 2, 4
та 6 годин.

2. Статистичну обробку результатів проводили з використанням
середніх значень (М) і їх стандартних похибок (±m) з
використанням програми Statistica 6.0. Статистично
значущими були відмінності при р<0,05.



Дизайн дослідження
Досліди виконані на 28 самцях білих щурів лінії Вістар
масою 250-280 г, які утримувались в стандартних умовах віварію
ВНМУ за природного світлового режиму “день-ніч” з вільним
доступом до води і їжі.



Групи дослідження

Усіх дослідних тварин 
було поділено на 4 групи 

по 7 щурів у кожній.

І - група, тваринам якої
вводили сполуку С-3 у 

дозі 1 мг/кг в/о

ІІ - група, тваринам якої
вводили С-3 у 

дозі 1 мг/кг в/о та 
налоксон у 

дозі 1 мг/кг в/о

ІІІ  - група, тваринам якої
вводили Налоксон у 

дозі 1 мг/кг в/о

IV - контрольна група, 
тваринам якої вводили 

еквіоб’ємні кількості
розчинника
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С-3 в дозі 1 мг/кг

С-3 в дозі 1 мг/кг та налоксон в дозі 1 мг/кг

налоксон в дозі 1 мг/кг

Протягом відведеного часу 
спостереження сполука С-3 показала 
виражений аналгетичний ефект, 
оскільки ЛП на тлі її введення 
збільшувався через  60 хв на 104,6%, 
через 120 хв - на 111,2%, через 4 год - на 
109%, через 6 год - на 60,58% (р<0,05). 
Налоксон, введений окремо, суттєво 
не змінював цей показник, тоді як 
разом із сполукою С-3, зменшував її 
аналгетичну дію (зростання ЛП було 
на 98,3%, 53,2%, 31,3% та 15,9% 
відповідно). 

Отримані дані свідчать про залучення 
опіоїдергічного механізму у 
аналгетичній дії сполуки С-3.

Результати



Висновки
1

2

Зменшення антиноціцептивної дії 
сполуки С-3 за умов її сумісного 
введення з плейотропним інггібітором 
опіоідних рецепторів налоксоном 
підтверджує участь цієї ланки 
антиноцицептивної системи в механізмі 
дії сполуки С-3.

Проте залишається невідомим афінність 
цієї сполуки до окремих підвидів цих 
рецепторів, а також питання про 
наявність у сполуки С-3 адиктивного 
потенціалу. Це питання потребує 
поглиблених досліджень і буде 
реалізоване у ході нашої подальшої 
роботи.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Якщо у вас є 
запитання - ви
можете зі мною 
зв’язатись:

olenaorlenko15@gmail.com
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Мета та завдання
Дослідження етіології та патогенезу 
нейропатичного болю (НБ)



Актуальність теми
Біль,  як  гострий,  так i хронічний,  залишається  серйозною  
проблемою  для здоров’я, незважаючи на величезний 
пpoгpec у розумінні основних її механізмів. Інститут 
фундаментальної медицина США повідомляє: більше 100 
мільйонів американців страждають на хронічний біль —
більше, ніж на хвороби серця, рак i діабет, тому лікувати його 
вкрай важко. Біль — найчастіша причина звернення пацієнта 
за медичною допомогою,  є  основним  фактором  зниження  
якості  життя  пацієнтів   при більшості   захворювань.  При 
цьому здатність витримувати біль — найважливіший захисний 
механізм, що забезпечує  виживання, навчання й адаптацію 
живих організмів до мінливих умов зовнішнього середовища. 



Матеріали і методи
Огляд вітчизняної та  зарубіжної
наукової інформації щодо даної
тематики протягом останніх 5 років



Результати
Особливе місце серед різних видів болю займає
нейропатичний біль — це гострий a6o хронічний
біль, який виникає в результаті пошкодження
периферичної i/або центральної нервової
системи при розвитку дисфункції
ноцицептивної та антиноцицептивної систем. 
Результати епідеміологічного дослідження, 
проведеного в 2005 році на території Європи, 
показали: поширеність НБ в різних країнах
коливається в діапазоні 6-7,7%, так, у Франції
вона становила 6,4%, у Німеччині — 6%, у 
Великобританії — 7,5%, в Іспанії — 7,7%. Частота 
розповсюдження НБ в популяції становить 1-1,5 % 
випадків та об'єднує цілу гpyпy хронічних
больових синдромів. Найчастіше болі виникають
при діабетичній та алкогольній нейропатіях — у 
25—45 % випадків.



• Згідно етіології, НБ можна поділити на центральний нейропатичний біль,  який  
виникає  в  результаті  пошкодження ЦНС, та периферичний, виникнення якого 
пов'язане з пошкодженням периферичної нервової системи. До причин 
виникнення ЦЕНТРАЛЬНОГО нейропатичного болю відносять наступні 
варіанти: 

• Діабетична полінейропатія, алкогольна  полінейропатія , гостра i хронічна 
запальна демієлінізуюча полінейропатія, аліментарно-обумовлена 
полінейропатїі, ідіопатична сенсорна нейропатія, компресія або  інфільтрація 
нерва пухлиною, фантомні болі, постгерпетична неврапгія, тригемінапьна
невралгія, ВІЛ—обумовлені сенсорні невропатії, тунельні невропатії, 
радикулопатії (шийні, попереково-крижові), болі після мастектомії, 
післярадіаційна плексопатія, комплексний регіонарний больовий синдром.

• Причини виникнення ПЕРИФЕРИЧНОГО НБ: компресійна мієлопатія при 
стенозі спинномозкового каналу, післярадіаційна мієлопатія, судинна 
мієлопатія, ВІЛ-обумовлена мієлопатія. травма спинного мозку, постінсультний
біль, болі при розсіяному склерозі, болі при хворобі Паркінсона, сирингомієлія.

Результати



Висновки
Наданий огляд призначений для 
кращого розуміння етіології та 
патогенезу нейропатичного болю. 
Покращення уявлень щодо цих
положень допоможе дослідникам
розробити відповідний
індивідуальний вибір методів, щодо
більш раціональної, ефективної та 
безпечної фармакотерапії.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Якщо у вас є 
запитання - ви
можете зі мною 
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Мета та завдання
1. Провести аналіз міжнародних наукових джерел

відносно ефективності препаратів міді в
корекції метаболічних порушень

2. Завдання. Наукова інформація щодо участі міді
в порушеннях метаболізму

3. Роль міді в ферментах захисту від окисного
стресу

4. Хвороби, при яких порушення обміну міді
мають патогенетичне значення

5. Лікарські мідь вмісні препарати та їх переваги



Актуальність теми
Мідь є одним з ессенціальних елементів для біологічних 
систем, 
вона  бере участь в:
процесах обміну речовин, 
впливає на активність численних ферментів, гормонів, 
вітамінів,
сприяє засвоєнню заліза, тощо.

Іони міді входять до складу БАГАТЬОХ ФЕРМЕНТІВ  і усіх 
ОКСИДАЗ:
– ферментів, що видаляють водень з субстрату 
- являються важливими елементами окисно-відновних 
реакцій організму. 
- ферменти цих реакцій необхідні для процесів клітинного 
дихання і захисту від впливу вільних радикалів - активних 
форм кисню. 

За даними Галфданарсона Т. Р. (Halfdanarson TR) з 1970 до 2005 
року у клініці Мейо (Рочестер, США) дефіцит міді було 
зафіксовано у 40 пацієнтів, коли за період з 2000 до 2005 року –
у 36 осіб (90%).



Матеріали і методи
Міжнародна інформація щодо ролі
міді в метаболічних процесах, 
аналіз наукових джерел за останні
10 років



Результати
ПРИЧИНИ ДЕФІЦИТУ  МІДІ: 
нестача даного елементу у раціоні харчування,
зростання вживання рафінованої іжі і цукрозамінників,
надмірне споживання алкоголю,
вживання нестероїдних протизапальних  та 
протизаплідних засобів,
порушення всмоктування міді 

Одною з головних причин дефіциту є:
- надмірне надходження в організм ЦИНКУ,
- описаними є випадки про застосування препаратів 
цинку у великих дозуваннях для лікування синуситу,   
акне,     ентеропатичного акродерматиту,     алопеції     
тощо. 



CЬОГОДНІ:
За останній рік могла зрости 
частота випадків 
мідьдефіцитних станів, 
здебільшого у зв’язку з 
пандемією CoVid-19 і широкого 
застосування препаратів цинку, 
з метою терапії коронавірусної
хвороби. 



Для дефіциту міді найбільш характерно:

анемія у поєднанні з нейтропенією, 
рідше розвивається тромбоцитопенія

У більшості хворих виникає ураження нервової
системи — мієлонейропатія, що нагадує
підгостру комбіновану дегенерацію при 
дефіциті вітаміну В12.

цитоплазматична вакуолізація еритроїдних та 
мієлоїдних попередників, 
відкладення заліза в плазматичних клітинах).



Діагноз дефіциту міді встановлюється:
на підставі виявленого зниження концентрації міді
та/або церулоплазміну у сироватці крові. 
На думку E. Beutler (2007), результати оцінки
концентрації міді у сироватці крові більш достовірні, 
ніж дані визначення концентрації ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ,
він є білком острої фази,
концентрація якого підвищується при інфекційних та 

запальних процесах, 
це обумовлює неспецифічність цього показника для 
дефіциту міді.



• Концентрація міді та церулоплазміну в сироватці
крові може бути знижена при хворобі Вільсона,
ацерулоплазмінемії.

Для виключення у пацієнта хвороби Вільсона
оцінюється:
• кількість міді в сечі (для хвороби Вільсона характерне

підвищення екскреції міді з сечею),
• проводиться офтальмологічне дослідження за

допомогою щілинної лампи для виявлення кілець
Кайзера-Флейшера на рогівці (золотисто-
коричневий або зелений лімб) внаслідок
відкладення міді у десцеметовій мембрані рогівки).

• У складних випадках здійснюється біопсія печінки.



Хворим для лікування дефіциту міді призначають 
препарати сульфату, глюконату, та хлориду міді, 
при цьому сульфат і глюконат – для 
перорального застосування, у формі хлориду міді 
вводиться внутрішньовенно. 

Точна ефективність глюконату цинку не є 
доведеною і не завжди рекомендується до 
застосування через погану адсорбцію. 

Протягом місяця лікування препаратами міді
може нормалізувати гематолітичні зміни, проте
неврологічні порушення не завжди піддаються
корекції та відновленню. 



У клініці Мейо використовується наступна схема 
лікування: 
хворим призначається 2-10 мг елементарної міді на 
добу,  протягом 3 місяців, 
з кожним тижнем концентрція міді зменшується:

протягом 1 тижня – 8 мг елементарної міді на добу, 
2 тиждень – 6 мг на добу, 
3 тиждень – 4 мг на добу, 
4 тиждень – 2 мг на добу. 
Якщо дефіцит цинку зумовлений надлишковим
надходженням цинку у організм, то для лікування
достатньо відміни препаратів цинку.



• У 10% розчині сульфату міді міститься 25 мг
елементарної міді,

• в Росії аптеки готують 1% розчин сульфату міді, в 1 мл
(20 крапель) якого міститься 10 мг сульфату міді, що
відповідає приблизно 2,5 мг елементарної міді.
Приймають препарат по 8-20 крапель у молоці 2-3
рази на день під час їжі

• При цій патології застосовується також хлорид міді
(1,75–2,5 мг), як правило, у перші дні терапії (1–14-й
день) у вигляді внутрішньовенної болюсної ін'єкції

• з наступним переходом на пероральний прийом
сульфату міді



Періодичний контроль вмісту міді у сироватці
і аналіз крові допоможуть визначити
адекватність терапії. 
• Оцінюючи відповідь на терапію, слід

враховувати наступне: ретикулоцитоз
свідчить про реакцію кісткового мозку на
терапію;

• анемія та нейтропенія коригуються терапією
препаратами міді швидко (протягом 4–6
тиж.);

• неврологічна симптоматика не завжди
корегується до  повного регресу



На ринку України мідь представлена здебільшого у своїх
хелатних формах, оскільки зв’язок з амінокислотою
підвищує її біодоступність та засвоюваність організмом, 
найчастіше зустрічаються такі хелатні форми міді у складі
препаратів: гліцинат міді, міді L-аспарагінат, міді
себацинат.

Препарати глюконату міді також доступні — Sanct
Bernhard - Мідь «Kupfer» у концентрації 2000 мг,
а також препарати, що у складі окрім глюконату містять
також цитрат і сульфат.

Для врівноваження дефіциту міді під час прийому
препаратів цинку при коронавірусній інфекції можуть бути 
застосовані комплексні препарати міді і цинку, такі як 
OptiZinc, Візикардин, Цинк Plus, ЦиМед, тощо. 
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Мета та завдання
Метою дослідження став 
аналіз наявних літературних 
джерел для встановлення 
можливості проведення 
диференційованого підходу до 
медикаменнтозної терапії 
окремих типів вродженого  
синдрому QT (LQTS). 



Актуальність теми
Синдром подовженого інтервалу QT (long QT 
syndrome - LQTS) - симптомокомплекс, який  
полягає у збільшенні тривалості інтервалу QT на 
електрокардіограмі (ЕКГ), характерізується
розвитком на цьому фоні пароксизмів шлуночкової
тахікардії (ШТ) типу torsade de pointes з можливою 
трансформацією у фібриляцію шлуночків або 
асистолію, які клінічно зазвичай проявляються 
виникненням синкопальних станів і раптовою 
смертю хворого (9). Виділяють вроджені і придбані 
(гострий і хронічний) варіанти LQTS, які можуть мати 
перебіг в безсинкопальній і синкопальній формі (5, 8, 
10). 
Вроджений синдром - генетично детермінована 
хвороба іонних каналів, яка характеризується 
подовженням інтервалу QT та виникненням 
пірует-тахікардії (поліморфної ШТ типу torsade 
de pointes) і раптової серцевої смерті (14). 
Найбілш часто зустріваними варіантами вродженого 
синдрому є синдром Романо-Уорда (Romano-Ward, 
без розладів слуху) та синдром Джервелла-Ланге-
Нільсена (Jervell-Lange Neilsen, з глухотою). 



Актуальність теми (продовження)
Порушення функції іонних каналів призводить до подовження тривалості потенціалу дії в 
переважно в М-клітинах, внаслідок чого відбувається дисперсія реполяризації і виникають 
тахіаритмії з механізмом reentry (11). 
На сьогодні є дані про 15 різновидів LQTS, детермінованих більше, ніж 500  мутаціями генів, 
відповідальних за структуру і функцію іонних  каналів (калієвих і натрієвих) мембран 
кардіоміоцитів та класифіковані 6 типів вродженого  LQTS (16).
І тип - ген KVLQT1 на короткому плечі 11-ї хромосоми 11р15,5: кодує структуру a-субодиниці

повільних калієвих каналів кардіоміоцитів, що забезпечують повільний компонент калієвого 
потоку фази реполяризації. 
ІІ ти - ген HERG на довгому плечі 7-ї хромосоми 7q35-36: кодує структуру a-субодиниці швидких 
калієвих каналів, що визначають швидкий компонент калієвого потоку. При цьому знижується  
функціональна активність або зменшується загальна кількість швидких калієвих каналів. 
ІІІ тип - ген SCN5A на короткому плечі 3-й хромосоми 3р21-24: кодує структуру білка натрієвих 
каналів, які забезпечують натрієвий потік фази реполяризації. 
ІV тип - ген LQT4 на довгому плечі 4-ї хромосоми 4q25-27. 
V і VІ типи - гени KCNE1 і KCNE2 на довгому плечі 21-ї хромосоми 21q22,1-22: відповідають за 
синтез b-субодиниць, які працюють асоційовано з a-субодиницями повільних і швидких 
калієвих каналів відповідно (5, 7, 8, 10, 13, 21). З огляду на надзвичайно високий ризик фатальних 
аритмій і синдрому раптової смерті в молодому віці з одного боку та можливість проведення 
генетичного дослідження в сучасних умовах, є передумови для здійснення 
диференційованого медикаментозного підходу до лікування окремих типів вродженого  LQTS, 
в першу чергу, з метою профілактики виникнення життєзагрозливих порушень серцевого 
ритму (12, 16, 22). 



Матеріали і методи
Проведено аналіз експериментальних та клінічних 
досліджень, присвячених проблемі щодо можливості та 
ефективності  диференційованого призначення 
препаратів у лікуванні різних типів вродженого  синдрому 
QT (LQTS). 



Результати
Кількість досліджень, присвячених даній проблемі є незначною, 
очевидно, беручи до уваги рідкісність даної патології. За різними 
даними, частота виявлення синдрому подовженого iнтервалу QT 
становить від 1 на 2500 до 1 на 10 тис. осіб (3). У дослідженні, 
проведеному  Shimizu W. та Antzelevitch C., встановлено високу 
ефективність бета-блокаторів у лікуванні вродженого  LQTS І 
типу (17). Ці результати знайшли підтвердження і в подальших 
дослідженнях (1, 18, 19).  У випадку LQTS ІІ типу найвищу 
ефективність виявили у препаратів калію (6, 19). Іншим 
ефективним препаратом в лікуванні хворих з вродженим LQTS 1-
го і 2-го типу є нікорандил, який відкриває АТФ-чутливі калієві 
канали кардіоміоцитів та уже з третьої доби за призначення у 
дозі  15-30 мг достовірно зменшує інтервал QT, не справляючи 
при цьому впливу ні на артеріальний тиск, ні на частоту 
серцевих скорочень (2). Найбільш ефективними при 
вродженому LQTS ІІІ типу виявивилися блокатори натрієвих 
каналів, зокрема, мексилетин (15,20). Також для лікування 
вродженого LQT ІІІ типу, обумовленого DG-мутацією,  
встановлена можливість застосування флекаїніду (4). 
Перспективним напрямком з метою підвищення ефективності 
лікування ріних підвидів вродженого LQTS є подальші кроки у 
розробленні та удосконаленні  ген-специфічної терапії (12, 16).



Висновки
1

2

3

Найбільш ефективними у лікуванні LQTS І типу 
виявилися бета-блокатори; ІІ типу - препарати калію, 
нікорандил; ІІІ типу - блокатори натрієвих каналів 
(зокрема, мексилетин) та  флекаїнід;

У випадку неефективності медикаментозної терапії 
розглядаються альтернативні методи лікування, 
нерідко - у поєднанні з нею;

За умови діагностування зниженого порогу судомної 
готовності додатково призначаються протисудомні
препарати, нейрометаболіки;

4
Ген-специфічна терапя - перспективний напрямок 
підвищення ефективності лікування ріних підвидів 
вродженого LQT.
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Мета та завдання
Дослідити статус та рівень вітаміну D, його взаємозв’язок між
тяжкістю атопічного дерматиту та рівнем кателіцидину LL-37
у сироватці крові хворих.

Завдання.
1. Визначити рівень вітаміну D у сироватці крові хворих на
атопічний дерматит.
2. Дослідити рівень кателіцидину LL-37 у сироватці крові
хворих на атопічний дерматит.
3. Провести аналіз взаємозв’язку між тяжкістю атопічного
дерматиту та рівнем кателіцидину LL-37 у сироватці крові
хворих.



Актуальність теми
Набула широкого вивчення гіпотеза, яка пов’язує
розвиток атопічного дерматиту зі зниженням рівня
вітаміну D.
Не менш актуальним є дослідження впливу вітаміну D на
синтез антимікробних пептидів.
Проте питання, що стосуються механізмів
імуномодулюючої дії комплексу «вітамін Д -
антимікробний пептид» ще недостатньо висвітлені в
науковій літературі при атопічному дерматиті та
потребують подальшого дослідження.



Матеріали і методи
Обстежено 38 хворих на АД, віковий діапазон яких становив 18 - 51 рік.
Діагноз АД ґрунтувався на критеріях Ханіфіна та Райки. Контрольну
групу склали 40 умовно здорових осіб, віковий діапазон яких також
становив 18 – 51 рік.

У всіх обстежених визначали рівень вітаміну Д у сироватці крові,
кателіцидину LL–37. Для визначення концентрації 25(OH)D,
кателіцидину LL–37 в сироватці крові використано кількісний
імунохімічний з електрохемілюмінесцентною детекцією (ECLIA);
аналізатор і тест – система: Cobas 6000 / Cobas 8000; Roche
Diagnostics Швейцарія).



Результати
Всі обстежені хворі на атопічний дерматит
мали дефіцит вітаміну D.
Серед осіб контрольної групи домінувала
недостатність вітаміну D.
Рівень вітаміну D у сироватці крові був
вірогідно нижчим у хворих на АД
(13,06±3,64 нг/мл) порівняно із
обстеженими контрольної групи
(28,25±3,60 нг/мл) (р=0,036).



Результати
Рівень LL-37 у сироватці крові набував значення 20,06
[14,78; 33,10] нг/мл, що вірогідно відрізнялося від
показника контрольної групи (38,5 [32,78; 51,54], р<0,05.

У хворих із тяжким перебігом захворювання рівень LL-
37 достовірно зменшувався (13,41±1,23 нг/мл у
порівнянні із показником при середньотяжкому та
легкому перебігу захворювання, р<0,05.

Не було виявлено взаємозв’язку між вмістом
антимікробного пептиду LL-37 у сироватці крові та
статтю і віком хворих.



Результати
Виявлені кореляційні зв’язки між рівнем вітаміну
D та результатами SCORAD, рівнем LL-37 у
сироватці крові хворих на АД.
Зворотні кореляції були виявлено між SCORAD та
рівнем вітаміну D (r=0,317, p=0,006), а також між
балами SCORAD та рівнем LL-37 в сироватці крові
(r=0,312, p=0,012).



Висновки
1

2

3

У хворих на атопічний дерматит
встановлено порушення статусу
вітаміну D.

Порушення статусу вітаміну D
корелює як зі ступенем тяжкості
атопічного дерматиту, так і з
рівнем LL-37 в сироватці крові.

Необхідні подальші дослідження
для визначення доцільності
призначення препаратів
вітаміну D при атопічному
дерматиті.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Якщо у вас є 
запитання - ви 
можете зі мною 
зв’язатись:

(egaraibe@yahoo.com)



ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА

Клінічні протоколи та 
персоналізована медицина: як 

знайти золоту середину

Всеукраїнська науково-практична 
конференція з  міжнародню участю
12- 13 листопада 2021 року

Кардіотоксичний ефект при 
ізольованому застосуванні
макролідних антибіотиків

За підтримки платформи doctorthinking.org

Доповідачі:

к.мед.н., доц. 

Дзекан О.В., 

Дехтярьова Г.В.



Мета та завдання
Метою даної роботи стало 
дослідження висвітлених у 
науковій літературі випадків 
кардіотоксичного ефекту 
макролідних антибіотиків та на 
підставі виявлених
літературних даних провести 
порівняння макролідів щодо
потенційної кардіотоксичності
між представниками в середині
групи.



Актуальність теми
Макролідні антибіотики вже більш, ніж півстоліття широко використовуються в 
лікарській практиці, але донині не втрачають своєї значущості у лікуванні інфекційних 
захворювань. Успішність застосування цієї групи препаратів повязана не лише з їх 
високою ефективністю, але й відносною безпечністю (1, 22). На сьогодні добре 
вивченими є можливі є гепато- та ототоксичність макролідів, вплив на центральну 
нервову систему (11). Менше уваги приділено дослідженню кардіотоксичного впливу 
макролідних антибіотиків. Вважають, що подовження інтервалу QT на 
електрокардіограмі  є причиною розвитку вентрикулярних аритмій, зокрема, 
torsade de pointes (TdP), і ймовірної раптової смерті. 

На практиці користуються значенням інтервалу QTс - коригованого за частотою 
серцевих скорочень, від якої залежить електрична систола серця, яка включає і 
деполяризацію, і реполяризацію. Поліморфні шлуночкові тахікардії розвиваються 
при подовженні QTс до 500 мс та вище, що відображує сповільнену та 
асинхронну реполяризацію міокарда шлуночків (15). Відомо, що накопичення калію 
всередині кардіоміоцита затримує реполяризацию (16). Механізм проаритмогенної дії,  
характерний для всієї без виключення групи макролідів, був доведений в 
дослідженнях in vitro та експериментах на тваринах (21). Макроліди є блокаторами 
калієвих каналів, приналежних до групи  HERG - human ether-a-go-go-related 
gene (9). Вплив макролідів на реполяризацию неоднорідний: в ендокарді та епікарді 
майже відсутній і відзначається тільки в волокнах пучка Гіса, Пуркіньє та окремих 
клітинах міокарда шлуночків. Ця невідповідність призводить  до дисперсії 
реполяризації міокарда, що є плацдармом для розвитку аритмій (21). Вплив макролідів
на калієві канали також є дозозалежним (3). Відтак, тривалі курси макролідотерапії та 
застосування високих доз даних лікарських речовин зміщують фокус уваги лікаря 
також на можливість їх кардіотоксичності, повязаної з впливом на провідну систему 
серця.

Human ether-a-go-go 
related gene (HERG)



Матеріали і методи
Проаналізовані результати асоційованих з 
призначенням макролідів випадків (включно з 
летальними) серцевих аритмій, зареєстрованих 
Food and Drug Administration (FDA) за період з 1970 
по 1996 р., дані ретроспективних когортних
досліджень та окремих випадків, описаних в 
науковій літературі, масштабного метааналізу (14 
040 688 пацієнтів з середнім віком 63 р.) об'єдних
баз даних Німеччини (GePaRD), Данії (AARHUS), 
Нідерландів (IPCI, PHARMO), Італії (ERD, HSD-CSD-
LPD) та Великобританії (THIN) за період з 1997 по 
2010 р. 



Результати
За період з 1970 по 1996 р.  Food and Drug Administration (FDA) було зареєстровано 346 випадків 
серцевих аритмій, пов'язаних з прийомом еритроміцину, з яких життєзагрозливі (шлуночкова
тахікардія, TdP або тріпотіння шлуночків)  розвинулися у 49 випадках в т.ч. з низкою летальних 
результатів (12). Комплексний аналіз історій хвороби 23 пацієнтів, які отримували еритроміцин, 
проведений  S.J. Tschida і співавт., встановив випадки розвитку шлуночкової тахікардії і / або TdP у 17 
хворих, щоправда  при цьому 14 пацієнтів (61%) початково мали серцево-судинні захворювання (20). У 
1998 р. опубліковано чи не перше повідомлення про розвиток аритмії на тлі прийому кларитроміцину
(8). Щодо застосування азитроміцину, встановлено, що останній не справляє жодного впливу на частоту 
розвитку раптової смерті (РС) в загальній популяції хворих (17). В той же час, W.A. Ray і співавт. у 
проведеному ними дослідженні виявили, що лікування азитроміцином збільшує ризики РС більш ніж в 
2,7 рази в порівнянні відсутністю антибіотикотерапії, а стосовно  пацієнтів з наявністю в анамнезі 
серцево-судинних захворювань,  констатовано 24-кратне збільшення ризику розвитку РС (14). 

На підставі цих даних в травні 2012 р FDA опубліковано заяву з попередженням лікарів щодо 
можливого зв'язку між прийомом азитроміцину та збільшенням ризику серцево-судинної смертності 
(6), а вже в березні наступного року FDA виступило з офіційним повідомленням стосовно взаємозв'язку 
між застосуванням азитроміцину та подовженням інтервалу QT і, як наслідок, підвищеним ризиком 
розвитку потенційно фатальних аритмій (5). У тому ж 2013 р. опубліковані результати результати
ретроспективного когортного дослідження H. SvanstrÖm і співавт., проведеного з 1997 по 2010 р. та 
обмеженого молодим і середнім віком пацієнтів (18-64 роки), які продемонстрували, що застосування 
азитроміцину в порівнянні з прийомом пеніциліну за схожими показами не супроводжувалося 
збільшенням смертності від серцево-судинних причин ані під час прийому антибіотиків, ні після 
закінчення лікування, як одразу, так і протягом віддаленого періоду спостереження за хворими (17). 



Результати (продовження)
В наступному 2014 р. G.A. Rao і співавт. оприлюднили результати дослідження, 
що влючало старший контингент амбулаторних хворих у віковому аспекті (30-74 
року) за період з 1999 по 2012 р., де призначення азитроміцину
супроводжувалося достовірно вищим ризиком смерті від будь-якої причини або 
розвитком серйозних порушень ритму серця в період з 1-го по 5-й дні лікування 
(13). Через 2 роки після цієї публікації з’явилися результати дослідження, 
проведеного Trac M.H. та співавт., згідно яких застосування макролідів не 
супроводжується збільшенням ризику розвитку серйозних шлуночкових
аритмій у пацієнтів похилого віку (18). Найбільш масштабний метааналіз (14 040 
688 пацієнтів з середнім віком 63 р.) об'єдних баз даних Німеччини (GePaRD), 
Данії (AARHUS), Нідерландів (IPCI, PHARMO), Італії (ERD, HSD-CSD-LPD) та 
Великобританії (THIN) за період з 1997 по 2010 року та досліджував терапію 
азитроміцином у порівнянні з амоксициліном також не виявив зв'язку між 
прийомом азитроміцину і ризиком розвитку шлуночкових аритмій (19). Це не  
суперечить з давно відомими електрофізіологічними особливостями дії 
азитроміцину в умовах гіпокаліємії, коли його використання, на противагу 
призначенням еритроміцину та кларитроміцину, не призводить до розвитку 
ранніх последеполярізацій, які  приянято вважати за основу поліморфної 
шлуночкової тахікардії типу TdP (10).



Висновки
1

2

4

Дані щодо кардіотоксичності макролідів суперечливі;

Між представниками в середині групи найбільш 
небезпечним в даному аспекті розглядається 
еритроміцин, а найбільш безпечним – азитроміцин. 
Проміжне положення займають кларитроміцин і 
рокситромицин зі зменшенням кардіотоксичного
впливу у бік останнього;
Для контролю потенційної кардіотоксичності макролідів
доцільно моніторувати ЕКГ з визначенням QTc. Згідно
регуляторних документів FDA, у випадках перевищення
QTс тривалістю 500 мс або його подовження на 60 мс та 
більше в порівнянні з вихідним рівнем, настійно
рекомендовано припинення подальшого прийому
лікарського препарату;

З огляду на наявні суперечливі дані щодо кардіотоксичності
макролідів,  доцільно продовжувати дослідження за цим
напрямком. 
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Мета та завдання
Метою даного дослідження
стала оцінка безпечності
застосування прегабаліну у 
пацієнтів з ФМ на підставі
результатів проведених
рандомізованих клінічних
досліджень (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12) у таких групах хворих та 
даних мета-аналізів (6,14).



Актуальність теми
Фіброміалгія (ФМ) — захворювання, яке 
характеризується дифузним м’язово-
скелетним болем з мінімальною 
тривалістю 3 міс та наявністю 
специфічних чутливих точок за умов  
відсутності іншого запального 
захворювання, яке могло б спричинити 
подібні симптоми (15, 16). Лікування  
больового синдрому у хворих на ФМ 
становить актуальну проблему сучасної 
медицини (5).  Одним із дозволених FDA 
препаратів для лікування ФМ є 
прегабалін – габапентиноїд нового 
покоління з покращеними 
фармакологічними властивостями. (13).  



Матеріали і методи
• Більшість досліджень (кількість учасників - 3283) мали

класичний дизайн, в якому піддослідні були
рандомізовані на початку дослідження на прийом
прегабаліну (у дозі 150, 300, 450 та 600 мг на добу)

або плацебо з тривалістю лікування – 8-13 тижнів. 

Також, серед інших, проаналізовані результати безпеки 
дослідженнь з титруванням початкової дози (кількість 
досліджуваних - 1492) до досягнення ефективної - 300-
600 мг прегабаліну на добу (кількість рандомізованих
пацієнтів - 687).   



Результати
Не зважаючи на часту зустріваність побічних ефектів (70-90%), загалом, прегабалін
добре переносився пацієнтами практично в усіх проаналізованих дослідженнях. 
Більшість побічних ефектів були легкими, рідше – середньої тяжкості. Небажані явища 
мали дозозалежний та, як правило, транзиторний характер. Серйозні побічні ефекти 
прегабаліну зустрічалися не частіше, ніж у плацебо, лише в 1 або 2 випадках зі 100. 
Найбільш часто зустріваними побічними ефектами були запаморочення та сонливість. 
Також на всіх застосовуваних дозах прегабаліну частими небажаними явищами були 
збільшення маси тіла та периферичні набряки, не пов’язані з набором ваги. Частота 
побічних ефектів не залежала від віку та статі, достовірно різнилася з прийомом 
плацебо. Хоча відміни застосування препарату були на 10% вищими у групах з 
прегабаліном, відміни через неефективність були на 6% нижчими серед пацієнтів, які 
отримували активну діючу речовину, у порівнянні з плацебо. 



Висновки
1

2

3

Прегабалін не викликає серйозних 
побічних ефектів у хворих на 
фіброміалгію та добре 
переноситься пацієнтами;

Небажані явища при застосуванні 
прегабаліну мають транзиторний
та дозозалежний характер;

Найбільш часто серед побічних 
ефектів прегабаліну у хворих на 
фіброміалгію є сонливість і 
запаморочення. 
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Визначення рівня білка клітин 
Клара (CC16) у сироватці крові 
дітей малюкового віку, хворих 
на бронхіоліт.

Мета дослідження



Провести аналіз значення CC16 
у сироватці крові дітей 
малюкового віку, хворих на 
бронхіоліт.

Завдання дослідження



Актуальність теми
(Гочарь М.О., та співавт. 2018; Jon Olav Gjengstø Hunder., et all. 2020)
 Бронхіоліт, за даними  європейських досліджень, найпоширеніша
вірусна інфекція нижніх дихальних шляхів, на яку припадає 18% усіх
госпіталізованих дітей малюкового віку.

(O'Brien., et all . Australasian bronchiolitis guideline.,2019) 

 Білок клітин Клара (CC16) є важливим ендогенним регулятором, 
котрий модулює запальні реакції в тканині легень. Доведена роль 
CC16 в імунологічній відповіді, а саме здатність білка впливати на 
баланс між Th1/Th2. 

(Jon Olav Gjengstø Hunder., et all. 2020)
Враховуючи підвищення частоти захворюваності на бронхіоліт на тлі
обтяженого алергологічного анамнезу, доцільним є вивчення CC16
як маркера ураження дихальних шляхів.



Матеріали і методи
Основна група 

(діти, хворі на бронхіоліт, із 
обтяженим алергологічним 
анамнезом)

Група порівняння
(діти, хворі на бронхіоліт, без 
обтяженого алергологічного
анамнеза)

КГ
(умовно 
здорові діти)

n=25

n=25

n=10

Методи дослідження:
1. Імуноферментний аналіз
2. Методи статистичного 
аналізу.
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Висновки
Підвищений рівень CC16 може
розглядатися як маркер ураження
дихальних шляхів при бронхіоліті у
дітей малюкового віку.
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Мета та завдання

Проаналізувати вплив цукрознижуючих

засобів на перебіг COVID-19 у пацієнтів з 

цукровим діабетом.



Актуальність теми
- На сьогодняшній день людство зіткнулося

із катастрофічною пандемією коронавірусної
інфекції.

- За даними ВООЗ, важкі форми хвороби з
більшою ймовірністю розвиваються у людей
літнього віку і у людей з такими
захворюваннями, як: астма, цукровий діабет і
серцево-судинні захворювання.

- Майже в 15% випадків захворювання має
перебіг у важкій формі, що потребує
застосування кисневої терапії, ще в 5% стан
хворих критичний. Глобально летальність
захворювання оцінюється в 4%.



Актуальність теми



• хворі на ЦД мають підвищений
ризик зараження через дефекти
імунітету, що впливають на
фагоцитоз, хемотаксис
нейтрофілів та клітинно-
опосередкований імунітет;

• однак висока частота діабету у
важких випадках COVID-19
потенційно може відображати
більшу поширеність ЦД 2 типу у
людей похилого віку;

• ЦД у старшому віці асоціюється
із серцево-судинними
захворюваннями, що саме по
собі пояснює зв’язок з
летальними наслідками



Матеріали і методи
Проведено аналіз міжнародних наукових джерел, баз 

даних reprotox, PubMed, Cochrane Database, Medline

«Medical Literature Analysis and Retrieval System» за 

2019-2021 роки щодо  цукрознижуючих засобів на 

перебіг COVID-19 у пацієнтів з ЦД.



Вплив COVID-19 на ЦД
• вища афінність до зв’язування з

рецепторами на мембрані та,
відповідно, більша
ефективність проникнення
вірусу у клітини;

• знижений кліренс вірусу;
• ослаблення функції Т-клітин;
• схильність до розвитку

гіперзапального стану та
синдрому «цитокінового
шторму»;

• коморбідність із серцево-
судинною патологією

Результати



Перший механізм проникнення COVID-19 в 
клітину



Другий механізм проникнення 
COVID-19 в клітину

•У клітинних дослідженнях ДПП-4 було визначено як
функціональний рецептор людського коронавірусу-
Медичний центр Еразмуса (hCoV-EMC), вірусу,
відповідального за MERS.

•Фермент ДПП-4 відіграє важливу роль у метаболізмі
глюкози та інсуліну, але також посилює запалення при
цукровому діабеті 2 типу



Дипептидилпептидаза 4 (CD 26)
На основі повідомлень про
виникнення інфекції верхніх
дихальних шляхів, висловлено
занепокоєння щодо збільшення
ризику вірусних інфекції, у пацієнтів
що використовували інгібітори
ДДП4; однак клінічні дослідження не
виявили зв’язку між використання
інгбіторів ДДП4 та підвищенням
виникнення пневмоній.

Рівень рДПП4 в плазмі у пацієнтів з 
MERS-CoV був статистично 
знижений, що передбачає її 
протективну роль.



Бігуаніди (метформін)
• Ризик лактоацидозу через використання

метформіну, є приводом для
занепокоєння через пов’язаний з цим
високий рівень смертності.

• Накопичення молочної кислоти при
використанні метформіну може
відбуватися у пацієнтів з COVID-19, через
гіпоперфузію та гіпоксемію, що є
наслідком гострого вірусного пневмоніту
та гострої дихальної недостатності та
асоціюється з гемодинамічною
нестабільністю.

• З іншого боку, гостра декомпенсована
серцева недостатність, яка може бути
спричинена хворобою COVID-19 у
пацієнтів із раніше існуючою або
недіагностованою хворобою серця
(наприклад, ішемічна хвороба серця або
гіпертонічна хвороба серця) або
інцидентом гострої травми міокарда
(наприклад, гострий інфаркт міокарда,
стрес кардіоміопатія, цитокіновий шторм)
може збільшити ризик лактоацидозу при
продовженні вживання метформіну.

• З іншого боку застосування метформіну
у гемодинамічно стабільних пацієнтів із
COVID-19 може бути безпечним.

• Ретроспективне когортне дослідження
283 пацієнтів із COVID-19 та ЦД 2 типу у 
Китаї повідомило про значно нижчий
рівень стаціонарної смертності серед
пацієнтів, які отримували метформін, 
порівняно з хворими, які не 
отримували метформін (2,9% проти
12,3%; P = 0,01).

• Ще один великий ретроспективний
огляд бази даних, в якому взяли участь 
понад 6000 пацієнтів із COVID-19 у 
Сполучених Штатах, показав, що
вживання метформіну суттєво
пов’язане зі зниженням смертності
серед пацієнти жіночої статі
(співвідношення шансів: 0,759, 95% 
довірчий інтервал: 0,601–0,960)



Глюкагоно-подібний пептид 1 (ГПП1) і 
його аналоги

• Терапія більшістю ГПП1 і його аналогами у
пацієнтів з ЦД 2 типу знижувало вірогідність
основних несприятливих наслідків серцевих
подій

• Інфузія нативних ГПП1 у пацієнтів з ЦД 1 типу
знижує плазмові рівні ІЛ-6, міжклітинного
фактору адгезії 1 та маркерів оксидативного
стресу.

• Позитивні властивості ГПП1 аналогів для
запобігання серцево-судинних захворювань,
ХХН добре відомі. Використання цих ліків
буде ідеальним вибором у пацієнтів з ЦД, які
мають даний ризик.

Однак розпочинати таку терапію в критичних
ситуаціях не рекомендовано, оскільки
необхідний час для досягнення ефективної
дози



Інгібітори натрій-залежного ко-
транспортеру глюкозози-2 

(інгібітори НЗКТГ2)
• Лікування інгібіторами НЗКТГ2 знижує інфільтрацію 

запальних клітин в артеріях і знижує іРНК експресію 
ФНП, ІЛ-6 та білку хемоатраканту моноцитів 1.

• Лікування інгібіторами НЗКТГ2 може викликати 
кетоацидоз у критично хворих пацієнтів.

• Інгібітори НЗКТГ2 викликають глюкозурію та натрійурію, 
що призводить до осмотичного діурезу і потенційної 
дегідратації та підвищує екскрецію сечової кислоти, що 
може бути фактором ризику гострої ниркової 
недостатності за двома механізмами: кристал-залежним 
та кристал-незалежним

• Використання інгібіторів НЗКТГ2 може призвести до 
зниження ШКФ.



Тіазолідиндіони
• Прийом тіазолідиндіонів

(наприклад, піоглітазон,
розиглітазон) асоціюється з
периферичними набряками, і їх
слід уникати пацієнтам із COVID-
19, у яких гостра серцева
недостатність може
спричинятися поточною
хворобою.

• У метааналізах рандомізованих
випробувань тіазолідиндіонів
для лікування або профілактики
діабету 2 типу ризик розвитку
серцевої недостатності у
пацієнтів, які отримували
тіазолідиндіони, зростав у 1,5-2,1
рази порівняно з плацебо (95%
довірчий інтервал 1,2–2,4 та 1,1–
4.1 відповідно).

• Піоглітазон нещодавно був
запропонований як потенційний варіант
лікування для пацієнтів з COVID-19 .

• Докази in vitro вказують на те, що різні
імунні клітини, включаючи Т-клітини,
дендритні клітини та макрофаги,
експресують гамма-рецептор,
активований проліфератором
пероксисом (PPAR-γ).

• Активація PPAR-γ піоглітазоном, може
інгібувати шлях запального ядерного
фактора (NF) -κB та мітоген-активовану
протеїнкіназу, що сигналізує про
продукцію цитокінів, і тому може ,
пом’якшувати синдром цитокінової бурі,
пов’язаний із COVID-19.

• Однак сприятливий ефект піоглітазону,
який спостерігається в дендритних
клітинах людини in vitro, вимагає
доклінічної та клінічної перевірки перед
будь-якою рекомендацією щодо його
застосування у пацієнтів із COVID-19.



Похідні  сульфонілсечовини

• Використання препаратів цієї групи асоційоване з
підвищеним ризику виникнення тяжкої та тривалої
гіпоглікемії.

• Є досить суперечливі дані щодо впливу препаратів
сульфонілсечовини на пацієнтів з ІМ, але оскільки COVID-
19 сам по собі може викликати ураження міокарду, то
використання цих препаратів може призвести до
збільшення ризику серцевого ураження.

Враховуючи серцево-судинний ризик та ризик важкої 
гіпоглікемії похідних сульфонілсечовини треба уникати у 
госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, особливо тих, що 
потребують інтенсивної терапії



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АНТИДІАБЕТИЧНОЇ 
ТЕРАПІЇ ПРИ COVID-19Висновки
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Якщо у вас є 
запитання - ви
можете з нами 
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Зміна показників фактору 
некрозу пухлин альфа 

у головному мозку щурів з ЧМТ 
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Доповідачі:
С. І. Семененко,

О. В. Марчук, 
О. М. Семененко



Мета та завдання
Оцінка рівня TNF-α в 
тканинах головного мозку 
при моделюванні ЧМТ у 
щурів, а також його зміни на 
тлі терапії блокаторами 
NMDA-рецепторів адемолом
та амантадином сульфатом



Актуальність теми
Цілісна відповідь організму на травматичне
ураження ЦНС здійснюється шляхом взаємодії
нервової, імунної та ендокринної систем, які
використовують для цього схожі сигнальні
молекули та рецепторні мішені
(нейротрансмітери, цитокіни, фактори росту,
гормони).

Виявлення біомаркерів запалення в умовах ЧМТ
може стати цінним фактологічним доповненням
до поліпшення якості прогнозування фіналів
травми головного мозку. Одним із таких маркерів
може бути фактор некрозу пухлин альфа (TNF-α),
який належить до групи прозапальних цитокінів.



Матеріали і методи
Дослідження проведено на білих щурах-самцях масою 160–190 г, які перебували у
стандартних умовах віварію з дотриманням етичних норм проведення
експериментальних досліджень згідно із «Загальними принципами роботи на
тваринах», затвердженими I Національним конгресом з біоетики (Київ, Україна, 2001)
та Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 26.02.2006 р.

Експериментальну модель ЧМТ викликали дією потоку вуглекислого газу під тиском,
що створювали з використанням газобалонного пневматичного пістолета марки
«Байкал МР-654К» (Іжевськ, Російська Федерація, номер сертифіката РОСС RU
МЖ03.В02518) та балонів вуглекислого газу (маса зрідженого СО2 — 12 г) під тиском
(Crosman, США, номер серії 456739). Терапевтичну дію адемолу («Дарниця», Україна; 10
ампул по 5 мл концентрацією 1 мг/мл) на модельній ЧМТ оцінювали при застосуванні
дози 2 мг/кг внутрішньовенно. TNF-α у великих півкулях головного мозку щурів
досліджували методом імуноферментного аналізу.

Кількісні дані обробляли за допомогою програми статистичної обробки StatPlus 2009.
Відмінності вважали статистично значущими при p < 0,05.



Результати
У тварин, яким застосовували 
адемол, вміст TNF-α в тканинах 
мозку виявився меншим на 57,3 % 
(р<0,05), відносно групи 
контрольної патології, його медіана 
становила 0,804 (95% ДІ 0,732-0,844) 
нг / г сухої тканини, а 
персентильний інтервал Р25-Р75 
знаходився в діапазоні 0,763-0,829 
нг / г сухої тканини



Вплив курсової інфузії адемолу та амантадину сульфату на рівень 
фактору некрозу пухлин (TNF-α) у головному мозку щурів на 8-му добу 

черепно-мозкової травми (М±m, n=7)

У псевдооперованих тварин 
медіана вмісту TNF-α в тканині 
мозку становить 0,669 (95% ДІ 
0,638-0,738) нг / г сухої 
тканини, а персентильний
інтервал Р25-Р75 знаходиться в 
діапазоні 0,664-0,733 нг / г 
сухої тканини

Станом на 8 добу після ЧМТ
реєструється вірогідне
зростання рівня TNF-α в
тканині мозку в 2,7 рази
(р<0,05), його медіана
становить 1,85 (95% ДІ 1,80-1,93)
нг / г сухої тканини, а
персентильний інтервал Р25-
Р75 знаходиться в діапазоні
1,83-1,89 нг / г сухої тканини

Дослідні групи

Рівень TNF-α

пг/мл 
гомогената

мозку

нг / г сухої 
тканини

Псевдоперовані тварини + 
0,9% розчин NaCl

34,5±0,86 0,690±0,017

ЧМТ + 0,9 % розчин NaCl 
(контрольна патологія)

93,2±0,82о 1,86±0,02о

ЧМТ + Адемол,
2 мг/кг в/в

39,7±0,90о*# 0,795±0,018 о*#

ЧМТ +
амантадину сульфат,
10 мг/кг в/в

52,3±1,03о* 1,05±0,02о*



Висновки
Одним із патогенетичних механізмів
захисної дії на головний мозок при
ЧМТ є спроможність адемолу
пригнічувати розвиток запальної
реакції в тканинах травматично
ураженого головного мозку шляхом
зменшення рівня TNF-α (р < 0,05)



ДЯКУЄМО ЗА 
УВАГУ

Якщо у вас є 
запитання - ви
можете з нами 
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Цель исследования
Определение путей оптимизации 
расходования средств в условиях 
многопрофильного стационара 
города Алматы.



Актуальность
Рациональное использование лекарственных средств  ‒ 

одна из самых актуальных задач в здравоохранении. Оно 
включает в себя три тесно связанных определения: 
клиническую эффективность, безопасность и 
экономическую эффективность лечения. 

Ведущим механизмом эффективного использования 
средств, выделяемых на лекарственное обеспечение, 
остается фармакоэкономический анализ, позволяющий 
четко обосновывать использование лекарственных средств 
в лечебно - профилактическом учреждений. ABC/VEN -
анализ, как один из универсальных методов, может быть 
использован для ретроспективной оценки расходования 
ресурсов, выделяемых на лекарственное обеспечение. 



Материалы и методы
исследования

В качестве материалов исследования 
были получены данные оперативной и 
бухгалтерской отчетности аптеки 
многопрофильного стационара  города 
Алматы за период с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.  Метод исследования ‒ ABC / 
VEN - анализ.



Результаты
По результатам проведения ABC - и VEN - анализа 

лекарственных препаратов из отчета за период 01.01.2021г. 
– 30.06.2021г.  в одном из крупных многопрофильных 
стационаров города Алматы:  общее количество ЛС по 
международному непатентованному наименованию  –
266, общие затраты - 419 955 091,1 тенге.



Результаты АВС-анализа

Группа Финансовые

затраты на

лекарства (%)

Количество лекарств

наименований %

А 85 41 15

В 10 55 21

С 5 170 64

Итого 100 266 100



Список лекарств, на которые 
потрачено больше средств :

Название ЛС Количество Расходы на ЛС, тг

Натрия хлорид 189762 34188002,95

Йодиксанол 2620 27885131,97

Азацитидин 70 21598048,5

Альбумин 1241 20510989,41

Эноксапарин 18749 20510411,65

Бортезомиб 692 18072881,92

Метоклопрамид 20811 17922735,99



Лекарственные средства, у 
которых нет доказательной базы:

Фосфруктоза - 23097,36 тг
Актовегин [6]– 2925 тг
Оксолин - 206,57 тг 
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Диаграмма1

		Әр санаттағы дәрілердің үлесі (%)		Әр санаттағы дәрілердің үлесі (%)		Әр санаттағы дәрілердің үлесі (%)

		Әрбір санаттағы дәрілерге жұмсалған шығындардың үлесі (%)		Әрбір санаттағы дәрілерге жұмсалған шығындардың үлесі (%)		Әрбір санаттағы дәрілерге жұмсалған шығындардың үлесі (%)
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Лист1

		Столбец1		N (6)		E (58)		V (202)

		Әр санаттағы дәрілердің үлесі (%)		2		22		76

		Әрбір санаттағы дәрілерге жұмсалған шығындардың үлесі (%)		0.3		20		79.7

		Категория 3		3.5		1.8		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Лист1

				N		E		V

		A		0		22		78

		B		2		29		69

		C		3		22		75

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Выводы
Проведенный ABC / VEN - анализ 

выявил рациональность расходования 
финансовых средств, так как в классе А 
отсутствуют препараты категорий N и 
преобладают препараты категорий V.

Рекомендуется снизить 
количество вспомогательных 
лекарственных средств и не 
производить закуп лекарственных 
средств, у которых нет доказательной 
базы.
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Мета та завдання

Оцінка результатів міжнародної
інформації щодо визначення
імунно-протекторних властивостей
вітаміну D



Актуальність
Достатній рівень вітаміну D:

є одним з найважливіших регуляторів
імунітету, в т.ч. проти вірусу грипу;
має важливе значення для активації
інтерферон-залежного
противірусного імунітету (для
профілактики цитокінового шторму =
"синдром сьомого дня" і для
компенсації хронічних коморбідних
патологій) при COVID-19.



Матеріали і методи
аналіз американских, 

європейських та азіатських
наукових джерел



Результати
БУДОВА КОРОНАВІРУСУ

Коронавірус SARS-CoV-2 (геном NC_045512.2 в
базі даних NCBI) - вірус з одноланцюгова РНК,
віріон якої містить спеціальні спайк-білки (від
англ. - spike - шип, вістря, гострий виступ), за
допомогою яких вірус активно взаємодіє з
тканинами організму людини. РНК-віруси
характеризуються високим ступенем мутацій в
порівнянні з ДНК-вмісними вірусами, так як
вірусні РНК-полімерази характеризуються
низьким ступенем виправлення помилок
копіювання РНК (Vanherwegen A.S.)



ВІТАМІН  D та ІМУНІТЕТ

Текст



Життєвий цикл CoV у клітині
хазяїна



Vit. D та COVID-19
Lau та співавт., 2020: дефіцит вітаміну D дуже поширений у пацієнтів із
тяжким перебігом COVID-19.

Alipio та співавт., 2020: підвищення рівня 25(OH)D у сироватці крові може
покращити клінічні результати при COVID-19 (р<0,001).

De Smet і співавт., 2020: у пацієнтів із COVID-19 чоловічої статі
спостерігався помітно вищий відсоток дефіциту вітаміну D, ніж у
чоловіків контрольної групи (67,0% vs 49,2%; p=0,0006).



D’Avolio та співавт., 2020: концентрація 25(OH)D у сироватці
крові нижча в пацієнтів із позитивним результатом ПЛР на SARS-
CoV-2 порівняно з контрольною групою (p=0,004).

Faul і співавт., 2020: у пацієнтів із пневмонією, пов’язаною із -
SARS-CoV-2, початковий рівень 25(OH)D у сироватці крові <30
нмоль/л асоціюється зі значним підвищенням ризику інтубації
(ВР 3,19; 95% ДІ 1,05-9,7; p=0,03).



Vit. D та COVID-19
Ilie та співавт., 2020: середній рівень вітаміну D у кожній із включених до
аналізу країн був чітко пов’язаний із кількістю випадків COVID-19 (p=0,004) і
смертністю від неї (р<0,00001).

Rhodes і співавт., 2020: у країнах, що розташовані нижче 35° північної
широти, спостерігається нижчий рівень смертності від COVID-19, що
опосередковано свідчить про роль вітаміну D.

Daneshkhah і співавт., 2020: коефіцієнт летальності від COVID-19 був
найвищим в Італії, Іспанії та Франції, де спостерігається серйозний дефіцит
вітаміну D порівняно з іншими країнами Європи.



Merzon і співавт., 2020: низький рівень вітаміну D у плазмі крові
пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку COVID-19 (ВР 1,58;
95% ДІ 1,24-2,01; p<0,001) та госпіталізації через це
захворювання (ВР 2,09; 95% ДІ 1,01-4,30; p<0,05).

Pugach і співавт., 2020: поширеність тяжкого дефіциту вітаміну D
(<25 нмоль/л) сильно корелює з рівнем смертності від COVID-
19.



Висновки
1. Вітамін D має значення при вродженому та

набутому імунітеті, модулюючи активність
протизапальних клітин та знижуючи рівні
запальних цитокінів.

2. Дані світових досліджень рекомендують
підтримувати достатній рівень вітаміну D в
цілому, в тому числі й для одного із способів
профілактики COVID-19.



Висновки
1

2
Дані світових досліджень рекомендують
підтримувати достатній рівень вітаміну D в цілому,
в тому числі й для одного із способів профілактики
COVID-19.

Вітамін D має значення при вродженому та
набутому імунітеті, модулюючи активність
протизапальних клітин та знижуючи рівні
запальних цитокінів.
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