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 • важкі фізичні навантаження, особливо 
в ранкові години, знижують опірність 
організму до інфекцій, тому що сповіль-
нюють вироблення лімфоцитів;

 • надлишок рафінованого цукру пригнічує 
імунну систему, знижуючи активність 
антитіл, які борються з інфекціями;

 • в звичайному чаї міститься речовина 
L-теанин, яка у 5 разів збільшує опірність 
клітин імунної системи.

Наразі повернення до звичного способу 
життя в усьому світі залежить від форму-
вання колективного імунітету – тобто від 
здатності кожного з нас протистояти віру-
су. Важливу роль тут відіграє вакцинація. 

Вакцини від коронавірусу, які зареєстрова-
ні в Україні, надійно захищають організм 
від тяжкого перебігу захворювання.

У будь–який день вашого життя заклика-
ємо вас відповідально ставитися до свого 
здоров’я та здоров’я своїх близьких і зміц-
нювати свою імунну систему, кращі друзі 
якої – здоровий спосіб життя, збалансова-
не харчування та позитивні емоції. Будьте 
здорові!
 

Підготувала Аліна Манасова

Захист для 
кожного: що 

спільного мають 
сміх та імунітет?

Тільки 10% людей можуть похвали-
тися потужним імунітетом, що за-
хищає їх від переважної більшості 
захворювань. Ще 10% мають вродже-
ний імунодефіцит. Вони хворіють до-
сить часто. У решти 80% сила імун-
ної системи безпосередньо залежить 
від умов і способу життя.

Саме слово «імунітет» походить від латин-
ського «immunitas» і означає «звільнення». 
Імунітет – це здатність імунної системи 
зберігати цілісність і сталість внутрішньо-
го середовища організму.

Імунна система відповідає за два важли-
ві процеси: заміну трансформованих або 
пошкоджених клітин різних органів тіла і 
захист від проникнення різного роду чужо-
рідних агентів. Таким шляхом забезпечу-
ється протиінфекційний, протипухлинний 
захист і генетична стабільність організму.

Пам’ятайте про наступне:

 • сміх стимулює вироблення гормону ра-
дості серотоніну, який допомагає захи-
щати організм від хвороб;
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Всесвітній день 
боротьби проти 
малярії: що ми 

знаємо про одну 
з найдавніших 

хвороб людини
Болотяна лихоманка, а саме так на-
зивали цю хворобу ще в 19 столітті, 
наразі малярія – інфекційне захворю-
вання, що передається людині при 
укусах самками малярійних комарів, 
які переносять в собі паразита. За 
даними ВООЗ, малярія продовжує 
загрожувати 40% населення світу. 

Щорічно малярією захворює понад 
500 мільйонів людей, а більш одного 
мільйона помирає від цієї хвороби. 
Найважчий тягар захворюваності 
на малярію лежить на Африці на пів-
день від Сахари, але хвороба також 
вражає людей в країнах Азії, Латин-
ській Америці, Близькому Сході і на-
віть в деяких частинах Європи.

Симптоми 
Захворювання часто проходить з хронічним 
рецидивуючим перебігом і супроводжу-
ється високою температурою, лихоманкою, 
спленомегалією (збільшенням розмірів се-
лезінки), гепатомегалією (збільшенням роз-
мірів печінки), анемією, головним болем і 
нудотою. До початку 20 століття смертність 
від малярії становила до 1% від захворілих. 
Це дуже високий показник. У переважній 
більшості ризику зараження піддаються 
діти у віці до 5 років і вагітні жінки.

Профілактика 
Серед методів профілактики рекоменду-
ється спати під обробленою інсектицидом 
протимоскітною сіткою в районах, де є ри-
зик її передачі через комарів, періодично 
розпилювати інсектициди безпосередньо в 
житло. Для захисту в областях, ендемічних 
для малярії, рекомендують прийом профі-
лактичних протималярійних лікарських 
засобів. Обов’язково уточнюйте у свого лі-
куючого лікаря.

Вакцини 
Сьогодні RTS, S / AS01 (RTS, S) є першою і 
єдиною вакциною, яка показала здатність 
значно знижувати захворюваність на ма-
лярію і небезпечною для життя формою 
малярії серед африканських дітей молод-
шого віку. Вона діє проти P. falciparum – 
найсмертоноснішого в світі і найбільш 
поширеного в Африці малярійного па-
разита. В ході чотирирічних клінічних 
випробувань серед дітей, які отримали 
4 дози вакцини, вона дозволила попере-
дити захворювання малярією в 4 з 10 ви-
падків.

Лікування
Найпоширенішими препаратами для лі-
кування малярії є медикаменти на основі 
хініну. Сучасні лікарські засоби для про-
філактики включають мефлохин (ларіам), 
доксициклін та атовакуон–прогуаніл гідро-
хлорид (бігумаль, маларон). Якщо ви підда-
лися ризику зараження, то не відкладаючи, 
протягом 24 годин, зверніться в найближчу 
медустанову для призначення відповідно-
го лікування.

День боротьби 
Всесвітній день боротьби проти малярії 
відзначається щорічно 25 квітня, почина-
ючи з 2008 року. У травні 2007 року на 60-й 
сесії ВООЗ він був встановлений спільно 
з Всесвітньою асамблеєю з охорони здо-
ров’я і Всесвітньою Організацією Охорони 
Здоров’я.

Мета проведення Міжнародного дня бо-
ротьби проти малярії – роз’яснення того, 
що малярія виліковна; пояснення громад-
ськості необхідності профілактичних захо-
дів; залучення уваги як експертів, так і на-
уково–дослідних і навчальних інститутів, 
компаній та фондів до пошуку варіантів 
розв’язання проблеми. 

Міжнародною спільнотою під егідою ВООЗ 
була вироблена глобальна технічна страте-
гія боротьби з малярією на період 2016-2030. 
Про хід її реалізації можна дізнатися на 
сайті who.int.

Підготувала Аліна Манасова
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Безпечне грудне 
вигодовування 

під час пандемії 
COVID-19

Якщо ви нещодавно народили дитину 
або вагітні, цілком природно мати 
запитання про те, що є найбільш 
безпечним для вашої дитини під час 
спалаху пандемії COVID-19. 

Існує величезна кількість аргументів на 
користь грудного вигодовування. Контакт 
«шкіра до шкіри» та виключно грудне виго-
довування дітей раннього віку допомагають 

їм рости, і немає жодних причин припиня-
ти годувати груддю через пандемію вірусу. 
На сьогодні випадків передачі активного 
COVID-19 (вірусу, який може спричинити 
інфекцію) через грудне молоко та грудне 
вигодовування не виявлено.

Якщо ви скоро народите дитину, вам знадо-
биться підтримка для того, щоб безпечно 
годувати грудьми, зберігати контакт «шкі-
ра до шкіри» з новонародженою дитиною 
і якомога більше часу перебувати поруч 
із нею.

Ось кілька відповідей на поширені запи-
тання тих, хто нещодавно став або збира-
ється стати мамою. Вони допоможуть вам 
здобути досвід у тому, що є для вашої ди-
тини найбезпечнішим, незалежно від того, 
чи ви почуваєтесь здоровою або відчуваєте 
ознаки та симптоми COVID-19.

Чи слід годувати груддю під час 
пандемії?
Так, безумовно. Грудне молоко містить ан-
титіла, необхідні для здоров’я малюка та 
захисту від багатьох інфекцій. Якщо дитина 
заразитися COVID-19, антитіла та біологічно 
активні речовини, що містяться в грудно-
му молоці, допоможуть їй боротися проти 
інфекції.

Підтримуйте з малюком контакт «шкіра 
до шкіри». Якщо ви покладете новонарод-
жену дитину поруч або на себе, це дасть 
можливість якомога раніше почати грудне 
вигодовування, що також зменшить ри-
зик неонатальної смертності. Час має ви-
рішальне значення, тому рекомендується 
розпочинати грудне вигодовування протя-
гом першої години після пологів.

Якщо вашій дитині ще немає 6 місяців, її 
слід годувати виключно грудьми. Коли 
вона досягне 6 місяців, продовжуйте груд-
не вигодовування, а також давайте дитині 
безпечний та здоровий прикорм.

Чи слід годувати грудьми, якщо 
в мене є COVID-19 чи підозра на 
нього?
Так, продовжуйте грудне вигодовування, 
дотримуючись відповідних запобіжних 
заходів. Це включає носіння (за можли-
вості) медичної маски,  миття рук із ми-
лом або протирання рук спиртовмісним 
засобом до та після того, як ви торкаєтеся 
дитини, а також регулярне очищення та 
дезінфекцію поверхонь, до яких ви торка-
лися. Мити груди потрібно лише в тому 
разі, якщо ви щойно кашляли на них. Не 
потрібно мити груди перед кожним году-
ванням.

Чи слід вакцинуватися проти 
COVID-19, якщо я годую грудьми?
Наразі дослідники вивчають особливості 
вакцинації проти COVID-19 у жінок, котрі 
годують грудьми, але інформація про це 
поки що обмежена. ВООЗ рекомендує роби-
ти щеплення, якщо жінка, яка годує груд-
дю, входять до пріоритетної групи щодо 
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вакцинації, наприклад, якщо вона – ме-
дична працівниця. Після введення вак-
цини грудне вигодовування можна про-
довжити, адже воно є одним з найкращих 
способів захистити дитину від інфекцій та 
допомогти їй залишатися здоровою.

Чи можу я передати COVID-19 своїй 
дитині, годуючи грудьми?
На сьогодні випадків передачі активного 
COVID-19 (вірусу, який може спричинити 
інфекцію) через грудне молоко та годуван-
ня грудьми не виявлено, хоча дослідники 
продовжують вивчати ймовірність такої 
передачі.

Що робити, якщо я почуваюся за-
надто погано, щоб годувати грудь-
ми?
Якщо ви почуваєтеся занадто погано, щоб 
годувати дитину, знайдіть інші способи 
допомогти дитині безпечно отримати 
грудне молоко. Спробуйте зцідити молоко 
і давати його дитині за допомогою чистої 
чашки або ложки. Ви також можете роз-
глянути можливість використання до-
норського молока, якщо у вашому місці 
проживання воно доступне. Поговоріть із 
консультантом з грудного вигодовування 
або медичним працівником про доступні 
вам варіанти.

Зціджуватися також важливо для під-
тримки вироблення молока, щоб ви змог-
ли надалі годувати грудьми свою дитину, 
коли почуватиметеся краще. Не існує фік-
сованого інтервалу часу, на який припиня-
ють годувати грудьми в разі захворюван-
ня на COVID-19 або підозри на інфікування. 
Відновіть грудне вигодовування, щойно 
зможете. Якщо зціджування молока або 
використання донорського молока немож-
ливе, розгляньте можливість залучення 
годувальниці (якщо це культурно при-
йнятно) або годування сумішшю (якщо 
вона правильно приготована, безпечна та 
легко доступна).

Чи слід годувати грудьми, якщо 
моя дитина хвора?
Продовжуйте годувати грудьми дитину, 
якщо вона захворіє. Незалежно від того, 
чи захворіло ваше маля на COVID-19 чи 
іншу хворобу, важливо продовжувати 
годувати його грудним молоком. Грудне 

вигодовування стимулює імунну систему 
дитини, і через грудне молоко їй переда-
ються ваші антитіла, що допомагають ма-
ляті боротися з інфекціями.

Яких запобіжних заходів слід вжи-
вати при грудному вигодовуванні?
Обов’язково дотримуйтеся вказівок щодо 
миття рук. Мийте руки з милом щоразу пе-
ред тим і після того, як торкаєтеся дитини. 
Ви також можете обробляти руки антисеп-
тиками на спиртовій основі. Також важ-
ливо очищати та проводити дезінфекцію 
будь–яких поверхонь, яких ви торкаєтесь.

Мийте молоковідсмоктувачі, контейнери 
для зберігання молока та посуд для году-
вання після кожного використання, як за-
звичай. 

За матеріалом ЮНІСЕФ Україна
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День нюху: що 
робити, якщо не 

відчуваєш запахи
27 квітня під усьому світі відзнача-
ють День нюху. В цьому матеріалі ми 
розповімо про те, яку роль в нашому 
житті відіграє нюх і що робити при 
коронавірусної інфекції, якщо ви рап-
том помітили, що перестали розріз-
няти запахи.

Запахи можуть впливати на нашу соціаль-
ну поведінку, емоційний стан і здоров’я. 
Існує навіть альтернативний метод меди-
цини – аромотерапія, що використовує ко-
рисні властивості ефірних масел. Запахи 
сигналізують нам про небезпеку. Людина, 
позбавлена нюху, може не помітити витік 

газу в будинку або пожежу, що почалася. 
Втрата нюху також може бути симптомом 
розвитку небезпечного захворювання. Так, 
зниження нюху, що не супроводжується 
закладеністю носа – початковий ознака 
хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсо-
на, а також розсіяного склерозу. Важливу 
роль нюх відіграє у формуванні лібідо, так 
як ми сприймаємо феромони через ніс, і 
ряд статевих дисфункцій також може бути 
пов’язаний саме з втратою нюху.

Втрата нюху при коронавірусній 
інфекції 
На жаль, у більшості людей з віком нюх 
притуплюється і це природне явище. Для 
того, щоб надовго зберегти це важливе в 
нашому житті почуття, необхідно стежити 
за здоров’ям ЛОР–органів, одягатися по 
погоді, уникати переохолодження і травм, 
вчасно звертатися до лікаря при таких 

захворюваннях, як гайморит і синусит. Осо-
бливу увагу слід приділити своєчасному 
виявленню та лікуванню алергічних за-
хворювань. А от що робити, якщо в вас ви-
явлено коронавірусну інфекцію і саме вона 
спричинила втрату нюху? Розповідаємо.

Нюхова дисфункція, яка вважається най-
більш раннім і найважливішим прогнос-
тичним фактором захворювання, істотно 
відрізняється від аносмії (повної втрати 
нюху), викликаної іншими інфекційними 
збудниками. Для деякої частини хворих 
вона може мати дуже серйозні психологіч-
ні наслідки. Тому відновлення нюху після 
коронавірусу стає наріжним каменем су-
часної медицини.

Причини втрати нюху
Поствірусна аносмія характерна для 66-
70% випадків інфікування COVID-19. Вона 
з’являється раніше інших симптомів і не-
рідко супроводжується смаковими розла-
дами. На жаль, до теперішнього часу повне 
розуміння причини цього відхилення за-
лишається нез’ясованим. Розглядається 4 
етіологічних фактора, що лежать в основі 
нюхової дисфункції:

 • обструкція носових ходів через гострого 
запалення і застійних процесів в слизо-
вій оболонці;

 • проникнення збудника через гратчасту 
кістку безпосередньо в ділянку кори го-
ловного мозку, що розпізнає запахи (у 
багатьох пацієнтів аносмия не супрово-
джується нежиттю і закладеністю носа);

 • інфікування периферичних нейронів, руй-
нування нейроепітелія, що виконує ре-
цепторну функцію і порушення централь-
ного повідомлення з нюховим нервом;

 • комбінований розлад

Іншими словами, втрата здатності відчу-
вати запахи може бути викликана як по-
рушенням структури слизової оболонки 
носової порожнини, так і поразкою самої 
сенсорної нюхової системи.

Як прискорити процес відновлення?
Для полегшення стану рекомендується 
симптоматична терапія, спрямована на 
купірування запалення в області носової 
порожнини. Для цього проводять проми-
вання носа сольовим розчином, а також 
використовують судинозвужувальні, про-
тизапальні або гормональні інтраназальні 
спреї. Зрозуміло, перед застосуванням цих 
препаратів необхідно проконсультуватися 
з лікарем, так як вони можуть призвести 
до розвитку негативних побічних реакцій.

Для тренування смакової і нюхової функції 
фахівці радять додавати в їжу натуральні 
підсилювачі смаку і запаху. Порушення, 
пов’язане з ураженням сенсорної системи 
нюху, неврологи рекомендують виправля-
ти за допомогою «внутрішнього слухання і 
згадування» смаків і запахів. Цю процеду-
ру, названу ольфакторним тренінгом, за-
стосовують для реконструкції нейронного 
зв’язку і активації нюхових рецепторів. 
Необхідно вибрати не менше 5-ти сильних 
ароматів (кава, часник, м’ята, ароматичні 
олії, ваніль, цитрус та ін.) І нюхати кожен 
інгредієнт по 10-20 секунд, не рідше 2-х ра-
зів на день. А найголовніше – не піддава-
тися паніці і пам’ятати: успіх відновлення 
роботи смакових і нюхових рецепторів піс-
ля коронавірусу багато в чому залежить від 
якості допоміжної терапії.

Підготувала Аліна Манасова
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ЯК СВЯТКУВАТИ 
ВЕЛИКДЕНЬ БЕЗ 

ШКОДИ ДЛЯ 
ЗДОРОВ’Я ТА 
ЗАЙВОЇ ВАГИ

На початку травня відбудеться 
важливе свято для багатьох сімей. 
Під час святкування традиційно до 
столу подають велику кількість їжі, 
яка не завжди є корисною та здоро-
вою. Мало хто з нас не стикався з 
переїданням, від якого з’являється 

пару зайвих кілограмів. Якщо ви вже 
почали розробляти святкове меню, 
наші поради стануть вам у нагоді.

Ставтеся до покупок вибірково, 
обирайте якісні продукти
У супермаркеті є спокуса купити всього й 
побільше. Якщо ви вирішили надати пере-
вагу солодощам, обирайте кілька продуктів, 
але якісних. Уникайте гуртових покупок, 
щоби не придбати більше, ніж вам насправ-
ді потрібно.

Діліться смаколиками з друзями
На Великдень вам можуть подарувати бага-
то цукерок, пасок, печива тощо. Не з’їдайте 
все самі, поділіться солодощами з рідни-
ми та друзями. Можете відкласти частину 
ласощів та з’їсти їх упродовж тижня, щоб 
уникнути зайвих калорій.

Більше рухайтеся
Кілька зайвих калорій під час свят – це 
допустимо! Проте, щоб уникнути їхнього 
накопичення та використати надмірну 
енергію, виконуйте просте правило – біль-
ше рухайтеся! Сімейна прогулянка, гра з 
м’ячем, пробіжка з хатнім улюбленцем – 
будь–яка фізична активність, яка вам по-
добається, буде корисною.

Обирайте здорову їжу
Святковий стіл варто наповнити здорови-
ми стравами. Використовуйте в рецептах 
багато овочів та цільнозернових продуктів. 
Споживайте нежирний білок, а низькока-
лорійні продукти зробіть основою вашого 
столу. Є багато креативних весняних ре-
цептів здорового харчування, варто лише 
трішки пошукати. 

Починайте день правильно
Уникайте споживання солодощів на сні-
данок. Як дітям так і дорослим варто по-
чинати ранок із поживного сніданку, який 

містить: овочі, фрукти, цільнозернові про-
дукти та білки. Зробіть його особливим, 
святковим, але корисним!

Шукайте альтернативу Великоднім частуван-
ням
Маєте велике бажання витратити кошти 
на ласощі? Кому не приємно отримати в 
подарунок паску чи шоколад? Щоби зро-
бити подарунок, не обов’язково накривати 
велике застілля чи скуповувати пекарні. 
Матеріальні, проте важливі речі, можуть 
стати приємною несподіванкою.

Посмакуйте, але уникайте переїдання
Навіть, якщо на вашому столі є некорис-
на їжа, дозвольте собі почастувати нею. Не 
споживайте багато, насолодіться трішки. 
Важливо контролювати себе та не переїда-
ти, тоді все буде добре!

Під час святкування не забувайте про здо-
ров’я, щоби не нашкодити собі чи близь-
ким. Зі святами!
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Україна отримає 
додаткові 10 

млн доз вакцини 
Pfizer, – Максим 

Степанов
МОЗ домовився про постачання 
вдвічі більшої партії вакцин Pfizer 
протягом поточного року. Відпо-
відний контракт з американською 
компанією підписав очільник мініс-
терства Максим Степанов. За його 
словами, переговори були важкими, 

але результат того вартий. У сумі 
законтрактованих вакцин вистачає 
для того, щоб щепити більшість 
українців цього року.

«Після довготривалих і важких перего-
ворів із компанією Pfizer ми досягли до-
мовленості на постачання додаткових 
10 млн доз. Сьогодні вночі підписали від-
повідний контракт. Тобто загалом ми 
отримаємо 20 млн (якщо бути точним, 
то 20 млн 1150) доз вакцини Pfizer про-
тягом цього календарного року», – наго-
лосив міністр. 

За словами очільника МОЗ, перегово-
ри з компанією Pfizer розпочалися ще в 
серпні минулого року й були досить на-
пруженими. Ситуація зрушила з мертвої 
точки після того, як до них долучилися 

дипломатичні установи США та України 
й особисто міністр охорони здоров’я США 
Алекс Азар.  

Очільник МОЗ наголосив, що пришвидши-
ла підписання контракту розмова україн-
ського Президента Володимира Зеленсько-
го з гендиректором Pfizer.

«Суттєві зрушення в перемовинах із 
Pfizer відбулися після того, як долучився 
Президент України Володимир Зелен-
ський, який провів особисто  переговори 
з гендиректором компанії  Альбертом 
Бурлою. Ця розмова значно пришвидши-
ла процес, і ми досягли домовленості про 
постачання  перших 10 млн доз вакцини 
в Україну. Спільними зусиллями врешті 
добилися чудових результатів і здатні 
забезпечити українців повним обсягом 
вакцин у поточному році», – зазначив 
Степанов.

Він щиро подякував компанії Pfizer за плід-
ну співпрацю та зазначив, що з нетерпін-
ням чекає на надходження вакцин. Згід-
но з домовленостями, перші постачання 
з цього контракту – 500 тис. доз – Україна 
отримає вже в травні–червні, 4,5 млн доз 
– у третьому кварталі (липень–вересень), 
решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі 
цього року.

За матеріалами МОЗ України
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Хвороба 
Паркінсона: 

етіологія, прояви 
та лікування

Хвороба Паркінсона – назва повільно 
прогресуючої патології центральної 
нервової системи. Основні симпто-
ми захворювання включають рухові 
порушення, м’язову ригідність (під-
вищений тонус), тремор в стані 
спокою. Англійський лікар Джеймс 
Паркінсон вперше описав «тремтли-
вий параліч», який тепер називають 
хворобою Паркінсона, ще наприкінці 

важливий нейромедіатор в нашому організ-
мі – дофамін. «Такі клітини сконцентро-
вані в головному мозку і в області, яку на-
зивають чорною субстанцією. Саме брак 
дофаміну призводить до тих симптомів 
і клінічних проявів, які ми спостерігаємо 
при цій патології», – додає лікар.

Захворювання розвивається відносно по-
вільно, але має схильність до прогресування. 
Воно є досить поширеною проблемою – 4% 
світового населення похилого віку страждають 
від проявів паркінсонізму. Більше 90% осіб з 
діагнозом «хвороба Паркінсона» досягають 
інвалідності протягом 15 років з моменту ви-
явлення ригідності м’язів і тремору в стані 
спокою – перших ознак патології.

Причини, що призводять до хвороби 
Паркінсона 
Походження хвороби Паркінсона залиша-
ється до кінця невивченим. «Велику роль 
в якості факторів даного захворювання 
відіграють стрес і спадковість, проте 
причина хвороби Паркінсона в 80% за-
лишається ідіопатичною (невідомою)», 
– зазначає лікар Анастасія Снігач. Тим не 
менш, в якості причини захворювання роз-
глядається поєднання кількох факторів:

 • старіння

 • спадковість (генетична схильність)

 • деякі токсини і речовини

Інші причини хвороби Паркінсона 
включають:

 • вірусні інфекції, що призводять до по-
стенцефалітичного паркінсонізму

 • атеросклероз судин головного мозку

 • перенесені мозкові інсульти на тлі гі-
пертонічної хвороби

 • важкі і повторні черепно–мозкові травми

Основні симптоми захворювання:
 • зменшення кількості рухів, сповільне-

ність при виконанні рухів

 • відчуття скутості в м’язах при виконан-
ні рухів

 •  тремтіння в спокої однієї або декількох 
кінцівок

XVIII сторіччя. За ініціативи Всес-
вітньої організації охорони здоров’я 
у квітні щорічно проводиться День 
боротьби з хворобою Паркінсона, 
приурочений до дня народження ви-
датного лікаря.

Етіологія 
Центральна нервова система, включаючи 
головний мозок і спинний мозок, керує всім, 
що ви робите, включаючи рух. Людина з хво-
робою Паркінсона поступово втрачає здат-
ність повністю керувати рухами тіла. Лікар 
загальної практики КНП «Центр первинної 
медико–санітарної допомоги NO3» Одеської 
міської ради Анастасія Снігач підкреслює, 
що в основі хвороби Паркінсона лежить 
порушення функції і зменшення кількості 
клітин нервової системи, які виробляють 
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 • нестійкість у вертикальному положенні 
тіла

Клінічні прояви хвороби
Які симптоми повинні насторожити вас 
і послужити підставою для консультації 
невролога:

 • Хода стала хиткою, кроки короткими і 
невпевненими;

 • Змінився голос (став тихим, монотон-
ним), забуваєте думку, не доводите про-
позицію до кінця;

 • При листуванні змінився почерк, став 
менш розбірливим – букви більш дрібні 
і незграбні «тремтячі»;

 • Стали відзначати різкі перепади на-
строю і періоди депресії;

 • Міміка стає менш емоційною, обличчя 
може набути вигляду маски;

 • З’явилася незручність при виконанні 
тонкої роботи руками (застібання гудзи-
ків, нарізування продуктів, виконання 
гігієнічних процедур, робота з викрут-
кою)

 • Стали відчувати скруті при повороті в 
ліжку, при вставанні зі стільця;

 • З’явилася нестійкість при різкому по-
вороті;

 • Стали помічати, що з’явилася човгання 
або прилипання ноги або ніг до підлоги 
при ходьбі;

 • З’явилася тремтіння рук або ніг у стані 
спокою;

 • Варто зазначити, що перебіг хвороби у 
кожної людини індивідуальний. Тому 
одні симптоми можуть переважати, а 
інші бути виражені слабо.

Хвороба Паркінсона неухильно прогресує, 
але з різною швидкістю.

Гіпокінезія і зниження контролю за рухами 
в дистальних групах м’язів призводять до 
появи мікрографії (дрібний почерк) і знач-
но порушують повсякденну активність па-
цієнта. При здійсненні довільних рухів (на-
приклад, під час ходьби) пацієнти можуть 
раптово зупинятися, застигати (симптом 
«заморожування» при ходьбі).

На більш пізніх стадіях хвороби з’являється 
постуральна нестійкість, яка веде до падінь. 
Хворим важко почати йти, важко повер-
татися і зупинитися. Вони дрібочуть, ро-
блячи короткі кроки, тримаючи руки зі-
гнутими в області талії, і при ходьбі мало 

або зовсім не розмахують руками. Втрата 
постуральних рефлексів призводить до 
зміщення центру ваги і появи тенденції 
до падіння вперед (пропульсія) або назад 
(ретропульсія). Постава стає сутулою.

Деменція розвивається приблизно у однієї 
третини пацієнтів, як правило, також на піз-
ніх стадіях хвороби. Ранніми прогностич-
ними ознаками її розвитку можуть бути 
порушення зорово–просторової орієнтації 
(наприклад, людина може заблукати, якщо 
керує автомобілем) і зниження швидкості 
мови.

Часто спостерігаються порушення сну. Ін-
сомнія може бути наслідком неможливо-
сті перевертатися в ліжку. Може розви-
ватися поведінкове порушення – розлад 
швидких рухів очей під час сну. Недо-
статність сну може посилювати депре-
сію і погіршення когнітивних функцій, а 
також сприяти появі денної сонливості. 
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Нещодавно проведені дослідження пока-
зали, що поведінкове порушення REM під 
час сну є маркером сінуклеінопатій і вказує 
на більш високий ризик розвитку деменції 
з тільцями Леві або деменції в рамках хво-
роби Паркінсона.

На пізній стадії хворий повністю знерухом-
лений і не в змозі встати з ліжка навіть зі 
сторонньою допомогою. З моменту вста-
новлення діагнозу важливу роль відіграє 
раціональне ставлення хворого до захво-
рювання. Винятково важливою є лікуваль-
на фізкультура для створення фізичних 
резервів на наступних стадіях хвороби. 
Хворі постійно повинні виконувати по-
сильне для них фізичне навантаження, 
пам’ятаючи про те, що «ліжко – ворог пар-
кінсоника».

Лікування хвороби Паркінсона
 • Медикаментозна терапія: лікарські пре-

парати, що компенсують недолік дофа-
міну в організмі, послаблюють клінічні 
прояви хвороби. Вибір препарату і підбір 
дозування для кожного конкретного хво-
рого здійснює лікуючий лікар! Пацієнт і 
його близькі повинні знати, що у про-
типаркінсонічних препаратів є проти-
показання і побічні небажані ефекти, і 
тільки лікар може визначити необхідне 
лікування.

 • Фізичні методи лікування: мануальна те-
рапія, лікувальна фізкультура – збере-
ження і підтримання рухової активнос-
ті, запобігання порушенням постави і 
ходьби, тренування спритності, вправи 
на координацію дрібних рухів.

Останнім часом, у зв’язку зі старінням на-
селення планети – збільшення кількості 
людей похилого віку в структурі суспіль-
ства, – хвороба Паркінсона стала справж-
ньою соціальною проблемою. Неухильно 
зростає кількість випадків захворювання, 
недуга молодшає – збільшується кількість 
пацієнтів у віці від 30 до 40 років.

Незважаючи на успіхи, досягнуті в області 
вивчення перебігу захворювання, медицина 
досі не має достатньо ефективних методів 
лікування хвороби Паркінсона. Особлива 
проблема хворих паркінсонізмом полягає в 
нездатності обслуговувати себе, а також в не-
підготовленості близьких родичів до догля-
ду за цими хворими. Все це робить проблему 
боротьби з хворобою Паркінсона однією з на-
гальних завдань громадської охорони здоров’я.

Незамінну допомогу хворому можуть на-
дати любов, турбота і уважне ставлення з 

боку близьких. Людям, які доглядають за 
хворими на паркінсонізм, необхідно зро-
зуміти, що прохання хворого не є примхою 
– просто деякі речі йому важко зробити 
самому, і він звертається за допомогою до 
оточуючих. Знайти порозуміння – одне з 
нелегких, але вирішуваних завдань для 
тих, хто допомагає хворим на хворобу Пар-
кінсона подолати труднощі цього хронічно-
го захворювання.

Аліна Манасова

Джерела:

https://www.parkinson.org/
ht t p s : // w w w. me d i c a l ne w s to d ay. c o m /
articles/323396
https://www.webmd.com/parkinsons-disease/
ss/slideshow-parkinsons-overview
https://medlineplus.gov/parkinsonsdisease.html



МЕДИЦИНА

PUBLIC HEALTH квітЕНь	 202124 25  



МЕДИЦИНА

PUBLIC HEALTH квітЕНь	 202126 27  

Залишкові дози 
вакцини: хто може 

претендувати на 
щеплення Pfizer, 

AstraZeneca чи 
CoronaVac?

Аби запобігти будь-яким маніпуля-
ціям навколо вакцини Comirnaty ви-
робництва Pfizer/BioNTech, яку Укра-
їна отримала в рамках механізму 
COVAX, а також навколо всіх інших 
вакцин проти COVID-19, пояснюємо 
встановлений порядок отримання 
щеплень. 

 • військовослужбовці, що беруть участь 
в ООС;

 • соціальні працівники.

Люди саме з цих категорій можуть пре-
тендувати на залишкові дози вакцини 
Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Зазначимо, що пункт про щеплення публіч-
них осіб та лідерів думок повністю виклю-
чено з Дорожньої карти. Тож відтепер такі 
особи зможуть вакцинуватися виключно 
в рамках того етапу, до якого вони входи-
тимуть за віком чи наявністю супутніх 
хвороб. 

Вакциною AstraZeneca (Covishield) від по-
чатку вакцинальної кампанії щеплюють 
контингент першого та другого етапів До-
рожньої карти. Наразі робота з цією вакци-
ною налагоджена таким чином, щоб усі 10 
доз з кожного флакону були використані за 
призначенням і не виникало необхідності 
залучення людей з інших етапів. Дякуємо 
за це командам мобільних бригад та стаці-
онарних пунктів вакцинації.  

Вакцина Covishield наразі використовується 
найбільш широко, зважаючи на її кількість 
в Україні, і вона найбільш доступна логіс-
тично як в Одесі, так і в районах області. 

Вакцина CoronaVac виробництва Sinovac 
Biotech наразі використовується для ще-
плення наступних категорій громадян:

 • маломобільних людей та їхніх опіку-
нів/доглядальників;

 • освітян, залучених до проведення Зо-
внішнього незалежного тестування. 

Чому саме їх?

По–перше, CoronaVac – це на сьогодні єдина 
в Україні вакцина, розлита по одній дозі у 
флакон. Отже, мобільна бригада має змогу 
об’їжджати людей за адресами та робити в 
одному місці одне–два щеплення. З багато-
дозними вакцинами це неможливо, тому 
що транспортувати відкритий флакон не 
можна.

По–друге, хоча щеплення вчителів перед-
бачено на третьому етапі Дорожньої кар-
ти, освітян, які задіяні в організації ЗНО 
важливо захистити уже зараз, і вакцина 
CoronaVac, знову–таки, і за кількістю, і за 
логістикою вакцинації є найбільш зручною 
для цього.

У випадку вакцини CoronaVac утворення 
залишкових доз виключено. 

Наголошуємо на тому, що всі вакцини, які 
сьогодні використовуються в Україні, є без-
печними та ефективними. За вже сплачени-
ми контрактами та існуючими домовлено-
стями наша країна чекає на великі поставки 
всіх трьох вакцин і має намір до кінця року 
щепити більшу частину населення. 

Якщо ви входите до перерахованих вище 
груп ризику, але ще не були вакциновані, 
або знаєте таких людей, сповістить про це 
сімейного лікаря, зателефонуйте до кон-
такт-центру МОЗ за номером 0-800-60-20-19 
або зверніться на найближчий пункт вак-
цинації – https://cutt.ly/pvOcmY4.

У разі якщо вам стало відомо про зловжи-
вання, пов’язані зі щепленнями та розпо-
ділом вакцин, просимо звертатися без-
посередньо в Одеський обласний Центр 
громадського здоров’я (в особисті пові-
домлення або за номером 073-425-30-13) 
або до контакт-центру МОЗ за номером 
0-800-60-20-19. 

Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer/
BioNTech призначена для працівників та 
підопічних спеціалізованих закладів: бу-
динків для людей похилого віку, інтернат-
них закладів, геріатричних центрів тощо. 
Також нею щеплюватимуть співробітників 
ДСНС та Прикордонної служби. Це визна-
чено, по-перше, рівнем ризиків для цих 
категорій, і по-друге, логістичними мірку-
ваннями. Але зважаючи на те, що вакцина 
розлита у 6-дозні флакони, є ймовірність 
залишкових доз. У такому разі, відповідно 
до внесених змін до Дорожньої карти від 
16 квітня 2021 року, «необхідно залучати 
до такої вакцинальної сесії виключно осіб 
визначених у І (першому) та ІІ (другому) 
етапах Дорожньої карти». Нагадаємо, хто 
входить до цих етапів: 

 • медики та персонал закладів охорони 
здоров’я;

 • люди у віці 80 років і старше;
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Антибіотики при 
COVID-19: про 

що варто знати 
пацієнтам?

Неконтрольований прийом антибіотиків 
може викликати антибіотикорезистент-
ність – стійкість бактерій до препаратів. 
Якщо це відбувається, хворобу, яка раніше 
лікувалася тижневим курсом, доводиться 
лікувати набагато довше, використовуючи 
при цьому додаткові, більш сильні препа-
рати, якщо вони існують.

Така загрозлива ситуація уже спостеріга-
ється у протидії туберкульозу. Щомісяця в 
Україні фіксується кілька сотень випадків 
мультирезистентної форми захворювання. 
Такі пацієнти вже не піддаються лікуван-
ню більшістю дієвих на сьогодні препара-
тів, тож лікарям доводиться прибігати до 
нових схем, використовувати ліки нового 
покоління тощо. Тим часом бактерія ту-
беркульозу продовжує пристосовуватися 
і ставати більш стійкою до лікування.

Тому пацієнтові з підтвердженим COVID-19 
або з підозрою на цю недугу, важливо 
пам’ятати, що антибіотики не зменшать 
ризики важкого протікання хвороби, не 
лікують коронавірусну пневмонію, не по-
легшують загальний стан тощо. Купувати 
такі препарати самостійно та пити їх на 
власний розсуд в жодному разі не треба. 
Тільки у випадку підтвердженої бактері-
альної інфекції лікар може призначити 
вам курс антибіотиків. У такому разі слід 
дотримуватися рекомендацій лікаря щодо 
тривалості такого курсу.

Анна Мячина

Коронавірусну інфекцію спричиняє 
вірус, а не бактерія. Вірусні захворю-
вання антибіотиками НЕ ЛІКУЮТЬ-
СЯ. І пневмонія, спричинена COVID, 
має вірусну природу, тож для її ліку-
вання також НЕ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ 
антибактеріальні препарати. За ви-
нятком випадків, коли у хворого роз-
винулося бактеріальне ускладнення і 
це підтверджено лабораторно.

Звичайно, лікарі знають про це. Але па-
цієнти можуть не знати і займатися са-
молікуванням або звертатися до лікаря із 
проханням про призначення антибіотиків, 
пам’ятаючи, наприклад, свій пацієнтський 
досвід зі звичайною бактеріальною пнев-
монією. Пояснюємо, чому це неефективно 
та небезпечно.



МЕДИЦИНА

PUBLIC HEALTH квітЕНь	 202130 31  

Всесвітній 
день гемофілії: 

розповідаємо про 
генетичну хворобу 

в деталях
Щорічно 17 квітня Україна приєд-
нується до акції Всесвітньої феде-
рації гемофілії (World Federation of 
Hemophilia, WFH) і Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я (ВООЗ) і 
відзначає Всесвітній день гемофілії 
(World Hemophilia Day). Загальна 
мета проведених заходів полягає в 

тому, щоб привернути увагу суспіль-
ства до проблем гемофілії і зробити 
все можливе для поліпшення якості 
медичної допомоги, яка надається 
хворим цим невиліковним генетич-
ним захворюванням.

Виникнення
Гемофілія – спадкова хвороба, пов’язана 
з порушенням процесу згортання крові, 
що виникає через зміни лише одного гена 
в хромосомі X. Симптоми захворювання 
в більшості випадків з’являються вже в 
ранньому дитинстві, майже завжди не 
раніше, ніж на 4-5 день життя. Гемофілія 
на сьогодні невиліковна, але її перебіг 
повністю і вдало контролюється за до-
помогою ін’єкцій пацієнтові відсутньо-
го фактора згортання крові, в більшості 

випадків виділеного з донорської крові. 
Іншими словами, нездоровим переливають 
гемопрепарати, що містять відсутні при-
чини згортання – антигемофільну плазму, 
кріопреципітат, концентрати VIII фактора. 

Типи гемофілії (A, B, C)
Гемофілія А, або класична гемофілія (реце-
сивна мутація гена F8 в X–хромосомі). Цей 
вид гемофілії виникає через відсутність 
в крові антигемофільного глобуліну, або 
фактора VIII. Зустрічається у 80-85% хворих 
на гемофілію.

До речі, за старих часів, гемофілія А була 
досить поширена в королівських сім’ях 
Європи, за що отримала поетичний епітет 
«гемофілія вінценосних».

Гемофілія B (рецесивна мутація гена F9 
в X–хромосомі). Цей вид гемофілії більш 
рідкісний і виникає через відсутність в 
крові фактора Крістмаса (фактора IX). Зу-
стрічається у 15% хворих на гемофілію.

Гемофілія С (аутосомно рецесивна мута-
ція). Цей вид гемофілії сьогодні виклю-
чений з класифікації, тому що її клінічні 
прояви значно відрізняються від А і В. 
Вона зустрічається в основному у євре-
їв–ашкеназі.

Хворий на гемофілію може страждати від 
сильних і тривалих кровотеч, що вини-
кають в результаті будь–якої травми або 
рани; у важких випадках можуть спосте-
рігатися спонтанні кровотечі в м’язах і 
суглобах.
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Кровотеча при гемофілії може виникнути в 
будь–який час доби і тривати досить довго 
при відсутності належного лікування. У 
цьому випадку воно може призвести до 
анемії.

Всесвітній день гемофілії
Дата для проведення «Дня гемофілії» була 
обрана організаторами вперше ще в 1989 
році не випадково: це своєрідна данина 
поваги творцеві Всесвітньої федерації ге-
мофілії Френку Шнайбелю, який народився 
саме в цей день. Всесвітній день гемофілії 
відзначається щороку під новим девізом, 
який акцентує увагу на ту чи іншу пробле-
му пов’язаної з цією непростою хворобою. 
Цього 2021 року вона звучить так: «Разом – за 
збереження якості та рівня лікування».

Зазначимо, що метою створення і прове-
дення «Всесвітнього дня гемофілії» є при-
вернення уваги світової громадськості, 
політиків, чиновників від сфери охорони 
здоров’я і рядового медичного персоналу 
до проблем, з якими щодня стикаються 
хворі на гемофілію, підвищення їх обізна-
ності про це спадкове захворювання, пов’я-
заним з порушенням процесу згортання 
крові.

Методи лікування
Сьогодні головним методом при лікуванні 
проявів гемофілії, як і раніше, залишається 
замісна терапія факторами крові. Для цих ці-
лей розроблено велику кількість препара-
тів. Найбільш переважно застосування ре-
комбінантних факторів згортання. Широке 

поширення отримали сухі ліофілізовані 
концентрати факторів VIII і IX, виготовлені 
з донорської крові, що пройшли багатосту-
пеневу систему очищення від ВІЛ і віру-
сів гепатиту. При відсутності концентра-
тів рекомбінантних і людських чинників 
традиційно застосовують кріопреципітат і 
нативну донорську плазму.

Донорська кров вкрай важлива для хворих 
на цю важку недугу – лікування просто 
неможливо без використання донорських 
компонентів і вироблених з них препара-
тів, і це серйозна проблема міжнародного 
масштабу.

Завдяки зібраної донорської крові та одер-
жуваних з неї компонентів, а потім і ви-
роблених препаратів, хворі на гемофілію 
отримують необхідну терапію. В Одесі спи-
сок пунктів здачі крові є на сайті автомати-
зованої системи рекрутингу та управління 
донорами крові donor.ua.

Дякуємо всім донорам за участь в донор-
ському русі – здаючи свою кров, ви допо-
магаєте лікарям рятувати життя хворих 
на гемофілію.

Підготувала Аліна Манасова
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Всесвітній 
тиждень імунізації: 

розповідаємо про 
заходи за участю 

Одеського ЦГЗ
Всесвітній тиждень імунізації ми 
цілковито присвятили питанням ру-
тинної вакцинації. Адже карантинні 
обмеження не скасовують рутинні 
щеплення. Тому під час пандемії важ-
ливо переконатися, що дитина про-
довжує регулярно їх отримувати. Так 
само і дорослим важливо ревакцину-
ватися відповідно до графіку. 

Вакцини – один із кращих інструментів, які 
в нас є для покращення здоров’я та добробу-
ту в усьому світі. Вони вже понад 200 років 
захищають нас від хвороб, які загрожують 
життю та заважають нашому розвитку. З 

батьків про вакцинацію» та значки. Важ-
ливо разом достукатися до всіх батьків 
та допомогти дітям отримати захист від 
небезпечних інфекційних хвороб.

А от на завершення Всесвітнього тижня 
імунізації в Одеському обласному центрі 
телемедицини відбувся круглий стіл щодо 
охоплення населення рутинною вакцинацією 
та вакцинацією проти COVID-19. На прямому 
зв’язку були керівники закладів охорони 
здоров’я первинної ланки, а також полого-
вих будинків області.

Із доповідями про показники охоплення 
щепленнями дитячого та дорослого насе-
лення, а також про наявність вакцин та 
шляхи збільшення охоплення вакцинацією 
виступали:

Оксана Рокунець–Сорочан, начальник управ-
ління медичної допомоги Департаменту 
охорони здоров’я Одеської ОДА;

Оксана Денисенко, генеральний директор 
Одеського обласного центру громадського 
здоров’я;

Людмила Самойленко, головний позаштат-
ний імунолог Департаменту охорони здо-
ров’я Одеської ОДА.

Спікери відповідали на найпоширеніші за-
питання щодо вакцинації:

 • про важкі метали у вакцинах;
 • щеплення хронічно хворих дітей;
 • протипоказання до вакцинації;
 • щеплення новонароджених та мам, які 

годують груддю;
 • імунну відповідь;
 • рубчик після БЦЖ.

Отже, імунопрофілактика – пріоритет № 
1 для системи громадського здоров’я. Це 
питання національної безпеки, оскільки 
здоров’я українців – усіх разом і кожного 
зокрема, залежить від рівня охоплення ще-
пленнями в країні.

їхньою допомогою ми можемо прогресу-
вати без тягаря таких хвороб, як віспа та 
поліомієліт, які коштували людству сотень 
мільйонів життів. З розвитком вакцин ми 
наближаємося до світу, вільного від кашлю-
ка й дифтерії, зменшуємо захворюваність 
дітей на такі хвороби, як кір чи правець.

У рамках тижня імунізації ми провели ряд 
заходів щодо охоплення населення вакци-
нацією, – спільно з психологинею Лейлою 
Гасановою підготували відео–роз’яснення 
для медиків «Як лікарю говорити з батьками 
про вакцинацію?», яке можна подивитись на 
ФБ–сторінці нашого центру. З відео ви дізна-
єтесь, що саме мотивує батьків щеплювати 
дитину, як збільшити прихильність бать-
ків до вакцинації,  як налагодити ефектив-
ний діалог та чого не варто робити у спіл-
куванні з батьками маленького пацієнта.

Крім того, провели ряд вебінарів щодо 
вакцинації та імунізації за участю про-
відних медиків, а також отримали від на-
ших партнерів ГО «Батьки за вакцинацію» 
збірники «Відповіді на складні запитання 
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Дослідження: 
вакциновані від 

коронавірусу 
люди майже не 
передають його 

іншим
Результати нового дослідження, 
опублікованого Центром контролю 
і профілактики захворювань (CDC) 
США, свідчать, що у людей, вакци-
нованих проти коронавірусу мРНК–
вакцинами, – мінімальні шанси ста-
ти безсимптомними носіями вірусу.

Таким чином, вакцинація проти COVID-19 
вберігає від хвороби не тільки вакцинова-
ного, а й інших. Але дослідники стверджу-
ють, що змінювати рекомендації ще рано, і 
вакциновані повинні і надалі дотримува-
тися епідемічних правил.

У дослідженні CDC взяли участь 3 950 ме-
дичних працівників, яких вакцинували 
препаратами Pfizer / BioNTech або Moderna. 
Дослідники спостерігали за ними протя-
гом 13 тижнів, постійно тестуючи на анти-
тіла до коронавірусу і зіставляючи тести з 
часом вакцинації.

З’ясувалося, що після першої дози мРНК–
вакцини її дієвість становила 80% (тобто 
ймовірність отримати позитивний тест на 
COVID-19 була в п’ять разів нижче, ніж не-
гативний). Після вакцинації двома дозами 
показник зростав до 90%.

Ці результати в цілому збігаються з заявле-
ними раніше показниками дієвості препа-
ратів. Але якщо їх тестували в першу чергу 
для запобігання захворюваності COVID-19, 
то зараз дослідження провели саме для ви-
явлення, наскільки вакцинація захищає 
від вірусу взагалі.

За оцінками вчених, близько 80% людей мо-
жуть бути безсимптомними носіями коро-
навірусної хвороби і відповідати за 50% всіх 
випадків інфікування. Дослідження CDC 
свідчить, що вакцинація може запобігати 
таку передачу вірусу.

Його автори зазначають достатню вели-
чину вибірки, а також той факт, що в силу 
специфіки професії учасників (медпраців-
ники) вдалося забезпечити їх регулярне 
тестування на наявність вірусного матері-
алу в організмі.

У той же час дослідники вказують і обме-
ження їх роботи. Зокрема, відомі випадки 
інфікування людей коронавірусом і піс-
ля вироблення антитіл, а ПЛР-тестування 
часто може давати помилково негативні 
результати.

Крім того, невідомо, чи підтвердяться ре-
зультати на не–мРНК–вакцинах, а також 
те, наскільки вони будуть правдиві щодо 
нових штамів коронавірусу – ці питання не 
входили в рамки дослідження CDC.

Втім, в США вже зробили деякі послаблен-
ня коронавірусних обмежень для повністю 
вакцинованих: зокрема, їм дозволили по-
дорожувати по країні без необхідності тес-
тування або самоізоляції. В Ізраїлі, де вже 
повністю вакцинували більше половини 
населення, таким людям також дозволя-
ють частково не дотримуватися карантину.

Переклад та адаптація тексту: 

Аліна Манасова

Джерела:

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/
p0402–travel–guidance–vaccinated–people.
html
https://jamanetwork.com/journals/
jamanetworkopen/fullarticle/2774707
https://www.nytimes.com/interactive/2021/
world/covid–vaccinations-tracker.html



ДОСЛІДЖЕННЯ

PUBLIC HEALTH квітень	 202144 45  

Вчені створили 
клей для мозку: 

він успішно 
пройшов 

випробування

Наслідки черепно–мозкової травми 
поки що незворотні. Мільйони лю-
дей отримують інвалідність на все 
життя, але нові медичні технології 
можуть все змінити.

Вчені з Університету Джорджії, США вперше 
довели, що тканини й функції мозку після 
важких травм можна відновити. Науковці 
створили гідрогель, який працює немов 
клей. Вони застосували цей гідрогель на 
щурах з важкими черепно–мозковими 
травмами. Гідрогель захистив тканину 
мозку від руйнування й продемонстрував 
здатність функціонального відновлення 
нервової системи. Розробники назвали свій 
винахід «клеєм для мозку».

«Дане дослідження готувалося близько 
п’яти років. Прочитавши його резуль-
тати, ви повинні повірити, що у людей 
з важкими ЧМТ з’явилася надія», – за-
значив співавтор роботи Черльз Латчуман.

Як працює клей для мозку

У гідрогелі є структури, які зв’язуються з 
основним фактором росту фібробластів і 
нейротрофічним фактором мозку. Ці два 
захисних білкових фактори підвищують 
виживаність і ріст клітин мозку після важ-
ких черепно–мозкових травм.

Раніше вчені вже виявили, що гідрогель 
захищає тканини мозку від серйозних 
ушкоджень. Але тепер дослідники удо-
сконалили ліки, аби пришвидшити ре-
генерацію і функціональну активність 
клітин мозку.

Результати дослідження

 • Результат був очевидним вже через 10 
тижнів.

 • Вчені зафіксували відновлення серйоз-
них пошкоджень тканини мозку.

 • Загоєння у тварин, на яких використали 
гідрогель, відбувалося набагато швид-
ше, ніж у тварин без використання гід-
рогелю.

Переклад та адаптація: Одеський ЦГЗ

Джерела:

https://rbc.uga.edu/
https://advances.sciencemag.org/
content/7/10/eabe0207
https://news.uga.edu/brain–glue–helps–
repair–circuitry–in–severe–tbi/
https://www.caes.uga.edu/



ДОСЛІДЖЕННЯ

PUBLIC HEALTH квітень	 202146 47  

Коронавірус 
виживає в слині 

та сльозах до 
трьох тижнів

Біологи з’ясували, як довго частки 
коронавірусу нового типу можуть 
існувати в краплях мокроти, крові 
та інших біологічних рідинах люди-
ни. Виявилося, що в деяких випадках 
вони залишаються життєздатни-
ми протягом близько трьох тижнів. 
При цьому в умовах зими, весни або 
осені він живе набагато менше, ніж 
в літніх або кімнатних. Статтю з 
описом дослідження вчені опублікува-
ли на bioRxiv.

«Раніше подібні експерименти прово-
дили тільки з простими розчинами 
коронавірусу – ніхто не перевіряв, на-
скільки добре SARS-CoV-2 виживає в 
біологічних рідинах пацієнта. Досліди 
з дев’ятьма різними типами рідин по-
казали, що в більшості з них вірус за-
лишається життєздатним протягом 
трьох тижнів», – пишуть дослідники.

Коронавірус нового типу зазвичай потра-
пляє в навколишнє середовище разом з 
краплями слини, мокротиння та інших біо-
логічних рідин. Щоб дізнатися, як довго він 
може залишатися життєздатним в таких 
умовах, американські вчені під керівниц-
твом професора Канзаського університету 
в Манхеттені Юргена Ріхта зібрали у кіль-
кох пацієнтів університетської клініки, які 
заразилися SARS-CoV-2, зразки слини, мо-
кротиння, сліз, крові та інших рідин.

Вчені підрахували, скільки частинок вірусу 
було в кожному з них і простежили, як буде 
змінюватися їх кількість і життєздатність 
з плином часу. Частина зразків вчені збе-
рігали при кімнатній температурі, а інші 
піддавали дії тепла, світла чи холоду.

Виявилося, що практично всі типи біоло-
гічних рідин, крім грудного молока і від-
ходів життєдіяльності, продовжували тер-
міни існування частинок коронавірусу. У 
літніх і кімнатних умовах вірус виживав в 
них 3-4 дні, а в умовах зими, осені і весни 
вони залишалися життєздатними протя-
гом одного або навіть трьох тижнів.

Ці терміни зберігалися навіть у тому ви-
падку, якщо вчені просто наносили зразки 
рідин на різні типи поверхонь і дозволяли 
їм висохнути. Зокрема, це відбувалося з 
краплями слини і мокротиння. Причому в 
останньому випадку при висиханні термі-
ни життя вірусу навіть виростали.

Ріхт і його колеги вважають, що це може 
пояснювати, чому взимку, навесні і восе-
ни SARS-CoV-2 поширювався набагато по-
вільніше, ніж влітку 2020 року. Проте під-
креслимо, що наукова публікація авторів є 
препринтом, тобто вона поки не пройшла 
перевірку незалежними експертами.

Переклад та адаптація тексту:

 Аліна Манасова



ДОСЛІДЖЕННЯ

PUBLIC HEALTH квітень	 202148 49  

Медичний 
переворот: 

ізраїльські лікарі 
вперше видалили 

пухлину 
головного мозку 

через ніс людини

В ізраїльській клініці Іхілов (Сура-
скі) лікарі в ході ендоскопії змогли 
видалити новоутворення з основи 
черепа через ніс пацієнта. Подібно-
го в країні ще не робив ніхто. Уні-
кальну процедуру провели професор 
Рейчел Гроссман і доктор Абрахам 
Абаргіл. Фахівці переконані: «Та-
кий підхід може знизити кількість 
ускладнень, які можливі при прове-
денні складних операцій».

60-річний ізраїльтянин Аді Коен звернувся 
до клініки зі скаргами на болі в шийному 
відділі і дискомфорт при ходьбі. Лікарі від-
правили пацієнта на МРТ головного мозку. 
Результати були невтішними – на підставі 
черепа утворилася пухлина, яка тиснула 
на стовбур мозку, викликаючи хворобливі 
відчуття в шийно–комірцевої зоні.

Розташування новоутворення було досить 
складним. Проводити хірургічне втру-
чання було дуже небезпечно. «Пухлина 
Аді розташовувалася глибоко в мозку, 
недалеко від стовбура мозку і нервів, 
що відповідають за основні функції 
життєдіяльності, такі як дихання і 
ковтання», – пояснює професор Рейчел 
Гроссман, заступник директора відділення 
нейрохірургії клініка Іхілов. Лікарі вирі-
шили видаляти пухлину без операції на 
мозку пацієнта. Для цього медики провели 
процедуру ендоскопії.

Ендоскопічний ендоназальний доступ про-
водився через ніс, без розрізів і слідів хірур-
гічного втручання. Лікарі клініки Іхілов 
таким чином повністю видалили пухли-
ну в головному мозку чоловіка. Вже через 
кілька днів Аді Коен повністю відновився 
і повернувся додому: «Коли я дізнався, 

що це пухлина мозку, я був впевнений, 
що для мене все скінчено. Але завдяки 
новим технологіям операція пройшла 
успішно. Я дуже вдячний команді ліка-
рів, яка врятувала мені життя!».

Зазначимо, що ендоскопічні методики за-
безпечують мінімально інвазивний доступ 
для резекції пухлин головного мозку, на-
віть якщо вони розташовані дуже глибоко 
в ньому. Дослідження, проведені в останні 
роки в усьому світі, показують, що викори-
стання цього підходу може знизити час-
тоту ускладнень. Складні операції такого 
типу засновані на спільній роботі декіль-
кох лікарів. Сучасні ендоскопи дозволили 
застосовувати ендоскопічний підхід при 
різних захворюваннях головного мозку аж 
до резекції складних пухлин основи че-
репа, які раніше вимагали довготривалих 
операцій.
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