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Вступ
Першочерговою задачею для вітчизняного виробництва 

пробіотиків є випуск конкурентноздатних препаратів, що не 
поступаються за своїми споживчими властивостями імпортним 
аналогам, які домінують на українському фармацевтичному 
ринку. Саме це положення диктує необхідність інтенсивного 
розвитку прикладних досліджень в області створення пробіоти-
ків з підвищеною біологічною активністю. Одним з таких пре-
паратів може стати комплексний пробіотик на основі молочно-
кислих бактерій та карбюлози – лікарського засобу рослинного 
походження якій сприяє виведенню радіонуклідів та солей важ-
ких металів [13]. В наших попередніх дослідженнях було показано, 
що карбюлоза виступає стимулятором розвитку молочнокислих 
бактерій та активує потенціальну терапевтичну здатність базової 
композиції нового пробіотику [1]. Унікальна сорбуюча активність 
карбюлози та її здатність виводити з організму людини важкі мета-
ли та радіонукліди дозволяє розглядати цей рослинний препарат 
в якості перспективного компоненту комплексного пробіотику на 
основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus.

Метою даного дослідження було вивчення імуномодулюваль-
них властивостей карбюлози як посилювача біологічних функцій 
пробіотичних культур та його здатність як полісахариду виступати 
в якості кріопротектору при сублімаційному висушуванні мікро-
організмів в біотехнології пробіотиків.

Матеріали та методи дослідження
В роботі була використана карбюлоза, що отримана від ВАТ 

«ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ). Вихідним матеріалом для 
отримання карбюлози є природний полісахарид – целюлоза із 

хвойних порід деревини. За хімічною структурою це – натрієва 
сіль карбоксиметилцелюлози. Базисним структурним елементом 
карбюлози слугує стабільний димер піранозних кілець, з’єднаних 
глікозидним місточком [12, 13].

Дослідження імуномодулювальної активності карбюлози про-
водили у відділі проблем інтерферону та імуномодуляторів ІМВ 
НАНУ на моделі інтактних мишей лінії BALB/c, самицях, віком 6 
тижнів. Утримання і поводження із піддослідними тваринами про-
водили згідно з вимогами “Європейської конвенції з захисту прав 
хребетних, використовуваних для експериментальних і інших на-
укових цілей” (Страсбург, 1986) та у відповідності до “Загальних 
етичних принципів експериментів на тваринах”.

Миші отримували препарат інтрагастрально один раз на добу 
протягом 7 діб у концентрації 1×106 кл/тварину. Сформовано 2 
групи по 12 мишей: 

− Перша група отримувала лише карбюлозу; 
− Друга група отримувала фізіологічний розчин (контроль).
На 1, 3, 6 та 9 добу від початку введення препаратів від декапіто-

ваних мишей, які попередньо отримували повну анестезію, відби-
рали кров [7], селезінку [10] та перитонеальний ексудат [11]. 

Функціональну активність клітин фагоцитарної системи – ма-
крофагів перитонеальної порожнини – оцінювали, використову-
ючи загальноприйняті методи дослідження поглинальної та кис-
незалежної бактерицидної активності [11]. Для дослідження по-
глинальної бактерицидної активності визначали показник фаго-
цитозу та фагоцитарне число [8, 17]. Киснезалежну бактерицидну 
активність фагоцитів досліджували у спонтанному та стимульо-
ваному тесті відновлення нітросинього тетразолію (НСТ-тест) ци-
тохімічним методом [6]. Визначення кількості Т-, В-лімфоцитів, а 
також CD25+ клітин у селезінці мишей визначали методом фрак-
ціонування клітин у градієнті щільності фікол-верографіну (ρ 
=1,077 г/см3) шляхом центрифугування при 1500 об/хв. протягом 
15 хв. Функціональний резерв визначали за різницею між показ-
никами стимульованого та спонтанного НСТ-тесту (у%). У стиму-
льованому НСТ-тесті в інкубаційне середовище додавали по 0,2 
мл суспензії латексу у 0,15 М NaCl. У спонтанному НСТ-тесті до 
фагоцитів вносили 0,2 мл 0,15 М NaCl [6].
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Поверхневі антигени Т- та В-лімфоцитів, а також CD25+ клітин 
досліджували за допомогою методу прямої імунофлюоресценції. У 
роботі використовували моноклональні антитіла до CD3+, CD4+, 
CD8+, CD19+ та CD25+ антигенів (MACS, Miltenyi Biotec, Німеччи-
на). Підрахунок клітин проводили на цитофлюориметрі FACStar 
Plus (Becton-Dickinson, США). 

При вивченні ефективності захисних середовищ в процесі 
сублімаційної сушки використовували базову композицію но-
вого пробіотику розроблену на кафедрі промислової біотех-
нології НТУУ «КПІ». Пробіотична композіція включала 5 шта-
мів молочнокислих бактерій р. Lactobacillus- L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus LB86, L. delbrueckii subsp. delbrueckii, L. rhamnosus LB3,
L. rhamnosus V®, L. аcidophilus C.

Мікроорганізми культивували в термостаті (ТС-80М-2) при 37оС 
на рідкому, напіврідкому та твердому середовищі MРС, в залеж-
ності від методу, протягом 14, 24 та 48 годин. Внесення посівного 
матеріалу пробіотичної культури здійснювали в дозі 10% від об’єму 
поживного середовища. Концентрація клітин бактерій в посівному 
матеріалі складала 109 КУО/мл.

В якості захисних середовищ висушування використовували са-
харозо-желатинові середовища (10% сахарози, 1% желатину; 25%, 
3% желатину) та різні варіанти карбюлозо-вмісних середовищ. До 
отриманої бактеріальної композиції з концентрацією живих клітин 
109 кл/мл додавали відповідні захисні середовища у співвідношенні 
1:1, розливали в ампули та ліофільно висушували на установці су-
блімаційного висушування.

Показник ефективності пропонованих захисних середовищ ви-
значали за кількістю життєздатних клітин після ліофілізації щля-
хом висіву культури на щільне середовще МРС та підрахунку кіль-
кості колоніє-утворювальних одиниць. 

Всі досліди проводили не менш ніж у трьох повторах з використан-
ням відповідних контролів. Цифрові дані, отримані в результаті до-
сліджень, оброблялися статистичними методами з використанням t – 
критерію Ст’юдента для малих вибірок на 95-99% рівні значимості [2].

Отримані результати та їх обговорення
Відомо, що ключовим елементом вродженого імунітету є кліти-

ни фагоцитарної системи, які суттєво впливають на формування 

специфічної імунної відповіді – клітинної та гуморальної ланок 
імунітету. Тому саме через активацію фагоцитів деякі препарати з 
імуномодулювальною дією можуть впливати послідовно на розви-
ток як вродженого, так і набутого імунітету [17].

Результати проведених нами досліджень показали, що карбюлоза 
після інтрагастрального введення інтактним мишам змінювала функ-
ціональну активність макрофагів перитонеальної порожнини шля-
хом підвищення поглинальної активності макрофагів за показником 
фагоцитозу (ПФ) та фагоцитарним числом (ФЧ) на 3 та 6 добу дослі-
дження (таблиця 1). В інші терміни спостереження після введення ми-
шам цього препарату поглинальна активність макрофагів зберігалась 
на рівні контролю [1]. Водночас на 3, 6 та 9 добу активувалась здатність 
макрофагів до накопичення реактогенних метаболітів кисню за по-
казниками спонтанного НСТ-тесту. Проте, на 6 та 9 добу встановлено 
тенденцію до зниження їх функціонального резерву (ФР), але різниця 
порівняно з показниками контролю не була вірогідною.

Таблиця 1
Функціональна активність макрофагів перитонеальної 

порожнини після введення інтактним мишам карбюлози, M±m

Група 
тварин

Доба до-
сліду після 
початку 
введення 
препаратів

ПФ, % ФЧ, 
ум.од.

НСТ-
спон.,

%

НСТ-
стим.,

%

ФР,
ум.од.

Інтактні 
(контроль) - 31,5±2,6 3,1±0,2 27,0±2,7 39,9±4,6 10,9±2,8

Отриму-
вали
карбю-
лозу

1 40,6±4,0 2,8±0,6 20,0±3,4 34,6±3,2 14,6±1,1
3 65,8±1,8* 4,8±0,9* 40,0±2,0* 51,0±1,3 11,0±2,0
6 48,3±2,5* 4,4±1,0* 48,0±1,9* 50,8±2,8 5,6±1,6
9 25,9±3,2 2,9±0,4 38,4±0,6* 43,0±3,0 4,6±2,0
9 63,5±1,9* 2,5±1,0 34,0±1,0* 42,0±2,4 9,1±1,6

Примітка: *– P < 0,05 відносно показників у контролі. 

Отже, карбюлоза підвищувала функціональну активність клі-
тин фагоцитарної системи, причому мало місце підвищення як 
поглинальної (на 3 та 6 добу), так і киснезалежної бактерицидної 
активності (на 3-9 добу) макрофагів після введення її мишам у різні 
терміни спостереження.
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Дослідження зміни фенотипового складу лімфоцитів селезінки 
мишей – кількості CD3+ Т-лімфоцитів та їх окремих субпопуляцій – 
CD4+ Т-хелперів і CD8+ Т-супресорів, а також CD19+ В-лімфоцитів 
та CD25+ клітин дозволяє оцінити, чи змінює препарат показники 
клітинної та гуморальної ланок імунітету. 

Результати дослідження впливу in vivo карбюлози на фенотиповий 
склад лімфоцитів селезінки інтактних мишей наведено у таблиці 2.

Встановлено, що під впливом препарату кількість CD3+ 
Т-лімфоцитів у селезінці інтактних мишей не змінювалась порів-
няно з показниками у контролі. Водночас, у різні терміни спосте-
реження після введення препарату у селезінці інтактних мишей 
підвищувалась кількість CD4+Т-хелперів/індукторів. Кількість 
цих клітин виявилась більшою, ніж у контролі в селезінці ми-
шей, які отримували карбюлозу на 9 добу. Однак, кількість CD8+ 
Т-супресорів/цитотоксичних у селезінці інтактних мишей, які 
отримували карбюлозу не змінювалась порівняно з контролем.

Таблиця 2
Кількість лімфоцитів у селезінці інтактних мишей, які 

отримували карбюлозу, M ± m
Групи 
мишей/
термін 
спосте-
реження, 
доба

Відносна кількість клітин, %
 CD4/

CD8, ум. 
од.CD3+ CD4+ CD8+ CD19+ CD25+

Інтактні
(контроль)

- 63,8±2,4 35,6±2,8 24,7±2,1 23,0±2,5 12,6±1,9 1,4±0,9

Отриму-
вали
 карбю-
лозу

1 60,2±4,1 38,9±3,5 27,6±3,2 24,3±3,1 13,5±0,8 1,4±0,8
3 56,2±3,1 37,4±2,8 25,0±2,2 17,7±2,7 20,1±1,1* 1,5±0,1
6 55,8±4,9 34,1±1,9 32,2±2,0 19,7±1,8 26,1±1,7* 1,1±0,9
9 63,3±6,9 42,3±1,4* 28,7±1,9 24,0±0,9 12,4±0,9 1,5±0,3

Примітка: *– P < 0,05 відносно показників у контролі.

Практично не змінювався порівняно з контролем протягом усього 
терміну спостереження та імунорегуляторний індекс CD4/CD8 та кіль-
кість CD19+ В-лімфоцитів у селезінці інтактних мишей. Разом з тим, у 
різні терміни спостереження після введення мишам досліджуваного 
препарату виявлено підвищення у селезінці кількості CD25+ клітин, до 

яких відносяться активовані Т- та В-лімфоцити, а також активовані ма-
крофаги (IL-2Ra ланцюг, Tac-маркер лімфоцитарної активації). 

Таким чином, після інтрагастрального введення мишам карбюло-
зи у різні терміни спостереження змінювались показники клітинної 
ланки імунітету: за рахунок підвищення кількості CD4+ Т-лімфоцитів 
у селезінці зростала величина імунорегуляторного індексу CD4/CD8 
(відповідно на 1 та 6 добу), згідно якого оцінюють силу імунної від-
повіді, а також підвищувалась кількість активованих лейкоцитів, які 
експресували CD25+ антиген (відповідно на 1, 9 та 3, 9 добу).

Отримані дані свідчать про потенційну здатність карбюлози на-
правляти розвиток імунної відповіді по клітинному типу. 

Відомо, що при створенні пробіотиків з метою збільшення термі-
нів збереження та якості препаратів застосовують метод ліофілізації 
культур [7, 12]. Захисні середовища, які використовуються у процесі 
сушки, в значній мірі впливають як на властивості сухої біомаси, так 
і на собівартість кінцевого продукту. У зв’язку з цим, кріопротектори 
необхідно розглядати в якості постійних об’єктів технологічних ін-
новацій. Основною задачею при розробці середовищ висушування 
є пошук високомолекулярного структуроутворюючого компоненту, 
який поряд з біологічним ефектом (забезпечення прийнятного рів-
ня збереження живих клітин), сприяв би отриманню препарату із за-
довільними фізичними властивостями [12]. Такими технологічними 
параметрами ліофілізату вважається сипучість та гігроскопічність.

Для стабілізації суспензії лактобактерій нами були використані 
різні варіанти захисних середовищ. У якості високомолекулярного 
структуроутворюючого компоненту середовища висушування за-
стосовано карбюлозу, яка може бути віднесена до кріопротекторів 
позаклітинної дії. В присутності карбюлози у якості кріопротекто-
ру виморожування фракції води із захисного середовища здійсню-
ється в широкій температурній зоні [3].

З огляду на в’язкість розчину карбюлози, нами були досліджені 
наступні варіанти захисних середовищ:

- 10% сахароза + 0,1% карбюлоза;
- 1% желатин + 1% карбюлоза;
- 25% сахароза + 1% карбюлоза.
В якості контролю використовували сахарозо-желатинове серед-

овище (10% сахарози + 1% желатин), яке використовується в техно-
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логії виробництва промислових пробіотиків та (25% сахароза + 3% 
желатин), яке є оптимальним для висушування лактобактерій [15].

В таблиці 3 представлені дані, які свідчать про те, що зразки, 
приготовані з додаванням карбюлозо-вмісних захисних середовищ 
не поступаються зразкам, приготованим з регламентованим саха-
розо-желатиновим середовищем, за показником збереження жит-
тєздатності клітин в процесі ліофілізації.

Таблиця 3
Ефективність захисних середовищ для ліофілізації 

лактобактерій

№ 
п/п

Склад 
захисного 
середовища

Кількість 
життєздат-
них клітин 
в бакте-
ріальній 

суспензії до 
ліофілізації, 
lg КУО/мл 

(М±m)

Кількість 
життєздат-
них клітин в 
бактеріальній 
суспензії після 
ліофілізації, 
lg КУО/мл 

(М±m)

Відсоток 
вижи-
ваності 
клітин 
після лі-
філізації, 

%

Вар-
тість 
захис-
ного 

середо-
вища, 
грн/л

1
(К)

10% сахарози, 1% 
желатин 8,63±0,11 7,47±0,08 86 3,95

2 25% сахароза, 3% 
желатин 8,68±0,12 7,74±0,14 89 10,1

3 25% сахароза, 1% 
карбюлоза 10,29±0,12 8,69±0,14 84 8,95

4 10% сахароза, 
0,1% карбюлоза 10,03±0,16 8,38±0,12 83,5 3,52

5 1% карбюлоза, 
1% желатин 9,4±0,11 7,87±0,09 83 0,65

Дефекту структури біомаси в ампулах не спостерігалось у жодному 
з варіантів захисних середовищ. При порівнянні ефективності карбю-
лозо-вмісних середовищ з різною концентрацією карбюлози не виявле-
но суттєвих відмінностей в збереженні життєздатності лактобактерій в 
процесі ліофілізації. Так для захисного середовища з 0,1% карбюлозою 
показник виживаності відповідає 83,5%, а з 1% карбюлозою – 84%. Разом 
з цим захисне середовище с карбюлозою значно дешевше, що може сут-
тєво впливати на собівартість біотехнологічної продукції.

При вивченні впливу запропонованих захисних середовищ на 
показник збереження життєздатності лактобактерій протягом вста-

новленого строку придатності виявлено, що у всіх зразках по пере-
бігу терміну зберігання виживаність лактобактерій знижувалась не 
більш ніж на один порядок, що відповідає вимогам стабільності .

Представлені результати свідчать, що запропоновані варіанти 
захисних середовищ не поступаються за ефективністю регламенто-
ваному сахарозо-желатиновому середовищу. Розроблені компози-
ції карбюлозо-вмісних захисних середовищ є більш економічними, 
покращують технологічні властивості сухої біомаси та надають про-
біотичному препарату побічних терапевтичних властивостей, а саме, 
сприяють попередженню депонування та виведенню радіонуклідів і 
солей важких металів з організму. З огляду на вищенаведені перева-
ги від введення карбюлози до складу захисних середовищ, вважаємо 
можливим застосування карбюлози як кріопротектора в технології ви-
робництва лактовмісних пробіотиків. Таким чином, карбюлозу можна 
розглядати як перспективний компонент комплексних пробіотиків.

Висновки
1. Препарат карбюлози проявляє імуномодулювальні властивості: 

після його інтрагастрального введення інтактним мишам спостері-
гається підвищення функціональної активності макрофагів перито-
неальної порожнини та зміна показників клітинної ланки імунітету.

2. Розроблено склад карбюлозо-вмісних захисних середовищ 
для висушування лактобактерій , що не поступаються ефективніс-
тю регламентованому сахарозо-желатиновому середовищу. Для за-
хисного середовища з 0,1% карбюлозою показник виживання після 
ліофілізації становить 83,5%, а з 1% карбюлозою – 84%.

3. Отримані дані свідчать про доцільність введення рослинної 
складової –сорбенту карбюлози до базової бактеріальної компози-
ції пробіотиків з метою створення високоефективного препарату з 
підвищеною біологічною активністю. Використання карбюлози в 
якості кріопротектору в складі захисних середовищ висушування 
пробіотичних мікроорганізмів дозволить знизити собівартість пре-
парату та покращити його технологічні і споживчі властивості.
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Резюме
Акулевич О.В., Лазаренко Л.Н., Орябінська Л.Б., Тищенко О.Ф., 

Дуган О.М. Застосування карбюлози в біотехнології пробіотиків.
Пробіотикотерапія є одним з найбільш ефективних та безпечних 

методів лікування та профілактики дисбіотичних розладів у людей всіх 
вікових груп. Поєднання бактеріальної складової препарату з високо-
активними рослинними сорбентами є одним зі стратегічних напрям-
ків розширення спектру активності пробіотиків. В даному дослідженні 
вивчалась потенційна терапевтична дія, яку може чинити на організм 
природний полімер рослинного походження карбюлоза з метою його 
введення до складу базової композиції пробіотику. Встановлено про-
яв імуномодулювальних властивостей цього препарату. При інтра-
гастральному введенні дослідним мишам карбюлози спостерігалась 
зміна функціональної активності макрофагів перитонеальної порож-
нини, що виражалось у підвищенні їх поглинальної та киснезалежної 
бактерицидної активності. Також змінювались показники клітинної 
ланки імунітету: за рахунок підвищення кількості CD4+ Т-лімфоцитів 
у селезінці зростала величина імунорегуляторного індексу CD4/CD8 
а також підвищувалась кількість активованих лейкоцитів, які експре-
сували CD25+ антиген. Досліджено кріопротекторні властивості кар-
бюлози. Розроблено склад карбюлозо-вмісного захисного середовища 
висушування, що за ефективністю не поступається регламентованому 
сахарозо-желатиновому середовищу.

Ключові слова: пробіотики, карбюлоза, імуномодулювальні влас-
тивості, кріопротектор.

Резюме
Акулевич О.В., Лазаренко Л.Н., Орябинская Л.Б., Тищенко А.Ф., 

Дуган А.М. Применение карбюлозы в биотехнологии пробиотиков.
Пробиотикотерапия является одним из наиболее эффективных и 

безопасных методов лечения и профилактики дисбиотических рас-
стройств у людей всех возрастных групп. Сочетание бактериальной 
составляющей препарата с высокоактивными растительными сорбен-
тами является одним из стратегических направлений расширения 
спектра активности пробиотиков. В данном исследовании изучалось 
потенциальное терапевтическое действие, которое может оказывать 
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на организм природный полимер растительного происхождения кар-
бюлоза с целью его включения в состав базовой композиции пробио-
тика. Установлено проявление иммуномодулирующих свойств этого 
препарата. При интрагастральном введении лабораторным мышам 
карбюлозы наблюдалась изменение функциональной активности ма-
крофагов перитонеальной полости, что выражалось в повышении их 
поглотительной и кислородозависимой бактерицидной активности. 
Также изменялись показатели клеточного звена иммунитета: за счет 
повышения количества CD4 + Т-лимфоцитов в селезенке возростала 
величина иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 а также повыша-
лось число активированных лейкоцитов, экспрессировавших CD25 + 
антиген. Исследованы криопротекторные свойства карбюлозы. Раз-
работан состав карбюлозо-содержащих защитных сред высушивания, 
которые по своей эффективности не уступают регламентированной 
сахарозо-желатиновой среде.

Ключевые слова: пробиотики, карбюлоза, иммуномодулирующие 
свойства, криопротектор.

Summary
Akulevich O.V., Lazarenko L.N., Oryabinskaya L.B., Tishenko O.F., Dugan A.M. 

Application of carbulose in the biotechnology of probiotics.
Probiotic-therapy is one of the most effective and safety method of treatment 

and preventive of any age group human’s dysbiosis disorders. Combination of bac-
terial component of medicine with highly active plant sorbent is one of the strat-
egy trend of widening of probiotic’s activity spectrum. The potential therapeutic 
effect that natural polymer carbulose may have on the body with the goal of its 
introduction into the basic composition of probiotics has been evaluated in this 
study. Manifestation of immunomodulating properties of this drug has been estab-
lished. Intragastric administration the carbulose to mice resulted into the change in 
the functional activity of peritoneal cavity’s macrophages, which was refl ected in 
increasing their absorption and oxidative bactericidal activity. The rate of cellular 
immunity has been also changed: by increasing the number of CD4+ T-lymphocytes 
in spleen immunoregulatory index CD4/CD8 has been increased and the number of 
activated leukocytes with CD25+ antigen expression has been also increased. The 
cryoprotectional properties of carbulose has been investigated. The composition 
of carbulose-containing freeze medium that over effi ciency is not inferior than 
sucrose-gelatin regulated medium has been developed.

Key words: probiotics, carbulose, immunomodulating properties, cryoprotectant.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ДВУХ РЕЖИМОВ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПРОСНИКА KCCQ

Т.Д. Бахтеева, Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, А.В. Дубовик 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Введение
Основными причинами хронической сердечной недостаточ-

ности (ХСН) являются ишемическая болезнь сердца (ИБС) (до 
70%), исход в сердечную недостаточность гипертензивного сердца, 
клапанные пороки сердца (до 15%) и дилатационная кардиомио-
патия (ДКМП) (до 8%). ДКМП сегодня является одной из наиболее 
частых неишемических причин развития ХСН у лиц молодого и 
среднего возраста. Проблема ранней диагностики и лечения ХСН 
у лиц с ДКМП далека от окончательного решения. Продолжаются 
поиски новых подходов к симптоматическому и патогенетическо-
му лечению ХСН у данной категории больных. Основными крите-
риями ее эффективности считают продолжительность жизни па-
циентов и ее качество [2]. Одним из классов лекарственных средств, 
применяемым при ХСН является метаболотропные препараты. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 
Работа выполнена согласно комплексного плановой научной темы 
кафедры пропедевтической и внутренней медицины Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького «Ис-
пользование интервальной нормобарической гипокситерапии в 
комплексном лікуванні моноорганної і поєднаної терапевтичної 
патології» (№ держреєстрації 0108U009884). Автор настоящего ис-
следования является соавтором данной темы.

Цель исследования заключалась в анализе влияния двух режимов 
терапии (стандартной и с добавлением липосомальных средств) на 
показатели качества жизни при ДКМП с использованием канзасско-
го опросника Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) [8]. 

Материалы и методы исследования
В исследование включено 47 пациентов с диагнозом ДКМП в 

возрасте 28-59 лет (средний возраст составил 40,9±4,92 лет) с ХСН II-


