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Zasieda Y.

MODERN METHODS OF NON-INFLAMMATORY CHRONIC 
PELVIC PAIN SYNDROME TREATMENT
“Men’s health” clinic, Kyiv, Ukraine

Засєда Ю.І.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ НЕЗАПАЛЬНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

Клініка «Чоловіче здоров’я», Київ, Україна

SUMMARY Relevance.  Today there is an additional progressive option to apply into the non-inflamma-
tory CPPS, which is presented by regenerative medicine and specifically platelet-rich plasma 
(PRP) treatment.
Aim – to evaluate efficacy of PRP treatment in combination with pharmacotherapy and ESWT 
for non-inflammatory CPPS.
Materials and methods. Prospective study was conducted in a group of 40 outpatients with di-
agnosis of non-inflammatory chronic pelvic pain syndrome in Men’s Health Clinic (Kyiv, Ukraine). 
Mean age was equal to 46.4±10.2. The set of specific examinations included: trans-rectal pros-
tate scanning, prostate secret sample analysis, visual analogue pain scale (VAS), International 
Prostate Symptom Score (IPSS) and International Index of Erectile Function (IIEF-5).
Results. Study results showed that there are significant differences in mean VAS scores in time 
point at 28-th day of treatment where patients of MG demonstrated lower pain level (p<0.05) 
than patients of CG, meanwhile both groups had significant (p<0.05) decrease of pain levels in 
comparison with initial data. In 3 months after treatment, we could see elevation of pain in CG 
to the level that have no significant differences with initial data, while patients of MG still have 
significantly lower pain level, but difference between groups come insignificant.
IPSS levels at 28-th day of treatment showed significant (p<0.05) efficacy (bringing symptoms 
from moderate to mild level) in both groups with lack of difference between them. Such situa-
tion was observer also in 3 months after treatment with slight increase of symptom intensity in 
both MG and CG. In 6 months after treatment, we have registered elevation of IPSS mean score 
in CG up to the level of insignificant difference with initial data.
IIEF-5 data showed significant (p<0.05) improvement of symptoms at 28-th day of treatment 
in both CG and MG without significant difference between groups. In 3 months after treatment, 
we observed that in CG the level of symptoms raised to the level that have insignificant differ-
ence with initial data, but in MG the improvement was still significant. The same situation was 
observed in 6 months after treatment.
Conclusions. The efficacy of PRP treatment in combination with pharmacotherapy and ESWT 
for non-inflammatory CPPS was evaluated. Significant clinical effects were found both for PRP 
combination with ESWT and NSAID and just ESWT and NSAID directly after course of treatment, 
meanwhile in 3 and 6 months after treatment the results start to show difference in favor of PRP 
inclusion.

Key words: chronic pelvic pain syndrome, platelet-rich plasma, prostatic symptoms.
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Relevance. Chronic pelvic pain syndrome 
(CPPS) remains one of unsolved problems of 
andro-urology. The epidemiology of CPPS is 
dramatic in comparison with any specific med-
ical condition. Disorder could be met in range 
between 2% and 12% of male population over 
the lifespan and seems to be positively cor-
related with economic prosperity and general 
life quality in population. The impact of CPPS 
on wellbeing could be estimated through its 
symptoms that include persistent pelvic floor, 
perineal, genital and sometimes abdominal 
and lower back pain, frequent urination, erec-
tile difficulty, sexual dysfunction, chronic fa-
tigue [1, 6].

There are several main hypotheses on 
this pathology, but non on them seem to pre-
tend on full description of pathogenesis as 
well as optimal treatment approach. Today 
the relation with chronic prostate inflamma-
tion is the most perspective approach to un-
derstanding of male CPPS, but in case of 
non-inflammatory condition, there is the 
place in CPPS pathogenesis for violations of 
central and peripheral nociception, hormonal 
dysregulation, psychological and psycho-
pathological factors [1, 3, 5, 6].

Modern approaches to the non-inflam-
matory CPPS treatment include various phar-
macological and physiotherapeutic solutions, 
but none of them reach absolute efficacy. 
Among most reliable are α-blockers, and an-
ti-inflammatory drugs, neuroleptics, antide-
pressants, phytotherapy, extracorporeal 
shock-wave therapy (ESWT), neuromodula-
tion, pelvic floor training, manual therapy, acu-
puncture, psychological and psychotherapeu-
tic sessions [1, 2, 3, 4, 7, 9, 10].

Today there is an additional progressive 
option to apply into the non-inflammatory 
CPPS, which is presented by regenerative 
medicine and specifically platelet-rich plasma 
(PRP) treatment. This method had shown ex-
cellent results in chronic inflammation and 
pain treatment in field of andro-urology. The 
PRP effects are based on stimulation of neo-
vascularization processes (due to endothelial 
progenitor cells stimulation and local mesen-
chymal stem cells activation) and correction of 

endothelial dysfunction (by optimization of 
the endothelial and neuronal NO-synthases 
production while also having pronounced an-
ti-inflammatory and analgesic effects provided 
by LI-6, LI-8 and CCL2 local inhibition [4, 8].

Application of regenerative medicine 
methods on non-inflammatory CPPS seems to 
be a perspective solution for combined treat-
ment of this disorder.

Aim – to evaluate efficacy of PRP treat-
ment in combination with pharmacotherapy 
and ESWT for non-inflammatory CPPS.

Materials and methods. Prospective 
study was conducted in a group of 40 outpa-
tients with diagnosis of non-inflammatory 
chronic pelvic pain syndrome in Men’s Health 
Clinic (Kyiv, Ukraine). Mean age was equal to 
46.4±10.2.

The following exclusion criteria were 
used:

– Prostate inflammation (excluded by 
trans-rectal prostate scanning and pros-
tate secret sample analysis);

– Sexually transmitted diseases (excluded 
by PCR reaction);

– Ongoing bacterial infection of urinary 
tract (excluded by urine sample analysis);

– Major system pathology (excluded by 
general examination and medical history 
analysis);

– Coagulopathy (excluded by blood sample 
analysis).

The set of specific examinations included: 
trans-rectal prostate scanning, prostate secret 
sample analysis, visual analogue pain scale 
(VAS), International Prostate Symptom Score 
(IPSS) and International Index of Erectile Func-
tion (IIEF-5). The results were statistically com-
pared by student’s t-test.

Results. Study population was random-
ized into two symmetric groups:

– Main group (MG) – 20 patients who un-
derwent combined treatment with ESWT, 
PRP, non-steroid anti-inflammatory drugs 
(NSAID) and with prostate-protective 
supplements.

– Control group (CG) – 20 patients who un-
derwent same treatment without PRP.
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ESWT was provided in focus mode with 
search of pain trigger technique. The shock-
wave characteristics were following: 3000 
strikes, frequency 3 Hz, total power up to 0.35 
mJ/mm2 (Storz Medical Duolith SD1 device). 
Treatment course lasts 28 days (4 weeks) with 2 
sessions (10 min. each) weekly (8 sessions total).

PRP sessions were provided by multifocal 
(4 spots) periprostatic injections of 2 ml PRP 
made through pelvic floor by perineal access. 
Treatment course lasts 28 days (4 weeks) with 
2 sessions weekly (8 sessions total) performed 
before ESWT sessions.

NSAID treatment was provided by stan-
dardized drugs prescribed in standard effec-
tive daily dosage for 28 days.

The results of the study were analyzed in 
3 time points with VAS, IPSS and IIEF-5 instru-
ments:

a) 28-th day of treatment (after the last 
session);

b) 3 months after the finish of treatment 
course;

c) 6 months after the finish of treatment 
course.

VAS results are presented in table 1.

Table 1
Treatment effects comparison in MG and CG

VAS results

Score (mean) Initial 28-th day 3 months 6 months

MG CG MG CG MG CG MG CG

Pain intensity 6.2±1.1 6.3±1.2 2.6±0.4a/b 3.8±0.5b 3.4±0.8a 4.0±1.1 3.3±0.9a 4.6±0.9

IPSS results

Total score 18.2±2.4 16.6±2.7 5.3±1.7a 5.2±1.5a 7.3±2.6a 9.2±1.9a 8.6±2.4a 11.3±2.5

IIEF-5 results

Total score 8.4±1.4 9.9±1.6 17.2±1.3a 16.2±1.4a 15.3±1.6a 12.2±1.7 15.6±1.7a 12.3±1.5

a – p<0.05 with initial score, b – p<0.05 between groups in specific time point.

Study results showed that there are signif-
icant differences in mean VAS scores in time 
point at 28-th day of treatment where patients 
of MG demonstrated lower pain level (p<0.05) 
than patients of CG, meanwhile both groups 
had significant (p<0.05) decrease of pain levels 
in comparison with initial data. In 3 months af-
ter treatment, we could see elevation of pain in 
CG to the level that have no significant differ-
ences with initial data, while patients of MG 
still have significantly lower pain level, but dif-
ference between groups come insignificant. 
The same tendency remained in 6 months af-
ter treatment. VAS score analysis showed the 
benefits of PRP inclusion both for immediate 
and long-term pain management in study 
population.

IPSS levels at 28-th day of treatment 
showed significant (p<0.05) efficacy (bringing 
symptoms from moderate to mild level) in 

both groups with lack of difference between 
them. Such situation was observer also in 3 
months after treatment with slight increase of 
symptom intensity in both MG and CG. In 6 
months after treatment, we have registered el-
evation of IPSS mean score in CG up to the lev-
el of insignificant difference with initial data. 
IPSS data have shown that PRP combination 
with ESWT and NSAID associated with long-
term improvement of prostate symptoms 
while have same efficacy as just combination 
of ESWT and NSAID up to 3 months after treat-
ment.

IIEF-5 data showed significant (p<0.05) 
improvement of symptoms at 28-th day of 
treatment in both CG and MG without signifi-
cant difference between groups. In 3 months 
after treatment, we observed that in CG the 
level of symptoms raised to the level that have 
insignificant difference with initial data, but in 
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MG the improvement was still significant. The 
same situation was observed in 6 months after 
treatment. IIEF-5 data have shown that PRP 
combination with ESWT and NSAID is associat-
ed with long-term improvement of erectile 
function having better results than just ESWT 
and NSAID, in 3 and 6 months after treatment.

Thus, inclusion of PRP to treatment course 
of non-inflammatory CPPS seen to have clear 
positive effects in direct pain management 
and long-term control of prostatic symptoms 
and erectile function violations.

Conclusions. The efficacy of PRP treat-
ment in combination with pharmacotherapy 
and ESWT for non-inflammatory CPPS was 
evaluated. Significant clinical effects were 
found both for PRP combination with ESWT 

and NSAID and just ESWT and NSAID directly 
after course of treatment, meanwhile in 3 and 
6 months after treatment the results start to 
show difference in favor of PRP inclusion.

According to VAS scale, the benefits of 
PRP inclusion were observed both for immedi-
ate and long-term pain management in study 
population. According to IPSS, PRP combina-
tion with ESWT and NSAID is associated with 
long-term improvement of prostate symptoms 
while have same efficacy as just combination 
of ESWT, NSAID and up to 3 months after treat-
ment. According to IIEF-5, PRP combination 
with ESWT and NSAID is associated with long-
term improvement of erectile function having 
better results than just ESWT and NSAID, in 3 
and 6 months after treatment.
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РЕЗЮМЕ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ 
ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ 

НЕЗАПАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Засєда Ю.І.
Клініка «Чоловіче здоров’я», Київ, Україна

Актуальність. На сьогодні існує додатко-
вий прогресивний варіант втручання при 

незапальному синдромі хронічного тазового 
болю (СХТБ), який представлений у контек-
сті регенеративної медицини використан-
ням аутоплазми, збагаченої тромбоцитар-
ними факторам росту (АЗТФР).
Мета – оцінити ефективність лікування 
АЗТФР у поєднанні з фармакотерапією та 
екстракорпоральною ударно-хвильовою те-
рапією при незапальному СХТБ.
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Матеріали та методи. Проспективне до-
слідження проведено у групі з 40 амбулатор-
них пацієнтів з діагнозом синдром неза-
пального хронічного тазового болю в клініці 
«Чоловіче здоров’я» (Київ, Україна). Середній 
вік дорівнював 46,4±10,2. Набір спеціальних 
обстежень включав: трансректальне ска-
нування передміхурової залози, аналіз зраз-
ків секрету простати, візуально-аналогову 
шкалу болю (VAS), Міжнародну оцінку симп-
томів простати (IPSS) та Міжнародний ін-
декс еректильної функції (IIEF-5).
Результати. Результати дослідження по-
казали, що існують достовірні відмінності 
середніх балів за VAS на 28-й день лікування, 
коли пацієнти з основної групи (ОГ) демон-
стрували нижчий рівень болю (p<0,05), ніж 
пацієнти з групи порівняння (ГП), в той час як 
обидві групи мали значущі (p<0,05) зниження 
рівня болю в порівнянні з вихідними даними. 
Через 3 місяці після лікування ми могли помі-
тити підвищення болю в ГП до рівня, який не 
має суттєвих відмінностей від вихідних да-
них, в той час як у пацієнтів з ОГ рівень болю 
все ще був достовірно нижчий, але різниця 
між групами була статистично не значу-
щою.
Рівні IPSS на 28-й день лікування показали 
значну (p<0,05) ефективність (зниження рів-
ня прояву симптомів від помірного до лег-
кого) в обох групах з відсутністю різниці між 

ними. Така ситуація спостерігалася також 
через 3 місяці після лікування з незначним 
збільшенням інтенсивності симптомів як в 
ОГ, так і в ГП. Через 6 місяців після лікування 
ми зареєстрували підвищення середнього 
бала IPSS у ГП до рівня незначної різниці з ви-
хідними даними.
Дані IIEF-5 показали достовірне (p<0,05) по-
ліпшення симптомів на 28-й день лікування 
як у ОГ, так і в ГП без достовірної різниці між 
групами. Через 3 місяці після лікування ми по-
мітили, що в ГП рівень симптомів підвищив-
ся до рівня, який незначно відрізняється від 
вихідних даних, але в ОГ поліпшення все ще 
було значним. Така ж ситуація спостерігала-
ся через 6 місяців після лікування
Висновки. Оцінено ефективність лікування 
АЗТФР у поєднанні з фармакотерапією НПВС 
та ударно-хвильовою терапією для неза-
пального СХТБ. Значні клінічні ефекти були 
виявлені як для комбінації з АЗТФР, так і без 
АЗТФР, безпосередньо після курсу лікування, в 
той час як через 3 та 6 місяців після лікування 
результати починають показувати різницю 
на користь включення АЗТФР у терапевтич-
ну модель.
Ключові слова: синдром хронічного тазово-
го болю, аутоплазма збагачена тромбоци-
тарними факторам росту, симптоми про-
статиту.
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STRUCTURED PSYCHODIAGNOSTIC INTERVIEW IN 
PATIENTS WITH BODILY DYSPHORIA (IN CONTEXT  
OF INTERNET COMMUNICATION)
Zaporizhzhia State Medical University

Дьома І.С., Городокін А.Д., Столяренко А.М.

СТРУКТУРОВАНЕ ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ІНТЕРВ’Ю ПАЦІЄНТІВ З ТІЛЕСНОЮ ДИСФОРІЄЮ 
(В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНЕТ СПІЛКУВАННЯ)

Запорізький державний медичний університет

SUMMARY Relevance. Psychological study of the phenomenon of “bodily dysphoria” as a distress caused 
by abnormal-negative perception of one’s own body. Elaboration of the concept of “bodily 
dysphoria” requires the establishment of biographical, family, traumatic, social, introspective 
and behavioral characteristics of a distress.
Aim. To develop the structure of clinical psychodiagnostic’s interview for body-associated dis-
tress systematization in patients with gender dysphoria, body dysmorphic disorder and eating 
disorders.
Materials and methods. Perspective study took place in period of 2018-2021 on the contingent 
of 116 patients with main diagnosis of GD (36 patients), BDD (38 patients) and ED (42 patients) 
who were enrolled into the study as volunteers both and underwent semi-structured personal 
(31 cases) or online-interview (85 cases).
Results. In our approach we used 3 basic affective reactions: frustration (described as a heavy 
feeling of the need to change the existing circumstances when it is impossible, which is associat-
ed with despair, a sense of hopelessness), anxiety (described as an expectation of negative con-
sequences) and adversion (described as disgust, emotional rejection of existing circumstances).
Conclusions. The structured psychodiagnostic interview for distress pattern recognition was 
developed basing on the psychological study of 116 patients with gender dysphoria, eating dis-
orders and body dysmorphic disorder.
Study population was examined by clinical psychologist and underwent testing for internet ad-
diction that showed levels of addictive pattern of internet use: 66.7% in GD patients; 71.4% in 
BDD patients; 63.1% in ED patients.
Created the structure of 13 distinct distress categories that analysed by 146 questions, which are 
aimed to recognize possible personal reactions to correspondent “triggers”. Possible emotional 
reactions were classified to 3 negative categories – adversion, frustration and anxiety; 1 neutral 
category and 1 positive category – pleasure. General analysis of distress patterns showed that 
GD could be characterized as equally presented by all 3 negative categories (adversion, frustra-
tion and anxiety); ED presented by anxiety and frustration, BDD presented mostly by adversion 
and frustration.

Key words:  bodily dysphoria, gender dysphoria, body dysmorphic disorder, dysmorphophobia, eating 
disorders.
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Relevance. The term “dysphoria”, having 
lost its traditional psychopathological unique-
ness because of its use to define a person’s re-
jection of its gender role and sexual features – 
“gender dysphoria”. Dysphoria gained an 
additional meaning, indicating psychological 
distress, the source is immanent, meanwhile, 
in a psychiatric clinic there is conditional class 
pathology, the basic manifestation of which is 
a distress associated with person’s own body 
perception. In addition to gender dysphoria 
(GD) it’s: body dysmorphic disorder (BDD) and, 
to the certain extent, eating disorders (ED) – 
anorexia nervosa and orthorexia [2, 4, 5, 6, 7].

These variants of psychopathological dis-
orders presented by specific ideas, centered 
on the negative perception of one’s own body 
and characterized by intense affective stress, 
which cannot be unambiguously attributed to 
delusional or dominant. The study on this class 
of disorders demonstrates the significance of 
biographical and family factors, and their 
treatment is focused on psychological and 
psychotherapeutic interventions. And individ-
uals who have successfully undergone diag-
nostic procedures, psychological interventions 
or treatment (if it was desired) continue to 
show a certain level of specific distress in con-
trolling its behavioral implementation also 
through internet communication [2, 4, 6, 7, 8].

The abovementioned necessitates a psy-
chological study of the phenomenon of “bodi-

ly dysphoria” as a distress caused by abnor-
mal-negative perception of one’s own body. 
Elaboration of the concept of “bodily dyspho-
ria” requires the establishment of biographical, 
family, traumatic, social, introspective and be-
havioral characteristics of persons with GD, 
BDD and ED.

Aim. To develop the structure of clinical 
psychodiagnostics interview for body-associ-
ated distress systematization in patients with 
gender dysphoria, body dysmorphic disorder 
and eating disorders.

Materials and methods. Perspective 
study took place in period of 2018-2021 on the 
contingent of 116 patients with main diagnosis 
of GD (36 patients), BDD (38 patients) and ED  
(42 patients) who were enrolled into the study 
as volunteers both and underwent semi-struc-
tured personal (31 cases) or online-interview 
(85 cases). Study was designed and conducted 
on the base of the department of psychiatry, 
psychotherapy, general and medical psycholo-
gy of Zaporizhzhya State Medical University. 
Study relied on psychodiagnostic method, in-
cluding semi-structured psychodiagnostic in-
terview and Kimberly Young internet addiction 
questionnaire [1, 2].

According to Kimberly Young internet ad-
diction questionnaire the distribution of inter-
net-addiction levels across study groups were 
following (Table 1).

Table 1
The distribution of internet-addiction levels in patients with GD, BDD and ED

GD BDD ED

Addictive pattern of internet use 24 (66.7%) 30 (71.4%) 24 (63.1%)

Signs of addictive pattern of internet use 8 (22.2%) 7 (16.7%) 5 (13.1%)

Normal pattern of internet use 4 (11.1%) 5 (11.9%) 9 (23.8%)

Results. Psychological problematization 
of the concept of bodily dysphoria is impossi-
ble without systematizing the elements of dis-
tress that is present in patients with GD, BDD 
and ED. In our approach we used 3 basic affec-
tive reactions: frustration (described as a heavy 
feeling of the need to change the existing cir-
cumstances when it is impossible, which is as-

sociated with despair, a sense of hopeless-
ness), anxiety (described as an expectation of 
negative consequences) and adversion (de-
scribed as a disgust, emotional rejection of ex-
isting circumstances).

Basing on psych diagnostic’s interview 
experience we formulated pool of 146 ques-
tions, that are aimed to find exact patterns of 
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body-related distress in study population that 
reflect 13 core elements of body-related dis-
tress: morphological, functional, family, soma-
toaffective, prospective, sexual, invective, he-
donistic, competitive, attributive, social, 
appellate, aesthetic.

1. Morphological (table 2): emotional re-
actions to the body structure peculiarities (its 
somatometric indicators, general muscle de-
velopment, shape and proportions) or its indi-
vidual elements (sexual characteristics, body 
members, its particular zones).

Table 2

Questions set for morphological component of bodily dysphoria

What feelings do you experience concerning … ? fr an av n pl
your height
your body weight
your figure
the proportions of your body
the symmetry of your body
the development of your skeletal muscles
your genitals
your primary sexual characteristics
your secondary sexual characteristics
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.

As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above showed 
tendencies in GD, ED and BDD. GD: manifesta-
tions of significant hostility to one’s own body, 
aversion to the genitals, a strong desire to get 
rid of or prevent the development of primary 
and secondary biologically determined sexual 
characteristics. ED: excessive concern about 
weight and body shape, strong anxiety to-
wards weight gain. BDD: pronounced emo-

tional fixation on appearance, aversion to cer-
tain parts of the body, dissatisfaction with 
muscle development, which causes clinically 
significant discomfort.

2. Functional (table 3): emotional reactions 
to physiological manifestations (sexual arousal, 
sweating), physical parameters (muscle and 
subcutaneous fat development, strength, en-
durance), the presence and ability to imple-
ment functions (menstrual, reproductive).

Table 3

Questions set for functional component of bodily dysphoria

What feelings do you experience concerning … ? fr an av n pl
manifestations of sexual arousal of your body
the presence / absence of your menstrual cycle
the possibility / impossibility of pregnancy and childbirth
the formation of fat deposits in you
the development of muscular hypertrophy
sweating and having sebum on your skin
your physical strength, endurance, agility
the timbre of your voice
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.
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As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above showed 
tendencies in GD, ED and BDD. GD: dissatisfac-
tion with the voice tone, characteristic of the 
biological sex muscle and/or fat deposits de-
velopment, significant discomfort due to the 
presence of menstrual (in women) and repro-
ductive functions. ED: a concern about the ab-
sence of menstruation / menstrual irregulari-

ties and, consequently, the impossibility of 
pregnancy, fear of developing fat deposits in 
the form of obsessions and overvalued ideas. 
BDD: a concern about general muscle devel-
opment, the desire to increase muscle mass, 
physical strength and endurance.

3. Family (table 4): emotional reactions to 
family role (current and future) and family rela-
tions.

Table 4

Questions set for family component of bodily dysphoria

What feelings do you experience concerning … ? fr an av n pl
family role of son / daughter
family role of man / woman
family role of mother / father
family role of grandfather / grandmother
family role of brother / sister
communication with your father
communication with your mother
communication with your brother
communication with your sister
communication with your son
communication with your daughter
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.

As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above showed 
tendencies in GD, ED and BDD. GD: a persistent 
desire for family roles of the opposite sex, 
manifestations of impaired intra-family com-
munication. ED: general concern about family 

relations. BDD: manifestations of family malad-
aptation.

4. Somatoaffective (table 5): affective re-
actions that occur due to somatic factors (hor-
monal status, exercise, changes in the devel-
opment of fat layer and muscle).

Table 5

Questions set for somatoaffective component of bodily dysphoria
What feelings do you experience concerning emotional state … ? fr an av n pl
associated with the menstrual cycle
when you feel hungry
in sexual dissatisfaction
during intense physical training
when it is impossible to exercise
during weight loss
during weight gain
when losing skeletal muscle mass
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.
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As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above showed 
tendencies in GD, ED and BDD. GD: a clinically 
significant discomfort associated with the 
menstrual cycle. ED: anxiety about menstrual 
irregularities, pleasure in feeling hungry, in-
tense exercise and weight loss, severe anxiety 
when gaining weight. BDD: the desire for ex-
cessive physical activity, weight gain by in-

creasing muscle development, anxiety in case 
of inability to exercise, significant discomfort 
in case of loss of skeletal muscle mass.

5. Prospective (table 6): dissatisfaction 
with the prospect of developing your own 
body associated with biological sex, dissatis-
faction with changes in physical parameters 
and implementation of sexual and reproduc-
tive functions.

Table 6

Questions set for prospective component of bodily dysphoria

What feelings do you experience concerning … ? fr an av n pl
the prospect of your body developing according to biological sex
the prospect of weight loss
the prospect of you to gain extra body weight
the prospect of you playing the role of a man or a woman
perspective of pregnancy (its impossibility)
the prospect of you giving birth to a child (impossibility of this)
the prospect of the extinction of sexual desire
the prospect of losing physical shape
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.

As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above showed 
tendencies in GD, ED and BDD. GD: dissatisfac-
tion with the development of primary and sec-
ondary sexual characteristics according to bio-
logical sex, concern about the possibility of 
extinction of sexual desire, severe discomfort 
about the possibility of pregnancy and child-
birth. ED: an obsessive desire to lose weight 
and significant anxiety about the possibility of 

gaining extra weight and losing physical 
shape, dissatisfaction with the prospect of ex-
tinction of sexual desire and the impossibility 
of pregnancy. BDD: the desire to gain extra 
weight through skeletal muscle, anxiety about 
the possibility of losing physical shape.

6. Sexual (table 7): emotional reactions to 
the possibilities of sexual interaction (arousal, 
manifestation of a dominant or submissive role, 
the implementation of desired sexual practices).

Table 7

Questions set for sexual component of bodily dysphoria

What feelings do you experience concerning … ? fr an av n pl
dominant role in sexual interaction
submissive role in sexual interaction
the possibility of obtaining the desired sexual partner
the possibility of implementing desired sexual practices
the possibility of sexual arousal
perception of you as a sexual object
opportunity for sexual self-stimulation
the ability to use the desired "sex toys"
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.
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As the result of structured psychodiagnos-
tic interview with questions above showed ten-
dencies in GD, ED and BDD. GD: the inability to 
perform the desired form of sexual interaction 
and / or self-stimulation, including due to aver-
sion to one’s own genitals. ED: general concern 
about a decrease in libido. BDD: general con-
cern about not being able to fulfil sexual needs.

7. Invective (table 8): dissatisfaction 
with the social response to the peculiarities 
of their own body (parameters of physical 
shape, clothing and hair, manifestation  
of sexual characteristics of biological and op-
posite sex, sexual and gastronomic pre-
ferences).

Table 8

Questions set for invective component of bodily dysphoria

What feelings do you experience concerning 
condemnation by strangers … ? fr an av n pl

of your figure
of your body weight
of your hairstyle and hair colour
of your body modifications
emphasising the sexual characteristics of your sex
of you imitating sexual characteristics of the opposite sex
for emphasizing your manners
of the style of your clothes
of your sexual behaviour
of your eating habits
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.

As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above 
showed tendencies in GD, ED and BDD. GD: 
general concern about the reaction of others 
to any manifestations of gender role. ED: 
general concern about the social response to 
body features and bodily modifications. BDD: 

a pronounced discomfort about the imagi-
nary condemnation of appearance (size and 
shape of the body and its parts) by others.

8. Hedonistic (table 9): the presence of 
restrictions on pleasure (gastronomic, sub-
stantial, sexual, aesthetic).

Table 9

Questions set for hedonistic component of bodily dysphoria
What feelings do you experience concerning the 
ability to enjoy… ?

fr an av n pl

food
alcohol
tobacco
drugs
sexual intercourse
sexual self-stimulation
the look of your own body
the growth of physical capabilities
the modifications of your own body
the acquiring of the desired image
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.
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As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above showed 
tendencies in GD, ED and BDD. GD: the inabili-
ty to enjoy the appearance of one’s own body, 
sexual interaction and self-stimulation, the de-
sire to modify one’s own body in accordance 
with gender identity. ED: the lack of pleasure 
in eating, enjoying the changes in one’s body 
associated with weight loss. BDD: a pro-
nounced discomfort due to the inability to get 

pleasure from appearance and sexual interac-
tion, pleasure from modifications of one’s own 
body (muscle development, growth of physi-
cal capabilities), associated with approaching 
the desired image.

9. Competitive (table 10): dissatisfaction 
with competitive opportunities (in the forma-
tion of relationships, professional and personal 
realization) when comparing themselves with 
individuals of their own social group.

Table 10

Questions set for competitive component of bodily dysphoria

What feelings do you experience concerning … ? fr an av n pl
ability to find friends compared to others
ability to find a sexual partner compared to others
ability to get the desired job compared to others
ability for aggression manifestation compared to peers
ability to take part in contests and competitions
ability to receive sexual attention from others
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.

As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above showed 
tendencies in GD, ED and BDD. GD: dissatisfac-
tion with personal and professional opportu-
nities, compared to others. ED: a concern 
about one’s own competitiveness, reduced 
motivation for social interaction and profes-

sional realization. BDD: a clinically significant 
discomfort due to impaired social and profes-
sional functioning.

10. Attributive (table 11): dissatisfaction 
with the inability to use external attributes 
(clothing and accessories, hair, makeup, aes-
thetic and cosmetic procedures).

Table 11

Questions set for attributive component of bodily dysphoria

What feelings does the possibility or impossibility of … 
evoke in you?

fr an av n pl

wearing jewellery
wearing a manicure
having the desired hairstyle
having a tattoo or scar
having a piercing
having implants
receiving cosmetic surgery services
wearing desired items of clothing
wearing the desired shoes
wearing the desired makeup
receiving the desired cosmetic services
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.
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As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above 
showed tendencies in GD, ED and BDD. GD: 
expressed dissatisfaction with the presence 
of obstacles to wearing the desired items of 
clothing, footwear and other accessories, as 
well as makeup, manicures, hairstyles, tat-
toos. Concern about the difficulty of obtain-

ing the desired surgical and cosmetic proce-
dures. ED and BDD: manifestations of concern 
about the inability to wear the desired clothes 
and accessories due to their discrepancy with 
the desired image.

11. Social (table 12): dissatisfaction with 
social status in relation to biological sex and its 
prospects.

Table 12

Questions set for social component of bodily dysphoria

What feelings does the possibility or impossibility of … 
evoke in you?

fr an av n pl

visiting the toilet / changing room / shower of the desired sex
enrolment in a sports group of the desired sex
staying in a hostel / hotel in one room with persons of the 
desired sex
self-realization in sports or hobbies that have strong gender 
associations
holding a position that has stable gender associations
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.

As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above showed 
tendencies in GD, ED and BDD. GD: a pro-
nounced discomfort due to the inability to 
function in accordance with gender identity. 
Concern about the difficulty of obtaining the 
desired surgical and cosmetic procedures. ED 

and BDD: significant discomfort in the social 
sphere due to concerns about appearance, 
avoidant behaviour.

12. Appeal (table 13): emotional reactions 
to appeals (according to biological sex, age, 
real name and pseudonym, profession, ap-
pearance and disease).

Table 13

Questions set for appeal component of bodily dysphoria

What feelings does the appealing to you … evoke in you? fr an av n pl
on the basis of your biological sex
on the basis of your age
by your real name
by pseudonym
Based on your profession
on the grounds of appearance
with sexual connotation
based on your disease
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.

As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above 
showed tendencies in GD, ED and BDD. GD: 
dissatisfaction with being addressed by bio-
logical sex, real name and appearance that 
do not correspond to gender identity. ED and 
BDD: discomfort when using appeals that 

criticize the appearance or focus on the  
disease.

13. Aesthetic (table 14): emotional state 
regarding the appearance of your own body 
(development of muscles and fat layer, hair 
growth) and its individual elements (facial  
features, feet, hands).



20 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(14-15) 2022

Table 14

Questions set for aesthetic component of bodily dysphoria

What feelings do you experience concerning … ? fr an av n pl
the smell of your body
facial features
facial hair growth
hair growth on the head
body hair growth
hair growth on the extremities
hair growth in the genital area
areas of excess subcutaneous fat
muscle hypertrophy
the size of the feet
hands shape
frustration; anxiety; aversion; neutral; pleasure.

As the result of structured psychodiag-
nostic interview with questions above showed 
tendencies in GD, ED and BDD. GD: dissatisfac-
tion with the genetically determined type of 
hair growth and distribution of subcutaneous 
fat, as well as certain parts of the body and fa-
cial features. ED: concern about the manifesta-
tions of hirsutism or the appearance of downy 
hair, expressed dissatisfaction with areas of 

excess subcutaneous fat. BDD: general con-
cern about the size and shape of the body, de-
velopment of muscles and appearance of cer-
tain elements of the body and facial features.

Summing up the results of structured 
psychodiagnostic interview the patterns of 
dominating affective reactions through com-
ponents of bodily dysphoria were formulated 
(table 15.)

Table 15

Patterns of dominating affective reactions through components of bodily dysphoria

Bodily dysphoria component GD ED BDD
Morphologic Adversion Anxiety Adversion
Functional Anxiety Anxiety Adversion
Family Frustration Frustration Adversion
Somatoaffective Adversion Anxiety Adversion
Prospective Adversion Frustration Adversion
Sexual Anxiety Anxiety Frustration
Invective Anxiety Anxiety Anxiety
Hedonistic Frustration Frustration Frustration
Competitive Anxiety Anxiety Frustration
Attributive Anxiety Anxiety Frustration
Social Frustration Frustration Frustration
Appellate Anxiety Anxiety Adversion
Aesthetic Frustration Frustration Adversion

*Anxiety (white), frustration (light-gray), adversion (dark-gray)
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According to obtained data we could 
summarize the difference of distress patterns 
in patients with GD, ED and BDD. Where GD 
could be characterized in general as equally 
presented by adversion, frustration and anxi-
ety, ED presented by anxiety and frustration, 
BDD presented mostly by adversion and frus-
tration. There is a necessity of detailed analysis 
of abovementioned patterns in context of dis-
tinct categories of distress with proper quanti-
fication which will be done in our following 
studies.

Conclusions. The structured psychodiag-
nostic interview for distress pattern recogni-
tion was developed basing on the psychologi-
cal study of 116 patients with gender 
dysphoria, eating disorders and body dysmor-
phic disorder.

Study population was examined by clinical 
psychologist and underwent testing for inter-
net addiction that showed levels of addictive 
pattern of internet use: 66.7% in GD patients; 
71.4% in BDD patients; 63.1% in ED patients.

Created the structure of 13 distinct distress 
categories that analysed by 146 questions, 
which are aimed to recognize possible personal 
reactions to correspondent “triggers”. Possible 
emotional reactions were classified to 3 nega-
tive categories – adversion, frustration and  
anxiety; 1 neutral category and 1 positive cate-
gory – pleasure. General analysis of distress pat-
terns showed that GD could be characterized as 
equally presented by all 3 negative categories 
(adversion, frustration and anxiety); ED present-
ed by anxiety and frustration, BDD presented 
mostly by adversion and frustration.

REFERENCES:

1. Brand M, Laier C, Young KS. Internet addiction: coping styles, expectancies, and treatment implications. Front Psychol. 2014 Nov 
11;5:1256.

2. Cerea S, Bottesi G, Grisham JR, Ghisi M. Body dysmorphic disorder and its associated psychological and psychopathological features in 
an Italian community sample. Int J Psychiatry Clin Pract. 2018 Sep;22(3):206-214.

3. Chugunov V., Gorodokin А., Shcherbina V., Skripnik А. Патоконативні комунікативні стереотипи інтернет-залежності в учасників 
анонімних інтернет-спільнот. Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2016 Nov; 3(1): 85-91.

4. Feusner JD, Dervisic J, Kosidou K, Dhejne C, Bookheimer S, Savic I. Female-to-Male Transsexual Individuals Demonstrate Different Own 
Body Identification. Arch Sex Behav. 2016 Apr;45(3):525-36.

5. Goodson JL, Kingsbury MA. What’s in a name? Considerations of homologies and nomenclature for vertebrate social behavior networks. 
Horm Behav. 2013 Jun;64(1):103-12.

6. Holland G, Tiggemann M. A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating 
outcomes. Body Image. 2016 Jun;17:100-10.

7. Morrison MA, Morrison TG, Sager CL. Does body satisfaction differ between gay men and lesbian women and heterosexual men and 
women? A meta-analytic review. Body Image. 2004 May;1(2):127-38.

8. Nicholls D, Bryant-Waugh R. Eating disorders of infancy and childhood: definition, symptomatology, epidemiology, and comorbidity. 
Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2009 Jan;18(1):17-30.

РЕЗЮМЕ
СТРУКТУРОВАНЕ ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ 

ІНТЕРВ’Ю ПАЦІЄНТІВ З ТІЛЕСНОЮ 
ДИСФОРІЄЮ (В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНЕТ-

СПІЛКУВАННЯ)

Дьома І.С., Городокін А.Д., Столяренко А.М.
Запорізький державний медичний університет

Актуальність. Психологічне дослідження феномену 
«тілесної дисфорії» як дистресу, спричиненого ано-
мально-негативним сприйняттям власного тіла, є 
важливою задачею сучасної психології. Розробка цього 

феномену вимагає встановлення біографічних, сімей-
них, травматичних, соціальних, інтроспективних 
та поведінкових характеристик дистресу.
Мета. Розробити структуру клінічного психодіа-
гностичного інтерв’ю для систематизації тілес-
но-асоційованого дистресу у пацієнтів із гендерною 
дисфорією, диморфофобією та розладами харчової 
поведінки.
Матеріали та методи. Перспективне дослідження 
проводилося в період 2018-2021 рр. на контингенті 
116 пацієнтів з основними діагнозами гендерної дис-
форії (36 пацієнтів), дисморфофобії (38 пацієнтів) та 
порушень харчової поведінки (42 пацієнти), які були 
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залучені до дослідження як волонтери та пройшли 
особисте (31 випадок) або он-лайн інтерв’ю (85 ви-
падків).
Результати. В нашому підході ми використовували 
3 основні афективні реакції: фрустрація (важке від-
чуття необхідності змінити існуючі обставини, коли 
це неможливо, що асоціюється з відчаєм, відчуттям 
безнадійності), тривога (очікування негативного 
сценарію подій) і відраза (огида, емоційне неприйнят-
тя існуючих обставин). Розроблено структуру з 13 
окремих категорій дистресу, які проаналізовано за 
146 запитаннями, спрямованими на розпізнавання 
можливих особистих реакцій на відповідні «тригери».
Висновки. Створено структуру клінічного псиході-
агностичного інтерв’ю для систематизації тілес-
но-асоційованого дистресу у пацієнтів із гендерною 
дисфорією, диморфофобією та розладами харчової 
поведінки.

Досліджена популяція була обстежена клінічним пси-
хологом і пройшла тестування на інтернет-залеж-
ність, яке показало рівні інтернет-залежності: 66,7% 
у пацієнтів з гендерною дисфорією; 71,4% у пацієнтів з 
дисморфофобією; 63,1% у пацієнтів з розладами хар-
чової поведінки.
Загальний аналіз патернів дистресу показав, що ген-
дерну дисфорію можна охарактеризувати як однако-
во представлену усіма 3-ма негативними емоційними 
реакціями (відраза, фрустрація та тривога); пору-
шення харчової поведінки представлені   тривогою та 
фрустрацією, дисморфофобія представлена   пере-
важно відразою та фрустрацією.

Ключові слова: тілесна дисфорія, гендерна дисфорія, 
тілесний дисморфічний розлад, дисморфофобія, роз-
лади харчової поведінки.
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PROTEOLYSIS IN THE PATHOGENESIS OF ALLERGIC 
DISEASE
“Simesta Production Firm”, Odesa, Ukraine

Гарєєв О., Кравець Т., Лобанова К.

ПРОТЕОЛІЗ В ПАТОГЕНЕЗІ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

«Виробнича фірма «Сіместа», Одеса, Україна

SUMMARY The purpose of this work was to experimentally confirm the concept of the inflammatory 
nature of allergic reactions, where the phlogogen is environmental peptides with preserved 
epitope sequences due to incomplete hydrolysis to amino acids. The resulting effect is associ-
ated with congenital or acquired selective fermentopathy of external proteolytic enzymes 
of the microbiome.
Materials and methods. The experiment involved 22 strains of microorganisms that make up 
the transient and normoflora of the human intestine, forming a group of probiotics, widely used 
as biologically active additives (BAA) in various formulations as a means of therapy. The cat-
alytic action of external proteolytic enzymes of the studied microorganisms in the hydrolysis 
reactions of macronutrient proteins in vitro was evaluated. The cultivation of microorganisms 
was carried out on selective nutrient media with added extracts of cow’s milk proteins, chicken 
eggs, soybeans, wheat, and peanuts. The hydrolysis products were fixed using polyacrylamide 
gel electrophoresis. As a control, the result of electrophoresis of the components of the extracts 
of the studied proteins was taken into account.
Results and its discussion. In a fairly large number of cases, the catalytic activity of enzymes of 
microorganisms from various taxonomic groups in the reaction of hydrolysis of one specific pro-
tein is noted, which gives reason to regard this phenomenon as a diversity factor that ensures 
the stability of such an ecosystem as the human microbiome.
It is also important to take into account that the enzymatic activity of closely related microor-
ganisms in the hydrolysis of proteins is not of the same type, which makes it possible to obtain 
hydrolysis products as a source of microbial metabolism from a plurality of various proteins. 
This phenomenon may be of the adaptive nature of food synergy.
Conclusions. There are reasons to regard the manifestations of allergy as one of the variants of 
the inflammatory reaction, i.e. syndrome, a set of symptoms of inflammation accompanying a 
somatic or functional disease, in the pathogenesis of which there is enzymopathy for individual 
proteolytic enzymes.

Key words:  environmental peptides, phlogogen of allergic inflammation, catalytic activity of proteolytic 
enzymes, protein hydrolysis.

Introduction
Much in the interpretation of the patho-

genesis of allergic diseases remains unclear. To 
some extent, this is related to the initial stage 
of development of the process of allergic dis-
ease. There is no generalized, equally evaluat-

ed idea of   what happens on the border of the 
external and internal medium of the macroor-
ganism in the location of the contact of influ-
encing factors with barrier structures. Consid-
ering the development of an allergic disease, 
there must be assessed the state of exclusively 
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protein structures, which can potentially act as 
allergens for a particular subject.

Without discussing and without refuting 
the validity of the hygienic theory, ideas about 
acquired tolerance, about useful antigens-al-
lergens, the trigger role of IgE, the accumulat-
ed amount of information, disaggregated by 
individual natural disciplines, gives reason to 
suggest a different vision of the allergy pro-
cess.

Allergy is a form of such a universal typ-
ical protective reaction as inflammation. The 
pathophysiological process of allergic disease 
is divided into two stages. The initial, unfold-
ing in the external medium for the microbi-
ome on the mucous membranes and skin, 
is characterized by acquired enzymopathy, 
which eliminates the complete proteolysis of 
single external protein structures with defects 
in the system of “activation-inhibition” of mi-
crobial proteases and / or digestive enzymes. 
In the onset of allergic disease, conditions are 
created for the safety of the structural part of 
the epitopes of native proteins. Peptides that 
have avoided complete cleavage, with a set of 
amino acid sequences of whole epitopes, act 
as phlogens of allergic inflammation.

The accumulated concentration gradient 
of the definite peptide on the apical surface of 
the mucous membrane under the influence of 
passive diffusion moves through the paracel-
lular channels into the internal medium. The 
phenomenon of passive diffusion is inherent in 
all aggregate states of substances (gas, liquid, 
solid, amorphous, plasma) and it is not nec-
essary to assume that the laws described by 
Dr. Fick are not realized in biological objects. 
In the kinetics of the diffuse process there are 
specific characteristics of protein molecules. 
Their amphoteric properties affect the speed 
and uniformity of overcoming the barrier of 
mucous membranes and skin. The degree of 
dissociation of protein molecules, which fluc-
tuates under the influence of the pH-medium, 
makes it possible to reduce or increase the 
rate of penetration. The maximally dissociated 
molecules are in a sufficient time interval at 
which the degree of biochemical reaction of 

complete hydrolysis with the accumulation of 
amino acids as products of this process is ex-
hausted. The transition to the isoelectric state 
leads to the unimpeded overcoming of the 
magnetic lock of close contact proteins.

Having occurred in the internal medium 
of the macroorganism, these structures trig-
ger the next immunological stage of the dis-
ease, which from this moment makes them 
allergens. The claim that there are hundreds of 
compounds with allergenic properties in the 
medium should be considered unsound.

The completeness of the immune re-
sponse is determined by the adequacy and is 
associated with the immunogenic character-
istics of the antigen-allergen. Without excess 
or deficiency, just to the extent of the speci-
ficity of the properties of the foreign factor in 
each case exactly those tools from the arsenal 
of the immune system are involved, which are 
optimal for the destruction and elimination of 
a particular allergen. Thus, an individual clin-
ical picture is formed with its symptoms and 
clarity of the patient’s internal medium. Along 
with the components of cellular and humoral, 
innate and acquired immunity, including the 
complement system, selected for personalized 
protection, in case of an allergic reaction in 
the phylogeny of higher mammals there is an 
additional tool-IgE. The functionality of the tri-
ad “mast cell-IgE-FcεRI cell receptor” is aimed 
at the formation of catarrhal inflammation of 
the mucous membranes, in which serous exu-
date mechanically prevents from penetration 
of peptides with preserved epitopes into the 
internal medium of the macroorganism. It is 
necessary to recognize the originality of this 
form of protective reaction.

The dogma of modern Allergology is 
based on a systemic mistake, which is based 
on the substitution of cause by consequence. 
The idea of   the causal link between the occur-
rence of an allergic disease and the induced 
induction of IgE, borders on the infantility of 
the statement that the wind blows, because 
the trees are swaying. There is logic in both 
statements. The wave of the fan creates a 
stream of air that mimics what is happening 
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outside the window in bad weather. However, 
assessing natural phenomena systematical-
ly, the structure of which takes into account 
the relationship to atmospheric pressure, the 
weight ratio of air masses depending on tem-
perature, especially the heating of the earth’s 
surface by solar radiation, the Earth’s rotation 
around its axis, allows avoiding felling trees to 
prevent hurricanes. Moreover, planting trees 
around the perimeter of the field prevents and 
protects against weathering of fertile soil. The 
practice of reformatting the immune response 
using ASIT techniques is comparable to the 
idea of   destroying trees.

It must be acknowledged that despite 
the textbook of the postulate of the protective 
component of the dual pathophysiological 
process of inflammation, there is a persistent 
deformation of the imagination, which does 
not distinguish between beneficial and detri-
mental components, which requires, depend-
ing on the stage of the pathological process, 
use therapeutic agents against inflammation, 
vasoconstrictive agent, up to steroid hor-
mones. It is medically counterproductive to 
suppress the inflammatory reaction in the 
acute phase of infectious and allergic diseases. 
At the same time, the art of the clinician should 
be reduced to an adequate assessment of the 
severity of the developing process, its genera-
lization with the involvement of tissues and 
organs, in which changes can occur, leading 
to severe consequences. To detect phlogogen 
and to identify measures that exclude further 
effects on the macroorganism should be a pri-
ority for treatment. The doctor’s desire to focus 
on counteracting the signs of inflammation, 
without paying attention to phlogogen, leads 
to the chronicity of the disease with increasing 
complications, up to the death of the patient. 
Such signs of an inflammatory reaction may be 
a pool of IgE in the acute phase of an allergic 
reaction; shifts in the coagulation-fibrinolysis 
system; with significant exudation, leading 
to dehydration, changes in the renin-aldoste-
rone-angiotensin system; proliferation and 
apoptosis of cells involved in the inflamma-
tory process, demanding to change the bal-

ance in the system of incomplete proteolysis; 
in the case of the formation of an allergic dis-
ease – dysfunction in the proteolytic cleavage 
of phlogogen protein by enzymes of specific 
microorganisms that are part of the patient’s 
microbiome.

The practicality of nature is fascinating. It 
concentrates the possible infinity of protective 
reactions against countless forms of external 
pressure on the body in one elegant formula – 
the variety of phlogogenic influences leads to 
a universal typical response. By defining and 
identifying the phlogogen and stopping, in-
terrupting its influence on the body, the task 
of therapy for countless diseases, including al-
lergicones, is solved. Taking into account this 
naturalistic phenomenon, the hygienic theory, 
the idea about acquired tolerance, about use-
ful allergens, turn out to be far-fetched, the pri-
vate point of view of the author, which does 
not correspond to the embodiment of nature.

Persistence in the deformed conception 
of the pathogenesis of an allergic disease 
makes it impossible to focus on the study of 
proteolytic reactions that take place in the hab-
itat of the microbiome. The volume of work, 
which is determined by the complexity of tasks 
of this kind, is associated with the extraordi-
nary taxonomic diversity of prokaryotes and 
an extremely superficial understanding of the 
relationships between the components of the 
emerging bacterial microecological system. 
Laws describing such relationships exist, but 
today we know nothing about them.

It would be wrong to say that the process-
es of proteolysis of proteins – components of 
macronutrients, are not of interest to research-
ers. Such works are carried out, including by 
specialists of the food processing industry [1-
4], who, not being doctors, purposefully con-
nect the severity of the allergic reaction with 
the depth of hydrolysis of the studied food 
proteins. It should be noted that the conclu-
sions made by the authors of review publica-
tions on the degree of cleavage of dietary pro-
teins by human enzymes do not correspond to 
the conclusions of the authors who have the 
results of experimental formulations. Pepsin, 
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trypsin, chymotrypsin, and other human en-
zymes do not fully break down dietary pro-
teins, retaining a number of peptides with suf-
ficient amino acids in a sequence that has the 
potential to cause sensitization [5].

Given the fact that these enzymes are in-
volved in incomplete proteolysis in processes 
such as zymogen activation, thereby exhaust-
ing its quantitative composition, it should be 
recognized that the role of extracellular pro-
teases of the microbiome is greatly underesti-
mated [6].

It can be assumed that phylogenetically 
parity was achieved in the section of functions 
with their redistribution between genetically 
determined quantitative and specific diversity 
of proteolytic enzymes of the macroorganism 
and the microbiome. And this is logical – the 
variability of protein structures of the exter-
nal medium cannot be compared with a small 
number of digestive enzymes of the macroor-
ganism [7].

Attention is drawn to the sequence and 
cascade in the proteolysis of macronutrient 
proteins. The resulting peptides with different 
sequence lengths and individual amino acids 
can be inducers of the expression of extracel-
lular peptidases of prokaryotes.

Considering the innumerable variability 
of protein structures of the medium and the 
high degree of specificity of proteases, it is not 
difficult to assume numerical equivalence of 
peptidases and peptide bonds to be cleaved.

Comparison of such quantitative diversi-
ty with the genome of individual prokaryotic 
cells suggests taxonomic specialization of the 
production of specific proteases in close co-
operation, synergism of representatives of the 
microbiome [8, 9].

The feeling of quorum [10, 11], which 
should be expressed not only in virulence fac-
tors and biofilm formation, autoinducers can 
initiate the expression of genes of external pro-
teases of one species of bacteria, which in the 
medium can ensure synergistic metabolism of 
bacteria of different species. This assumption 
explains the diversity of the micro biome.

Changing the perception of the pathogen-
esis of allergic diseases, which is determined by 

the presence or absence of phlogogenic protein 
structures in the internal medium of the mac-
roorganism, it is logical to isolate the extracel-
lular proteolysis of prokaryotes into a separate 
system. Functional diversity, which is expressed 
by one term “proteolysis”, which includes: acti-
vation of zymogens, precursors of hormones 
with their subsequent participation in metabol-
ic and effector physiological processes of the 
macroorganism [12]; processing of biologically 
active peptides, which provides neuromodu-
latory functions; intracellular ubiquitin-depen-
dent proteolysis [13], involved in the regulation 
of gene expression at the transcriptional and 
post-transcriptional levels; [14] the participation 
of proteases in cell proliferation and apoptosis 
[15], which does not exhaust the nature of the 
phenomenon, should not enable extracellular 
 proteolysis of prokaryotes to be lost. This  
approach will allow generalizing the self-suffi-
ciency in the balance of activators and inhibi-
tors within such a system. It is necessary to find 
out the necessity of equivalence of the number 
of proteases and inhibitors for direct deactiva-
tion according to known mechanisms, namely 
irreversible “trapping” reactions and reversible 
reactions of tight binding [16].

It is possible that chemical elements  
(nitrogen, carbon, sulfur) in the structure of 
the ligand can modulate the expression of pro-
tease genes or stop it by their concentration 
in the medium external to the microorganism 
[17].

It must be recognized that the balance of 
activators and inhibitors of external proteo-
lysis of prokaryotes must be internal, within 
the framework of this system [18]. The quan-
titative variability of external proteases asso-
ciated with the taxonomic diversity of the mi-
crobiome must be compensated by the same 
diversity exclusively by intrasystemic enzyme 
inactivation mechanisms.

The phenomenon of protein folding is 
inherent in the process of synthesis. It can be 
assumed that the folding proceeds with the 
reverse action – partial hydrolysis with the for-
mation of linear peptides. The dualism of nat-
ural phenomena manifests itself as a desire for 
the balance of enthalpy and entropy states of 
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the system, expressed as isobaric-isothermal 
potential or Gibbs free energy. The interaction 
of these two opposites forces the peptide to 
acquire a globular form as maximally ener-
getically compensated. Moreover, the newly 
created conformation will necessarily have an-
tigenic properties different from the original 
native molecule. There is no need to say that 
information about the characteristics of the 
newly formed globular structures, the immune 
response with the induction of specific anti-
bodies to the epitopes of these structures, is 
missing in modern Allergology.

So, the causal factors that make it pos-
sible to link the occurrence of an allergic re-
action in a patient with the degree of hydro-
lysis of protein structures in the medium are 
outlined. With the full functioning of the pro-
teolytic apparatus of the macroorganism and 
the microbiome, which breaks down proteins 
into amino acids and/or oligopeptides, aller-
gies do not occur. Acquired or congenital en-
zymopathy due to specific proteases leads to 
the formation of an immune (allergic) reaction 
to a complex of epitopes of a specific protein 
structure that has penetrated into the internal  
medium.

And at the end, based on the logic of the 
above, it is possible to make a radical conclu-
sion. It should be recognized that there is no al-
lergic disease as a separate nasal form. Allergy 
is one of the types of inflammation; therefore, it 
is a syndrome, not a disease. Such a syndrome 
accompanies an organ or functional disease, 
in the pathogenesis of which enzymopathy 
is present, while the immune response to a 
protein structure acting as a phlogogen with 
properties foreign to macroorganisms remains 
regular and is formed within such a universal, 
typical reaction as inflammation.

The purpose of the work was to determine 
the diversity and degree of protein hydrolysis 
of macronutrients with the participation of 
proteolytic enzymes of probiotic strains that 
are components of the human microbiome. 
In the study there were taken the maximum 
range of microorganisms available to us and 
extracts of food products, which are usually 
considered as potential allergens,. A success-

ful attempt to detect the hydrolysis of food 
proteins-phlogogens of allergic inflammation 
with the participation of human normal flora 
determines the conviction in the alternative 
representation of the pathogenesis of allergic 
diseases.

Study materials and methods
Cow’s milk allergen extract was obtained 

by heating whole milk at 60°C for 10 min and 
centrifuging at 4000 rev/min for 30 min at 
2°C (19). The extract of egg protein and egg 
yolk allergens was obtained using an extract-
ing buffer solution (1% Tween 20, 0.4% Triton 
X-100, 280 mM NaCl, 40 mM NaH2PO4, pH 7.4 
(20). Extractive buffer solution was used to 
obtain peanut allergen extract, 8.85 mM NaCl, 
7.75 KCl, 11.45 mM NaHCO3, 4.18 mM NaH-
2PO4, 2.83 mM Na2CO3, pH = 7.8. [21, 22] and 
pre-skimming the ground raw peanuts. To iso-
late wheat allergens TRIS-HCl buffer was used 
(10 mM, pH 8.6), 0.5 M NaCl, and then precipi-
tation with 70% ethanol.

The protein profile of protein extracts 
was analyzed by electrophoresis in a poly-
acrylamide gel with 15% sodium dodecyl sul-
fate (SDS-PAGE) as described [23]. The gel was 
stained with a silver solution according to DFU 
(Pharmacopoeia of Ukraine).

Bacteria (according to the list in Table 1) 
were obtained from the All-Russian Collection 
of Industrial Microorganisms (VKPM).

MRS nutrient broth was used to grow Lac-
tobacillus bacteria cultures.

A medium for bifidobacteria was used 
to cultivate strains of bacteria of the genus 
Bifidobacterium M-17 nutrient medium was 
used to grow Enterococcus and Lactococcus 
bacterial cultures.

Bacteria of the genus Propionibacterium 
were cultured on nutrient medium for propi-
onic bacteria.

Fungi of the genus Saccharomyces were 
cultured on nutrient yeast medium.

Most microorganisms were cultured 
at the temperature of +37°C. A number of 
micro organisms required different tempera-
ture regime: Lactobacillus delbrueckii subsp. 
Bulgaricus – +40°C, Lactococcus lactis and  
Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis sub-
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sp. cremoris, Propionibacterium freudenreichii 
subsp. Shermanii, Saccharamyces cerevi siae – + 
30°С.

To study the proteolytic activity of micro-
organisms, the nutrient medium determined 
for each group of microorganisms was mod-
ified by adding protein extract (wheat, milk, 
soybean, etc.) to its composition. Various cul-
tures of microorganisms (10%) were added to 
this modified nutrient medium and cultured 
for 24 hours.

At the end of the day, the tubes with bac-
teria were centrifuged at 3000 rpm for 30 min-

utes; the supernatant was taken to study the 
proteolysis of the protein extract of the intro-
duced protein. The protein composition of the 
extracts was studied by electrophoretic sepa-
ration in a polyacrylamide gel before culturing 
with bacteria and after 24 hours of cultivation.

Results and discussion
During the experiment, sample pH values 

of nutrient media were recorded before and 
after culturing the microorganisms taken into 
the study with soy extract proteins and wa-
ter-soluble wheat proteins. The data are shown 
in Table 1

Table 1

Fluctuations in the pH value of the nutrient medium during the cultivation  
of microorganisms in the presence of allergens

№ Microorganism Nutrient 
medium

pH value of the nutrient medium

Before cultivation of bacteria After cultivation of 
bacteria

without 
additives

addition 
of soy 

proteins

addition 
of wheat 
proteins

addition 
of soy 

proteins

addition 
of wheat 
proteins

1 VKPM BS-53.09  Bacillus subtilis Nutrient 
broth 7.0 7.12 7.12 5.94 5.85

2 VKPM BS-54.10  Bifidobacterium 
adolescentis

Medium 
for 

bifido-
bacteria

6.9 6.9 6.9

4.42 4.45

3 VKPM BS-55.11  Bifidobacterium 
animalis 4.5 4.4

4 VKPM BS-56.12  Bifidobacterium 
bifidum 4.52 4.53

5 VKPM BS-58.14  Bifidobacterium 
longum 4.4 4.36

6 VKPM BS-59.15  Bifidobacterium 
longum infantis 4.58 4.54

7 VKPM BS-75.35  Streptococcus 
salivarius 4.25 5.25

8 VKPM BS-60.16  Enterococcus 
faecium Medium 

М17 7.1 7.0 7.0
5.52 5.38

9 VKPM BS-76.36  Streptococcus  
thermophilus 5.34 5.34

10 VKPM BS-61.18  Lactobacillus 
acidophilus

MRS broth 6.4
6.5

6.5
4.36 4.35

11 VKPM BS-62.19  Lactobacillus 
amylovorus 6.1 6.27
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Continuation of Table 1

№ Microorganism Nutrient 
medium

pH value of the nutrient medium

Before cultivation of bacteria After cultivation of 
bacteria

without 
additives

addition 
of soy 

proteins

addition 
of wheat 
proteins

addition 
of soy 

proteins

addition 
of wheat 
proteins

12 VKPM BS-63.21  Lactobacillus 
casei

MRS broth 6.4 6.5 6.5

4.34 4.4

13 VKPM BS-64.22  Lactobacillus 
delbrueckii  subsp. bulgaricus 6.03 5.88

14 VKPM BS-65.23  Lactobacillus 
fermentum 4.36 4.37

15 VKPM BS-67.24  Lactobacillus 
helveticus 4.33 4.36

16 VKPM BS-68.32  Lactococcus 
lactis subsp. Lactis 4.77 4.75

17 VKPM BS-69.26  Lactobacillus 
plantarum 4.34 4.35

18 VKPM BS-70.28  Lactobacillus 
rhamnosus 4.37 4.34

19 VKPM BS-71.29  Lactobacillus 
sakei 5.32 5.31

20 VKPM BS-72.31  Lactococcus 
lactis subsp. cremoris 6.92 6.8

21
VKPM BS-73.33 
Propionibacterium freudenreichii 
subsp. shermanii

Medium 
for 

propionic 
bacteria

6.5-7.0 6.8 6.8 6.07 5.43

22 VKPM BS-75.35  Saccharamyces  
cerevisiae

Yeast 
medium 6.91 6.9 6.9 5.57 6.16

Comparative assessment of pH values   
during the experiment showed that the addi-
tion of soy and wheat proteins to the nutri-
ent medium before the stage of cultivation of 
microorganisms did not affect the pH indica-
tor. Cultivation of strains of microorganisms 
changes the value of pH differently, depend-
ing on the species characteristics of bacteria 
and fungi. The pH value characteristic of each 
strain after cultivation remains unchanged 
regardless of the presence of soy proteins or 
wheat proteins in the nutrient medium. The 
changed pH value after cultivation should be 
considered as an indicator of the metabolism 
of an individual strain of bacteria [24, 25]. 

It should be noted that none of the strains 
showed adaptive metabolic reactions in re-
sponse to the presence of soy proteins and 
wheat proteins during 24 hours of cultivation. 
At the same time, the ensemble of proteas-
es, characteristic of each of the strains, opti-
mized by the microorganism for the recipe of 
the nutrient medium acceptable to it, inter-
acted with soy proteins and wheat proteins 
with great differences from strain to strain 
(Fig. 5, Fig. 6). The obtained result should cer-
tainly be taken into account when assessing 
the specificity of external proteases of the 
intestinal flora from among those included in 
the experiment.
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1. Molecular weight marker 
2. Bacillus subtilis
3. Bifidobacterium 

adolescentis
4. Bifidobacterium animalis
5. Bifidobacterium bifidum
6. Bifidobacterium longum
7. Bifidobacterium longum 

infantis
8. Enterococcus faecium
9. Lactobacillus acidophilus
10. Lactobacillus amylovorus
11. Lactobacillus casei
12. Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus

13. Lactobacillus fermentum
14. Lactobacillus helveticus
15. Lactococcus lactis subsp. 

Lactis
16. Lactobacillus plantarum
17. Lactobacillus rhamnosus
18. Lactobacillus sakei
19. Lactococcus lactis subsp. 

cremoris
20. Propionibacterium 

freudenreichii subsp. 
shermanii

21. Saccharamyces cerevisiae
22. Streptococcus salivarius

23. Streptococcus 
thermophilus 

24. Yeast medium
25. Medium for propionic 

bacteria
26. Medium M17
27. MRS broth
28. Nutrient broth
29. Medium for 

bifidobacteria

α-Lactalbumin  14,2 kDa (Bos d 4), β-Lactoglobulin 18,3 kDa (Bos d 5), Serum albumin 67 kDa (Bos d 6),  
Immunoglobulin 160 kDa (Bos d 7), Caseins 20-30 kDa (Bos d 9–Bos d 12)

Pic. 1. Electrophorogram of the hydrolysis products of cow’s milk proteins, 
obtained during cultivation with microorganisms

In Picture 1, we can observe the interest-
ing fact of how the proteases of various micro-
organisms reveal their properties, where all 
fractions of casein are completely hydrolyzed, 
despite the fact that it is the most resistant to 
destruction of cow’s milk protein. Since we are 
talking about microorganisms that make up 
the probiotic group, it would be appropriate 
to propose to use as a biologically active ad-
ditive in the complex therapy of patients with 
casein allergy the prescription of such strains 
as: VKPM BS-53.09  Bacillus subtilis, VKPM BS-
54.10  Bifidobacterium adolescentis, VKPM 
BS-55.11  Bifidobacterium animalis, VKPM BS-
59.15  Bifidobacterium longum infantis, VKPM 

BS-60.16  Enterococcus faecium, VKPM BS-61.18  
Lactobacillus acidophilus, VKPM BS-64.22  Lac-
tobacillus delbrueckii  subsp. Bulgaricus, VKPM 
BS-65.23  Lactobacillus fermentum, VKPM BS-
67.24  Lactobacillus helveticus, VKPM BS-68.32  
Lactococcus lactis subsp. Lactis, VKPM BS-69.26  
Lactobacillus plantarum, VKPM BS-70.28  Lacto-
bacillus rhamnosus.

It should be reminded that with such a di-
agnosis, modern Allergology recommends ex-
cluding dairy products from the diet, despite 
the fact that it is extremely difficult to fulfill 
such a prescription and, moreover, it impover-
ishes the patient’s food palette.
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1. Molecular weight marker
2. Bacillus subtilis
3. Bifidobacterium 

adolescentis
4. Bifidobacterium animalis
5. Bifidobacterium bifidum
6. Bifidobacterium longum
7. Bifidobacterium longum 

infantis
8. Enterococcus faecium
9. Lactobacillus acidophilus
10. Lactobacillus amylovorus
11. Lactobacillus casei

12.  Lactobacillus drlbrueckii 
subsp. bulgaricus

13. Lactobacillus fermrntum
14. Lactobacillus helveticus
15. Lactococcus lactis subdp. 

Lactis
16. Lactobacillus plantarum
17. Lactobacillus rhamnosus
18. Lactobacillus sakei
19. Lactococcus lactis subsp. 

cremoris
20. Propionibacterium 

freudenreichii subsp. 
shermanii

21.  Saccharamyces 
cerevisiae

22. Streptococcus salivarius
23. Streptococcus 

thermophilus
24. Yeast environment
25. Medium for propionic 

bacteria
26. Medium M17
27. MRS broth
28. Nutrient broth
29. Medium for 

bifidobacteria

Ovomucoid 28 kDa (Gal d 1), Ovalbumin  44 kDa (Gal d 2), Ovotransferrin 77 kDa (Gal d 3),  
Lysozyme  14kDa (Gal d 4)

Pic. 2. Electrophorogram of protein hydrolysis products 
chicken egg, obtained during cultivation with microorganisms

In Pic.2, you can clearly trace the hydrolysis 
of proteins with a molecular weight of 60 kDa, 
the electrophoresis of which is presented in 
tracks 3, 12, 13, 15-17, 22. At the same time, the 
main composition of chicken egg proteins was 
not subject to hydrolysis with the participation 
of the enzymes of the microbes included in the 
study. It should be noted that the experiment 
was not set up correctly. From the point of view 
of physiology, it is true that the microbiome is 
only one of the participants in the digestive 
process [26]. In the future, it makes sense to 
simulate the processes that take place in vivo as 
closely as possible in terms of localization, se-
quence in the influence of enzymes of the mac-

roorganism with the involvement of enzymes 
of the microbiome. At the next stage of the ex-
periment, it is advisable to involve in the study 
the products of protein hydrolysis, starting with 
pepsin fermentation and further advancing the 
food lump to the large intestine.

The fact draws attention that external 
proteases of microorganisms of the same ge-
nus participate in the hydrolysis of a specific 
protein to a rather different degree. It is inter-
esting to evaluate the foregrams presented 
in fig. 1, 3, 5, 6, tracks from the 3rd to the 7th 
(Bifidobacterium spp., cow’s milk proteins, 
chicken egg yolk, alcohol-soluble wheat pro-
teins, and soy proteins).
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On the other hand, it is impossible to 
ignore the fact that the same protein un-
dergoes hydrolysis with the participation of 
enzymes of microorganisms from different 
taxonomic groups. For example, Pic.1, track 
2 (VKPM BS-53.09 Bacillus subtilis), track 3 
(VKPM BS-54.10 Bifidobacterium adolescen-
tis), track 16 (VKPM BS-69.26 Lactobacillus 
plantarum), track 22 (VKPM BS-75.35 Strepto-
coccus salivarius).

At the same time, it was mentioned above 
that in the hydrolysis reactions of all the pro-
teins taken into the study, the “regular” en-
zymes of microorganisms, which are used in 
splitting the substrates of the nutrient media 
optimal for their cultivation, take part.

Whether to evaluate such a result as a 
manifestation of commensalism or another 
form of trophic symbiosis as a factor of micro-
ecosystem stability is probably debatable.

The variety of results of hydrolysis of differ-
ent proteins by enzymes of one microorganism, 
in particular VKPM BS-56.12 Bifidobacterium 
bifidum, should be evaluated. In fig. 1, 7, many 
newly created peptides can be observed. In fig. 

2, 3 chicken egg proteins have preserved their 
structure without visible changes. If in fig. 4 wa-
ter-soluble wheat proteins were partially hydro-
lyzed, then in fig. 5 alcohol-soluble proteins are 
completely cleaved.
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5. Bifidobacterium bifidum
6. Bifidobacterium longum
7. Bifidobacterium longum 

infantis
8. Enterococcus faecium 
9. Lactobacillus acidophilus 
10. Lactobacillus amylovorus 
11. Lactobacillus casei

12. Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus 

13. Lactobacillus fennentum 
14. Lactobacillus helveticus 
15. Lactococcus lactis subsp. 

Lactis
16. Lactobacillus plantarum
17. Lactobacillus rhamnosus 
18. Lactobacillus sakei
19. Lactoooocus lactis subip. 

cremoris
20. Propionibacterium 

freudenreichii subsp. 
shermanii

21. Saccharamyces cerevisiae 
22. Streptococcus salivarius 
23. Streptococcus 

thermophilus 
24. Yeast medium
25. Medium for propionic 

bacteria
26. Medium М17 
27. MRS broth 
28. Nutrient broth 
29. Medium for 

bifidobacteria

Serum albumin 69 kDa  (Gal d 5), Fragment of vitellogenin-1 precursor (YGP42) 35kDa (Gal d 6)

Pic. 3. Electrophorogram of products of hydrolysis of the yolk of a chicken egg, 
obtained during cultivation with microorganisms
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What a whimsical game of proteases of 
one individual microorganism. From the pri-
mary intact structure to complete destruc-

tion, and between them – division into frag-
ments with the formation of new peptide 
structures.
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22. Streptococcus salivarius 
23. Streptococcus 
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24. Yeast medium
25. MRS broth
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28. Medium for 

bifidobacteria

Profilin 14 kDa (Tri a 12), Non-specific lipid carrier protein 19 kDa (Tri 14),  
Monomeric α-amylase inhibitors 12 kDa (Tri a 15), Dimeric 13 kDa (Tri a 28),  

Tertameric 13-17 kDa  (Tri a 29 Tri a 30), agglutinin 17 kDa (Tri a 18), Thioredoxin 13 kDa (Tri a 25),  
thiol reductase homologue 27 kDa (Tri a 27), Triosophosphatisomerase 26 kDa (Tri 26),  

1-Cys-peroxiredoxin 24 kDa (Tri 24), Serpin 40 kDa (Tri 33),  
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 40-42 kDa (Tri 34), Dehydrin 12 kDa (Tri 35),  

α-purothionine 12 kDa (Tri 37), Serine protease inhibitor-like protein 9 kDa (Tri 39),   
Glutathione transferase 25 kDa,  Thaumatin-like protein 18 kDa, Peroxidase 36 kDa.

Pic. 4. Electrophorogram of hydrolysis products of water-soluble wheat proteins 
(albumins, globulins) obtained during cultivation with microorganisms



34 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(14-15) 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

160 кДа

100 кДа

70 кДа

50 кДа
40 кДа

30 кДа

25 кДа

14 кДа

1. Molecular weight marker 
2. Bacillus subtilis
3. Bifidobacterium 

adolescentis
4. Bifidobacterium animalis
5. Bifidobacterium bifidum
6. Bifidobacterium longum
7. Bifidobacterium longum 

infantis
8. Enterococcus faecium
9. Lactobacillus acidophilus
10. Lactobacillus amylovorus
11. Lactobacillus casei

12. Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus 

13. Lactobacillus fermentum
14. Lactobacillus helveticus
15. Lactococcus lactis
16. Lactobacillus plantarum
17. Lactobacillus rhamnosus
18. Lactobacillus sakei
19. Lactococcus lactis subsp. 

cremoris
20. Propionibacterium 

freudenreichii subsp. 
shermanii

21. Saccharamyces cerevisiae

22. Streptococcus salivarius 
23. Streptococcus 

thermophilus 
24. Wheat extract
25. Yeast medium
26. Propion medium
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α/β- gliadin 28-35 kDa (Tri 21), γ- gliadin 28-35 (Tri 20), ω1,2- gliadin 40 kDa,  
ω5- gliadin 65 kDa (Tri 19), High molecular weight glutenin subunits 88 kDa (Tri 26),  

Low molecular weight glutenin subunits 32-40 kDa (Tri 36)

Pic. 5. Electrophorogram of alcohol-soluble hydrolysis products 
wheat proteins (glutenin) obtained during cultivation with microorganisms

Evaluating the results of the effect of 
extracellular proteases of microbes on wheat 
proteins in fig. 4, attention should be paid to 
track 2 (VKPM BS-53.09 Bacillus subtilis), on 
which the gluten fraction from 28 to 65 kDa 
is significantly cleaved. On the listed tracks – 
track 6 (VKPM BS-58.14 Bifidobacterium long-
um), track 20 (VKPM BS-73.33 Propionibac-
terium freudenreichii subsp. Shermanii), track 
22 (VKPM BS-75.35 Streptococcus salivarius), 
track 23 (VKPM BS-76.36 Streptococcus ther-

mophilus) intensive formation of peptides in 
the segment of gliadins, which are not charac-
teristic of native wheat proteins, is noted. It is 
obvious that the conformational structure of 
these proteins affects the result of hydrolysis. 
The existing numerous proposals for industrial 
gluten hydrolysis [27] can be supplemented or 
replaced for the correction of the fermentop-
athy of the patient with gluten allergy, using 
probiotics, in the composition of such strains 
as presented in the foregram track 2, track 8.
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Gly m 3 or Gly m 8 (14 kDa), Gly m 4 (16–18 kDa), STI (20–22 kDa), Gly m Bd 28 K (26–28 kDa),  
Gly m Bd 30 K (31–34 kDa), Gly m 5–β- subunit of β-conglycinin (50 kDa), subunit of G5 Gly m 6 (55 kDa),  
Gly m 5–α- subunit of β-conglycinin/Gly m Bd 60K (65 kDa), and Gly m 5-α’-subunit of β-conglycinin (28)

Pic. 6. Electrophorogram of the hydrolysis products of soybean proteins obtained 
during cultivation with microorganisms

It should be noted that the experiment 
did not take into account varietal differences 
in proteins of plant origin (Pic. 4-7 wheat, soy, 
peanuts), which undoubtedly must be taken 
into account in possible further performances.

The results of the study conducted 
should be regarded as the first stage, having 

a superficial, non-detailing nature. With open 
eyes, we did not put the emphasis on meth-
ods of evaluation of both hydrolysis prod-
ucts and enzymes involved. Nevertheless, 
in many respects naive performances make 
it possible to plan a number of subsequent 
experiments.
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Kupin (vicillin type, 7S globulin) 64 kDa (Ara h 1), Conglutin (2S albumin) 17.5 kDa (Ara h 2),  
15 kGa (Ara h 6), 16-17 kDa (Ara h 7), Kupin (legume-type, 11S globulin, glycinin) 60 kDa (Ara h 3),  

Profilin 14 kDa (Ara h 5), Pathogenesis-related protein (PR-10) 17 kDa (Ara h 8),  
Non-specific carrier protein of lipid types 1 9.1 kDa (Ara h 9), Oleosin 18 kDa (Ara h 10),  

Defensin 5.2 kDa (Ara h 12), 8.4 kDa (Ara h 13).

Pic. 7. Electrophorogram of the hydrolysis products of peanut proteins obtained 
during cultivation with microorganisms

Conclusions
The opinion is expressed on the role of 

complete extracellular proteolysis of the pa-
tient’s microbiota in the pathogenesis of his 
allergic disease, which is confirmed by the di-
versity and depth of cleavage of proteins from 
among macronutrients. Such process definite-
ly needs further study. The accumulated infor-
mation about proteolytic enzymes, their acti-
vity of influence and mechanisms of inhibition, 

demands systematization of the separately 
detailed direction, among others spreading to 
the allergological section of immunology.

If the enzymopathy, which is the cause of 
an allergic disease, results in the preservation 
of amino acid sequences with allergenic prop-
erties, it becomes relevant and necessary to 
use serological tests with synthesized peptides 
imitating amino acid sequences of epitopes as 
a substrate. If such methods are practiced in 
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research for a long enough time [29], then for 
clinical medicine it is a future perspective. We 
should not forget the need to continue work 
on mapping the epitope sequences of protein 
structures [30] – potential phlogogens of aller-
gic inflammation. Besides, clinical laboratory 
practice in the diagnosis of allergic diseases 
should be expanded with personalized micro-
biological studies. Continuing to use cultural 

methods, the necessity occurs to supplement 
research with chromatographic methods – 
mass spectrometry and genomic 16S rRNA of 
microorganisms of the patient’s flora [31].

To our opinion, the involvement of ther-
apeutic measures using probiotic strains with 
the hydrolysis of proteins that cause sensitiza-
tion in a specific allergic patient, confirmed in a 
laboratory study, is appropriate and safe.
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РЕЗЮМЕ

ПРОТЕОЛІЗ В ПАТОГЕНЕЗІ АЛЕРГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ

Гарєєв О., Кравець Т., Лобанова К.
«Виробнича фірма «Сіместа», Одеса, Україна

Мета виконаної роботи полягала у прагнен-
ні експериментально підтвердити уявлення 
про запальну природу алергічних реакцій, де 
флогогеном виступають пептиди зовніш-
нього середовища зі збереженими епітопни-
ми послідовностями внаслідок неповноцін-
ного гідролізу до амінокислот. Виникаючий 
ефект пов’язаний із вродженою або набутою 
вибірковою ферментопатією зовнішніх про-
теолітичних ферментів мікробіома.

Матеріали та методи. В експеримент були 
взяті 22 штами мікроорганізмів, що станов-
лять транзиторну і нормофлору кишківника 
людини, що формують групу пробіотичних 
мікроорганізмів, і широко використовують-
ся як біологічно активні добавки (БАД) різни-
ми прописами як засіб терапії. Оцінювалася 
каталітична дія зовнішніх протеолітичних 
ферментів досліджуваних мікроорганізмів у 
реакціях гідролізу білків макронутрієнтів in 
vitro. Культивування мікроорганізмів прово-
дилося на селективних живильних середови-
щах із доданими до них екстрактами білків 
коров’ячого молока, курячого яйця, сої, пше-
ниці, арахісу. Продукти гідролізу фіксувалися 
з використанням електрофорезу в поліакрі-
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ламідному гелі. Як контроль враховувався 
результат електрофорезу компонентів 
екстрактів досліджуваних білків.
Результати та їх обговорення. Зазнача-
ється у досить великому числі випадків ка-
талітична активність ферментів мікроор-
ганізмів з різних таксономічних груп в реакції 
гідролізу одного конкретного білка, що дає 
підставу розцінювати це явище як фактор 
різноманітності, що забезпечує стійкість 
такої екосистеми як мікробіом людини.
Так само важливо взяти до уваги, що фер-
ментна активність близькоспоріднених мі-
кроорганізмів у гідролізі білків не носить од-
нотипний характер, що робить можливим 

отримати продукти гідролізу як джерело 
метаболізму мікробів з багатьох різнома-
нітних білків. Таке явище може мати присто-
сувальний характер харчового синергізму.
Висновки. Є підстави розцінювати прояви 
алергії як один із варіантів запальної реакції, 
тобто синдром, сукупність симптомів за-
палення, що супроводжують соматичне або 
функціональне захворювання, в патогенезі 
якого присутня ензимопатія щодо окремих 
протеолітичних ферментів.
Ключові слова: пептиди довкілля, флогоген 
алергічного запалення, каталітична актив-
ність протеолітичних ферментів, гідроліз 
білків.
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СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СТАНІВ 
ПСИХІЧНОГО ВИСНАЖЕННЯ У СТУДЕНТІВ 1-3 КУРСІВ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

Yefimenko S.

SYSTEM OF PSYCHOTHERAPEUTIC CORRECTION OF MENTAL EXHAUSTION IN JUNIOR MEDICAL 
STUDENTS

Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Резюме Мета дослідження. На підґрунті проведеного клініко-анамнестичного, псиході-
агностичного та клініко-психопатологічного дослідження явища психічного вис-
наження розробити та перевірити ефективність системи психотерапевтичної 
корекції зазначених станів у студентів 1-3 курсів вищого навчального медичного 
закладу.
Матеріали та методи. Із дотриманням принципів біоетики та за умов наявності 
добровільної інформованої згоди у сесійний період було обстежено 770 студентів За-
порізького державного медичного університету (Запоріжжя, Україна), що навчались 
на різних курсах та факультетах закладу. Серед сформованого контингенту попе-
редньо було виявлено студентів, що мають ознаки психічного виснаження: їх частка 
серед учнів першого року навчання склала 44 (47,8%) студенти, другого – 48 (49,5%) 
студентів, третього – 75 (64,7%) студентів.
Результати та їх обговорення. Розроблено систему психотерапевтичної корекції 
станів психічного виснаження у студентів 1-3 курсів вищого навчального медичного 
закладу, що базується на принципах екзистенціальної психотерапії та передбачає 
підбір конгруентних методів психотерапевтичного впливу в залежності від типу 
виявленого варіанту стану психічного виснаження. Було доведено, що розроблена си-
стема має високий рівень ефективності: студенти, що отримували відповідний пси-
хотерапевтичний супровід, демонстрували нижчі показники емоційного виснаження, 
деперсоналізації, були менш схильні до редукції особистих досягнень, набагато краще 
оцінювали своє самопочуття, мали вищий рівень активності та настрою у порівнян-
ні зі студентами, що такий супровід не отримували.
Висновки. Розроблено ефективну систему психотерапевтичної корекції станів пси-
хічного виснаження у студентів 1-3 курсів вищого навчального медичного закладу, що 
базується на засадах екзистенціальної психотерапії та є елементом багаторівнево-
го комплексу заходів психологічного супроводу студентської молоді, що потребує по-
дальшого удосконалення шляхом налагодження супутніх компонентів організаційно-
го та педагогічного впливу з метою подолання та попередження формування стійких 
станів дезадаптації.

Ключові слова: психічне виснаження, емоційне вигоряння, дезадаптація, студенти, психотерапія.
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Актуальність. Період навчання у ви-
щій школі ставав предметом дослідження 
великої кількості досліджень. Період фахо-
вого навчання є одним із кризових етапів, 
під час якого молодь схильна до впливу 
великої кількості дезадаптивних факторів, 
що можуть негативно позначитись на їх 
психічному добробуті та майбутній профе-
сійній самореалізації [1, 3, 6]. Відомо, що 
найбільш широкий спектр таких факторів 
чинить свій вплив на перших курсах навчан-
ня: зміна життєвого стереотипу (зміна місця 
проживання та навчання, новий колектив), 
труднощі в засвоєнні навчального матеріалу 
(значно більший обсяг навчального наван-
таження, ніж у школі) та новий стереотип 
міжособистісних стосунків (із викладачами) 
– призводять до станів інформаційного та 
емоційного дистресу, значного психічного 
та фізичного виснаження, формування ста-
нів психічного виснаження (ПВ) [2, 4, 5]. 

Питання корекції зазначених станів з 
часом не втрачає своєї актуальності. Існує 
велика кількість рекомендацій щодо профі-
лактики виникнення даних станів шляхом 
оптимізації навчальних програм основних 
дисциплін. Деякі дослідники акцентують ува-
гу на ефективності зміни в навчальній про-
грамі з введенням елементів параклінічних 
і клінічних досліджень (тобто адаптації про-
грам до запитів студентів), що значно зни-
жує прояв розладу, робить навчання більш 
привабливим, підвищує рівень відповідаль-
ності, зацікавленості в освоєнні матеріалу 
предмету. Перспективним є використання 
принципів та методик психотерапії в рамках 
комплексного психологічного супроводу 
студентської молоді протягом перших років 
навчання. Перспективним у цьому контек-
сті є використання методу екзистенціальної 
психотерапії, оскільки її основні вектори 
прикладення знаходять своє відображення у 
психопатогенезі станів ПВ, а аплікація цього 
методу у начальний процес відповідає крите-
рію ресурсної раціональності [7, 8]. 

Контингенти та методи. Із дотриманням 
принципів біоетики та за умов наявності до-
бровільної інформованої згоди у сесійний 

період було обстежено 770 студентів Запо-
різького державного медичного універси-
тету (Запоріжжя, Україна), що навчались на 
різних курсах та факультетах закладу, серед 
них для подальшого клініко-анамнестично-
го, клініко-патопсихологічного, клініко-пси-
хопатологічного та психодіагностичного до-
слідження було відібрано 324 студенти.

Загальну вибірку контингенту дослі-
дження сформували 92 студенти (28,4%) пер-
шого курсу, 97 студентів (29,94%) – другого, 
116 студентів (35,8%) третього та 19 студен-
тів (5,86%) старших курсів. Серед сформова-
ного контингенту попередньо було виявле-
но студентів, що мають ознаки ПВ: їх частка 
серед учнів першого року навчання склала 
44 (47,8%) студенти, другого – 48 (49,5%) сту-
дентів, третього – 75 (64,7%) студентів. Для 
оцінки ефективності розробленої системи 
психотерапевтичної корекції станів ПВ були 
використані Опитувальник емоційного ви-
горання (К. Маслач, С. Джексон в адаптації 
Н.Е. Водоп’янової) та Опитувальник САН (са-
мопочуття, активність, настрій). 

Мета дослідження: на підґрунті про-
веденого клініко-анамнестичного, психо-
діагностичного та клініко-психопатологіч-
ного дослідження явища ПВ розробити та 
перевірити ефективність системи психо-
терапевтичної корекції зазначених станів 
у студентів 1-3 курсів вищого навчального 
медичного закладу.

Результати. На основі проведеного клі-
ніко-анамнестичного, психодіагностичного 
та клініко-психопатологічного дослідження 
явища ПВ на контингенті студентів молод-
ших курсів вищого медичного навчального 
закладу було розроблено систему психоте-
рапевтичної корекції зазначених станів, що 
базується на принципах екзистенціальної 
психотерапії. Розроблена система передба-
чає підбір конгруентних методів психоте-
рапевтичного впливу в залежності від типу 
виявленого варіанту стану ПВ.

Так, під час психотерапевтичної роботи 
зі студентами, що мали дезадаптивний варі-
ант ЕВ, була використана комбінація методів, 
зокрема: апелювання до адаптаційних форм 
поведінки, що мали місце під час навчання 
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студента у школі, – робота в рамках цього 
методу велася у сфері пошуку тих рис особи-
стості студента, що дозволяла йому уникати 
формування станів ПВ під дією стресових си-
туацій під час навчання у середній школі або 
медичному коледжі. Наприклад, студентам, 
що мали схильність до лідерських якостей, 
знаходили себе в організації дозвілля сво-
їх однокласників, пропонувалось взяти на 
себе обов’язки старости групи або його по-
мічника, влаштувати розважальний захід чи 
прийняти участь в роботі якогось наукового 
товариства. Студентам, що займалися спор-
тивними дисциплінами, пропонувалось про-
довжувати свою діяльність в рамках спортив-
них команд університету, приймати участь у 
локальних спортивних заходах. Стаючи учас-
ником невеликої соціальної групи чи навіть 
формуючи її (колективу студентів академіч-
ної групи, молодих науковців, спортивної ко-
манди тощо), студенти, що мали ПВ, на при-
кладі інших учнів отримували розуміння, що 
їх рівень стресу є цілком нормальний, кожен 
студент проходить подібні переживання, що 
вони не самотні у цьому стані. Залучення до 
соціальної роботи дає можливість відволік-
тися від навчального процесу, не погіршуючи 
його якість, та навпаки, покращуючи. Завдан-
ня спеціаліста під час роботи зі студентами, 
що мають дезадаптивний варіант ПВ, поляга-
ла у виявлені адаптивних патернів поведінки 
кожного окремого студента та допомозі у їх 
ремоделюванні, підлатуванні під умови нав-
чання у вищому навчальному закладі.

Психотерапевтична робота зі студента-
ми, що мали конфронтаційний варіант ПВ, 
була пов’язана із труднощами подолання 
терапевтичного бар’єру, що був виконаний 
із негативізму, як складової даного варіанту 
досліджуваного явища. Для подолання да-
ної перепони надзвичайно важливим було 
формування сприятливих терапевтичних 
відносин із першого контакту спеціаліста 
зі студентом. З цією метою під час перших 
зустрічей терапевт відкрито демонстрував 
учням із даним варіантом ПВ, що у конфлік-
ті, через який сформувався цей стан, він за-
ймає якщо не проучнівську, то нейтральну 
позицію. Після формування комлаєнтних 

терапевтичних відносин, відбувався ана-
ліз суті конфлікту, в рамках якого терапевт 
починав вести «Сократівський діалог» зі 
студентом, головний вектор якого можна ві-
добразити у запитанні «Що ти можеш з цим 
зробити?». Наприклад, студентам, що були 
невдоволені системою навчання в універ-
ситеті, висловлювали думки про даремність 
прослуховування лекцій та відвідування ок-
ремих практичних занять, через, на їх думку, 
низьку якість матеріалу, що там надавався, в 
ході терапевтичної дискусії пропонувалось 
підготувати доповідь або презентацію в 
рамках теми якогось окремого практичного 
заняття, таким чином на деякий час змінити 
свою роль «учня» на «викладача», своїм при-
кладом продемонструвати, як саме повинен 
бути поданий навчальний матеріал. 

У терапевтичній роботі зі студентами, 
що мали демотиваційний варіант ПВ, вико-
ристовувалися методи раціоналізації їх пе-
реживань та дерефлексії із реструктуризаці-
єю мети. Наприклад, якщо студент третього 
курсу висловлював переконання у дарем-
ності продовження навчання у медичному 
університеті або відчував недосяжність тої 
мети, що привела його до здобуття цієї осві-
ти, терапевт наголошував на тому, що най-
важчу частину шляху по отриманню освіти 
вже подолано, нагадував учню його пер-
винну мету, що мотивувала його до здобуття 
освіти лікаря, та пропонував провести її рес-
труктуризацію: поділити первинну мету (на-
приклад, стати успішним лікарем омріяної 
спеціальності) на велику кількість вторин-
них, послідовних, більш досяжних завдань 
(наприклад, позбутися академічної заборго-
ваності, закінчити поточний курс, здати ви-
хідні або ліцензійні іспити тощо). Такий поділ 
на менші завдання дозволяв змістити фокус 
уваги з «великої» мети, що у сприйнятті сту-
дента у стані ПВ є цілком недосяжною, на 
менші задачі, що цілком йому під силу. Крім 
цього, паралельно відбувалась трансформа-
ція завищених очікувань від себе, що вира-
жалось у формуванні свідомо нереалістич-
ної мети. Таким чином нівелювались явища 
фрустрації через усвідомлення неможливо-
сті її досягнення.
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Для подолання гіперанксіозного ва-
ріанту ПВ, у терапевтичній роботі вико-
ристовувалось поєднання методів пара-
доксальної інтенції та дерефлексії. Сутність 
застосування першого прийому на кон-
тингенті студентів медичного університе-
ту полягала у пропозиції досліджуваним 
сформувати навичку самостійно викликати 
тривогу надзвичайно високої інтенсивності, 
не очікуючи зовнішніх тригерів, наприклад, 
безпосередньо перед початком іспиту (чи 
інших суб’єктивно значимих анксіогенних 
подій) або, найкраще, в умовах, які макси-
мально віддалені від тривожних. Ця нави-
чка надавала змогу студентам відчути, що 
тривога може бути їм підвладна та зовсім не 
залежати від зовнішніх обставин, що, у свою 
чергу, знижує її загальний вплив на психіч-
ні функції та ліквідує патологічний субстрат 
формування стану ПВ. Застосування де-
рефлексії у роботі зі студентами, що мали 
гіперанксіозний варіант ПВ, надавало мож-
ливість знизити рівень тривоги у студентів 
щодо різних аспектів навчання. Наприклад, 
студента, що мав виснажливий рівень три-
воги через іспити з якоїсь окремої дисци-
пліни, просили оцінити зв’язок між рівнем 
його знань з цього предмету та вірогідного 
досягнення поставленої мети.

Психотерапевтична робота в рамках 
розробленої системи корекції станів ПВ у 
студентів медичного університету прово-
дилась як в індивідуальному форматі, так і 
у вигляді лекцій-семінарів зі сформованими 
групами студентів. Середня кількість тера-
певтичних зустрічей була на рівні 8,46±2,35. 
З метою виявлення ефективності розробле-
ної системи із загального контингенту сту-
дентів, що виявляли ознаки ПВ, було сфор-
мовано три групи дослідження та три групи 
контролю. До першої групи дослідження 
(ГД1) було включено 24 студенти першого 
курсу, до другої (ГД2) – 28 студентів друго-
го курсу, до третьої (ГД3) – 30 студентів тре-
тього курсу. Також було сформовано три 
групи контролю: до першої групи (ГК1) було 
включено 20 студентів першого курсу, до 
другої (ГК2) – 20 студентів другого курсу, до 
третьої (ГК3) – 30 студентів третього курсу. 
Оцінка ефективності розробленої системи 
відбувалась наприкінці навчального року 
та здійснювалась за допомогою Опитуваль-
ника емоційного вигорання (К. Маслач, С. 
Джексон в адаптації Н.Е. Водоп’янової) та 
Опитувальника САН (самопочуття, актив-
ність, настрій). Порівняння показників емо-
ційного вигорання у студентів сформованих 
груп представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Компаративний аналіз поширеності середніх та високих показників компонентів 
емоційного вигорання у студентів ГД1, ГД2, ГД3, ГК1, ГК2 та ГК3 

(за Опитувальником емоційного вигорання)

Група

Показник

1 курс 2 курс 3 курс

ГД1
(n=24) p ГК1

(n=20)
ГД2

(n=28) p ГК2
(n=20)

ГД3
(n=30) p ГК3

(n=30)

Емоційна 
виснаженість 6 0,003 14 10 0,002 16 15 <0,001 28

Деперсоналізація 7 0,04* 12 7 0,005 13 15 0,11 21

Редукція 
особистих 
досягнень

5 0,29 7 6 0,16 8 7 0,03 15

Примітка: * сірим кольором відмічені статистично значимі розбіжності між досліджуваними явищами на 
рівні p<0,05.
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За результатами проведеного порів-
няння показників емоційного вигорання 
серед сформованих груп, як компоненту 
станів ПВ, було встановлено, що студенти 
першого курсу, які пройшли курс психоте-
рапевтичного супроводу в рамках розро-
бленої системи, набагато рідше виявляли 
ознаки емоційного виснаження та деперсо-
налізації у порівняні із їх однолітками, що та-
кого супроводу не отримували. Незважаючи 
на відсутність статистично значимої різниці 
у рівні поширення явищ редукції особистих 
досягнень між ГД1 та ГК1, для студентів пер-
шої групи був більш характерний середній 
рівень вираженості даної ознаки, на відміну 
від ГК1, де превалювали її високі показники. 
Аналогічна тенденція зберігалась і у студен-

тів другого курсу, що були включені у ГД2 
та ГК2. Трохи відрізнялись отримані резуль-
тати при порівнянні показників студентів 
третього курсу: на фоні значної редукції ви-
раженості емоційного виснаження спосте-
рігались статистично значимі нівелювання 
показників редукції особистісних досягнень 
та відсутність різниці за показниками депер-
соналізації, що можливо пояснити особли-
востями станів ПВ, що представлені серед 
студентів саме цього курсу та комплексом 
психотерапевтичних заходів, що був відпо-
відно до цього застосований. 

Порівняння суб’єктивних показників 
самопочуття, активності та настрою у сту-
дентів сформованих груп представлено у 
таблиці 2.

Таблиця 2 

Компаративний аналіз поширеності низьких та дуже низьких показників суб’єктивного 
самопочуття у студентів ГД1, ГД2, ГД3, ГК1, ГК2 та ГК3 

(за Опитувальником САН)

Група

Показник

1 курс 2 курс 3 курс

ГД1
(n=24) p ГК1

(n=20)
ГД2

(n=28) p ГК2
(n=20)

ГД3
(n=30) p ГК3

(n=30)

Самопочуття 8 0,02* 14 6 0,006 12 6 0,03 14

Активність 7 0,04 12 9 0,11 11 7 0,03 15

Настрій 5 0,16 8 4 0,18 6 5 0,02 13

Примітка: * сірим кольором відмічені статистично значимі розбіжності між досліджуваними явищами на 
рівні p<0,05.

За результатами проведеного порів-
няння показників суб’єктивного самопо-
чуття серед сформованих груп, як ком-
поненту станів ПВ, було встановлено, що 
студенти першого курсу, які пройшли курс 
психотерапевтичного супроводу в рамках 
розробленої системи, набагато рідше пові-
домляли про погане самопочуття та мали 
значно вищий рівень активності у порівняні 
зі студентами, що такий супровід не отри-
мували. Студенти другого курсу, що також 
отримували психотерапевтичні втручання в 
рамках розробленої системи, набагато рід-

ше повідомляли про проблеми з самопочут-
тям у порівнянні із контрольною групою їх 
однолітків. Найбільш суттєва різниця була 
виявлена між отриманими результатами ГД3 
та ГК3, так, суттєві покращення було виявле-
но за показниками загального самопочуття, 
рівню активності та настрою серед студен-
тів третього курсу навчання, що отримували 
вказаний терапевтичний супровід, це мож-
на пояснити найбільшою яскравістю клініч-
ної картини станів ПВ, що є характерним 
саме для студентів цього курсу.
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Висновки.
Розроблено систему психотерапевтич-

ної корекції станів ПВ у студентів 1-3 курсів 
вищого навчального медичного закладу, що 
базується на засадах екзистенціальної пси-
хотерапії та передбачає підбір конгруентних 
методів і технік в залежності від типу вияв-
леного варіанту стану ПВ.

Розроблена система має високий рі-
вень ефективності, що доведено клінічним 
шляхом. Студенти, що отримували відпо-
відний психотерапевтичний супровід, де-
монстрували нижчі показники емоційного 
виснаження, деперсоналізації, були менш 

схильні до редукції особистих досягнень, 
набагато краще оцінювали своє самопо-
чуття, мали вищий рівень активності та на-
строю у порівнянні зі студентами, що такий 
супровід не отримували.

Запропонована система є елементом 
багаторівневого комплексу заходів психо-
логічного супроводу студентської молоді у 
вищому навчальному медичному закладі та 
потребує подальшого удосконалення шля-
хом налагодження супутніх компонентів 
організаційного та педагогічного впливу з 
метою подолання та попередження форму-
вання стійких станів дезадаптації. 
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SUMMARY

SYSTEM OF PSYCHOTHERAPEUTIC 
CORRECTION OF MENTAL EXHAUSTION IN 

JUNIOR MEDICAL STUDENTS

Yefimenko S.
Zaporizhzhia State Medical University,  

Zaporizhzhia, Ukraine

The aim of the study. On the basis of the con-
ducted clinical-anamnestic, psychodiagnostic 
and clinical-psychopathological research to 
identify mental evidence, develop and test the 
effectiveness of the system of psychotherapeutic 
correction of mental exhaustion in students of 
the 1st-3rd year of a higher educational medical 
institution.

Materials and methods. 770 students of the 
Zaporizhzhia State Medical University (Zapor-
izhzhia, Ukraine) who studied at various cours-
es and faculties of the institution were exam-
ined in the session period with the preservation 
of the principles of bioethics and under the con-
ditions of voluntary informed consent. Among 
the formed contingent, students with signs 
of mental exhaustion were previously identi-
fied: their share of students in the first year of 
study was 44 (47.8%) students, in the second –  
48 (49.5%) students, in the third – 75 (64.7%) 
students.
Results and their discussion. A system of psy-
chotherapeutic correction of states of mental ex-
haustion in students of 1st-3rd years of a higher 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4566435/
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educational medical institution has been devel-
oped, it was based on the principles of existential 
psychotherapy and ensures the selection of con-
gruent methods of psychotherapeutic influence 
depending on the type of detected variant of the 
state of mental cognition. It was proven that the 
developed system has a high level of effective-
ness: students who received appropriate psycho-
therapeutic support demonstrated lower indica-
tors of emotional awareness, depersonalization, 
were less likely to decrease personal achieve-
ments, successfully assessed their well-being 
better, slightly higher levels of activity and mood 
compared to students who did not receive such 
support.

Conclusions. An effective system of psycho-
therapeutic correction of the states of mental 
exhaustion in students of the 1st-3rd years of a 
higher educational medical institution has been 
developed, which is based on the principles of 
existential psychotherapy and is an element of a 
multi-level complex of measures for the psycho-
logical support of student youth, which requires 
further improvement by imposing accompanying 
components of organizational and pedagogical 
influence with the purpose of overcoming and 
preventing the formation of stable states of mal-
adaptation.
Key words: mental exhaustion, emotional burn-
out, maladjustment, students, psychotherapy. 

AUTHOR’S DATA/ АВТОРСЬКА ДОВІДКА

 y Єфіменко Сергій Олегович
здобувач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної  
та медичної психології, наркології та сексології,  
Запорізький державний медичний університет
Адреса: Україна, 69035, м. Запоріжжя,  
проспект Маяковського, 26
Тел.: (061) 233-96-66
E-mail: sergmayohn@gmail.com 

 y Yefimenko Serhii
candidate of the Department of Psychiatry, Psychotherapy,  
General and Medical Psychology, Narcology and Sexology,  
Zaporizhzhia State Medical University
Address: Ukraine, 69035, Zaporizhzhia,  
Mayakovsky Avenue, 26
Tel.: (061) 233-96-66

 y E-mail: sergmayohn@gmail.com

Стаття надійшла до редакції 28.04.2022 р.

У разі виникнення питань до автора статті, звертайтесь до редакції журналу info@ujmh.net

mailto:sergmayohn@gmail.com
mailto:sergmayohn@gmail.com


СТАТТІ 47

© Мальцев Д.В., Коляденко Н.В., 2022

DOI: 10.37321/UJMH.2022.1-2-05

УДК 612.017.1:616-008]:577.164.17:577.121

Мальцев Д.В.1, Коляденко Н.В.2

ІМУНОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ХВОРОБИ У 
ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ СПЕКТРА АУТИЗМУ
1 Інститут експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ
2 Кафедра психології МАУП, м. Київ

Maltsev D.1, Kolyadenko N.2

IMMUNOGENETIC ASPECTS OF DISEASE PATHOGENESIS IN CHILDREN  
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

1 Bogomolets National Medical University, Kyiv
2 Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Резюме В статті розглянуті останні досягнення в розумінні імунопатогенезу розладів спек-
тру аутизму та інших поширених в популяції нейропсихіатричних хвороб у дітей у 
світлі сучасної фолат-центричної наукової концепції шляхів церебрального пошко-
дження, в імунопсихіатрії. Детально проаналізовані основні біохімічні порушення, 
ознаки оксидативного стресу, прояви імунодефіциту та пов’язаної з цим імунної 
дисрегуляції, ключових імунозалежних механізмів ураження нервової системи, таких 
як реактивовані нейротропні інфекції, автоімунні реакції до нейронів і мієліну ЦНС, 
імунозапальні реакції з гіперпродукцією прозапальних цитокінів, що мають вираз-
ні нейротоксичні ефекти. Також наводяться результати основних мета-аналізів, 
систематичних оглядів, рандомізованих контрольованих клінічних досліджень з 
випробування різних стратегій лікування розладів спектру аутизму, заснованих на 
сучасній фолат-центричній концепції імунопатогенезу хвороби, зокрема – дієтоте-
рапії, біохімічної корекції, пре/пробіотиків і трансплантації мікробіому кишківника, 
нормального в/в імуноглобуліну людини у високій дозі, інфліксимабу та ритуксима-
бу. В кінці статті окреслені найперспективніші напрямки подальших наукових до-
сліджень в царині нейроімунології важких нейропсихіатричних синдромів у дітей, які 
можуть зумовити революційні зміни у підходах до діагностики і лікування раніше 
некурабельних хвороб психіки підростаючого покоління.

Ключові слова: автоантитіла, прозапальні цитокіни, нейротропні інфекції, дефіцит фолатного 
циклу, імунотерапія.

Вступ. Збереження психічного здо-
ров’я дітей є пріоритетним завданням су-
часної медицини. Поширеною та тяжкою 
психіатричною патологією в дитячій попу-
ляції є так звані розлади спектра аутизму 
(РАС), частота яких стрімко зростає про-
тягом останніх десятиліть. Це зумовлює 
актуальність проблеми та обґрунтовує не-
відкладну необхідність розробки ефектив-
них методів лікування та профілактики цієї 
психічної недуги, що є недосяжною метою 

без розуміння етіології та патогенезу хво-
роби, які досі залишаються недостатньо 
з’ясованими. Проте, останні досягнення в 
галузі імуногенетики, нейроімунології та 
імунопсихіатрії, принаймні частково, про-
ливають світло на механізми розвитку ен-
цефалопатії у дітей з РАС, що дозволяє зі 
стриманим оптимізмом дивитися на пер-
спективу подолання цієї тяжкої патології 
психіки дитячого віку в найближчому май-
бутньому.
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Дослідження асоціації генетичного 
дефіциту фолатного циклу (ГДФЦ) та РАС. 
Одним із важливих досягнень у психіатрії 
останніх років є виявлення асоціації ГДФЦ 
та РАС у дітей. Дані історично першого ме-
та-аналізу рандомізованих контрольованих 
клінічних досліджень Pu D. та співавт. 2013 
року, в якому проаналізовано результати 
8 досліджень за участю 1672 дітей з РАС та 
6760 здорових дітей, продемонстрували, 
що патогенний поліморфний варіант MTHFR 
C677T асоційований з РАС у дітей [66]. Надалі 
мета-аналіз рандомізованих контрольова-
них клінічних досліджень Mohammad N.S. та 
співавт. 2016, що охоплює дані 1361 дітей з 
розладами спектру аутизму і 6591 здорових 
дітей, показав, що MTHFR C677T і пов’язана з 
цим гіпергомоцистеїнемія асоційовані з РАС 
у дітей. Додатково було продемонстровано 
синергізм MTHFR C677T та MTRR A66G в ін-
дукції гіпергомоцистеїнемії та підвищення 
ризику розвитку РАС у носія [58]. Результа-
ти наступного мета-аналізу рандомізованих 
контрольованих клінічних досліджень Rai V. 
2016 року, що охоплював дані 13 досліджень 
за участю 1978 дітей з РАС та 7257 здоро-
вих дітей, встановив асоціацію між MTHFR 
C677T та РАС у дітей як серед європейців, 
так і осіб азіатів. MTHFR C677T підвищував 
ризик розвитку РАС у всіх 4 застосовуваних 
генетичних моделях (ORT проти C = 1,48; 
95% CI = 1,18-1,86; P = 0,0007; ORTT + CT 
проти CC = 1,70, 95% CI = 0,96-2,9, p = 0.05; 
ORTT проти CC = 1,84, 95% CI = 1,12-3,02,  
p = 0,02; % CI = 1,2-2,1, p = 0,003;ORTT проти 
CT + CC = 1,5, 95% CI = 1,02-2,2, p = 0,03) [68]. 
Дані недавнього мета-аналізу рандомізова-
них контрольованих клінічних досліджень 
Sadeghiyeh T. та співавт. 2019 року, в якому 
проаналізували результати 25 клінічних до-
сліджень на кшталт випадок-контроль, ви-
явили асоціацію між MTHFR 677C>T та РАС 
у загальній популяції та MTHFR 1298A>C та 
РАС у дітей лише серед європейців. Зокре-
ма, MTHFR 677C>T підвищував ризик роз-
витку РАС у дітей у 5 генетичних моделях (T 
проти C: OR = 1,483, 95% CI = 1,188-1,850, p ≤ 
0.001; TT проти CC: OR = 1,834, 95% CI 1,155-
2,913, p = 0,010, TC проти CC: OR = 1,512, 95% 

CI = 1,101-2,078, p = 0,011; TT + TC проти CC: 
OR = 1,632, 95% CI = 1,26; TT проти TC+CC: 
OR = 1,427, 95% CI = 1,002-2,032, p = 0,049) 
[74]. Останній мета-аналіз рандомізованих 
контрольованих клінічних досліджень Li  Y. 
та співавт. 2020, що охоплює результати 
15 досліджень, вказує на асоціацію MTHFR 
C677T і РАС у дітей в 5 генетичних моделях 
(viz, алельна, домінантна, рецесивна, гете-
розиготна, гомозиготна). Підгрупний ана-
ліз показав асоціацію як MTHFR C677T, так і 
MTHFR A1298C з РАС у дітей [46].

Результати контрольованого клінічно-
го дослідження Haghiri R. та співавт. (2016) за 
участю 103 дітей з РАС та 130 здорових дітей 
групи контролю показали тісну асоціацію 
MTR A2756G та РАС у дітей. Продемонстро-
вано збільшення ризику розвитку РАС у 1,6 
рази у носіїв MTR A2756G [33].

Таким чином, усі 4 основні поліморфні 
варіанти генів ензимів фолатного циклу асо-
ційовані з РАС у дітей, проте поточна доказо-
ва база такої асоціації більша у MTHFR C677T 
та MTHFR A1298C і менша – у MTR A2756G та 
MTRR A66G (рис. 1).

Оксидативний стрес при РАС. Біохі-
мічні розлади, включаючи цитотоксичність 
гомоцистеїну, як і порушення механізмів 
генної цензури шляхом метилювання ДНК, 
індуковані ГДФЦ, як вважають, призводять 
до розвитку стану персистуючого оксида-
тивного стресу в організмі людини. Резуль-
тати мета-аналізу та систематичного огляду 
рандомізованих контрольованих клінічних 
досліджень, підготовлених Frustaci A. та спі-
вавт. 2012 року, показали ознаки оксидатив-
ного стресу у дітей з РАС, асоційованими з 
ГДФЦ. Відзначалося зниження сироваткової 
концентрації антиоксидантних сполук глута-
тіону (27%), глутатіонпероксидази (18%), ме-
тіоніну (13%) та цистеїну (14%) та аномальне 
підвищення концентрації окисленого глу-
татіону у сироватці крові (на 45% від нор-
мального рівня) [2]. Результати мета-аналізу 
рандомізованих контрольованих клінічних 
досліджень, проведеного Chen L. та співавт. 
у 2021 році, який охопив 87 досліджень за 
участю 4928 дітей з РАС та 4181 здорових 
дітей груп контролю, демонструють, що у 
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дітей з РАС, порівняно зі здоровими осо-
бами, достовірно підвищено сироваткову 
концентрацію таких прооксидантних агентів 
як окислений глутатіон (GSSG), малоновий 
діальдегід, S-аденозилгомоцистеїн, оксид 
азоту та мідь, і, навпаки, достовірно зниже-
на концентрація у сироватці крові відомих 

антиоксидантів глутатіону (GSH), тотального 
глутатіону (tgsh), метіоніну, цистеїну, віта-
мінів В9, D, В12, Е та кальцію, а також – зни-
жено рівень таких показників оцінки анти-
оксидантної системи організму людини, як 
GSH/GSSG, tGSH/GSSG та S-Аденозилметіо-
нін/S-Аденозилгомоцистеїн (рис. 2).

Рис. 1. Розподіл 677C>T rs1801133 та 1298A>C rs1801131 SNPs у випадках CARS  
(childhood autism rating scale) <37 та ≥37 (за Arab AH з п., 2019) [3]
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Рис. 2. Forest plots ефектів розладів обміну глутатіону при РАС, що показує асоціацію GSH(A),  
GSSG(B), tGSH(C), GSH/GSSG(D), tGSH/GSSG(E) та РАС (Chen L. зі співавт.)
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Стан імунної системи при РАС. Дійсно, 
сьогодні накопичені докази, що імунна си-
стема відіграє важливу роль у розвитку го-
ловного мозку людини, беручи участь у ре-
гуляції проліферації нейронів та формуванні 
синапсів, а також – впливаючи на процеси 
нейропластичності, тому порушення її функ-
ціонування може мати важливе значення у 
формуванні енцефалопатії у дітей з РАС  [56].

Є непрямі ознаки скомпрометованості 
імунної системи у дітей з РАС, у тому числі 
такі: аномально висока частота вродже-
ної цитомегаловірусної інфекції, високе 
мікробне навантаження на організм, часті 
епізоди інфекцій та прийому антибіотиків, 
розвиток фенотипу РАС після нейроінфек-
ційних епізодів, гіперпродукція, продукція 
антимозкових автоантитіл, зв’язок з деяки-
ми локусами молекул головного комплексу 
гістосумісності HLA, імунозапальне уражен-
ня кишечника, гіперчутливість до харчових 
антигенів та інші форми алергічних реакцій, 
схильність до формування злоякісних но-
воутворень, погана переносимість вакцин, 
клінічна ефективність низки імуномодулюю-
чих, протизапальних та імунотерапевтичних 
втручань [57].

Зокрема, у дітей з РАС описані некла-
сифікована гіпогаммаглобулінемія [35] та 
дефіцити NK-клітин [92], CD8+ цитотоксич-
них Т-лімфоцитів [94], CD4+ Т-хелперів [99], 
мієлопероксидази нейтрофілів [73], моле-
кули [93, 95], субкласів IgG [35], компонента 
комплементу С4b [91], специфічних антитіл 
[40] та специфічних Т-лімфоцитів [70] до ок-
ремих інфекційних агентів.

Аутистичні риси описані при таких пер-
винних імунодефіцитах як загальний варіа-
бельний імунодефіцит [77], дефіцит молекул 
адгезії II типу [26], атаксія-телеангіектазія 
[87], синдром Ді Джорджі [79], каналопатія 
CaV1.2 [49] та гіпер-IgE-синдром [31]. Ре-
зультати популяційного національного до-
слідження Isung J. та співавт. за участю 8378 
пацієнтів показали, що гуморальні імуноде-
фіцити (загальний варіабельний імуноде-
фіцит, вибірковий дефіцит субкласів IgG та 
дефіцит специфічних антитіл) асоційовані з 
підвищеним ризиком будь-якого психічного 

розладу (adjusted odds ratio [AOR] = 1,91 = 
18; 2,01), причому найбільш тісною з інших 
психічних хвороб виявилася асоціація саме 
з РАС у дітей (AOR = 2,99; 95% CI = 2,42-3,70) 
[38].

Дані систематичного огляду Mead J. та 
співавт. вказують на ознаки імунної дисрегу-
ляції при РАС у дітей, що включають нейро-
запалення, наявність автоантитіл, посилена 
Т-клітинна відповідь, аномальна активність 
природних кілерів та моноцитів. Ці імунні 
аберації виявилися асоційованими із по-
гіршенням клінічних проявів РАС, зокрема 
– порушенням соціальних взаємодій, сте-
реотипною поведінкою та обмеженням ко-
мунікативних навичок. Більше того, моделі 
на експериментальних тваринах продемон-
стрували усунення ознак РАС після видален-
ня з організму імунних факторів, які вияв-
лялися залученими до аберантних імунних 
реакцій [56]. Noriega D.B., Savelkoul  H.F. в 
іншому систематичному огляді, присвяче-
ному РАС у дітей, вказують на ознаки імунної 
дисрегуляції у таких пацієнтів, включаючи 
гіперпродукцію про- та пригнічення виро-
блення протизапальних цитокінів, підви-
щення проникності гематоенцефалічного 
бар’єру, аномальний синтез антимозкових 
автоантитіл та модифікацію функціональної 
активності природних кілерів [63]. Як відзна-
чають Hughes H.K. та співавт. у недавньому 
систематичному огляді, присвяченому фе-
номену порушення роботи імунної системи 
у дітей з РАС, у таких випадках відзначається 
аберантний цитокіновий профіль, відхилен-
ня в абсолютній та відносній кількості іму-
нокомпетентних клітин та їх субпопуляцій, 
ознаки нейрозапалення, порушення роботи 
системи адаптивного та вродженого імуніте-
ту та ознаки автоімунітету [37].

В експериментальних та клінічних до-
слідженнях вже повідомляли про різні по-
рушення імунного статусу у пацієнтів як з 
верифікованим ГДФЦ, так і дефіцитом фолі-
євої кислоти. Зокрема, van der Weyden M.B. 
та співавт. встановили пригнічення метабо-
лізму лімфобластів при фолатному дефіциті, 
що включає порушення деоксинуклеотид-
ного метаболізму та тимідилатного циклу 
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[84]. Partearroyo T. та співавт. показали, що 
дисбаланс фолієвої кислоти та вітаміну В12, 
типові для фенотипу ГДФЦ, порушує актив-
ність NK-клітин, активність В-лімфоцитів та 
лімфопроліферацію [65]. Courtemanche C. 
та співавт. показали, що фолатний дефіцит 
призводить до пригнічення проліферації 
первинних CD8+ цитотоксичних Т-лімфо-
цитів [14]. Abe I. та співавт. показали, що 
дефіцит фолієвої кислоти призводить до 
зниження кількості NK-клітин, Т-лімфоцитів 
та В-клітин, але не базофілів та гранулоцитів 
[1]. Troen A. M. та співавт. встановили, що не-
метаболізована фолієва кислота в сироватці 
крові, що зустрічається при ГДФЦ, спричи-
няє пригнічення цитотоксичності NK-клітин 
у жінок у постменопаузальний період [82]. 
Відповідно до цього, Bhatnagar N. та співавт. 
описали панцитопенію при тяжкому фолат-
ному дефіциті [8].

Інфекційний синдром при РАС. Наяв-
ність імунної дисфункції передбачає зни-
ження резистентності організму господаря 
до мікробних факторів. Дійсно, до наших 
днів накопичено чимало повідомлень про 
аномальний розвиток опортуністичних та 
умовно-патогенних інфекцій у дітей з РАС, 
які можна пояснити ураженням імунної сис-
теми, індукованим ГДФЦ. Спочатку було на-
копичено низку клінічних повідомлень про 
розвиток фенотипу РАС у людей після пере-
несених герпесвірусних енцефалітів. Пізні-
ше Binstock T. вперше вказав на вибірково 
знижену імунорезистентність у дітей з РАС, 
виділивши підгрупу пацієнтів з так званими 
інтрамоноцитарними інфекційними патоге-
нами – вірусом кору, цитомегаловірусом, ві-
русом герпесу 6 типу та Yersinia enterocolitica 
[9]. Для таких дітей було характерне пригні-
чення гемопоезу, порушення периферич-
ного імунітету, підвищення проникності 
гематоенцефалічного бар’єру та прояви 
демієлінізації у білій речовині півкуль вели-
кого мозку – ознаки, як стало відомо, типові 
для ГДФЦ. Nicolson G.L. та співавт. у контро-
льованому клінічному дослідженні за допо-
могою ПЛР крові показали аномально часто 
виявлення мікоплазми пневмонії, хламідії 
пневмонії та вірусу герпесу 6 типу у дітей 

із РАС порівняно зі здоровими людьми [62]. 
Sakamoto А. та співавт. у спеціально спла-
нованому дослідженні було виявлено, що 
вроджена СMV-інфекція з ураженням ЦНС 
у дітей з РАС зустрічається, ймовірно, часті-
ше (7,4%), ніж у загальній популяції (0,31% 
випадків) (р=0,004). СMV ідентифікували 
за допомогою real-time ПЛР сухих зразків 
крові новонародженого та зразків пуповин-
ної крові, отриманих відразу після пологів 
[76]. Valayi S. та співавт. у контрольованому 
клінічному дослідженні продемонструва-
ли, що специфічні IgM до EBV у сироватці 
крові дітей з РАС зустрічаються ймовірно 
частіше, ніж у здорових осіб (P<0,05) [83]. 
Jyonouchi H. та співавт. у спеціально спла-
нованому дослідженні показали зв’язок РАС 
з первинним дефіцитом специфічних анти-
полісахаридних антитіл, що може пояснити 
відому схильність до розвитку хронічної 
стрептококової інфекції у таких дітей [40]. 
Hughes H.K., Ashwood P. у контрольованому 
клінічному дослідженні встановили, що сір-
копозитивність до Candida albicans у дітей з 
РАС зустрічається у 36,5% випадків, тоді як 
у здорових дітей – лише у 14,3% випадків 
(OR=3,45; 95 % CI = 1,0409-11,4650; p = 0,041). 
Було показано асоціацію сіркопозитивності 
до кандиди з клінічними проявами гастро-
інтестинальної дисфункції у дітей з РАС [36]. 
Nayeri T. та співавт. провели мета-аналіз 
рандомізованих контрольованих клінічних 
досліджень, в якому продемонстрували асо-
ціацію РАС з токсоплазмозом, а також те, що 
наявність токсоплазмової інфекції збільшує 
ризик розвитку РАС у дитини у 1,93 рази 
порівняно з неінфікованими особами (95% 
CI = 1,01– 3,66) [61]. Kuhn M. та співавт. по-
відомили про серію клінічних випадків по-
єднання хронічного активного бореліозу та 
РАС у дітей та суттєве зменшення проявів 
РАС внаслідок тривалої терапії ампіциліном 
та азитроміцином з приводу бореліозу [42]. 

Автоімунний синдром при РАС. Особли-
ву роль у патогенезі енцефалопатії у дітей з 
РАС відводять автоімунним механізмам, які, 
як вважають, розвиваються внаслідок по-
рушення імунних реакцій щодо підтримки 
толерантності до антигенів власного орга-
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нізму в умовах імунної дисфункції [85]. Такі 
уявлення ґрунтуються на низці наукових 
доказів.

По-перше, результати низки контрольо-
ваних клінічних досліджень вказують на ано-
мальне виявлення у пацієнтів з РАС автоанти-
тіл до нейронів ЦНС, валідованих як маркери 
автоімунних енцефалітів, які не спостеріга-
ються у здорових дітей. Rout U.K. та співавт. 
(2012) виявили автоантитіла до автоантигену 
головного GAD65 (GADA) серед дітей з аутиз-
мом у 15% випадків, аутистичним спектром 
– у 27% випадків та у жодної здорової дити-
ни групи контролю. Ці автоантитіла є визна-
ним лабораторним маркером автоімунного 
анти-GAD65 лімбічного енцефаліту, що при-
зводить до розвитку ряду тяжких порушень 
психіки у дітей та дорослих [72]. Frye R.E. та 
співавт. (2013) ідентифікували автоантитіла 
до рецепторів фолієвої кислоти нейронів 
головного мозку у дітей з РАС, що вказує на 
гетерогенність проявів антимозкового автоі-
мунітету у таких випадках [24]. Cabanlit M. та 
співавт. (2007) встановили асоціацію РАС та 
наявність автоантитіл до нейронів гіпотала-
муса та таламуса головного мозку [11].

По-друге, в експериментальних моде-
лях продемонстровано клінічну значущість 
антимозкових автоантитіл при РАС, оскіль-
ки перенесення сироватки крові від дітей з 
РАС в організм випробуваних тварин при-
зводило до розвитку в останніх розладів 
поведінки, подібних до РАС. Так, Gonzalez-
Gronow M. та співавт. продемонстрували, 
що каталітичні антитіла IgG та IgA, виділені 
з крові пацієнтів з РАС, порушують процеси 
гіпокампальної нейропластичності у щурів. 
Також авторами показана здатність IgA до 
основного білку мієліну діяти в якості се-
ринової протеази, розщеплюючи вказаний 
людський автоантиген in vitro. Як відзнача-
ють Gesundheit B. та співавт., в експеримен-
тальних дослідженнях продемонстровано, 
що після введення автоантитіл, отриманих 
із сироватки крові дітей з РАС, у макак-резус 
розвиваються специфічні поведінкові пору-
шення, що дуже нагадують РАС у людей.

По-третє, показані чотири основні 
шляхи міграції антимозкових автоантитіл із 

сироватки крові в тканини ЦНС, що вклю-
чають трансольфакторний шлях, а також 
проникнення через хоріоїдальні сплетення 
шлуночків головного мозку, пошкоджені 
тісні сполуки між клітинами в гематоенце-
фалічному бар’єрі та ендотелій церебраль-
них судин шляхом Fс-залежного транспорту 
(рис. 3).

Рис. 3. Принципова схема міграції в ЦНС 
антимозкових автоантитіл із сироватки 
крові у дітей з РАС (по Platt M.P. та співавт.)

По-четверте, в даний час відкрито мо-
лекулярні механізми пошкодження тканини 
ЦНС антимозковими автоантитілами, що від-
значаються у дітей з РАС. Зокрема, описані як 
специфічні стимуляційні та гальмівні впливи 
автоантитіл на рецептори до нейромедіато-
рів на поверхні нейронів, що зумовлює клі-
нічно значущий функціональний дисбаланс 
у процесах нейротрансмісії, так і імунні ре-
акції антитілозалежної клітинно-опосеред-
кованої цитотоксичності за участю природ-
них кілерів та макрофагів. Зокрема, клітинна 
імунна реакція призводить до апоптотичної 
та/або некротичної загибелі атакованих ней-
ронів з подальшим руйнуванням нейрональ-
них мереж ЦНС та формуванням аберантних 
міжнейронних зв’язків у зонах ураження. Ці 
автоімунні антицеребральні реакції в кінце-
вому підсумку призводять до розвитку спе-
цифічної енцефалопатії, для якої характерні 
дезінтегративні процеси психічної діяльно-
сті, що клінічно виявляються у вигляді симп-
томів РАС (рис. 4).
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Рис. 4. Принципова схема пошкодження ЦНС 
при автоімунному анти-NMDA-рецепторному 

лімбічному енцефаліті у людей  
(по Liu C. V. та співавт.)

По-п’яте, існує низка описаних випадків 
розвитку клінічних проявів РАС після почат-
ку верифікованого автоімунного лімбічного 
енцефаліту у дітей та досягнення клінічного 
покращення при лікуванні автоімунної хво-
роби ЦНС. Так, González-Toro M. C. та співавт. 
у 2013 році повідомили про два випадки ав-
тоімунного анти-NMDA лімбічного енцефалі-
ту у дітей, клінічні прояви якого відповідали 
симптомам РАС [30]. Kiani R. та співавт. через 
два роки також доповіли про аутистичний 
регрес психічної діяльності при розвитку 
автоімунного анти-NMDA лімбічного енце-
фаліту у дитини [41]. Menon D.U. та співавт. 
описали підгострий автоімунний енцефаліт, 
зумовлений автоантитілами до 3-ї субоди-
ниці N-ацетилхолінових рецепторів нейро-
нів ЦНС, у дитини з клінічною картиною РАС. 
У всіх випадках, принаймні, часткове віднов-
лення психічного статусу відбувалося після 
призначення специфічної протиревматич-
ної терапії.

По-шосте, результати систематично-
го огляду та мета-аналізу рандомізованих 

контрольованих клінічних досліджень, 
проведеного Wu S. та співавт., вказують, що 
факт позитивного сімейного анамнезу автоі-
мунних хвороб асоційований з достовірним 
зростанням ризику виникнення випадків 
РАС у дітей в сім’ї.

І, нарешті, по-сьоме, при РАС проде-
монстрували клінічну ефективність кілька 
препаратів з протизапальною та імуномо-
дулюючою терапевтичною дією, механізми 
позитивного впливу яких пов’язують саме з 
інгібуванням антинейронального автоімуні-
тету та пов’язаного з цим інтрацеребрально-
го запалення, що лежить в основі енцефало-
патії у дітей з РАС [71].

Крім антинейронального, при РАС опи-
саний і антимієліновий автоімунітет. Так, 
Vojdani A. та співавт. показали, що у дітей з 
РАС пептиди Chlamydia pneumoniae, М-про-
теїн стрептококів і бутирофілін молока ви-
кликають продукцію неповноцінних специ-
фічних антитіл з перехресною реактивністю, 
здатних розпізнавати не тільки мікробні та 
харчові антигени, але й деякі молекули нер-
вової тканини, зокрема – основний білок 
мієліну, мієлін-асоційований глікопротеїн, 
мієліновий олігодендроцитарний протеїн, 
білки нейрофіламентів та тубуліна.

Окремим субтипом РАС за автоімунним 
механізмом виникнення церебрального 
ураження є так званий материнсько-фе-
тальний імунний конфлікт, у зв’язку з яким 
головний мозок плода ушкоджується ан-
тенатально алогенними антицеребраль-
ними автоантитілами матері, які мігрують в 
організм дитини через фетоплацентарний 
бар’єр.

Алергічний синдром при РАС. Велике 
популяційне клінічне дослідження за учас-
тю 199520 дітей, проведене Xu G. і співавт. 
(2019), показало, що харчова алергія, респі-
раторна алергія та шкірна алергія зустріча-
лися у дітей з РАС у 11,25%, 18,73% та 16,81% 
випадків відповідно, тоді як у психічно здо-
рових дітей такі розлади реєструвалися 
рідше (4,25%, 12,08% та 9,84% відповідно). 
Відношення шансів у дітей з РАС з різних ви-
дів алергії було таким: харчової алергії – OR 
= 2,29; 95% CI95% = 1,87-2,81, респіраторної 
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алергії – OR = 1,28; 95% CI95% = 
1,10-1,50 та шкірної алергії – OR = 
1,50; 95% CI95% = 1,28-1,77 [97].

Theoharides T.C. та співавт. 
провели систематичний огляд екс-
периментальних та клінічних до-
сліджень, присвячених вивченню 
зв’язку між атопічними алергічни-
ми реакціями та РАС у дітей, за-
пропонувавши наукову концепцію, 
яка пояснює механізми залучення 
алергії до патогенезу енцефалопа-
тії при РАС. В даний час встановле-
но, що тучні клітини перебувають 
у гіперактивованому стані у дітей 
з РАС через наявність коморбід-
ної атопії. Активовані мастоцити 
виявлені у периваскулярних про-
сторах таламуса та гіпоталамуса 
головного мозку пацієнтів з РАС. 
Ці клітини шляхом виділення гіста-
міну і секреції ряду прозапальних 
цитокінів (ІЛ-1бета, ІЛ-6, ІЛ-17, 
ФНП-альфа) підвищують проник-
ність гематоенцефалічного бар’єру 
і викликають інтрацеребральне за-
палення з переважною активацією 
Th17, що порушує формування ен-
цефалопатії з клінічною картиною 
РАС (рис. 5).

Отже, для дітей з РАС характерний алергічний 
синдром, проте досі залишається нез’ясованим реаль-
ний внесок таких імунозалежних розладів у патогенез 
енцефалопатії при РАС. Необхідне вивчення зв’язків 
між алергічним синдромом та імунною дисфункцією, 
що відзначається у дітей з РАС, щоб краще зрозуміти 
походження алергії у таких випадках та розробити 
ефективні методи оцінки тяжкості стану хворого, про-
гнозування подальшого перебігу хвороби, лікування 
та профілактики розвитку енцефалопатії при РАС.

Рис. 5. Принципова схема залучення атопічного 
алергічного механізму до патогенезу енцефалопатії 

при РАС у дітей (за Theoharides T.C. та співавт.)

Імунозапальний синдром при РАС. До-
кази розвитку персистуючої системної за-
пальної реакції, пов’язаної з імунною дис-
регуляцією, у дітей з РАС ґрунтуються на 
результатах 2 мета-аналізів рандомізованих 
контрольованих клінічних досліджень. Зо-
крема, дані першого систематичного огляду 
та мета-аналізу рандомізованих контрольо-
ваних клінічних досліджень показують під-
вищення сироваткової концентрації про-
запальних медіаторів інтерлейкіну-1бета 
(ІЛ-1бета) (р<0,001), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) 
(р=0,03), інтерлейкіну-8 (р=0,04), інтерфе-
рону-гамма (ІФН-гама) (р=0,02), еотаксину 
(р=0,01) та моноцитарного хемотаксичного 
фактора 1 (р<0,05) та зниження вмісту про-
тизапального цитокіну трансформуючого 
фактору росту бета 1 (р<0,001) у дітей з РАС 

(n=743) порівняно зі здоровими пацієнтами 
(n=592) [54]. Результати мета-аналізу ран-
домізованих контрольованих клінічних до-
сліджень, підготовлених Saghazadeh A. та 
співавт. (2019), який охоплює 38 досліджень 
за участю 2487 дітей, показують достовір-
не підвищення сироваткових концентрацій 
фактора некрозу пухлини альфа (ФНП-аль-
фа), ІФН-гама, ІЛ-1бету та ІЛ-6 у дітей з РАС 
порівняно зі здоровими особами [75]. 
Jyonouchi H. та співавт. у спеціально спла-
нованому клінічному дослідженні показали, 
що підвищення сироваткових концентрацій 
прозапальних цитокінів моноцитарного по-
ходження, включаючи ФНП-альфа та ІЛ-6, 
асоційовано з різким погіршенням психіч-
ного стану дитини з РАС, що пояснюється як 
добре відомим нейротоксичним впливом 
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сироваткових прозапальних молекул гема-
тоенцефалічного бар’єру, і пов’язаної з цим 
індукцією низькопродуктивного інтрацере-
брального запалення з дисфункцією нейро-
нальних мереж ЦНС. Автори запропонували 
виділити імунозапальний механізм як окре-
му ланку патогенезу енцефалопатії при РАС, 
а також окрему субгрупу дітей з РАС, у яких 
переважає саме імунозапальний шлях цере-
брального пошкодження.

Імунозалежні лікувальні підходи при 
РАС. РАС зараз вважається невиліковним 
станом через відсутність належних доказів 
ефективності лікарських засобів при цій 
патології. Враховуючи наведені вище дані, 
досі неодноразово робилися спроби тера-
певтичних втручань у біохімічні та пов’язані 
з цим імунозалежні механізми формування 
енцефалопатії у дітей з РАС для нормалізації 
психічного статусу пацієнтів.

Систематичний огляд, присвячений 
аналізу контрольованих досліджень з об-
межувальної дієти при аутизмі, рекомендує 
застосовувати елімінаційну безглютенову та 
безказеїнову дієту тільки при лабораторно 
підтвердженій целіакії та алергії на казеїн 
коров’ячого молока з метою покращення 
роботи кишечника та оптимізації загального 
нутритивного статусу дитини. Проте не було 
продемонстровано прямого ефекту дієти на 
стан психіки в дітей із РАС [53].

Систематичний огляд результатів 8-ми 
контрольованих клінічних досліджень щодо 
застосування пре/пробіотиків у дітей з РАС, 
проведений Ng Q. X. та співавт. у 2019 році, 
показує невелике поліпшення з боку деяких 
симптомів РАС при ізольованому застосу-
ванні пре/пробіотиків і більш істотну пози-
тивну динаміку з боку психіатричних про-
явів при комбінації пре/пробіотичної терапії 
та елімінаційної безглютенової/безказеїно-
вої дієти, однак накопичених досі даних не-
достатньо для рутинного застосування за-
значених лікувальних стратегій у дітей з РАС.

Результати першого відкритого клініч-
ного дослідження, проведеного Kang D. W. 
та співавт. у 2017 році продемонстрували 
не лише зменшення проявів гастроінтести-
нальної дисфункції (проносів, запорів, здут-

тя, болів у животі), а й симптомів РАС у дітей, 
які отримали кишковий мікробний транс-
фер після двотижневого курсу антибіотико-
терапії, що обґрунтовує проведення подаль-
ших досліджень у цьому напрямку.

У 2018 році Li Y.J. та співавт. провели сис-
тематичний огляд результатів рандомізова-
них контрольованих клінічних досліджень, 
присвячених корекції мікронутритивних 
порушень, що спостерігаються у дітей з РАС. 
Результати 7 таких досліджень вказують на 
те, що суплементація препаратами вітаміну 
В6 неефективна в корекції розладів психіч-
ного статусу у дітей з аутизмом. Дані двох ін-
ших досліджень показали, що застосування 
метильних форм вітаміну В12 призводить до 
деякого поліпшення показників психічного 
статусу у дітей з РАС. Результати трьох дослі-
джень із застосування препаратів вітаміну 
D3 свідчать про недостатню ефективність 
цього підходу до корекції психічних розла-
дів у дітей з РАС. Дані ще одного досліджен-
ня показали користь від призначення фолі-
євої кислоти при РАС у дітей [47]. Отримані 
дані вказують, що ефективність суплемента-
ції для корекції порушень біохімічного ста-
тусу при ГДФЦ у дітей з РАС є недостатньо 
доведеною лікувальною стратегією для ру-
тинного застосування в клінічній практиці з 
метою покращення психічних функцій, хоча 
й не спростовують необхідність подальших 
досліджень у цьому напрямку.

Як відзначають Marchezan J. та співавт. 
(2018) у систематичному огляді, присвяче-
ному аналізу обмеженої доказової бази клі-
нічних досліджень протизапальних засобів 
при РАС, всі апробовані дотепер препара-
ти можна розділити на дві основні групи: 
(а) засоби з первинною протизапальною та 
імуномодулюючою дією, куди відносяться 
сульфорафан, целекоксиб, леналідомід, пен-
токсифілін, спіронолактон, лютеолін фла-
воноїдів, кортикостероїди, пероральний та 
внутрішньовенний імуноглобулін, клітинна 
терапія, діалізований екстракт лімфоцитів 
крові, міноциклін і піоглітазон, та (б) інші 
препарати, що призначаються за неімуноло-
гічними показаннями, проте надають додат-
кові імуномодулюючі властивості, не пов’я-
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зані з основним механізмом дії, зокрема 
– рисперидон, вітамін D, омега3-поліненаси-
чені жирні кислоти, гінкго білоба, L-карно-
зин, N-ацетилцистеїн кишкової мікрофлори 
[52]. Позитивних результатів окремих клініч-
них досліджень недостатньо для рутинного 
застосування протизапальної терапії у дітей 
з РАС у клінічній практиці, хоча ці дані мо-
жуть бути основою для проведення подаль-
ших досліджень в окресленому напрямку.

Нещодавно проведено клінічне контр-
ольоване випробування інфліксимабу (мо-
нокланального антитіла до ФНП-альфа) у 
дітей з РАС, асоційованими з ГДФЦ, у яких 
відзначалася підвищена концентрація сиро-
ваткової ФНП-альфа. Показано, що інфлік-
симаб шляхом нормалізації сироваткової 
концентрації ФНП-альфа призводить до 
зменшення вираженості гіперактивності та 
гіперзбудливості, але не зорового контакту 
та мови, а також сприяє зменшенню вираже-
ності симптомів PANDAS, кишкової дисфунк-
ції та епілептиформної активності на ЕЕГ.

В іншому контрольованому клінічному 
дослідженні показано здатність ритуксима-
бу (препарату моноклональних антитіл до 
молекули СD20 В-лімфоцитів) зменшувати 
прояви РАС за всіма показниками шкали 
АВС у дітей з ГДФЦ, у яких відзначаються 
серологічні, нейровізуалізаційні та нейро-
фізіологічні ознаки автоімунного лімбічного 
енцефаліту.

Результати проведених клінічних до-
сліджень в галузі імуноглобулінотерапії РАС 
зараз узагальнені в даних систематично-
го огляду та мета-аналізу клінічних дослі-
джень, підготовлених Rossignol D. A., Frye R. 
E. та співавт. 2021 року. Проаналізовано 27 
відповідних досліджень, з них – 4 проспек-
тивні контрольовані (одне подвійне сліпе 
плацебо контрольоване), 6 – проспективні 
неконтрольовані, 2 ретроспективні контр-
ольовані та 15 ретроспективні неконтро-
льовані). Загальний клінічний результат 
апробації препаратів нормального внутріш-
ньовенного імуноглобуліну людини за да-
ними цього мета-аналізу полягає в поліп-
шенні з боку спілкування, гіперзбудливості, 
гіперактивності, пізнання, уваги, соціальної 

взаємодії, зорового контакту, ехолалії, мови, 
реакції на команди, сонливості, зниженої 
активності, а деяких випадках – й у повно-
му усуненні симптомів РАС [71]. В даний час 
внутрішньовенна імуноглобулінотерапія 
– лікувальна стратегія з найбільшою дока-
зовою базою ефективності серед інших роз-
глянутих терапевтичних підходів при РАС, 
яка опосередковано вказує на пріоритет-
ність імунозалежних механізмів патогенезу 
енцефалопатії у дітей з РАС.

Пріоритетні напрямки подальших 
досліджень. Накопичена доказова база 
свідчить про те, що імунна дисфункція та 
пов’язані з цим імунозалежні механізми це-
ребрального ушкодження, поза сумнівом, 
є важливими компонентами шляхів форму-
вання енцефалопатії у дітей з РАС, асоційо-
ваними з ГДФЦ. Наступні клінічні досліджен-
ня мають бути зосереджені на уточненні та 
розширенні сучасних уявлень про залучен-
ня імунної системи до патогенезу РАС у лю-
дей. Зокрема, не вистачає систематизації на-
копичених даних та формулювання єдиної 
наукової концепції сценарію патологічних 
подій, починаючи з наявності патогенних 
поліморфних замін нуклеотидів у генах ен-
зимів циклу фолієвої кислоти та закінчуючи 
клінічними проявами РАС у дитини. Подібні 
систематизація та узагальнення не лише на-
дали б струнку систему теоретичних знань 
щодо імунозалежних механізмів патогенезу 
енцефалопатії при РАС, асоційованих з ГДФЦ 
для фундаментальної науки, але й допомог-
ли б створити дієвий діагностичний алго-
ритм медичної допомоги для клінічної прак-
тики. Необхідно також проводити подальші 
клінічні дослідження з апробації імунотроп-
ного лікування у пацієнтів з РАС, асоційова-
ними з ГДФЦ, зважаючи на обнадійливі ре-
зультати попередніх випробувань у даному 
напрямку. Результати недавніх генетичних, 
біохімічних, імунологічних, імунобіохіміч-
них, нейроімунологічних досліджень вказу-
ють на нові потенційно корисні точки засто-
сування дії імунотерапевтичних втручань 
для лікування енцефалопатії у дітей з РАС. Є 
підстави вважати, що успішна апробація та-
ких лікувальних стратегій дозволить здійс-
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нити прорив у лікуванні РАС, асоційованих з 
ГДФЦ, у дітей, що забезпечить не тільки оду-
жання від важкого і зараз некурабельного 

нейропсихіатричного розладу, а й сприяти-
ме зупинці масштабної загрозливої   епідемії 
аутизму у всьому світі. 
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SUMMARY

IMMUNOGENETIC ASPECTS OF DISEASE 
PATHOGENESIS IN CHILDREN WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS

Maltsev D.1, Kolyadenko N.2
1 Bogomolets National Medical University, Kyiv

2 Interregional Academy of Personnel  
Management, Kyiv

The article reviews the latest advances in under-
standing the immunopathogenesis of autism 
spectrum disorders and other common neuro-
psychiatric diseases in children in the light of the 
modern folate-centric scientific concept of the 
pathways of cerebral damage in immunopsy-
chiatry. The main biochemical disorders, signs of 
oxidative stress, manifestations of immunodefi-
ciency and related immune dysregulation, key im-
mune-dependent mechanisms of damage to the 
nervous system, such as reactivated neurotropic 
infections, autoimmune reactions to neurons 
and myelin of the CNS, immunoinflammatory 

reactions with hyperproduction of proinflamma-
tory cytokines, that have pronounced neurotoxic 
effects,  are analyzed in detail. The results of the 
main meta-analyses, systematic reviews, ran-
domized controlled clinical trials testing various 
strategies for the treatment of autism spectrum 
disorders, based on the modern folate-centric 
concept of the immunopathogenesis of the dis-
ease, are also presented, in particular – diet ther-
apy, biochemical correction, pre/probiotics and 
transplantation of the gut microbiome, normal 
i/v human immunoglobulin in  high dose, inflix-
imab and rituximab. At the end of the article, the 
most promising directions of further scientific re-
search in the field of Neuroimmunology of severe 
neuropsychiatric syndromes in children are out-
lined, which can lead to revolutionary changes in 
the approaches to the diagnosis and treatment 
of previously incurable mental illnesses of the 
younger generation.
Key words: autoantibodies, proinflammatory 
cytokines, neurotropic infections, folate cycle 
deficiency, immunotherapy.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПУ СТАВЛЕННЯ ДО ХВОРОБИ  
У ХВОРИХ НА ШИЗОТИПОВИЙ РОЗЛАД З АФЕКТИВНОЮ 
ПАТОЛОГІЄЮ РІЗНОГО СПЕКТРУ
Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

Pliekhov V.

CHARACTERISTICS OF THE TYPE OF ATTITUDE TO ILLNESS IN PATIENTS WITH SCHIZOTYPE 
DISORDER WITH AFFECTIVE PATHOLOGY OF DIFFERENT SPECTRUM

Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Резюме З метою виявити особливості типу відношення до захворювання хворих на ши-
зотиповий розлад залежно від спектру наявної афективної патології шляхом 
аналізу її клініко-психопатологічного наповнення, було проведено проспективне 
дослідження.
Матеріали та методи. Протягом 2019-2020 рр. було досліджено 100 пацієнтів 
Запорізької регіональної психіатричної лікарні, що знаходились на амбулаторно-
му етапі лікування з приводу шизотипового розладу; для вирішення поставленої 
мети були використані клініко-анамнестичний, клініко-психопатологічний, пси-
ходіагностичний та клініко-статистичний методи. Контингент дослідження 
було розподілено на три групи: до групи дослідження 1 (Г1) увійшли 52 хворих, у яких 
була виявлена уніполярна психопатологічна симптоматика депресивного спек-
тру; до групи дослідження 2 (Г2) увійшли 16 хворих, що демонстрували циклічну 
зміну депресивних та гіпоманіакальних фаз; останні 32 хворих сформували групу 
дослідження 3 (Г3) – вони виявляли клінічні ознаки афективного сплощення.
За результатами дослідження було встановлено, що для хворих Г1 були більш 
характерні іпохондричні варіанти реагування на захворювання: значного поши-
рення тут набули ізольований іпохондричний (7 хворих) та комбінований три-
вожно-іпохондричний (10 хворих) типи відношення до захворювання. Для хворих Г2 
специфічними були ізольований анозогнозичний (5 хворих) та комбінований ейфо-
рійно-анозогнозичний варіанти відношення до захворювання (2 хворих). Специ-
фічним варіантом відношення до захворювання для хворих Г3 був анозогнозичний  
(18 хворих).
Висновок. Для хворих на шизотиповий розлад із превалюванням уніполярної 
депресивної симптоматики характерні тривожно-іпохондричні варіанти ре-
агування на захворювання, для хворих із циркулярною зміною афективних фаз – 
ейфорійно-анозогнозичний варіант, для хворих зі станами афективного сплощен-
ня – анозогнозичний.

Ключові слова: шизотиповий розлад, шизофренія, афективні порушення, депресія, коморбідність у 
психіатрії.

Вступ. Структурна неоднорідність ши-
зотипового розладу, що обумовлена нечіт-
кістю окреслення кола діагностичних крите-
ріїв, та значний поліморфізм представленої 

психопатологічної семіотики визначають 
актуальність наукового пошуку у сфері 
особливостей формування та перебігу да-
ної патології [1, 4, 5]. Вітчизняні та іноземні 
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науковці сходяться на думці, що афективні 
порушення різного спектру в структурі ши-
зотипового розладу мають значну представ-
леність серед даної категорії хворих [1–3, 
6]. Наявність супутньої патології негативно 
впливає на перебіг основного захворюван-
ня, інколи стаючи причиною позапланових 
госпіталізацій та, знижуючи комплаєнсність 
хворих, унеможливлює їх ефективне ліку-
вання [1, 7, 8]. З перспективою подальшої 
розробки системи комплексної психокорек-
ції афективних порушень у хворих на шизо-
типовий розлад актуальним є дослідження 
особливостей особистісного реагування 
даного контингенту, що знаходить своє клі-
нічне відображення у характері відношення 
до власного захворювання.

Мета дослідження. Виявити особли-
вості типу відношення до захворювання 
хворих на шизотиповий розлад залежно від 
спектру наявної афективної патології шля-
хом аналізу її клініко-психопатологічного 
наповнення.

Матеріали та методи. За умови надан-
ня інформованої згоди та з дотриманням 
принципів біоетики протягом 2019-2020 рр. 
було обстежено 128 хворих на шизотипо-
вий розлад, що перебували на амбулатор-
ному лікуванні у КНП «Обласний клінічний 
заклад з надання психіатричної допомоги» 
ЗОР (м. Запоріжжя), серед яких було віді-
брано 100 хворих, що на подальших етапах 
дослідження були розподілені на три групи 
за критерієм спектру наявної у структурі за-
хворювання афективної патології: до групи 
дослідження 1 (Г1) увійшли 52 хворих, у яких 
була виявлена уніполярна психопатологіч-
на симптоматика депресивного спектру; до 

групи дослідження 2 (Г2) увійшли 16 хворих, 
що демонстрували циклічну зміну депре-
сивних та гіпоманіакальних фаз; останні 32 
хворих сформували групу дослідження 3 
(Г3) – вони виявляли клінічні ознаки афек-
тивного сплощення. Для досягнення мети 
були використані клініко-анамнестичний, 
клініко-психопатологічний, психодіагнос-
тичний та клініко-статистичний методи.

Клініко-анамнестичний метод був ре-
алізований шляхом аналізу медичної до-
кументації осіб з контингенту дослідження 
(амбулаторних карт та виписних епікризів 
попередніх госпіталізацій).

Клініко-психопатологічний метод було 
реалізовано шляхом аналізу клінічних екві-
валентів виявлених варіантів відношення 
до хвороби під час неструктурованого ін-
терв’ю.

Для реалізації психодіагностичного ме-
тоду був використаний Особистісний опиту-
вальник Бехтерівського інституту (ООБІ, Л. І. 
Васерман, 2005).

Клініко-статистичний метод використо-
вувався для обробки результатів досліджен-
ня та оцінки їх достовірності. Усі розрахунки 
здійснювали на ПЕОМ за допомогою про-
грами «Statistica 13.0» («StatSoft», США) та 
«Excel» з пакету «Microsoft Office 2003».

Результати дослідження. За результа-
тами проведеного аналізу не було виявлено 
жодного випадку гармонічного відношення 
до свого захворювання серед контингенту 
сформованих груп дослідження, що свід-
чить про значний вплив наявної патології на 
самосприйняття хворих та є прогностично 
несприятливим у контексті їх подальшої те-
рапії (табл. 1).

Таблиця 1

Спектр особистісного реагування у хворих Г1, Г2 та Г3 (за ООБІ)

Тип відношення Г1
(52 хворих)

Г2
(16 хворих)

Г3
(32 хворих)

Г1 Г2

Г2 Г3 Г3

(Г) Гармонічний - - - 1 1 1

(Т) Тривожний 1 - 1 0,58 0,73 0,48

(І) Іпохондричний 7 1 - 0,43 0,03* 0,15

(М) Меланхолічний 4 1 - 0,85 0,11 0,15
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Продовження таблиці 1

Тип відношення Г1
(52 хворих)

Г2
(16 хворих)

Г3
(32 хворих)

Г1 Г2

Г2 Г3 Г3

(А) Апатичний 3 1 5 0,94 0,13 0,36

(Н) Неврастенічний 2 1 - 0,68 0,26 0,15

(О) Обсесивно-фобіч-
ний 4 - 3 0,25 0,79 0,21

(С) Сенситивний 1 - 1 0,58 0,73 0,48

(Я) Егоцентричний - 1 1 0,07 0,2 0,61

(Ф) Ейфорійний - - - 1 1 1

(З) Анозогнозичний 7 5 18 0,1 <0,001 0,1

(Р) Ергопатичний - - - 1 1 1

(П) Паранояльний 5 2 3 0,74 0,97 0,74

(ІН) Іпохондрично-не-
врастенічний 1 - - 0,58 0,43 1

(ОІ) Обсесивно-фобіч-
ний з іпохондричною 
фабулою

1 - - 0,58 0,43 1

(ТІ) Тривожно-іпохон-
дричний 10 2 - 0,06 0,01 0,04

(ТМ) Тривожно-мелан-
холійний 5 - - 0,2 0,07 1

(ТО) Тривожний обсе-
сивно-фобічний 1 - - 0,57 0,43 1

(ФЗ) Ейфорійно-ано-
зогнозичний - 2 - 0,01 1 0,04

Примітка: * сірим кольором виділено статистично достовірні (p<0,05) розбіжності.

Представленість тривожного варіанту 
відношення до хвороби серед контингенту 
дослідження була незначною: лише 1 (1,9%) 
хворий Г1 та 1 (3,1%) хворий Г3 виявляли 
відверто аксіозне ставлення до свого захво-
рювання, у той час, коли хворі Г2 його зовсім 
не демонстрували.

Іпохондричний варіант відношення до 
хвороби мав значну поширеність у Г1 – тут 
він був виявлений у 7 (13,5%) хворих, що ста-
тистично достовірно (p=0,03) більше, аніж у 
Г3, де даний варіант реагування не був ви-
явлений взагалі; незначну представленість 
іпохондричний варіант мав і у Г2 – лише 1 
(6,2%) хворий демонстрував надмірну увагу 
до свого захворювання, мав тенденцію до 
перебільшення його симптомів та песимі-
стичне ставлення до будь-яких терапевтич-

них процедур. Клінічне наповнення іпохон-
дричних проявів у хворих Г1 та Г2 мало свої 
особливості: ці переживання були позбавле-
ні афективної наповненості та не впливали 
на поведінку хворих, вони не мали експан-
сивний характер – хворі не прагнули розпо-
вісти широкому колу людей про симптоми 
свого захворювання.

Статистично значимих відмінностей 
у представленості меланхолічного варі-
анту реагування на хворобу між групами 
дослідження виявлено не було: прояви 
пригніченого настрою, пов’язаного зі зне-
вірою у можливість покращення власного 
стану, депресивний моноідеїзм із думками 
самоприниження частіше зустрічалися у 
Г1 – у 4 (7,7%) хворих, значно рідше у Г2 – 
лише у 1 (6,2%) хворого; у Г3 даний варіант 
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відношення до хвороби не був виявлений 
взагалі. Низьку представленість ізольова-
ного меланхолічного варіанту відношення 
до хвороби у хворих Г3 можливо пояснити 
заміщенням депресивного особистісного 
реагування апатичним, що відбувається під 
впливом наявної психічної патології. Під-
твердженням цього є той факт, що саме у Г3 
апатичний варіант відношення до хвороби 
зустрічався частіше – 5 хворих, у той час 
коли у Г1 у 3 (5,7%) хворих, а у Г2 – у 1 (6,2%) 
хворого.

Неврастенічний варіант відношення 
до хвороби був виявлений у 2 (3,8%) хво-
рих Г1, 1 (6,2%) хворого Г2 та взагалі не був 
представлений у хворих Г3. Клінічні прояви 
даного варіанту реагування мали свої осо-
бливості у хворих усіх груп дослідження: 
висловлювані астенічні скарги були позбав-
лені логічного зв’язку із актуальною життє-
вою ситуацією та не мали об’єктивних ознак 
астенії, вони були монотематичними та стій-
кими, без чітких ознак змін гіпер- та гіпосте-
нічних фаз.

Обсесивно-фобічний варіант реагуван-
ня був виявлений у 4 (7,7%) хворих Г1 та у 3 
(9,4%) хворих Г3, у той час коли жодного ви-
падку даного типу відношення до хвороби 
у Г2 виявлено не було. Особливістю клініч-
ного прояву даного варіанту реагування у 
досліджуваних було наявність неадекватних 
стійких тривожних переживань, пов’язаних 
із захворюванням, з якими хворі намага-
лися впоратися за допомогою виконання 
ритуалів, які за своєю фабулою не були ло-
гічно пов’язані ані з нав’язливими думками, 
ані з самим захворюванням, як ймовірним 
тригерним психотравмуючим фактором. 
Демонстровані ритуали були химерними та 
гротескними; інколи хворі намагались долу-
чити медичний персонал до виконання тих 
чи інших ритуалів, наприклад, на вершині 
тривожних переживань хворий міг просити 
лікаря взяти синю ручку, тримаючи її у ру-
ках, повторити три рази, що з ним все буде 
добре, а потім покласти синю ручку та взяти 
до рук чорну.

Сенситивний тип відношення до хво-
роби на мав значного поширення серед 

контингенту груп дослідження та був вияв-
лений лише у 1 (1,9%) хворого Г1 та 1 (3,1%) 
хворого Г3. Брак сенситивності як особи-
стісної риси можливо пояснити неспромож-
ністю до експресії власних емоцій та розпіз-
навання емоцій оточуючих, що пояснюється 
загальним зниженням та/або девіацією емо-
ційно-вольового компоненту, специфічним 
для даної категорії хворих.

Егоцентричний варіант реагування та-
кож був обмежено представлений серед 
контингенту груп дослідження – по 1 хво-
рому у Г2 (6,2%) та Г3 (3,1%), у Г1 даний тип 
відношення до хвороби не був виявлений 
взагалі. Маніпулятивна поведінка з демон-
страцією гіперболізованих симптомів захво-
рювання оточуючим з метою отримання до-
даткової уваги з боку медичного персоналу 
або близьких не є типовими для обраного 
контингенту хворих незалежно від спектру 
супутніх афективних порушень, оскільки 
контрастує із облігатними для даної патоло-
гії симптомокомплексами.

Ізольованого ейфорійного варіанту 
ставлення до хвороби серед контингенту 
груп дослідження виявлено не було: для да-
ної категорії хворих не є специфічними лег-
коважні, з елементами гіпертипії, патерни 
особистісного реагування, що обумовлено 
загальним зниженням емоційно-вольового 
компоненту в рамках наявної психічної па-
тології.

Статистично значимі відмінності 
(p<0,001) у представленості анозогностич-
ного варіанту реагування на хворобу були 
виявлені між Г3, де даний показник був най-
більший – 18 (56,2%) хворих, та Г1, де його 
поширеність була найменшою – 7 (13,5%) 
хворих; у Г2 лише 5 (31,2%) хворих демон-
стрували ознаки даного типу відношення 
до хвороби. Між групами дослідження на 
клінічному рівні були виявлені певні відмін-
ності у характері прояву даної ознаки: хворі 
Г1 частіше визнавали наявність у себе захво-
рювання, але все одно демонстрували бай-
дужість до терапевтичних заходів, мотивую-
чи це їх даремністю та безперспективністю; 
для хворих Г2 було більш характерно не по-
мічати явних ознак хвороби на фоні епізодів 
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немотивовано підвищеного настрою; хворі 
Г3 на фоні виражених проявів аутизації та 
алієнації залишали проблеми, пов’язані із 
власним захворюванням, поза увагою.

Ергопатичний тип відношення до хво-
роби не був представлений у широкому 
спектрі варіацій особистісного реагування, 
що були виявлені серед хворих груп дослі-
дження. Зниження саме вольового компо-
ненту, що в різній мірі зустрічалося у хворих 
всіх груп дослідження, обумовлювало їх па-
сивність, відсутність зацікавленості у пра-
ці та, як результат, недоступність патерну 
«уникнення хвороби в роботу», як відносно 
конструктивного способу психологічного 
захисту.

Паранояльний варіант особистісного 
реагування був у рівній мірі представлений 
в усіх групах дослідження: 5 (9,6%) хворих  
у Г1, 2 (12,5%) хворих у Г2 та 3 (9,4%) хворих 
у Г3. Прояви магічного мислення, що були 
характерні для хворих усіх груп досліджен-
ня, знайшли своє відображення у клініч-
ному прояві даного варіанту відношення 
до хвороби – досліджувані стверджували, 
що їх хвороба або тимчасове погіршення 
її перебігу, є результатом чийогось впливу 
(«прокльон», «наврочення» та ін.), вислов-
лювали недовіру до будь-яких терапевтич-
них процедур, у побічних реакцій від за-
стосованих засобів психофармакотерапії 
звинувачували лікаря та вбачали в цьому 
його навмисні дії.

Окрім ізольованих типів відношення до 
хвороби, було виявлено ряд комбінованих 
варіантів. Іпохондрично-неврастенічний 
тип особистісного реагування був виявле-
ний лише у 1 (1,9%) хворого Г1, серед кон-
тингенту хворих інших груп дана комбінація 
не зустрічалась.

Поєднання обсесивно-фобічного та іпо-
хондричного типів відношення до хвороби 
також не було дуже поширеним та виявлено 
лише у 1 (1,9%) хворого Г1.

Значного представлення набувало по-
єднання тривожного та іпохондричного ва-
ріантів відношення до хвороби, особливо у 
Г1 та Г2, де дана комбінація була встановле-
на у 10 (19,2%) та 2 (12,5%) хворих відповід-

но, що статистично достовірно більше, аніж 
Г3, де таких випадків не було виявлено вза-
галі. Низька представленість даного варіан-
ту особистісного реагування у Г3 засвідчує 
нетиповість тривожних переживань через 
стан власного здоров’я для хворих із прева-
люванням у афективній сфері дефіцитарної 
симптоматики. Даний варіант реагування у 
хворих перших двох груп мав наступні клі-
нічні прояви: стійка впевненість у наявно-
сті тяжкої невиліковної хвороби, часті від-
відуваннях лікарів різних спеціальностей, 
«фасадний» комплаєнс (під час численних 
консультацій хворі були дуже уважні щодо 
надаваних рекомендацій, дізнавались дета-
лі запропонованого лікування, уточнювали 
можливі побічні реакції тощо, але не сліду-
вали лікарським приписам і намагалися от-
римати консультативний висновок іншого 
лікаря), монотематичність іпохондричних 
думок (спектр соматичних скарг зазвичай 
був дуже широким та стійким, хворі вислов-
лювали велику кількість скарг щодо непри-
ємних відчуттів у різних органах та систе-
мах, що не пов’язані між собою).

Слід також відзначити, що більшість 
хворих Г1 та Г2, у яких був встановлений три-
вожно-іпохондричний варіант відношення 
до хвороби, відчували проблеми у експресії 
відчуття тривоги: вони не могли пояснити, 
що саме вони відчувають та намагалися ви-
словити свої анксіозні переживання через 
тілесні відчуття (біль та інші неприємні від-
чуття у грудях, тремор кінцівок, акатизія, за-
паморочення, пришвидшення серцебиття, 
відчуття задухи тощо).

Поєднання тривожного та меланхолій-
ного варіантів відношення до хвороби були 
виявлені лише у хворих Г1 – 5 (9,6%) хворих. 
Незважаючи на відсутність статистично зна-
чимих відмінностей за показником пошире-
ності даної ознаки між групами досліджен-
ня, слід вважати даний варіант реагування 
специфічним саме для хворих Г1, оскільки 
його клінічні еквіваленти значно відрізня-
лись від аналогічних у Г2 та Г3 – хворі були 
впевнені у своїй смерті, що з кожним днем 
невпинно наближається, висловлювали за-
непокоєння щодо невиліковності їх захво-
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рювання, але у бесіді з лікарем на інші теми, 
не пов’язані із хворобою, вони ніби забува-
ли про це та демонстрували повну індифе-
рентність цієї теми.

Комбінація тривожного із обсесив-
но-фобічним варіантом також була пред-
ставлена лише у Г1, але не мала значного 
поширення та була виявлена лише у 1 (1,9%) 
хворого.

Поєднання ейфорійного та анозогно-
зичного варіантів відношення до хвороби 
було специфічним лише для Г2 та було вияв-
лено у 2 (12,5%) хворих. На клінічному рів-
ні даний варіант особистісного реагування 
проявлявся у формі зниження критики до 
свого стану, недовіри до лікаря та небажан-
ням приймати участь у терапевтичних захо-
дах, що відзначалось на фоні епізодів підви-
щеного настрою.

Таким чином, для хворих Г1 були більш 
характерні іпохондричні варіанти реагуван-
ня на захворювання: значного поширення 
тут набули ізольований іпохондричний (7 
хворих) та комбінований тривожно-іпохон-
дричний (10 хворих) типи відношення до 
захворювання – ці хворі перебільшували 
симптоми хвороби, що супроводжувалось 
відсутністю думок про те, що вони хворі яко-
юсь невиліковною або невідомою хворо-

бою; ці переживання були позбавлені яскра-
вої афективної наповненості та не впливали 
на їх поведінку. Для хворих Г2 специфічними 
були ізольований анозогнозичний (5 хво-
рих) та комбінований ейфорійно-анозогно-
зичний варіанти відношення до захворю-
вання (2 хворих), який був виявлений лише 
у хворих цієї групи та клінічно виражався 
зниженням критики до власного стану через 
актуалізацію гіпоманіакального афективно-
го фону. Специфічним варіантом відношен-
ня до захворювання для хворих Г3 був ано-
зогнозичний (18 хворих), де міра зниження 
критики до захворювання корелювала із ви-
раженістю апато-абулічних проявів.

Висновок. Для хворих на шизотипо-
вий розлад із превалюванням уніполярної 
депресивної симптоматики характерні три-
вожно-іпохондричні варіанти реагування на 
захворювання, для хворих із циркулярною 
зміною афективних фаз – ейфорійно-ано-
зогнозичний варіант, для хворих зі станами 
афективного сплощення – анозогнозичний. 
Аналіз клінічного наповнення кожного із 
виявлених варіантів реагування хворих 
засвідчує значний патопластичний вплив 
афективної патології на семіотику шизоти-
пового розладу.
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SUMMARY

CHARACTERISTICS OF THE TYPE OF 
ATTITUDE TO ILLNESS IN PATIENTS WITH 
SCHIZOTYPE DISORDER WITH AFFECTIVE 

PATHOLOGY OF DIFFERENT SPECTRUM

Pliekhov V.
Zaporizhzhia State Medical University,  

Zaporizhzhia, Ukraine

A prospective study was conducted in order to 
reveal the characteristics of the type of attitude to-
wards the disease of patients with schizotypal dis-
order depending on the spectrum of the existing 
affective pathology by analyzing its clinical-psy-
chopathological content.
Materials and methods. During 2019-2020, 100 
patients of the Zaporizhzhia Regional Psychiat-
ric Hospital who were at the outpatient stage of 
treatment for schizotypal disorder were examined; 
clinical-anamnesis, clinical-psychopathological, 
psychodiagnostic and clinical-statistical methods 
were used to solve the set goal. The study contin-
gent was divided into three groups: study group 
1 (G1) included 52 patients who were diagnosed 
with unipolar psychopathological symptoms of 
the depressive spectrum; study group 2 (G2) in-

cluded 16 patients who demonstrated a cyclical 
change of depressive and hypomanic phases; the 
last 32 patients formed study group 3 (G3) – they 
showed clinical signs of affective flattening.
According to the results of the study, it was 
established that hypochondriac variants of re-
sponse to the disease were more typical for G1 
patients: isolated hypochondriac (7 patients) and 
combined anxious-hypochondriac (10 patients) 
types of attitude to the disease were more com-
mon here. For G2 patients, isolated anosognosic 
(5 patients) and combined euphoric-anosognosic 
variants of the relationship to the disease (2 pa-
tients) were specific. A specific variant of the rela-
tionship to the disease for G3 patients was ano-
sognosic (18 patients).
Conclusion. For patients with schizotypal dis-
order with predominance of unipolar depressive 
symptoms, anxiety-hypochondriac variants of 
response to the disease are characteristic, for pa-
tients with circular changes in affective phases – 
euphoric-anosognosic variant, for patients with 
states of affective flattening – anosognosic.
Key words: schizotypal disorder, schizophrenia, 
affective disorders, depression, comorbidity in 
psychiatry.
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Резюме В статті висвітлені підходи щодо врахування стану сексуального здоров’я жінки в 
практичній системі охорони здоров’я. Висвітлено передумови та дескриптори фор-
мування жіночих сексуальних дисфункцій у жінок різних вікових груп. Представлено 
класифікацію жіночих сексуальних дисфункцій R. Basson з урахуванням моделі жіночої 
сексуальної реакції, мотивації сексуальної поведінки та сексуального задоволення. 
Виділено доцільність міждисциплінарного підходу, орієнтованого на жінок із сексу-
альними дисфункціями як для точності діагностики, так і вибору персоналізовано-
го та спеціалізованого лікування. За таких умов забезпечення сексологічної допомо-
ги є передумовою ефективного вирішення спектру проблем у жінок різного віку.

Ключові слова: сексуальне здоров’я, жіночі сексуальні дисфункції (ЖСД), дескриптори ЖСД.

Сексуальність, як частина поведінки 
людини, представляється багатосистемним 
феноменом, що поєднує різні фізіологічні 
та психологічні впливи як у чоловіків, так і у 
жінок. Фізіологічні сексуальні реакції вима-
гають єдності взаємодії гормональної, судин-
ної, нервової, сполучної та імунної систем [1].

Жіноча сексуальність поєднує сексу-
альну ідентичність, сексуальну функцію, сек-
суальні відносини і формується впродовж 
усього життя під впливом переліку факто-
рів: вікових особливостей, міжособистісно-
го спілкування, стану репродуктивного та 
сексуального здоров’я, соціальних переду-
мов [2, 3].

Сексуальне здоров’я – це комплекс 
соматичних, емоційних, інтелектуальних 
та соціальних аспектів статевого існуван-
ня людини, які позитивно збагачують осо-
бистість, покращують комунікабельність і 
здатність до любові за відсутності не лише 
сексуальних захворювань, а й сексуальних 
дисфункцій [4].

До того ж, сексуальне здоров’я для лю-
дини будь-якого віку є станом благополуччя 
у прояві сексуальності, запобіганні небажа-
ної вагітності, профілактиці захворювань, 
що передаються статевим шляхом, СНІДу й 
насильства у статевих стосунках.

Складовими сексуального здоров’я є:
 • спроможність до сексуального задово-

лення й контролю сексуальної поведін-
ки відповідно до норм соціальної й осо-
бистої етики;

 • свобода від страху, почуття сорому та 
провини, помилкових уявлень й інших 
психологічних факторів, що пригнічу-
ють сексуальну реакцію та порушують 
сексуальні стосунки;

 • відсутність органічних порушень, за-
хворювань, що заважають здійсненню 
сексуальної та репродуктивної функцій 
[ВООЗ, 2004].

Сексуальні проблеми жінок будь-якого 
віку є достатньо поширеними на тлі супутньої 
патології [5, 6]. Так, ЖСД можуть проявлятися 



СТАТТІ 69

на тлі різних медичних станів: гінекологічних, 
урологічних, проктологічних, дисметаболіч-
них, серцево-судинних, неврологічних тощо 
[7, 8, 9, 10, 11]. Наприклад, аналіз латентних 
класів сексуальних дисфункцій за фактора-
ми ризику у жінок вказує на те, що симптоми 
порушень з боку сечовивідних шляхів мають 
RR=4,02 (2,75-5,89), асоційованих з розладами 
сексуального збудження RR=7,61(4,06-14,26), 
асоційованих з сексуальними больовими 
розладами у відповідності до результатів до-
слідження Laumann et al. [12].

Запальні захворювання органів малого 
тазу та сечовивідної системи, ендометріоз, 
ендокринні порушення, травматичні ушко-
дження геніталій, функціональні розлади та-
зового дна є найбільш частими причинами  
виникнення сексуальних розладів у жінок 
репродуктивного віку [13]. 

Водночас, в умовах сьогодення фор-
мування жіночих сексуальних дисфункцій 
відзначається все частіше серед жінок еле-
гантного віку, досягаючи  43-56% [14, 15]. 
Ступінь прояву сексуальних дисфункцій 
посилюється  на межі  менопаузи та з віком 
зростає [16]. 

 Супутні психічні захворювання впли-
вають на сексуальну функцію по-різному, ін-
дивідуально у кожної пацієнтки, у відповід-
ності до індивідуальної сексуальної історії, 
наявності сексуальних травм в минулому, 
розладів харчової поведінки, можливості 
розладів особистості в анамнезі, які мають 
певний вплив на сексуальну функцію. Так, 
70% пацієнток з депресією відзначають 
зниження лібідо [17]. Більша поширеність 
тривожних розладів у жінок порівняно з чо-
ловіками (30,5% до 19,2%) та депресивних 
розладів (21% до 13%) підвищує значимість 
оцінки та лікування супутньої психіатричної 
патології [18]. 

Сексуальне невдоволення, сексуальна 
апатія та навіть огида можуть з’являтись за 
умови наявності спектру сексуальних роз-
ладів у чоловіка, в контексті наявності сек-
суального насильства. Слід зазначити, «що 
від третини до половини жінок в різних ре-
гіонах світу, розцінюють дану проблему як 
тривожну для власного стану» [19].

Слід зазначити, що сексуальні дисфунк-
ції як у чоловіків, так і у жінок асоціюються 
з низькою якістю життя, низькою самооцін-
кою, погіршенням міжособистісних стосун-
ків, депресією та тривогою.

Жіночі сексуальні проблеми не слід 
завжди сприймати як сексуальні розлади, 
або навіть дисфункції з потребою в подаль-
шому у проведенні спеціалізованого ліку-
вання. За таких умов важливо звертати увагу 
на першопричину даної проблеми і обґрун-
тувати підходи щодо її усунення.

До того ж, слід звернути увагу на мож-
ливість відсутності проявів жіночності, сек-
суальної привабливості на тлі особистого, 
або ж, скоріше, міжособистісного дистресу 
[20]. 

Якість почуттів, що народжуються в 
спілкуванні з партнером, певна зміна ста-
тусу, стосунків істотно впливають на жіночу 
статеву функцію, спричиняючи перелік сек-
суальних дисфункцій [21].

Жіночі сексуальні дисфункції (ЖСД) – 
поняття асоціативне й існує як єдиний діа-
гноз, що узагальнює різні сексуальні розла-
ди у жінок: при порушенні бажання (ПСБ), 
збудження (ПСЗ), досягнення оргазму (ПДО), 
наявності сексуального  болю (СБ) [22, 23].

Протягом останніх десятиліть класифі-
кацію ЖСД було ретельно переглянуто, що 
пов’язано з розумінням її складної етіології. 
Ще двадцять років тому класифікацію ЖСД 
становила система відліку для визначення 
відповідного діагнозу, було певне зосере-
дження на психологічних та реляційних 
складових. Дійсно, ЖСД було включено до 
більш широкого посібника з «психологічних 
розладів». Перша та друга конференції щодо 
прийняття Консенсусу по класифікації ЖСД 
[1,24] мали на меті  визначення ЖСД, приді-
ляючи особливу увагу певним доказам, фак-
торам, що їх спричиняють.

У 2001 році, R. Basson запропонувала 
нелінійну модель жіночої сексуальної ре-
акції, яка висвітлює мотивацію сексуальної 
поведінки та ступенів дослідження сексу-
ального задоволення, взяту за основу при 
створенні класифікації жіночих сексуальних 
дисфункцій [1,25].
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Класифікація жіночих сексуальних 
дисфункцій поєднує:

 • Розлад сексуального інтересу/ба-
жання жінок
Відсутність або зменшення почуття 

сексуального інтересу, бажання, відсутність 
сексуальних думок, фантазій та  відсутність 
будь-яких реакцій бажання.

Зменшення сексуального інтересу за 
період тривалості відносин.

 • Сексуальна відраза
Надзвичайне занепокоєння та/або 

відраза перед очікуванням/або спробою 
будь-якої сексуальної активності.

 • Суб’єктивний розлад сексуального 
збудження
Відсутність або помітне зниження ког-

нітивного збудження і сексуального задо-
волення від будь-якого типу сексуальної 
стимуляції.

Вагінальна недостатність або інші озна-
ки фізичних реакцій.

 • Генітальний розлад сексуального 
збудження
Скарги на відсутність або порушення 

статевого збудження.
Можливі скарги на деякий набряк вуль-

ви та порушення любрикації за умови вико-
ристання сексуальної стимуляції будь-якого 
типу та зниження сексуальних відчуттів від 
пестощів геніталій.

Суб’єктивно статеве збудження можли-
ве від негенітальних сексуальних подразни-
ків.

 • Комбінований розлад генітального та 
суб‘єктивного збудження
Відсутність або помітне зниження 

суб‘єктивного сексуального збудження та 
усвідомлення сексуального задоволення від 
будь-якого типу сексуального акту, стимуля-
ції, а також скарги на відсутність або пору-
шення статевого збудження (набряк вульви, 
порушення любрикації).

 • Стійкий розлад сексуального збуд-
ження
Спонтанне, нав’язливе та небажане збу-

дження статевих органів (наприклад, поко-
лювання, пульсація, періодичний біль) за від-
сутності сексуального інтересу та бажання.

Будь-яке усвідомлення суб‘єктивного 
збудження є типовим, але не завжди непри-
ємним. Збудження не знімається одним або 
кількома оргазмами, а відчуття збудження 
зберігається годинами, навіть днями.

 • Розлад жіночого оргазму
Незважаючи на оцінку високого сек-

суального збудження, спостерігається або 
відсутність оргазму, або помітне зниження 
інтенсивності оргазму, відчуття або помітна 
затримка оргазму від будь-якого виду сти-
муляції.

 • Диспаревнія
Постійний або періодичний біль під час 

спроби або повного входу в піхву та/або ста-
тевого акту.

 • Вагінізм
Постійні або періодичні труднощі жінки 

при введенні в піхву пеніса, пальця та/або 
будь-якого предмету, незважаючи на те, що 
жінка висловила бажання це робити.

Часто існує фобічне уникнення та очі-
кування (страх) болю, хвилювання у су-
проводі мимовільного скорочення м’язів 
таза. За таких умов слід виключити/усуну-
ти структурні або інші фізичні відхилення 
Basson et al. [1].

Для більш повного висвітлення  жіно-
чих сексуальних дисфункцій, в гінекологіч-
ній, урологічній практиці, та інших клінічних 
напрямках, слід вивчати так звані дескрип-
тори (показники) розладів, визначені в ре-
зультаті роботи міжнародних конференцій 
при розробці Консенсусу, які вперше відбу-
лись в 1998 та 2003 роках [1, 26].

Вони включають:
а) етіологію розладу, детально розгляну-

ту у факторах, що сприяють їх стало-
сті, збереженню. Кожна з цих категорій 
поєднує біологічні, психосексуальні та 
контекстуальні причини.

Біологічні дескриптори включають гор-
мональні фактори, розлади тазового дна, 
серцево-судинні проблеми, неврологічні 
стани, особливо пов’язані з болем, метабо-
лічні порушення (діабет, дисфункція наднир-
кових залоз, щитовидної залози), афективні 
розлади, тривога. 
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Усі медичні стани, які можуть безпосе-
редньо, або ж опосередковано впливати на 
сексуальність через мультисистемний вплив 
та/або внаслідок фармакологічного, хірургіч-
ного, та/або радіотерапевтичного лікування, 
слід враховувати при проведенні диферен-
ційної діагностики потенційних осіб, які підпа-
дають під наявність спектру можливих ЖСД.

Так, наприклад, зниження рівнів ста-
тевих стероїдів внаслідок фізіологічної або 
ятрогенної менопаузи є загальновизнаним 
фактором формування ЖСД [27, 28 ].

Психосексуальні дескриптори відно-
сяться до емоційних ефективних психічних 
факторів, таких як негативне виховання/
втрати/травми (фізичні, сексуальні, емоцій-
ні), проблеми зі сприйняттям власного тіла, 
зовнішністю, розлади харчової поведінки, 
що впливають на самооцінку та впевне-
ність у собі; динаміка прихильності (безпе-
ка, уникнення, тривожність), що може також 
модулювати рівень довіри у відносинах і 
відповідність зобов’язань, а також впевне-
ність в тривалих, сповнених любові, стосун-
ках при тривалому ставленні до афективної 
та еротичної близькості [29].

Контекстуальні дескриптори включа-
ють стосунки як в минулому, так і в поточно-
му моменті, поєднують культурні, релігійні 
обмеження, наявні труднощі міжособистіс-
ного спілкування, загальні проблеми зі здо-
ров’ям та/або сексуальні дисфункції партне-
ра, неадекватну стимуляцію та незадовільні 
сексуальні та емоційні контексти [30,31];

б) розлади є генералізованими (з кожним 
партнером та в кожній ситуації), або 
ситуативними, спричиненими парт-
нерськими або контекстуальними фак-
торами, які слід уточнювати в кожному 
випадку окремо. Ситуаційні проблеми 
зазвичай виключають медичні факто-
ри, які характеризуються більш вираже-
ним загальним впливом з відповідними 
ефектами на сексуальні реакції [32];

в) розлад триває впродовж всього жит-
тя (з сексуального дебюту, від початку 
сексуального досвіду), або набувається 
через 1 місяць, 1 рік від початку сексуаль-
ного досвіду.

Важливо в довірливій бесіді з пацієнт-
кою в першу чергу дізнатись про її власну 
думку, що саме спричинило виникнення 
ЖСД. Лише пацієнтка може надати важливу 
інформацію про етіологію розладу, особли-
во з урахуванням, коли саме було його на-
буто;

г) рівень дистресу, що свідчить про лег-
кий, помірний або суттєвий вплив ЖСД 
на особисті стосунки.

Сексуальний дистрес слід відрізняти 
від не сексуального розладу та від депресії.

Ступінь визначеного дистресу  може 
мати різні наслідки щодо впливу на сексу-
альну функцію жінок, тому важливо це вра-
ховувати для оцінки мотивації, лікування та 
прогнозу.

Клінічне обстеження  слід починати з 
ретельного фізичного огляду пацієнтки за 
наявності будь-яких скарг, що свідчать про 
можливість прояву ЖСД. Важливо проводи-
ти оцінку потенційних медичних факторів, 
в тому числі  гінекологічних, урологічних, 
ендокринологічних, судинних, дисметабо-
лічних, неврологічних, нейроімунологічних, 
або ж ятрогенних, що відіграють суттєву 
роль у формуванні порушень функціональ-
ної активності органів малого тазу на різних 
етапах формування ЖСД. 

Важливо за таких умов враховувати 
гендерні співвідношення та особливості 
[33, 34].

Слід звертати увагу на дані анамнезу 
стосовно перенесених в минулому гінеко-
логічних, урологічних, соматичних захворю-
вань та стану сексуального здоров’я на тлі їх 
виникнення, в період перебігу, проведеного 
лікування (консервативного та хірургічного) 
та після завершення терапії [35].

Міждисциплінарна команда є цінним 
ресурсом щодо підходу, орієнтованого на 
пацієнта як для точності діагностики, так і 
вибору персоналізованого та спеціалізова-
ного лікування.

В команду слід включати: сексолога, 
гінеколога, уролога, андролога, психіатра, 
ендокринолога, психолога, невролога, прок-
толога, дерматолога, психотерапевта, фізіо-
терапевта. Очевидно, що складова учасників 
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команди може бути як обмеженою, так і роз-
ширеною, в залежності від ситуації.

Важливо дотримуватись загальнови-
знаних етичних та правових норм при об-
стеженні пацієнток. 

В практичній системі охорони здоров’я 
оцінку загального стану пацієнтки слід про-
водити з урахуванням особливостей сексу-
ального здоров’я жінки, пари. За таких умов 
забезпечення сексологічної допомоги є пе-
редумовою ефективного вирішення спектру 
проблем у жінок різного віку.

Кожна жінка має право на сексуальний 
інтерес та сексуальне задоволення, вклю-
чаючи людей похилого віку, з інвалідністю, 
з важкими хронічними захворюваннями. Є 
некоректним не враховувати або ігнорува-
ти особливості стану сексуального здоров’я 
будь-якої пацієнтки, а також уникати бесіди 
стосовно особливостей сексуальної пове-
дінки, чутливості сексуальних зон, сексуаль-
ної активності.

Базова підготовка пацієнтів клініциста-
ми з питань сексуального здоров’я дозволить 
досягти порозуміння та впевненості щодо 
усунення сексуальних дисфункцій [36, 37, 38].

Позитивний, активний, емпатичний 
підхід стосовно урахування  особливостей 
сексуальної поведінки, сексуальної актив-
ності, сексуальних стосунків, сексуальної 
функції жінок дозволяє та в ефективний 
спосіб може бути доступною при створен-
ні максимального комфорту у спілкуванні з 
пацієнтами при вирішенні сексуальних про-
блем. За таких умов слід уникати запитань, 
які ускладнюють спілкування з пацієнткою 
та сприяють створенню незручностей кож-
ного з учасників діалогу. Слід також збері-
гати конфіденційність та ефективний захист 
отриманої інформації.

Медичні працівники повинні утриму-
ватись від проектування власних цінностей  
на цінності та ставлення до сексуальних пе-
реживань пацієнток, вербального та невер-
бального. Це може порушити комфортність 
пацієнток, а також не досягнути необхідної 
відвертості при вивченні анамнезу .

Медичні працівники, які працюють в 
сфері дослідження інтимної сфери життя 
чоловіка та жінки, повинні усвідомлювати 
особливості делікатності цієї теми та дотри-
муватись умов:

– конфіденційності;
– ретельності та педантичності;
– при заповненні згоди пацієнтки для 

проведення діагностики та лікування 
сексуальних дисфункцій в рамках 
законодавства. Тому спілкування з 
пацієнткою слід проводити в атмосфері 
довіри та виключної поваги [39,40].
Отже, будь-які сексуальні розлади жін-

ки суттєво впливають на її психологічний, 
соматичний, гінекологічний, урологічний 
статус та загальну якість життя. Тому в умо-
вах сьогодення серед основних аспектів 
глобальної стратегії ВООЗ збереження сек-
суального здоров’я пари виходить на прі-
оритетні позиції, а оцінка показників сек-
суального здоров’я жінки є обов’язковою в 
практичній лікарській роботі.

Оскільки сексуальність проявляється в 
багатофакторному контексті стосунків, клі-
ніцист повинен враховувати історію, потре-
би, цінності та уподобання обох членів пари. 
Такий підхід є суттєвою складовою грамот-
ного підходу при формуванні ЖСД.

Слід відзначити, що для багатьох секс 
мотивується почуттями, любов’ю: увага до 
якості емоційної близькості пари є клю-
човою.
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SUMMARY

SEXUAL DYSFUNCTIONS IN WOMEN OF 
DIFFERENT AGES

Romashchenko O., Hryhorenko V., Melnykov S., 
Biloholovska V., Myronenko N., Dzhuraieva L.

National Academy  of Medical Sciences of Ukraine 
State Institution “ Academician O.F. Vozianov  
Institute of Urology of the National Academy  

of Medical Sciences of Ukraine” 

The article describes approaches regarding the 
consideration of the state of sexual health of 
a woman in the system of practice healthcare. 
The conditions and descriptors of formation of 
female sexual dysfunctions in women of differ-

ent age groups were studied. The classification 
of female sexual dysfunctions by R. Basson with 
the consideration of female sexual reaction, 
sexual health motivation and levels of sexual 
satisfaction were presented. The need for inter-
disciplinary approach, oriented at women with 
sexual dysfunctions both for the precision of di-
agnostics and for the choice of personalized and 
specialized treatment, was outlined. Under these 
conditions the provision of sexology support is a 
condition of effective solution of issues in women 
of different age.
Key words: female sexual dysfunctions, sexual 
health, FSD descriptors. 
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ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ КВАЗІДЕПРЕСИВНИХ 
ПРОЯВІВ У СТРУКТУРІ НЕГАТИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ  
У ХВОРИХ НА РЕЗИДУАЛЬНУ ШИЗОФРЕНІЮ
Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя

Safonov D. 

DIAGNOSTIC APPROACHES TO QUASIDEPRESSIVE MANIFESTATIONS IN POOL OF NEGATIVE 
SYMPTOMS IN PATIENTS WITH RESIDUAL SCHIZOPHRENIA

Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Резюме Актуальність. У сучасних систематиках психічних розладів постшизофренічна де-
пресія була остаточно інтегрована в контекст шизофренії, створивши таким чи-
ном позицію для аналізу ролі афективних порушень депресивного кола у структурі 
шизофренічного дефекту.
Мета дослідження: розробити підходи до аналізу проявів депресивного спектра в 
осіб з резидуальною шизофренією, з вираженою негативною симптоматикою.
Матеріали та методи. Проведено дослідження 92 пацієнтів Запорізької обласної 
клінічної психіатричної лікарні з діагнозом резидуальної шизофренії; методами дослі-
дження є оцінка клінічних даних за критеріями та діагностичними категоріями «The 
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)» та «Шкалою Гамільтона для оцінки депре-
сії» (HRDS) з подальшим аналізом сили кореляційного зв’язку з використанням коефіці-
єнта рангової кореляції Спірмана.
Результати дослідження. Розроблено підхід до аналізу афективних проявів депре-
сивного спектра у дослідженому контингенті шляхом теоретичного співставлення 
критеріїв PANSS та HRDS. В основу аналізу покладено гіпотезу щодо можливості ви-
користання критеріїв HRDS, що мають слабкі або від’ємні показники сили кореляцій-
ного зв’язку з критеріями PSS та NSS у складі PANSS (що використовуються для оцінки 
основного комплексу симптомів шизофренії). Принципами виділення критеріїв у пул 
валідних прийнято: якщо критерій є аналогічним критеріями PSS та NSS, сила коре-
ляції повинна бути меншою, ніж помітна; якщо критерій є аналогічним критеріями 
GPS, сила кореляції повинна бути більшою, ніж помітна; якщо критерій відповідає 
попереднім пунктам, або не має аналогів у PANSS, повинні бути відсутні чинники, що 
маскують критерій. 
Висновки. Аналіз сили кореляційного зв’язку критеріїв депресії HRDS з критеріями, на-
явними в PANSS, виявляє в якості перспективних для діагностики прояву симптома-
тики депресивного спектра у хворих на резидуальну шизофренію такі симптоми: зни-
ження настрою, загальмованість та безсоння. Ці критерії можуть розглядатися як 
перспективні за умов відсутності змін терапії в періоді 2 тижні до оцінки стану; фази 
загострення резидуального комплексу симптоматики; порушень догляду за хворим, 
включаючи підтримання режиму сну, активності, харчування; наявності коморбідних 
розладів фізичного здоров’я, що можуть викликати загально-соматичні та вегета-
тивні симптоми.

Ключові слова: шизофренія, депресія, негативна симптоматика, діагностика депресії. 
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Актуальність. Проблематика оцінки 
вихідних станів при шизофренії наразі зали-
шається нерозв’язаною, в першу чергу внас-
лідок відсутності структурованої концепції 
того, яким чином формується той специфіч-
ний дефіцит психічного функціонування та 
поведінкових стратегій, що традиційно номі-
нується «dementia praecox». Якщо у донейро-
лептичну епоху психіатрії, єдиним фактором 
формування раннього слабоумства вважав-
ся сам шизофренічний процес, на третьому 
десятиріччі ХХ сторіччя дані щодо ґенезу та 
структури дефіцитарної симптоматики при 
шизофренії поступово розширюються, вклю-
чаючи також органічні, фармакогенні та пси-
хосоціальні механізми [1, 2, 3, 4].

Ключовим концептом у розумінні сут-
ності шизофренічного дефекту залишається 
негативна симптоматика, як у теоретичному 
(через її нозодефінітивне значення та пато-
генетичну недослідженість), так і у клініч-
ному сенсі (через драматичний вплив на 
соціальне функціонування та якість життя 
хворих). Між тим стан шизофренічного де-
фекту, що традиційно сприймається як куль-
мінативний прояв негативної симптоматики, 
не є гомогенним та складається з широкого 
кола чинників, асоційованих з персистуючи-
ми ефектами (органічні, фармакогенні, пси-
хосоціальні) [5, 6, 8]. 

Серед проявів шизофренічного дефек-
ту присутні і депресивні, які описувалися у 
контексті постшизофренічної депресії, але з 
еволюцією систематик психопатології (МКХ-
11 та DSM-5), ця нозологічна одиниця була 
остаточно інтегрована в контекст власне 
шизофренії (у тому числі за рахунок відмо-
ви від традиційного поділу останньої на клі-
нічні форми або варіанти), створив таким 
чином позицію для аналізу ролі афективних 
порушень депресивного кола у структурі 
шизофренічного дефекту [5, 6, 7]. 

Таким чином, для розуміння ролі афек-
тивних проявів депресивного кола у струк-
турі шизофренічного дефекту, необхідним 
стає їх дослідження у контексті більш широ-
кої концепції, ніж негативна симптоматика, 
а саме – «синдрому психічного руйнування» 
при шизофренії.

Мета дослідження: розробити підходи 
до аналізу проявів депресивного спектра в 
осіб з резидуальною шизофренією, з вира-
женою негативною симптоматикою.

Матеріали та методи. Проведено до-
слідження 92 пацієнтів Запорізької обласної 
клінічної психіатричної лікарні з діагнозом 
резидуальної шизофренії (МКХ-10: F20.5), 
які до актуального діагнозу мали діагноз па-
раноїдної форми шизофренії (МКХ-10: F20.0) 
з глибиною оцінки анамнезу з 2010 по 2021 
рр. Розподіл за статтю становив 71 (77,2%) 
пацієнтів чоловічої статі та 21 (22,8%) паці-
єнтів жіночої статі. Середній вік – 55,0±7,2 
років, середня тривалість захворювання 
– 31,2±8,2 років, середній вік дебюту захво-
рювання – 22,1±6,9 років.

Методами дослідження є оцінка клініч-
них даних за критеріями та діагностични-
ми категоріями «The Positive and Negative 
Syndrome Scale (PANSS)» та «Шкалою Гаміль-
тона для оцінки депресії» (HRDS) з оцінкою 
сили їх кореляційного зв’язку. Кореляційні 
зв’язки між показниками обчислювалися з 
використанням коефіцієнта рангової коре-
ляції Спірмана (r). Показники кореляційного 
зв’язку у залежності від значення коефіцієнта 
кореляції класифікували за шкалою Чеддока, 
зокрема, значення коефіцієнту «0 – 0,29» – 
вкрай слабка кореляція; «0,30 – 0,49» – слабка 
кореляція «0,50 – 0,69» – середня кореляція; 
«0,70 – 0,89» – висока кореляція; «0,90 – 1,0» – 
вкрай висока кореляція, або функціональний 
зв’язок.

Результати дослідження. Розробле-
но підхід до аналізу афективних проявів 
депресивного спектра у дослідженому кон-
тингенті шляхом теоретичного співставлен-
ня критеріїв PANSS та HRDS та подальшого 
статистичного та клініко-психопатологіч-
ного аналізу діагностичних проблем з по-
шуком підходів до їх вирішення. В основу 
аналізу покладено гіпотезу щодо можли-
вості використання критеріїв HRDS, що 
мають слабкі або від’ємні показники сили 
кореляційного зв’язку з критеріями PSS та 
NSS у складі PANSS (що використовуються 
для оцінки основного комплексу симптомів 
шизофренії). 
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Принципами виділення критеріїв у пул 
валідних прийнято:

а) якщо критерій є аналогічним критеріями 
PSS та NSS, сила кореляції повинна бути 
меншою, ніж помітна;

б) якщо критерій є аналогічним критеріями 
GPS, сила кореляції повинна бути біль-
шою, ніж помітна;

в) якщо критерій відповідає попереднім 
пунктам, або не має аналогів у PANSS, 
повинні бути відсутні чинники, що ма-
скують критерій, а саме:
– зміни терапії в періоді 2 тижні до 

прояву симптомів, які відповідають 
критерію;

– актуальна фаза загострення резиду-
ального комплексу симптоматики, що 
відповідає анамнестичному стереоти-
пу;

–  порушення догляду за хворим, вклю-
чаючи підтримання режиму сну, ак-
тивності, харчування;

– коморбідні розлади фізичного здо-
ров’я, що можуть викликати загаль-
но-соматичні та вегетативні симп-
томи.  

Аналіз сили кореляційного зв’язку кри-
теріїв HRDS з критеріями PSS, NSS та GPS у 
складі PANSS представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Сила кореляційного зв’язку критеріїв HRDS з критеріями PSS, NSS 
та GPS у складі PANSS

HRDS PANSS r p
Знижений настрій G6 0,68 ≤0,05
Почуття провини G3 0,79 >0,05
Суїцидальні тенденції G6 0,19 >0,05
Раннє безсоння – – –
Середнє безсоння – – –
Пізнє безсоння – – –
Працездатність та активність N4 0,69 ≤0,05
Загальмованість G7 0,91 ≤0,05
Ажитація P4 0,21 >0,05
Тривога психічна G2 0,71 >0,05
Тривога соматична G1 0,31 >0,05
Шлунково-кишкові соматичні порушення G1 0,22 >0,05
Загальні соматичні симптоми G1 0,27 >0,05
Розлад сексуальної сфери – – –
Іпохондричні розлади G1 0,29 >0,05
Втрата ваги G1 0,41 >0,05
Ставлення до свого захворювання G12 0,55 >0,05
Добові коливання стану – – –
Деперсоналізація та дереалізація G10 0,19 >0,05
Маячні розлади P1 0,92 ≤0,05
Обсесивні та компульсивні розлади N7 0,31 >0,05

Кожний критерій HDRS було проаналі-
зовано статистично та клінічно у ракурсі їх 
маскування критеріями PANSS та сформу-
льовано диференційно-діагностичну про-
блему, яка полягає в основі феномену ма-
скування.

Знижений настрій (критерій 1 за  
HDRS) аналогічний за змістом критерію G6 
«Депресія» за PANSS, за даними аналізу в 
контингенті вони мають помітний рівень 
кореляції (0,68). Критерій може маскувати-
ся апато-абулічним станом та пасивною по-
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ведінкою, при якій порушується вербаль-
ний контакт. Умовою валідності критерію є 
можливість отримати від хворого скарги на 
пригнічений настрій у ході психодіагнос-
тичного інтерв’ю.

Почуття провини (критерій 2 за  HDRS) 
аналогічний за змістом критерію G3 «По-
чуття провини» за PANSS, за даними аналізу  
в контингенті вони мають рівень кореляції 
(r=0,79). Критерій може маскуватися ідея-
ми провини з параноїдною аргументацією 
у складі резудального комплексу симпто-
матики. 

Суїцидальні тенденції (критерій 3 за  
HDRS) входить у структуру критерію G6 «Де-
пресія» за PANSS, за даними аналізу в контин-
генті вони мають рівень кореляції (r=0,19). 
Критерій може маскуватися ідеями провини 
з параноїдною аргументацією у складі резу-
дального комплексу симптоматики. 

Раннє, середнє та пізнє безсоння (кри-
терії 4, 5 та 6 за  HDRS) не мають аналогів у 
структурі PANSS, що дозволяє їх викори-
стання як маркерів дестабілізації симпто-
матики у разі їх виникнення у сукупності з 
іншими симптомами депресивного спектра. 
Маскування даних критеріїв можливо внас-
лідок інверсії сну при екзацербаціях рези-
дуального комплексу симптомів; також про-
гнозоване маскування критеріїв можливо в 
умовах змін антипсихотичної терапії.

Працездатність та активність (крите-
рій 7 за  HDRS) має аналогічні діагностич-
ні параметри з критерієм N4 «Пасивна/
апатична соціальна ізоляція» за PANSS, 
за даними аналізу в контингенті вони ма-
ють рівень кореляції (r=0,69). Факторами 
маскування критерію є апатія та абулія як 
кардинальні симптоми резидуальної ши-
зофренії; додатково критерій може маску-
ватися в умовах активної антипсихотичної 
терапії з провідним седативним ефектом. 
Це робить даний критерій малоінформа-
тивним у відношенні діагностики депресії 
в даному контингенті. 

Загальмованість (критерій 8 за  HDRS) – 
аналогічний за змістом критерію G7 «Рухова 
загальмованість» за PANSS, за даними ана-
лізу в контингенті вони мають рівень коре-

ляції (r=0,91). Критерій може маскуватися в 
умовах активної антипсихотичної терапії з 
провідним седативним ефектом, але у ціло-
му є інформативним. 

Ажитація (критерій 9 за  HDRS) має 
подібність до критерію P4 «Психомоторне 
збудження» за PANSS, за даними аналізу в 
контингенті вони мають рівень кореляції 
(r=0,21). Критерій може маскуватися типови-
ми для клініки шизофренії станами маячно-
го або галюцинаторно-маячного збудження. 
Додатково маскування можливо при появі 
акатезії у комплексі сторонніх ефектів ан-
типсихотичної терапії (здебільшого на етапі 
введення її змін).

Тривога психічна (критерій 10 за  HDRS) – 
аналогічний за змістом до критерію G2 «Три-
вога» за PANSS, за даними аналізу в контин-
генті вони мають високу силу кореляційного 
зв’язку (r=0,71). Критерій може маскуватися 
вторинною тривогою, що має параноїдну  
аргументацію. Таким чином, умовою валідно-
сті критерію є відсутність параноїдної аргу-
ментації тривоги. 

Тривога соматична (критерій 11 за  
HDRS) має подібність до критерію G1 «Сома-
тизація» за PANSS, за даними аналізу в кон-
тингенті вони мають помірний рівень коре-
ляції (r=0,31). Критерій може маскуватися за 
рахунок акатезії та інших сторонніх ефектів 
антипсихотичної терапії. 

Шлунково-кишкові соматичні порушен-
ня (критерій 12 за  HDRS) має подібність до 
критерію G1 «Соматизація» за PANSS, за да-
ними аналізу в контингенті вони мають слаб-
кий рівень кореляції (r=0,22). Критерій може 
маскуватися стороннім ефектом антипсихо-
тичної терапії у вигляді закрепу; порушен-
нями раціону харчування при неналежному 
догляді за хворим. 

Загальні соматичні симптоми (критерій 
13 за  HDRS) має подібність до критерію G1 
«Соматизація» за PANSS, за даними аналізу 
в контингенті вони мають слабкий рівень 
кореляції (r=0,27). Критерій може маскува-
тися сторонніми ефектами антипсихотичної 
терапії при тривалій експозиції; або мати 
походження від коморбідних соматичних 
розладів. 
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Розлад сексуальної сфери (критерій 14 
за  HDRS) не відповідає жодним критеріям 
PANSS, але виходячи з характеристик нега-
тивної симптоматики при шизофренії (пору-
шення інстинктивно-вольових характерис-
тик особистості), а також типових сторонніх 
ефектів антипсихотичної терапії (пригнічен-
ня сексуальної функції), можна стверджува-
ти, що порушення сексуальної функції мають 
сумнівну валідність у відношенні діагности-
ки депресії в даному контингенті.

Іпохондричні розлади (критерій 15 за  
HDRS) має подібність до критерію P6 «Па-
ранояльність/підозрілість» за PANSS, за 
даними аналізу в контингенті вони мають 
слабкий рівень кореляції (r=0,29). Критерій 
може маскуватися іпохондричними ідеями 
первинно-параноїдного ґенезу у структурі 
комплексу резидуальної симптоматики.

Втрата ваги (критерій 16 за  HDRS) має 
подібність до критерію G1 «Соматизація» за 
PANSS, за даними аналізу в контингенті вони 
мають помітний рівень кореляції (r=0,41). 
Критерій може маскуватися порушеннями 
раціону харчування при неналежному до-
гляді за хворим в умовах абулії з пригнічен-
ням почуття голоду.

Ставлення до свого захворювання (кри-
терій 17 за  HDRS) має подібність до крите-
рію G12 «Порушення суджень і критики» за 
PANSS, за даними аналізу в контингенті вони 
мають високий рівень кореляції (r=0,55). 
Критерій маскується порушеннями мислен-
ня у структурі шизофренії. 

Добові коливання стану (критерій 18 
за  HDRS) не відповідає жодним критеріям 
PANSS. Критерій може маскуватися особли-
востями фармакодинаміки антипсихотич-
них препаратів з нетривалим ефектом (які 
можуть призначатися як відповідь на деста-
білізацію стану).

Деперсоналізація та дереалізація (кри-
терій 19 за  HDRS) має подібність до критерію 
G10 «Дезорієнтація» за PANSS, за даними ана-
лізу в контингенті вони мають низький рівень 
кореляції (r=0,19). Критерій може маскувати-
ся порушеннями мислення у структурі когні-
тивної складової дефекту при шизофренії.

Маячні розлади (критерій 20 за  HDRS) 
має подібність до критерію P1 «Маячення» 
за PANSS, за даними аналізу в контингенті 
вони мають дуже високий рівень кореляції 
(r=0,92). Критерій маскується кардинальними 
продуктивними синдромами шизофренії, що 
порушує можливість його використання при 
діагностиці депресії в даному контингенті.

Обсесивні та компульсивні розлади 
(критерій 21 за  HDRS) має подібність до 
критерію N7 «Стереотипність мислення» за 
PANSS, за даними аналізу в контингенті вони 
мають помітну кореляцію (r=0,31). Критерій 
маскується порушеннями мислення при ши-
зофренії, у тому числі кардинальними симп-
томами, такими як ідеаторні автоматизми.

Таким чином, слід зазначити, що біль-
шість симптомів депресивного спектра 
систематично маскуються конвенційними 
проявами негативної симптоматики при 
шизофренії або ефектами антипсихотичної 
терапії, що робить діагностику таких про-
явів вкрай важкою клінічною задачею. Між 
тим, окремі прояви, такі як зниження на-
строю, загальмованість та безсоння, мають 
значну діагностичну цінність у відношенні 
депресивних проявів за умов відсутності 
їх прямих пояснень ефектами терапії, заго-
стренням основного захворювання, пору-
шеннями догляду або коморбідною сома-
тичною патологією.

Висновки. Аналіз сили кореляційного 
зв’язку критеріїв депресії HRDS з критерія-
ми, наявними в PANSS, виявляє у якості пер-
спективних для діагностики прояву симп-
томатики депресивного спектра у хворих 
на резидуальну шизофренію такі симптоми: 
зниження настрою, загальмованість та без-
соння. Ці критерії можуть розглядатися як 
перспективні за умов відсутності змін те-
рапії в періоді 2-х тижнів до оцінки стану; 
фази загострення резидуального комплексу 
симптоматики; порушень догляду за хво-
рим, включаючи підтримання режиму сну, 
активності, харчування; наявності коморбід-
них розладів фізичного здоров’я, що можуть 
викликати загально-соматичні та вегетатив-
ні симптоми.
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SUMMARY

DIAGNOSTIC APPROACHES TO QUASI-
DEPRESSIVE MANIFESTATIONS IN POOL OF 

NEGATIVE SYMPTOMS IN PATIENTS WITH 
RESIDUAL SCHIZOPHRENIA

Safonov D. 
Zaporizhzhia State Medical University,  

Zaporizhzhia, Ukraine

Relevance. In modern mental disorders systemat-
ics, post-schizophrenic depression was finally in-
tegrated into the context of schizophrenia, thus 
creating a position for the analysis of depressive 
manifestations role in the structure of the schizo-
phrenic defect.
The aim of the study: to develop approaches to 
the analysis of manifestations of the depressive 
spectrum in patients with residual schizophrenia, 
with pronounced negative symptoms.
Materials and methods. A study of 92 patients 
of the Zaporizhzhya Regional Clinical Psychiatric 
Hospital with a diagnosis of residual schizophre-
nia was conducted; the research methods are the 
evaluation of clinical data according to the crite-
ria and diagnostic categories of “The Positive and 
Negative Syndrome Scale (PANSS)” and “Hamil-
ton Depression Rating Scale” (HRDS), followed by 

analysis of the strength of the correlation using 
Spearman’s rank correlation coefficient.
Study results. An approach to the analysis of af-
fective manifestations of the depressive spectrum 
in the studied contingent was developed by the-
oretical comparison of PANSS and HRDS criteria. 
The analysis is based on the hypothesis regarding 
the possibility of using the HRDS criteria, which 
have weak or negative indicators of the strength 
of correlation with the PSS and NSS criteria in the 
PANSS (used to assess the main complex of schizo-
phrenia symptoms). The principles of selection of 
criteria in the pool of valid ones are accepted: if 
the criterion is similar to the PSS and NSS criteria, 
the strength of correlation should be less than no-
ticeable; if the criterion is similar to GPS criteria, 
the strength of correlation should be more than 
noticeable; if the criterion corresponds to the pre-
vious items, or has no analogues in the PANSS, 
there should be no factors masking the criterion.
Conclusions. The analysis of the strength of the 
correlation between the HRDS depression crite-
ria and the criteria available in the PANSS reveals 
the following symptoms as promising for the di-
agnosis of the manifestation of symptoms of the 
depressive spectrum in patients with residual 
schizophrenia: low mood, psychomotor inhibition 
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and insomnia. These criteria can be considered 
promising if there are no changes in therapy in 
the period of 2 weeks before the assessment of the 
condition; phases of exacerbation of the residual 
complex of symptoms; violations of patient care, 
including maintenance of sleep, activity, nutri-

tion; the presence of comorbid physical health 
disorders that can cause general somatic and au-
tonomic symptoms.
Key words: schizophrenia, depression, negative 
symptoms, diagnosis of depression.
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THE SYNERGY OF THE INFLUENCE OF POLYMORPHIC VARIANTS OF THE FIRST AND SECOND 
PHASE OF XENOBIOTIC DETOXIFICATION SYSTEM AND PSYCHO-EMOTIONAL STRESS ON THE 
REPRODUCTIVE HEALTH OF A MAN: A LITERATURE REVIEW AND A CLINICAL CASE
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Резюме В роботі проаналізовано сучасні дані щодо ролі генів детоксикації ксенобіотиків 
та дії хронічного стресу в патогенезі порушень чоловічої репродуктивної функції. 
Виявлені генетичні предиктори свідчать про різноманітність індивідуальних па-
тогенетичних механізмів розвитку порушень чоловічої репродуктивної функції, що 
потребує застосування персоналізованого лікування.

Ключові слова: гени детоксикації ксенобіотиків; хронічний стрес; генетичний поліморфізм; чоло-
віча репродуктивна функція.

В реаліях військового часу по всій те-
риторії України, та постійної дії хронічного 
стресу сьогодення, профілактика генетич-
них механізмів виникнення порушень ре-
продуктивної функції у чоловіка надзвичай-
но важлива, адже зменшує ризик можливої 
передачі генетичної та епігенетичної пато-
логії нащадкам.

За останніми даними, чоловічий фактор 
в 35-40% випадків є причиною репродуктив-
ної дисфункції сімейної пари [1-3]. Рівень чо-
ловічого фактору значно перевищує, якщо 
врахувати відсотки поєднаної патології. 
Його пов’язують з порушенням кількісних 
та якісних показників еякуляту. Погіршення 
якості чоловічої сперми корелює із спільним 

впливом генетичних факторів та факторів 
навколишнього середовища, дії постійного 
стресу, особливо на фоні бойових дій.

Незважаючи на чисельні наукові пові-
домлення щодо впливу генетичного фактора 
на репродуктивну систему чоловіка, зали-
шаються невизначеними  питання патогене-
тичної основи синергії полігенного впливу та 
хронічного стресу у чоловіків, що зумовило 
мету виконання даної роботи.

Мета нашої роботи полягає у система-
тизації результатів досліджень зв’язку впли-
ву дії хронічного стресу під час воєнних дій 
та поліморфізму та генів ферментів І та ІІ ста-
дії детоксикації ксенобіотиків на дисфункції 
статевої системи чоловіків.
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У першій частині роботи наводимо ві-
домості про зазначений вплив, а у другій 
приводимо клінічний випадок.

Чоловіча репродуктивна функція може 
зазнавати шкідливих впливів через надхо-
дження до організму ксенобіотиків  –  ре-
продуктивних токсикантів з навколишнього 
середовища, професійного оточення, внас-
лідок шкідливих звичок, хіміотерапії і т.д. 
Шкідлива дія репродуктивних токсикантів 
реалізується багатьма відомими механізма-
ми, але найголовнішою з них є система де-
токсикації ксенобіотиків. [6].

Переважна більшість хімічних речовин 
(ксенобіотиків), потрапляючи в організм, 
здатні впливати на життєво важливі процеси 

та зумовлювати розвиток патології. Завдяки 
успіхам молекулярної медицини встановле-
но, що шлях детоксикації ксенобіотиків в ор-
ганізмі включає стадію їх активації за допомо-
гою ферментів цитохромів P450 (CYP) і ряду 
інших ферментів (стадія I) і власне детоксика-
цію високотоксичних проміжних метаболітів 
(стадія II) (мал. 1). Дисбаланс між ферментами 
І та ІІ стадії детоксикації є причиною надлиш-
кового накопичення в організмі токсичних 
метаболітів ксенобіотиків, здатних зв’язува-
тися з макромолекулами клітини, і визначати 
мутагенний або канцерогенний ефект. Інди-
відуальна відповідь людини на ксенобіотики 
довкілля контролюється генами ферментів 
детоксикації [6, 7].

Мал. 1

Гени ферментів детоксикації (гени ме-
таболізму) характеризуються високою полі-
морфністю, та мають суттєві етнічні варіації, 
пов’язані з історично сформованими куль-
турно-побутовими традиціями, географією 
довкілля, перенесеними епідеміями інфек-
ційних захворювань тощо [7]. В останні роки 
отримані незаперечні докази, що ці гени 
крім онкопатології, асоційовані з різними 
хворобами (алергічними, кардіоваскуляр-
ними, запальними, неврологічними і т.д.). 
Їхня участь може прискорювати та посилю-

вати патологічний процес, а також провоку-
вати загострення самої хвороби [8, 9].

У чоловіків гени ферментів детокси-
кації ксенобіотиків можуть бути хорошими 
кандидатами на роль предикторів до ре-
продуктивної патології також. По-перше, 
поліморфні варіанти цих генів можуть кон-
тролювати реакції чоловіка на різні хімічні 
компоненти навколишнього середовища, а 
по-друге, вони опосередковано впливають 
на механізми розвитку й стресової реакції. 
Остання постійно стимулює клітини до за-
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пуску неспецифічних захисних механізмів 
[9, 10], в тому числі й до перебудов в геномі 
клітин, що призводять до його часткової чи 
повної дизадаптації. Результатом є дистрес, 
характерними ознаками  якого є порушення 
роботи життєво важливих органів, імуносу-
пресія та репродуктивна дисфункція.

Деякі науковці описують одну із при-
чин розладів репродуктивних функцій чо-
ловіків, порушення у системі генів системи 
детоксикації: генів першої фази детоксикації 
– гени цитохрому P450, та генів другої фази 
детоксикації – GST, NAT2, SOD2, а також ком-
бінованими порушеннями окремих генів 
першої та другої фази детоксикації [10-15] .

Було визначено ізоформний склад та 
рівень експресії 31 ізоформи цитохрому 
Р450 у гонадах чоловіків. Показано, що в 
сім’яниках людини експресуються наступні 
ізозими: CYP 1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2A6/7, 
CYP2A7, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6, CYP2E1, CYP2F1, CYP2J2, CYP3A3/4, 
CYP3A4, CYP4A11, CYP4B1, CYP4F2, CYP4F3, 
CYP4F8, CYP5A1, CYP7B1, CYP8A1, CYP8B1, 
CYP11A, CYP17, CYP19, CYP27B1, CYP39A1, 
CYP46, CYP5. Розділяють ізоформи цитохро-
му Р450 у сім’яниках на дві основні групи: 
перша  –  стероїдогенні (наприклад, такі як 
CYP11A1 і CYP17A1), що каталізують ключові 
ланки в біосинтезі андрогенів [11, 12], та дру-
га група ензимів, функцією яких є конверсія 
ендогенних та екзогенних ліпофільних спо-
лук у більш водорозчинні метаболіти [12].

Дослідження диференційної експресії 
CYP3A4 у тканинах простати, які показали, 
що зростання експресії цієї ізоформи може 
сприяти розвитку раку даного органа [12]. 
Для певних комбінацій гаплотипів CYP3A4/
CYP3A5 також продемонстровано диферен-
ційну чутливість стосовно виникнення да-
ного захворювання [13].

Відомо, що основним патофізіоло-
гічним механізмом негативного впливу 
токсичних речовин та дії сильного стресу 
на репродукцію є розвиток окисного стресу, 
наслідком якого є дія активних форм кисню 
(АФК) та дисбаланс між рівнем АФК і актив-
ністю антиоксидантної системи організму. 
До останньої входять ферменти – каталаза, 

глутатіон пероксидаза, супероксид дисмута-
за, глутатіон редуктаза, та інші, що контро-
люються генами системи детоксикації [8-10, 
16].

Активні форми кисню модулюють 
конденсацію хроматину сперматозоїдів, 
регулюючи кількість статевих клітин та ін-
дукуючи апоптоз або проліферацію спер-
матозоїдів. Також беруть участь у процесах 
капацитації, акросомної реакції, мітохондрі-
альної стабільності та рухливості спермато-
зоїдів у зрілих сперматозоїдах, тоді як при-
сутність каталази або супероксиддисмутази 
має здатність інгібувати ці процеси.

АФК можуть функціонувати як месе-
нджери, модулюючи ферментний комплекс 
НАДФН-оксидази в клітинній мембрані та 
втручаючись у дихальний ланцюг у мітохон-
дріях. У сперматозоїдах метаболізм супе-
роксид-аніонів регулюється ферментом 
НАДН-оксидоредуктазою, який працює в 
тісному поєднанні з мітохондріальним ди-
хальним ланцюгом і ксантиноксидазою, що 
міститься в спермі та насінній плазмі [17].

Іншим джерелом АФК є сім’яні лейкоци-
ти, які виробляють у 1000 разів більше цих 
молекул, ніж сперматозоїди за фізіологічних 
умов. Це пояснюється тим, що насінні лейко-
цити є першою лінією захисту від інфекцій-
них агентів, в основному використовуючи 
окислювальні та запальні механізми.

Надмірне споживання алкоголю також 
призводить до збільшення концентрації 
ацетальдегіду, побічного продукту метабо-
лізму етанолу, який взаємодіє з білками та 
ліпідами, утворюючи АФК [18].

Важливо враховувати, що той самий 
механізм, який забезпечує захист спермато-
зоїдів від інфекційних агентів, може спричи-
нити і загибель самих сперматозоїдів у тому 
випадку, якщо процес регулювання кілько-
сті АФК буде з якихось причин порушено 
[10, 19].

Взаємодія дефектів CYP та GST як меха-
нізм чоловічого безпліддя.

Цитохром Р450 (CYP) ферменти є ос-
новними ферментами першої фази де-
токсикації, як правило, каталізують реакції 
окислення шляхом зв’язування нової функ-
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ціональної полярної групи з ксенобіотич-
ною молекулою [12].

Варіації в генах CYP впливають на екс-
пресію та функцію цих ферментів, які при-
зводять до різних фармакогенетичних фе-
нотипів «швидкий, проміжний та повільний 
метаболізатор». На осіб зі зниженою актив-
ністю ферментів, проміжних та повільних 
метаболізаторів,  впливають менші дози 
екологічних ксенобіотиків [15].

Крім ролі в метаболізмі ксенобіотиків, 
CYP1A2 разом з іншими CYP ферментами, 
виконує специфічні ендогенні функції щодо 
елімінації естрогенів. 2-гідроксиестрадіол, 
основний метаболіт естрадіолу, головним 
чином каталізується CYP1A2 у печінці. Зміни 
рівня естрогену можуть бути пов’язані з роз-
витком раку яєчок та безпліддя у чоловіків. 
Отже, асоціація CYP1A2 поліморфізм гена з 
раком яєчок свідчить про потенційну мож-
ливість ролі у чоловічому безплідді.

Глутатіон-S-трансферази є надсімей-
ством антиоксидантних ферментів фази II і 
беруть участь у клітинній детоксикації різних 
фізіологічних і ксенобіотичних речовин [20].

Поліморфізми в кодуванні генів CYP і 
GST також пов’язані з ідіопатичним чоло-
вічим безпліддям у різних популяціях. До-
слідники також виявили, що чоловіки-носії 
GSTT1 алелі нульового генотипу та варіан-
тів GSTP1 мають у два рази більший ризик 
безпліддя. Результати продемонстрували, 
що поліморфізм CYP2D6 і CYP1A2 може бути 
пов’язаним з чоловічим безпліддям. На до-
дачу, поліморфізм CYP1A2 може збільшити 
ризик безпліддя у курців, а нульовий гено-
тип GSTM1 пов’язаний з азооспермією [21].  

Було висунуте припущення, що низь-
ка активність системи цитохрому P450, 
конкретно CYP1A2, корелює зі зростанням 
випадків захворювання на рак яєчка. При-
чиною вважається те, що фермент NAT2 
метаболізує багато проканцерогенів/кан-
церогенів. У дослідженні взяли участь 378 
чоловіків (80 із семіномами, 104 із несеміно-
мами та 194 із контрольної групи). У цьому 
дослідженні було виявлено, що активність 
CYP1A2 є фактором ризику раку яєчок, тоді 
як фенотип NAT2 не є фактором ризику [22].  

Ще одне дослідження включало 589 
безплідних пацієнтів чоловічої статі та 396 
контрольних чоловіків із підтвердженою 
фертильністю. Шанси безпліддя значно 
збільшувалися серед чоловіків із генотипом 
CYP2C9 TC/CC. Також спостерігалась значна 
взаємодія між генами CYP2C9 та CYP2C19 на 
чоловіче безпліддя, але лише в групі з гено-
типом TC/CC [23].  

Вільні радикали мають тенденцію до 
запуску ланцюгової реакції, наслідком якої 
може стати пошкодження ДНК шляхом по-
шкодження основ та розвитком ланцюга 
ДНК. У деяких випадках пошкодження, спри-
чинені окислювачами, можна усунути. Але 
сперматозоїди до цього не здатні, оскільки 
їм не вистачає цитоплазматичних фермент-
них систем, що є необхідними для цього 
процесу [24].   

Глутатіон-S-трансферази є надсімей-
ством антиоксидантних ферментів фази II, 
що включають такі генетичні варіанти, як ну-
льові алелі в GSTM1 і GSTT1, специфічні му-
тації в екзонах GSTM1, GSTP1, GSTT2 і GSTA1 
і в GSTM3 алель GSTM3*B, який містить де-
лецію в інтроні 6. Вони беруть участь у клі-
тинній детоксикації різних фізіологічних і 
ксенобіотичних речовин. GST є основною 
захисною антиоксидантною системою про-
ти окислювального стресу, переводячи АФК 
у менш реактивні метаболіти. Поліморфізм 
гена GST може порушити здатність захисту 
від окисного стресу та призвести до роз-
витку широкого спектру захворювань. Ен-
догенна фрагментація ДНК у спермі людини 
(позначена відсотком індексу фрагментації 
ДНК) може модулюватися поліморфізмом 
(делецією) у GSTM1 [25, 26].  

У своєму дослідженні Айдемір та ін. 
повідомили про зв’язок поліморфізму генів 
GSTM1, GSTT1 і GSTP1 з ідіопатичним чолові-
чим безпліддям, а саме поліморфізм GSTM1 
може бути важливим джерелом варіацій у 
сприйнятливості сперматозоїдів до окисно-
го пошкодження [27]. Інші дослідники вста-
новили підвищення ризику з ідіопатичним 
чоловічим безпліддям в 1,44 рази з комбі-
нацією нульового генотипу як GSTM1, так і 
GSTT1, У випадках з обома нульовими гено-
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типами GSTM1 і GSTT1 в однієї особи, ризик 
збільшувався майже в 3 рази [28].  

Також у дослідженнях різних років було 
виявлено, що поліморфізм гена GSTM1, має 
певний зв’язок з ризиком розвитку раку се-
чового міхура [29-31].  

У нещодавній роботі (2021 р.), показа-
ний модифікуючий вплив куріння на GSTM1 
і NAT2 у зв’язку з ризиком раку сечового мі-
хура [32]. N-ацетилтрансферази кодуються 2 
генами: NAT1 і NAT2. Ці ферменти експресу-
ються в печінці та беруть участь у детокси-
кації ароматичних амінів, таких як 4-амінобі-
феніл і бензидин, через O- і N-ацетилювання. 
Фенотип низького ацетилятора NAT2 був 
більш поширеним у пацієнтів з раком сечо-
вого міхура (15%), ніж у контрольній групі 
(5%). Крім того, індивідууми з низьким фено-
типом ацетилятора NAT2 мали майже в 3,35 
рази підвищений ризик розвитку раку сечо-
вого міхура порівняно з особами з феноти-
пом високого ацетилятора NAT2. Цей ризик 
був навіть вищим у поєднанні з нульовим ге-
нотипом GSTM1, хоча без статистичної зна-
чущості [32].  

Поліморфізм гена SOD2 впливає на мі-
тохондріальний метаболізм у сперматозо-
їдах [33, 34] шляхом дії більш високих рівнів 
АФК. При оцінці окисно-відновного статусу, 
як вже зазначалось раніше, надлишок АФК 
індукує клітинний стан, який називається 
окислювальним стресом. Сперматозоїди 
чутливі до шкідливих впливів АФК, оскіль-
ки, коли чоловічі статеві клітини утворюють 
зрілі сперматозоїди, вони поступово втра-
чають здатність відновлювати пошкоджен-
ня ДНК, що завершується втратою функції 
сперми [33, 34].

Антиоксидантні ферменти, такі як ката-
лаза (CAT), супероксиддисмутаза 1 і 2 (SOD1; 
SOD2) і глутатіонпероксидаза (GPX1) є важ-
ливими механізмами, що використовуються 
сперматозоїдами для детоксикації АФК, що 
утворюються під час клітинного метаболіз-
му. Таким чином, SOD2, яка локалізована в 
мітохондріальному матриксі, бере участь у 
процесі як ключовий регулятор життєздат-
ності сперматозоїдів. Ключова роль, яку віді-
грає SOD2, головним чином пов’язана з цен-

тральним положенням у різних сигнальних 
шляхах, залучених у клітинний гомеостаз. 
Крім того, SOD2 бере безпосередню участь 
у детоксикації супероксидних радикалів, що 
утворюються в мітохондріях. Наявність від-
повідної алелі в гені SOD2 продемонструва-
ла зниження життєздатності сперматозоїдів 
[35].    

Тож, чоловічі статеві клітини особливо 
чутливі до дії ксенобіотиків, що призводить 
до значного пошкодження ДНК сперматозо-
їдів сперми та збільшенням частоти андро-
логічної, неврологічної та іншої соматичної 
патології, незалежно від шляху впливу.

Для вивчення впливу хронічного стре-
су на організм чоловіка, дослідниками було 
вивчено історії понад 4600 дітей військово-
полонених громадянської війни в США і по-
рівняла їх з життям 15300 дітей інших вете-
ранів війни, які не були захоплені в полон. 
Виключивши будь-які інші чинники, такі як 
соціально-економічний статус, роботу та 
сімейний стан чоловіків, вчені побачили, 
що сини полонених мали на 11% вищий рі-
вень смертності, ніж діти решти ветеранів 
війни. Основною причиною смерті в них був 
крововилив у мозок і трохи менше – рак. 
Негативний вплив торкнувся лише синів по-
страждалих солдатів, а не їхніх дочок [36]. 
Тоді почали розглядати механізми епіге-
нетичного впливу на розвиток зазначених 
вище процесів [36-38]. Ця гіпотеза узгоджу-
ється з дослідженнями у віддалених швед-
ських селищах, де голод, пережитий одним 
поколінням, позначався на кількох наступ-
них, але передався тільки по чоловічій лінії. 
Для підтвердження своєї гіпотези дослідни-
ки спочатку виключили генетичні чинники. 
Тобто спадкові риси, ожиріння, яке допо-
могло вижити в умовах жорсткого голоду в 
таборі, але в нормальному житті мало нега-
тивні наслідки для здоров’я. Вони також від-
кинули психологічні причини. Наприклад, 
батьки з травмованою психікою могли жор-
стоко ставитися до своїх дітей, насамперед 
синів, що негативно позначилося на їхньому 
подальшому житті. Порівняли стан здоров’я 
дітей, народжених в родинах військовопо-
лонених: у тих з них, хто народився до по-
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лону батька, рівень смертності не зріс, на 
відміну від їхніх братів, які народилися після 
війни [39-43].

Багатьма іншими дослідженнями дове-
дено, що епігенетична регуляція впливає на 
геном, не змінюючи його структуру, але змі-
нює ступінь реалізації генетичної інформації 
і, найголовніше, передається з покоління у 
покоління за найстрашніших часів людства: 
воєн, голоду й геноцидів [43-49].

Тож, підсумовуючи, екологічні наслідки 
глобальної індустріалізації, чорнобильської 
катастрофи та воєнні дії, що зараз відбува-
ються на території України, проявляються 
не тільки у погіршенні якості здоров’я су-
часного дітородного покоління, а й значною 
мірою позначаються на здоров’ї їх нащадків.

Клінічний випадок:

На консультацію для повного генетич-
ного та метаболічного обстеження звер-
нувся пацієнт Р. 1985 року народження, що 
пережив окупацію армією РФ в березні та 
квітні 2022 року.

Скарги: постійне нав’язливе відчуття 
тривоги та небезпеки, розлади сну, біль в 
епігастрії, важкість, періодичну висипку на 
обличчі та тулубі, непереносимість багатьох 
продуктів та ліків, періодичні пахові болі.

Зі слів пацієнта, усвідомлюючи серйоз-
ність ситуації зі станом здоров’я, виникла 
потреба саме в консультації генетика для 
подальшого планування нащадків. У пацієн-
та вже є дитина 2013 року народження, яка 
має особливості психоемоційного розвитку 
та неврологічний діагноз.

Алергічний, генетичний (автоімунна та 
мультифакторіальна патологія)  та невроло-
гічний анамнези обтяжені.

Пацієнт спостерігається неврологом, 
алергологом та іншими вузькими спеціа-
лістами з діагнозом: Хронічна кропив’янка. 
Гістамінова непереносимість. Непереноси-
мість лактози. Дефіцит вітаміну D. Гомоцисте-
їнемія. Інсулінорезистентність. Нетоксичний 
багатовузловий зоб. Дифузно-вузловий еу-
тиреоїдний зоб 1 ст. Хронічний простатит. 
Сечокам’яна хвороба. Вогнищевий атрофіч-
ний гастрит з хелікобактерною інфекцією. 

Хронічний деуодено-гастральний рефлюкс. 
Хронічний холецистит з дисфункцією жовч-
ного міхура по гіпомоторному типу. Неуточ-
нене ожиріння. Мононуклеоз. Паст-ВЕБ-ін-
фекція.

Має неврологічний діагноз від 
10.05.2022: Тривожно–депресивний розлад. 
Асоційована мігрень G43.3.

Фенотипово: стан пацієнта задовіль-
ний. Відкритий до спілкування,  зверне-
ну мову розуміє, відповідає на запитання, 
проте пригнічений. Стигмальний. Візуалізу-
ються ознаки дисплазії сполучної тканини, 
вальгусна постава. Євнухоподібний фено-
тип. Генікомастія. Підшкірно-жирова клітко-
вина розвинена добре. Чоловік гіпертрофіч-
ної статури, тургор шкіри та м’язовий тонус 
знижені, виражена сухість та «дряблість» 
шкіри, особливо на передній черевній стін-
ці. Схильність до атопічних реакцій, осо-
бливо на фоні нервового перенапруження. 
Алопеція.

В неврологічному статусі: Вразливий. 
Схильний до навіювання.

Сor i pulmo на момент консультації без 
патологічних особливостей. Сечовипускан-
ня – інколи з болючими відчуттями. Стілець 
– частіше з послабленням та неоформлений.

Після первинної консультації та ви-
вчення клінічної картини, фенотипу, історії 
хвороби, було встановлено, що етіологіч-
ний фактор та відносна неспецифічність 
симптомів, які спостерігаються у пацієнта, 
потребують детального метаболічного, мо-
лекулярно-генетичного обстеження для 
встановлення точного діагнозу.

Було рекомендовано:
- молекулярно-генетичне обстеження: 

ДНК-панелі «велика неврологічна панель» 
та «метаболічні порушення»;

- хромосомний мікроматричний аналіз 
(ХМА) – для виключення мікроаномальних 
хромосомних аберацій, враховуючи анам-
нез та наявність дитини з неврологічною 
патологією;

- для виявлення детоксикаційного по-
тенціалу пацієнта та призначення персона-
лізованої терапії – ДНК-панель «Порушення 
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генів першої та другої фази детоксикації ксе-
нобіотиків»;

- ДНК-панель «генетичного скринін-
гу на ризики при плануванні вагітності для 
обох репродуктивних партнерів»; дана па-
нель включає ще й визначення генів фолат-
но-метіонінового циклу, як основного в епі-
генетичній регуляції;

- розширене метаболічне обстеження 
відповідно до скарг та клінічних проявів.

Після метаболічного обстеження було 
виявлено лактат – 3,94 (референс до 2,2 
мкмоль/л), що говорить про дисфункцію ро-
боти мітохондрій. Панкреатична альфа-амі-
лаза – 6 (референс від 13 Од/л), що говорить 
про ферментопатію. Гомоцистеїн – 13,2 при 
референсі відповідно віку 8 мкмоль/л), що 
підтверджує порушений метаболізм сірко-
вмісних амінокислот та роботу генів фолат-
но-метіонінового циклу (табл. 1). Крім того, 
у пацієнта було діагностовано підвищення 
нейроспецифічних білків як маркерів пору-

шень нервової системи (NSE – 11,2 при ре-
ференсі до <10,5 нг/мл, та S-100 – 0,115 при 
референсі 0,105  мкг/л). Загальний IgE 320 
MO/мл, при референсі <100, що підтверджує 
синдром атопії.

Крім того, порушення амінокислотного 
обміну (триптофану, таурину/цистеїну/ме-
тіоніну), органічних кислот – органічні аци-
дурії, порушення обміну холестерину, креа-
тину, біотину, карнітину, нейротрансміттерів 
(ГАМК та серотоніну), обміну вітамінів (рети-
нолу, вітамінів С і D, вітамінів групи В).

Також діагностовано метаболічну 
нефропатію. Синдром підвищеної епіте-
ліальної кишкової проникності (зонулін в 
калі – 116,55 нг/мл при референсі до 83,15, 
фекальний кальпротектин – 110 мкг/г, при 
референсі до 50), та порушення мікробного 
пейзажу кишківника за рахунок превалю-
вання умовно-патогенної і патогенної фло-
ри на фоні знижених показників лакто- і бі-
фідобактерій.

Таблиця 1

Ген Поліморфізм Ваш генотип Результат

10317 ФОЛАТНИЙЦИКЛ

MTHFR (ген метилентетрагідрофолатредуктази) 1298А>С А/С алель ризику

MTR (ген метіонінсинтази) 2756A>G А/А норма

MTRR (ген редуктази метіонінсинтази) 66A>G A/G алель ризику

MTHFR (ген метилентетрагідрофолатредуктази) 677С>Т C/T алель ризику

Результат обстеження пацієнта Р.
Пацієнт має генетичні особливості 

ДНК-панелі «Порушення генів першої та 
другої фази детоксикації ксенобіотиків» (та-
блиці 2 та 3). Наводимо нижче клінічне трак-
тування.

Перша фаза детоксикації має відповідні 
порушення. Описуємо один із найвагоміших 
серед сімейства цитохромів.

Цитохром CYP1A2, що бере участь в 
метаболічній активації проканцерогенів 
аріламінів і гетероциклічних амінів, що 
утворюються при термічній обробці їжі. У 
разі зниженої активності ферменту (напри-

клад, внаслідок присутності специфічної 
алелі гена) в клітині буде відбуватися нако-
пичення продуктів I фази біотрансформації 
і, відповідно, підвищуватися ризик пошко-
дження ДНК. Більшою мірою ці речовини пе-
ретворюються в канцерогени саме в другій 
фазі біотрансформації ендогенних речовин. 
CYP1A2 бере участь в метаболізмі кофеїну. 
Пацієнт є носієм генотипу А/А – «швидким» 
метаболізатором як кофеїну, так і лікарських 
засобів, що обов’язково потрібно врахову-
вати при призначенні нижче наведених пре-
паратів, так як стандартні дози можуть не 
спричиняти ефекту.
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Асоціюється з фактором ризику про-
гресування раку молочної та передміхуро-
вої залози, особливо за наявності ожиріння 
та із підвищенням тривалості впливу естро-
генів. Має значний вплив на естрогеновий 
та андрогеновий обмін.

Лікарські препарати, що метаболізує: 
Парацетамол, Амітриптилін, Діазепам, фтор-
хінолони, Кофеїн, Естрогени, Пропранолол, 

Теофілін, Фенацетин, Метадон, Верапаміл, 
Тамоксифен.

Є дані, що вказують на зв’язок полімор-
фного варіанту цитохрому CYP2E1 у чоло-
віків з порушенням метаболізму, зокрема 
надмірною вагою, з більшою чутливістю до 
репродуктивних токсикантів [51]. У пацієнта 
виявлений саме такий варіант.

Таблиця 2

Ген Поліморфізм Ваш генотип Результат

10509 ГЕНИ ПЕРШОЇ ФАЗИ ДЕТОКСИКАЦІІ

CYP2C19*3 (ген цитохрому Р450) 636G>A G/G норма

CYP2C9*2 (гем цитохрому Р450) 416С>Т С/Т алоль ризику

CYP2C9*3 (ген цитохрому Р450) 1061А>С А/А норма

CYP2C19*2 (ген цитохрому Р450) 681G>A G/G норма

CYP1A1*2C (ген цитохрому Р450) 3103Т>С T/T норма

CYP3A4*1A/1B (ген цитохрому Р450) *1А/*1В *1А/*1А норма

CYP3A5*3 (ген цитохрому Р450) 6986G>А G/G норма

CYP2E1 (ген цитохрому Р450) -1293С>Т С/T алель ризику

CYP1A2 (ген цитохрому Р450) -164А>С А/А швидкий метаболізатор

Результат пацієнта Р.

Вищеописані гени підсилюють дію один 
одного, так як мають спільну локалізацію 

та фенотипово проявляються у пацієнта 
атопічними проявами та соматичними роз-
ладами.

Таблиця 3

Ген Поліморфізм Ваш генотип Результат

10510 ГЕНИ ДРУГОЇ ФАЗИ ДЕТОКСИКАЦІЇ

GSTP1 (ген глутатіон S-трансферази Р1) c.313A>G A/G алель ризику

GSTP1 (ген глутатіон-8-траисфорази Р1) 341С>Т С/С норма

NAT2*5A (ген N-ацетил трансферази) 481С>Т T/T алель ризику

NAT2*6B (ген N-ацетил трансферази) 590G>А G/A алель ризику

NAT2 (ген N-ацетилтрансферази 2) 857G>A G/A алель ризику

SOD1 (ген супероксиддисмутази 1) 7958G>A G/G норма

NAT2 (ген N-ацетилтрансферази 2) 803A>G G/G алель ризику

SOD2 (MnSOD) (ген мітохондріальної  
супероксиддисмутази 2) 58Т>С С/С алель ризику

Результат пацієнта Р.

У другій фазі детоксикації виявлений 
також поліморфізм генів:

Ген GSTP1 (глутатіон S-трансферази 
Р1) – антиоксидантні ферменти глутатіон 

S-трансферази знаходяться в основному в 
еритроцитах та «очищують» клітини крові 
від токсичних речовин. Беруть також активну 
участь в знешкодженні активних форм кисню 
та азоту шляхом їх кон’югації з глутатіоном.
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Зниження або втрата функціональної ак-
тивності антиоксидантних ферментів глутаті-
он-S трансфераз є важливою складовою по 
відношенню до деяких субстратів, особливо 
таких як хіміотерапевтичні препарати і підви-
щує накопичення в крові токсичних речовин, 
знижується антиоксидантний захист клітини 
і підвищується мутагенне навантаження на 
ДНК, що впливає на розвиток канцерогенезу.

Зниження/відсутність активності GSTР1 
асоційовано з високим ризиком розвитку: 
схильності розвитку цукрового діабету 2-го 
типу та прогресування його ускладнень;  
онкопатології легень та ротової порожнини, 
підшлункової та молочної залози; гострого 
лімфобластного лейкозу; гострої мієлоїдної 
лейкемії; репродуктивної патології та підви-
щений ризик перинатальної патології у на-
щадків.

Генів NAT2:NAT2*5A та NAT2*6B  (ген 
N-ацетил трансферази 1 та 2) – другої фази 
детоксикації ксенобіотиків.    

Ген NAT-2 кодує амінокислотну послі-
довність цитозольного ферменту N-ацетил-
трансферази 2-го типу, який виробляється в 
печінці, кишківнику і деяких інших органах, 
і бере участь у детоксикації за допомогою 
ацетилювання – приєднання ацетил-групи.

Пацієнт має знижені ферменти і є по-
вільним ацетилятором, що обов’язково по-
трібно враховувати при призначенні пре-
паратів, які метаболізуються даною групою 
ферментів, бо стандартні дози можуть чини-
ти токсичний вплив на організм пацієнта!  

Також виявлена схильність носіїв гено-
типів * 5  та * 6, що спостерігається у пацієнта 
до цукрового діабету, онко- та репродуктив-
ної патології.

Ген NAT2*6B, разом із генами NAT2 та 
NAT2*5A метаболізують препарати:

- Протитуберкульозні: піризанамід, ри-
фампіцин, ізоніазид;

- Сульфаніламіди: сульфасалазин;
- Нітрозепам, - Дапсон, - Прокаїнемід;
- Аміноглютетімід (блокатор синтезу 

адре но кортикостероїдних гормонів).
Ізофермент NAT2 функціонує як для ак-

тивації, так і для дезактивації ариламінових і 
гідразинових ліків і канцерогенів. Порушен-

ня його роботи викликає медикаментозний 
гепатит.

Зважаючи на те, що і в першій фазі та-
кож виявлені схильності до метаболічних і 
гормональних порушень, рекомендоване 
спостереження ендокринологом.

Ген SOD2 (MnSOD) (мітохондріальної 
супероксиддисмутази 2) – кодує білок окси-
доредуктазу. Білок має сайт для зв’язування 
з іонами металів, іоном марганцю. Локалі-
зований у мітохондрії. Грає ключову роль у 
знешкодженні супероксид-радикалу. Мутації 
в гені призводять до підвищеного оксидатив-
ного стресу, пошкодження мітохондріальної 
ДНК і нерегульованому апоптозу. Із змінами 
гена асоційовані психо-невротичні, психічні 
та нейродегенеративні захворювання: три-
вожно-депресивний розлад, шизофренія, 
біполярний розлад, бічний аміотрофічний 
склероз, спінальна м’язова атрофія та всі 
енергозалежні патологічні стани та захво-
рювання (печінки, серця, нирок, м‘язів). Крім 
того, поліморфізм SOD2 пов’язаний з роз-
витком неходжкінської лімфоми, раку ле-
генів, раку шлунка і колоректального раку, 
мікросудинними ускладненнями цукрового 
діабету та репродуктивною патологією [35].

Крім того, порушена функція гену впли-
ває на розвиток окисного стресу, підвище-
ної дії на організм іонізуючого випроміню-
вання та запальних цитокінів, що клінічно 
проявляється у пацієнта.

Пацієнт є гомозиготою за патологічним 
алелем і вже має дисфункцію нервової та 
інших систем, а також виражені метаболічні 
розлади, що потребують постійної кофак-
торної підтримки.

У пацієнта виявлено порушення робо-
ти фолатно-метіонінового циклу (таблиця 
2): MTНFR 677 C>T гетерозигота C/T, MTНFR 
1298 A>C гетерозигота A/C, та MTRR 66 А>G 
гетерозигота за алелем А/G, що відпові-
дають за порушення метаболізму даного 
циклу і впливають як на функціонування 
організму чоловіка та ризики репродуктив-
ного потенціалу, так і  підвищують генетично 
обумовлений ризик патологічних процесів в 
організмі, що вже підтверджено лаборатор-
но-інструментальними методами.
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Фолатно-метіоніновий цикл
 • Вплив на експресію (активність) генів;
 • Детоксикація – активація II фази;
 • Підтримка енергетичного обміну;
 • Участь в обміні гістаміну – метіонін 

(SAMe) активує гістамін-N-
метилтрансферазу;

 • Біотранформація естрогенів;
 • Біосинтез фосфотидилхоліну – 

забезпечення структури мембран, 
мієлінy, обмін ацетилхоліну;

 • Імунна регуляція – активація NK-клітин, 
цитокінів;

 • Обмін нейротрансмітерів – синтез 
дофаміну, серотоніну, норадреналіну, 
ацетилхоліну, синтез мелатоніну 
(метіонін);

 • Епігенетична регуляція;
 • Онкопатологія – гіпометилювання 

(активація проонкогенів) або 
гіперметилювання (вплив на гени-
супресори).
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ізоферменту
цитохрому P450

↓ метаболізму
↑ субстрату
ізоферменту

цитохрому P450

↑ концентрації
субстрату
у плазмі

↑ ефектів і
↑ токсичної дії

субстратів

Мал. 3. Схема взаємодії між ксенобіотиком і субстратом ізоферменту цитохрому P450
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Таблиця 4

Основні поліморфізми генів, що асоціюються із захворюваннями і іншими  
відхиленнями у здоров’ї, що обумовлені порушенням біотрансформації ксенобіотиків  

[6-9, 11,12, 20-27, 31-32, 50]

Фермент Ген (Поліморфізму) Ксенобіотики Схильність/резистентність 
до патології

Перша фаза біотрансформації ксенобіотиків (сімейство цитохромів P450)

CYP 1A1 CYP 1A1 (n; *2A; *2B; 
*4 C4887A, A4889G, 
T6235C)

Поліциклічні аро-
матичні вуглеводні, 
бензоапірен, діоксини, 
нітрозаміни, ТХДД

Злоякісні захворювання (рак 
легень, порожнини рота, 
лейкози та ін.), порушення 
репродуктивної функції

CYP 1A2 CYP 1A2 (*1A, 
C164A) *1B: 1545 
T>C

Гетероциклічні аміни, 
ариламіни, ароматичні 
аміни, діоксини, харчові 
мутагени, афлатоксин 
В1, діазепам, верапаміл 
та ін.

Слабка індуцибельність 
(онкологічні захворювання); 
ризик розвитку інфаркту 
міокарда, порушення репро-
дуктивної функції

CYP 2A6 CYP 2A6 (*2, *3, *4: 
Leu160His конверсія, 
делеція)

Гетероциклічні аміни, 
ариламіни, ароматичні 
аміни, нітрозаміни, 
харчові мутагени, афла-
токсин В1, тютюновий 
дим та ін.

Зменшення ризику розвитку 
раку легень (*4), тютюнової 
залежності (*2 і *3)

CYP 2B6 CYP 2B6 2A6 (*2, *4, 
*5, *6; 64C>T)

Ліки (циклофофсфамід 
та ін.)

Зниження кліренсу, порушен-
ня функції ЦНС; утруднення 
лікування тютюнової залеж-
ності, порушення репродук-
тивної функції

CYP 2C8 CYP 2C8 Бензоапірен, тобутаміл, 
R- мефенітоїн

Зниження кліренсу

CYP 2C9 CYP 2C9 2A6 (*2, *3, 
430C>T, 1075 A>C)

Тобуламід,  R-, S- ме-
фенітоїн, варфарин, 
діазепам та ін. лікарські 
засоби

Зниження кліренсу, рак ле-
гень та ін. злоякісні новоутво-
рення (*2); глибока депресія 
(*3); епілепсія, порушення 
репродуктивної функції

CYP 2C19 CYP 2C19 (*2; 
691G>A)

R-, S-мефенітоїн, барбі-
турати та ін.

Зниження кліренсу, гострий 
лейкоз

CYP 3A4 CYP 3A4 (*1B5’) Ніфедипін, тестостерон, 
циклоспорин та ін.

Злоякісні новоутворення 
(рак легень, простати та ін.), 
порушення репродуктивної 
функції

CYP 3A5 CYP 3A5 (*3A: 6986 
A>G)

Ніфедипін, тестостерон 
та ін.

Гіпотонія; зниження ризику 
розвитку гіпертонії, раку 
легень, сечового міхура, 
порушення репродуктивної 
функції

CYP 2E CYP 2E Хлорзоксазон, N-нітро-
зодиметиламін, етанол

Гепатома печінки; алкогольна 
хвороба; злоякісні пухлини, 
порушення репродуктивної 
функції



94 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(14-15) 2022

Продовження таблиці 4

Фермент Ген (Поліморфізму) Ксенобіотики Схильність/резистентність 
до патології

Друга фаза біотрансформації ксенобіотиків
UGT1A1 UGT1A1*28 Стероїди, білірубін, 

деякі лікарські засоби
Гіпербілірубінемія

GSTM1 GSTM1 (0/0) Миш’як та інші ксено-
біотики

Делеція (фермент не проду-
кується); злоякісні новоутво-
рення, бронхіальна астма, 
хронічний бронхіт, порушен-
ня репродуктивної функції

GSTT1 GSTT1 (0/0) Бензопірени та інші 
канцерогени, миш’як

Делеція; злоякісні новоутво-
рення, бронхіальна астма, 
порушення репродуктивної 
функції

GSTP1 GSTP1 (*B; *C: 
Ile105Val, 313A>G, 
Ala114Val, 341C>T)

Канцерогени, пести-
циди

Злоякісні новоутворення, 
спонтанні аборти, порушення 
репродуктивної функції

NAT1 і NAT2 NAT2 (*4 – нормаль-
ні ацетилятори; *12 – 
швидкі; *5A, *5B, 
*5C, *6, *7 – повільні 
ацетилятори)

Гетероциклічні аміни, 
ароматичні аміни, 
тютюновий дим, пести-
циди

Швидке та повільне ацети-
лювання; канцерогенез, полі-
пози, порушення репродук-
тивної функції, рак сечового 
міхура

Тож:
– призначати та приймати лікарські за-

соби (описані вище) потрібно опираю-
чись на дані генетичного дослідження: 
прокаїнамід та інші – відповідно до ге-
нетичних особливостей пацієнта, так 
як стандартні дози можуть або не мати 
клінічного ефекту, відповідно до першої 
фази детоксикації, або викликати більше 
ускладнень від зазначеної терапії;

– суворе запобігання контакту з арома-
тичними амінами та гідрозинами, що 
є канцерогенами та викликають он-
копроцеси, особливо враховуючи ана-
мнез пацієнта;

– рекомендоване періодичне повне об-
стеження організму для попередження 
виникнення онкопроцесів!!

– перебувати під наглядом ендокрино-
лога-андролога, враховуючи схильність 
до виражених метаболічних порушень 
та цукрового діабету, особливо на фоні 
вже присутніх виражених змін у біо-
хімічних аналізах.
У пацієнта виявлені алелі ризику полі-

морфних варіантів генів, що кодують фер-
менти другої фази детоксикації, що вказує 

на порушення виведення ксенобіотиків з 
організму та підвищену токсичність від їх дії, 
і лікарських засобів, які метаболізуються по-
ліморфними генами другої фази.

В біохімічних аналізах, виконаних на 
травень 2022 р., виявлені метаболічні зміни, 
що виносяться у діагноз.

Висновок:
На основі проведеного клініко-гене-

алогічного, синдромологічного аналізу, 
фенотипових особливостей пацієнта, допо-
міжних методів обстеження, та враховуючи 
генетичний анамнез, можна зробити попе-
редній висновок до повного генетичного 
обстеження пацієнта:

Діагноз основний: Спадкова хвороба 
обміну з нейрометаболічним синдромом. 
Порушення обміну сірковмісних амінокис-
лот, вуглеводів, вітамінів та мікроелемен-
тів. Синдром дисплазії сполучної тканини. 
Синдром мітохондріальної дисфункції. Ор-
ганічна ацидурія. Порушення генів першої 
та другої фази детоксикації ксенобіотиків. 
Синдром атопії.

Супутній: Тривожно-депресивний роз-
лад. Асоційована мігрень. Дисфункція ге-
пато-біліарної системи. Ферментативна 
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дисфункція. Синдром підвищеної кишкової 
епітеліальної проникності. Порушення мі-
кробного пейзажу кишківника. Метаболічна 
нефропатія. Нетоксичний багатовузловий 
зоб. Дифузно-вузловий еутиреоїдний зоб 1 
ст. Хронічний простатит. Сечокам’яна хворо-
ба. Вогнищевий атрофічний гастрит з хеліко-
бактерною інфекцією. Хронічний дуодено-га-
стральний рефлюкс. Хронічний холецистит з 
дисфункцією жовчного міхура по гіпомотор-
ному типу. Неуточнене ожиріння.

На основі діагнозу та виявлених мета-
болічних порушень було рекомендовано:

 • кофакторна метаболічна терапія та 
персоналізована терапія супутньої па-
тології після консультації профільних 
спеціалістів;

 • виконувати суміжні рекомендації ліка-
ря уролога-андролога та генетика 
щодо покращення репродуктивного 
потенціалу пацієнта;

 • відкласти планування вагітності до по-
кращення біохімічних метаболічних 
показників та отримання генетичного 
портрету відносно носійства найбільш 
розповсюджених рецесивних мутацій, 
особливо враховуючи наявність дити-
ни з неврологічним діагнозом.

 • повторна консультація після повного 
генетичного обстеження для визначен-
ня прогнозу та корекції медикаментоз-
ної терапії і реабілітаційного потенціа-
лу пацієнта.
Наводимо приклад стратегії нутритив-

ної персоналізованої кофакторної підтрим-
ки, відповідно до генетичного «портрету» 
пацієнта:

1. Нутрієнти, що підтримують функ-
цію мітохондрій, та необхідні кофактори 
вироблення енергії: тіамін, рибофлавін, 
ніацин, пантотенову кислоту, магній та інші 
рекомендовані. Крім того, корисні нутрієн-
ти, які допомагають в захисті організму від 
окисного стресу, такі як селен, мідь, але! при 
вираженій їх недостатності, та після повного 
метаболічного обстеження.

2. Клітковина є активним натураль-
ним ентеросорбентом, зв’язує деякі ксенобі-
отики, тим самим забезпечуючи шлях їх ви-

далення з організму. Тому більша кількість 
овочів та фруктів, але! враховувати їх інсулі-
новий індекс та алергоскринінг.

3. Достатній водний режим – 30 мл на 
1 кг маси тіла. Це необхідно для підтримання 
нормальної функції нирок і здійснення екс-
креції гідрофільних токсикантів із системи 
циркуляції з сечею.

4. Слідкувати за рівнем глюкози в кро-
ві. Адекватний рівень глюкози необхідний 
для підтримування виробництва фактора 
глюкуронізації.

5. Дієта з обмеженням високожиро-
вих компонентів харчування, враховуючи 
виявлені метаболічні порушення.

6. Підтримка енергетичного обміну 
і формування нових ферментів (синтез біл-
ків) також важливі для процесу детоксикації. 
Тому, – достатнє споживання складних вуг-
леводів, що підтримують рівень енергії для 
перетворення жирів і білків високої якості, 
що, в свою чергу, необхідно для вироблення 
захисних механізмів від токсичних впливів.

Отже, аналізуючи наукову літературу 
та особисті клінічні спостереження, можна 
констатувати, що на розвиток метаболічних 
змін та патологічних процесів в організмі 
пацієнта вплинуло гетерозиготне і гомози-
готне (гени першої та другої фази детокси-
кації) носійство вище описаних генів. Також 
порушений фолатно-метіоніновий обмін, 
як основний у забезпеченні епігенетичної 
регуляції. Активність ферментів, які регу-
люють поліморфні гени, у гетерозигот-носі-
їв зазвичай вдвоє менше від середньої для 
популяції. Якщо метаболічний шлях пере-
вантажений речовиною, для утилізації якого 
потрібен дефектний фермент, здатність ор-
ганізму перетворювати надлишковий мета-
боліт знижена.

Підсумовуючи вищезазначене, можна 
стверджувати, що закономірності найбільш 
раннього метаболічного прояву віддалених 
наслідків впливу дії хронічного стресу та 
ксенобіотиків, що метаболізуються генами 
першої та другої фази детоксикації щодо 
чоловічої репродуктивної системи, можуть 
бути універсальними. Клітинні структури 
життєво важливих органів та систем, які 
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беруть участь у забезпеченні детоксикації 
(печінка, нирки), неспецифічного захисту 
(макрофаги), регуляції (центральна нерво-
ва система) та репродуктивної системи (го-
нади), спостерігаються вже тоді, коли ще не 
відбувається відчутних структурно-функці-
ональних змін в організмі та сприяти меха-
нізмам розвитку репродуктивних порушень 
у чоловіків і мати опосередкований вплив 
через батька на нащадків.

Тому дієвим інструментом у роботі су-
часного лікаря-андролога є використанням 
сучасних методів молекулярно-генетич-
ної діагностики порушень репродуктивної 
функції у чоловіків, що дає змогу вплинути 
на вибір найбільш успішного персоніфіко-
ваного терапевтичного підходу у подоланні 
порушень репродуктивної функції чоловіків 
та планування вагітності.
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SUMMARY

THE SYNERGY OF THE INFLUENCE OF 
POLYMORPHIC VARIANTS OF THE FIRST 

AND SECOND PHASE OF XENOBIOTIC 
DETOXIFICATION SYSTEM AND 

PSYCHO-EMOTIONAL STRESS ON THE 
REPRODUCTIVE HEALTH OF A MAN: A 

LITERATURE REVIEW AND A CLINICAL CASE

Turova L., Makovetska A., Savelieva M.
Department of clinical immunology, Allergology 

with the department of medical genetics, Bogomo-
lets National Medical University, Kyiv

Modern data relative to the role of genes of xe-
nobiotic detoxication and for chronic stress in 
male reproductive function. The founded genetic 
predictors indicated a variety of individual patho-
genetic mechanisms in development of male re-
productive function that requires the use of per-
sonalized treatment.
Key words: genes of xenobiotic detoxication; 
chronic stress; genetic polymorphism; male repro-
ductive function.
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накопичення контрасту і т.п.). Фотографії паці-
єнтів подаються з їхньої письмової згоди або в 
такому вигляді, щоб особу хворого неможливо 
було встановити. Математичні формули повин-
ні бути ретельно вивірені та пронумеровані. 
Номер ставиться справа від формули в круглих 
дужках. Якщо формула займає кілька рядків, то 
її номер наводиться в останньому рядку. 

Увага! У зв’язку з переходом до міжнарод-
ного стандарту цитування вводяться нові вимо-
ги до оформлення списку літературних джерел. 
Список літератури необхідно оформлювати 
відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліогра-
фічний запис. Бібліографічний опис Загальні 
вимоги та правила складання» та відповідно до 
рекомендацій Міжнародного Комітету Редак-
торів Медичних Журналів (ICMJE) – у форматі 
Medline. Вимога щодо подвійного списку літе-
ратури не поширюється на статті у стилі огляду, 
коментарів до експертних рекомендацій, дай-
джестів зарубіжної періодики, якщо такі статті 
не є частиною наукової (дисертаційної) робо-
ти. В такому разі допускається оформлення 
списку літератури лише за стандартом ICMJE 

(у форматі Medline). ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бі-
бліографічний запис. Бібліографічний опис За-
гальні вимоги та правила складання». Правила 
оформлення посилань за стандартом Medline, 
в тому числі на джерела, опубліковані україн-
ською мовою, можна знайти у спеціальному 
посібнику за посиланням: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. При створенні посилань у 
стандарті Medline для транслітерації власних 
імен авторів та інших частин посилання (назв 
журналів, видавництв) з української мови на 
латиницю слід користуватися Постановою Кабі-
нету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. 
«Про впорядкування транслітерації українсько-
го алфавіту латиницею». Список за ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 повинен мати заголовок ЛІТЕРАТУРА. 
Список у форматі Medline повинен мати заголо-
вок REFERENCES. Нумерація та кількість дже-
рел в обох списках літератури мають повністю 
співпадати. 

Нумерувати джерела у послідовності їх зга-
дування в тексті або за алфавітом. Обмеження 
кількості джерел у списку: для огляду до 50 по-
силань, для оригінального дослідження – до 40 
посилань. Кількість посилань, датованих понад 
10 років, має становити не більше 10% від за-
гальної кількості посилань.

Окрім тексту публікації подається інформація 
про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, 
місце роботи та посада або назва навчального за-
кладу (для студентів), робоча адреса, робочий те-
лефон, e-mail усіх авторів. Якщо авторів декілька і 
вони працюють у різних закладах, необхідно зно-
сками 1, 2, 3 персоніфікувати їх. Інформація про 
авторів подається двома мовами (українською 
та англійською). Для транслітерації власних імен 
слід користуватися Постановою Кабінету Міні-
стрів № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкуван-
ня транслітерації українського алфавіту латини-
цею». Для колективної статті обов’язкові підписи 
всіх авторів. Кожна публікація не англійською мо-
вою супроводжується анотацією англійською мо-
вою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи 
ключові слова, а кожна публікація не українською 
мовою супроводжується анотацією українською 
мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включа-
ючи ключові слова. Обов’язково вказувати наяв-
ність чи відсутність конфлікту інтересів.

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine
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Враховуючи міжнародні вимоги оформ-
лення (для коротких повідомлень (менше 5 
стор.) – необов’язково), текст повинен мати 
наступну схему викладення:

 � Вступ
 � Матеріали та методи
 � Результати
 � Обговорення
 � Література

Вимоги до рукопису «Огляд» 

Огляд повинен висвітлювати тему уроло-
гічного чи психосоматичного спрямування, що 
має важливе значення для лікарів та клінічних 
дослідників, в тому числі щодо наукових до-
сягнень, які стосуються молекулярних, біохі-
мічних, генетичних та інших основ нормальної 
фізіології і розвитку хвороб, впроваджень у 
сфері діагностики та лікування урологічних та 
психооматичних порушень, а також інші теми, 
що мають відношення до урологічної та психо-
соматичної науки та практики. Ці рукописи по-
винні містити не більше 4000 слів і включати не 
більше чотирьох малюнків і таблиць. 

Текст огляду і резюме до нього повинні 
включати такі розділи: 

• Вступ. Включає 3-5 речень, що описують 
клінічне питання або проблему та її значення в 
клінічній практиці або охороні здоров’я. 

• Джерела отримання інформації. Слід опи-
сати джерела даних, що використовуються, в 
тому числі пошукові стратегії, роки пошуку та 
інші джерела матеріалів, такі як результат ре-
феративного пошуку статей. 

• Синтез доказів. Основні одержані дані 
щодо огляду клінічного питання або пробле-
ми повинні бути об’єктивними, основаними на 
фактичних даних, з високою якістю наявних до-
казів, що заслуговують найбільшої уваги. 

• Висновки. Висновки повинні чітко відпо-
відати на поставлені питання, базуватися на 
наявних даних, а також зазначати, як лікарям 
пропонується застосовувати представлену в ог-
ляді інформацію. 

Обсяг резюме – одна друкована сторінка (не 
більше 300 слів). Резюме має коротко відобра-
жати зміст та висновки огляду. 

Вимоги до рукопису  
«Оригінальне дослідження» 

Стаття повинна містити не більше 3600 слів 
і включати в себе не більше шести рисунків і 
таблиць. Структура основного тексту статті має 
відповідати загальноприйнятій структурі для 
наукових статей. Так, статті, що містять резуль-
тати оригінальних, експериментальних дослі-
джень, зокрема дисертаційних, складаються з 
таких розділів: 

• Вступ. Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які спирається 
автор, виділення нерозв’язаних раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
зазначена стаття. Розділ повинен займати не 
більше 10% тексту самої статті, містити неве-
лику кількість посилань на зовнішні джерела, 
основна кількість яких повинна наводитися у 
розділі обговорення результатів дослідження. 

• Мета роботи. Визначити конкретну мету 
або питання, на вирішення якого спрямоване 
дослідження. Якщо вирішується більше, ніж 
одна мета, повинні бути вказані головна мета 
і тільки ключові вторинні цілі. Якщо гіпотеза 
була перевірена, вона повинна бути сформу-
льована. 

• Матеріали і методи. Описати базовий 
дизайн дослідження, роки виконання дослі-
дження, а також тривалість спостереження. 
Описати місце та умови проведення досліджен-
ня, наприклад, громада, первинна медична 
допомога або консультативний центр, приват-
ні або інституційні практики, амбулаторна або 
госпітальна допомога. Надати характеристику 
пацієнтам або іншим учасникам дослідження, 
з їх ключовими соціодемографічними показни-
ками. Описати стан клінічних розладів, критерії 
і метод відбору пацієнтів. У когортному дослі-
дженні повинна бути вказана частка учасників, 
які закінчили дослідження. У інтервенційних 
дослідженнях слід вказати число пацієнтів, які 
вибули через побічні ефекти. Повинні бути опи-
сані ключові особливості будь-яких втручань, в 
тому числі їх метод і тривалість. Втручання по-
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винно бути названо його найбільш поширеним 
клінічним ім’ям, також слід використовувати 
лише непатентовані назви лікарських засобів. 
Наприкінці розділу «Матеріали і методи» вка-
зується, якими методами обробки даних кори-
стувався автор. 

• Результати і обговорення. Викладення 
основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Слід коротко представити дані в тексті, табли-
ці(ях) або цифрах. Обговорення повинно бути 
зосереджено на інтерпретації і значущості отри-
маних результатів, з короткими об’єктивними 
коментарями, в яких зокрема проводиться по-
рівняння знахідок з результатами інших робіт у 
цій галузі. Обговорення не повинно повторюва-
ти результати. Основні результати дослідження 
повинні бути забезпечені кількісною оцінкою, в 
тому числі з використанням довірчих інтервалів 
або значень P. Для порівняльних досліджень 
довірчі інтервали повинні бути повʼязані з від-
мінностями між групами. 

• Висновки. У висновки виносьте лише ті, 
які безпосередньо підтвердилися отримани-
ми результатами, а також які мають значення 
для клінічної практики; уникайте спекуляцій і 
надмірного узагальнення. Вкажіть, чи потрібно 
додаткове дослідження, перш ніж інформація 
повинна бути використана в звичайних клініч-
них умовах, і які перспективи подальших пошу-
ків у цьому напрямку. Приділяйте рівну увагу 
позитивним і негативним висновкам однакової 
наукової значущості. 

Якщо стаття містить опис експерименталь-
них досліджень, слід зазначити, чи відповіда-
ла методика їхнього проведення Гельсінкській 
декларації 1975 року та її перегляду 1983 року. 
Необхідно повідомити, чи методи знеболення 
та позбавлення життя тварин, якщо такі брали 
участь у ваших дослідженнях, узгоджуються з 
«Правилами виконання робіт з використанням 
експериментальних тварин», затвердженими 
наказом МОЗ України. 

Обсяг резюме – одна друкована сторінка 
(не більше 300 слів). Резюме повинно містити 
ті ж розділи, що і сама стаття: «Вступ», «Мета 
роботи», «Матеріали і методи», «Результати і 
обговорення», «Висновки». 

Вимоги до рукопису «Клінічний випадок» 

Цей рукопис повинен містити до 2000 слів, 
не більше чотирьох малюнків і таблиць і до 10 
посилань на літературу, обсяг резюме – 100 слів. 

Стаття та резюме повинні складатися з на-
ступних розділів: 

• Вступ. Слід коротко описати відповідну па-
тологію та її значення в клінічній практиці або 
охороні здоровʼя. Розділ повинен займати до 
10% від загального тексту статті. 

• Опис випадку та обговорення. Описують 
клінічний випадок із викладенням анамнезу, 
даних об’єктивного огляду та додаткових ме-
тодів обстеження. Особливості випадку обгово-
рюються з використанням посилань на існуючі 
публікації. 

• Висновки. Зазначають значення клінічного 
досвіду і аналізу, а також наслідки для клінічної 
практики. 

Рукописи статей та оглядів, які надійшли в 
редакцію, проходять обов’язкову процедуру 
сліпого рецензування. Рукописи, відправлені 
авторам на доопрацювання, після повторно-
го подання у редакцію, проходять процедуру 
повторного рецензування. Остаточне рішен-
ня про публікацію статей приймає Редакційна 
рада Харківської медичної академії післяди-
пломної освіти (ХМАПО). Редакція залишає 
за собою право змінювати стиль оформлення 
статті, а також надавати коментарі по її суті. За 
потреби стаття може бути повернута авторам 
для доопрацювання та відповіді на запитання. 
Коректура авторам не надсилається, вся до-
друкарська підготовка проводиться редакцією 
за авторським оригіналом. Неприпустимий 
плагіат, фальсифікація матеріалів. Перевага 
віддається статтям з максимальним ступенем 
доказовості наукових та медичних результатів. 
Всі автори рукописів, представлених для пу-
блікації в журналі, повинні підтвердити, що ні 
рукопис, ні будь-яка його частина, незалежно 
від мови, на якій він був спочатку написаний 
або опублікований, не були опубліковані або не 
знаходяться на розгляді для публікації в інших 
виданнях. Передрук статей можливий лише з 
письмової згоди редакції та з посиланням на 
журнал. 



104 Український журнал “ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я, ГЕНДЕРНА ТА ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА” №1-2(14-15) 2022

Підписано до друку 22.12.2022. Формат 60х841/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. арк. 6,01. Наклад 1000. Замовл. № 221222.

Редакція декларує свою відповідність нор-
мам COPE (Committee on Publication Ethics) та 
інших видавничих асоціацій та рекомендацій 
World Association of Medical Editors (WAME). 

Статті надсилати на електронну адресу: 
zasseda@gmail.com 

Статті, які не відповідають цим вимогам, 
не публікуються. Відповідальність за правиль-
ність, достовірність і точність поданої інформа-
ції несе автор. 

Контактні телефони редакції: +38 067 650 04 44 

Рекомендації EASE (Європейської асоціації 
наукових редакторів) для авторів і переклада-
чів наукових статей, які повинні бути опублі-
ковані англійською мовою https://ease.org.uk/
wp-content/uploads/2021/05/EASE_Guidelines-
May2021-Ukrainian.pdf

Вимоги до подання 

Під час подання рукопису до журналу авто-
ри повинні підтвердити його відповідність всім 
встановленим вимогам, вказаним нижче. В 
разі виявлення невідповідності поданої роботи 
пунктам цих вимог редакція повертатиме авто-
рам матеріали на доопрацювання. 

1. Це подання раніше не було опубліковане 
і не надсилалося до розгляду редакціям інших 
журналів (або у коментарях для редактора ниж-
че дані необхідні пояснення).

2. Файл подання є документом у форматі 
Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.

3. Інтернет-посилання у тексті супроводжу-
ються повними коректними адресами URL.

4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з 
одинарним міжрядковим інтервалом; авторські 
акценти виділені курсивом, а не підкресленням 
(всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графі-
ки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, 
там, де вони повинні бути за змістом (а не у кін-
ці документу).

5. Текст відповідає вимогам до стилістики 
та бібліографії, викладеним у Керівництві для 
авторів.

Положення про авторські права 

Автори, які публікуються у цьому журналі, 
погоджуються з наступними умовами: 

a. Автори залишають за собою право на 
авторство своєї роботи та передають журналу 
право першої публікації цієї роботи, котра доз-
воляє іншим особам вільно розповсюджувати 
опубліковану роботу з обов’язковим посилан-
ням на авторів оригінальної роботи та першу 
публікацію роботи у цьому журналі. 

b. Автори мають право укладати самостійні 
додаткові угоди щодо неексклюзивного роз-
повсюдження роботи у тому вигляді, в якому 
вона була опублікована цим журналом (на-
приклад, розміщувати роботу в електронному 
сховищі установи або публікувати у складі мо-
нографії), за умови збереження посилання на 
першу публікацію роботи у цьому журналі. 

c. Політика журналу дозволяє і заохочує 
розміщення авторами в мережі Інтернет (на-
приклад, у сховищах установ або на особистих 
веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання 
цього рукопису до редакції, так і під час його 
редакційного опрацювання, оскільки це спри-
яє виникненню продуктивної наукової дискусії 
та позитивно позначається на оперативності 
та динаміці цитування опублікованої роботи 
(див. The Effect of Open Access). 

Положення про конфіденційність 

Імена та електронні адреси, які вказуються 
користувачами сайту цього журналу, будуть 
використовуватись виключно для виконання 
внутрішніх технічних завдань цього журналу; 
вони не будуть поширюватись та передаватись 
стороннім особам. 
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