
6 7

Ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ Ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
 СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ ТА
 МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Городюк Е.В. Современные представления об эколо-
гической роли эдафотопов в степи..........................................
Єна М.С., Кузнєцова Г.М., Линчак О.В., Рибальчен-

ко В.К. Вплив різних доз інгібітора протеїнкіназ похідного 
малеіміду на стан слизової оболонки сліпої кишки щурів......
Єрьоменко Р.Ф., Рядних О.К. Експериментальне 

обґрунтування доцільності пошуку коректора білкового 
обміну серед екстрактів з рослин роду бобових (Fabaceae)....
Систук Т.О., Линчак О.В., Островська Г.В., Рибаль-

ченко В.К. Стан сім’яників щурів при дії потенційного ан-
тинеопластичного препарату похідного малеіміду у нормі 
та на фоні хемоіндукованого раку............................................
Щербик В.В., Бучацкий Л.П. Строение центросомы и 

алгебра Клиффорда.....................................................................
ЕКОЛОГІЧНА І КЛІНІЧНА 

ІМУНОЛОГІЯ ТА 
ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ

Іванова Л.М., Налапко К.К., Сидоренко Ю.В., Холі-
на О.А., Васильєва В.Л. Стан клітинної, гуморальної ла-
нок імунітету та цитокінового профілю крові у хворих на 
неалкогольний стеатогепатит у сполученні з хронічним 
бронхітом та ожирінням..........................................................
Тєрьошина І.Ф. Активність імунокомплексних реакцій 

у хворих на рекурентний депресивний розлад легкого сту-
пеню тяжкості...........................................................................

Яворський В.В., Клименко М.О. Вплив кількості дона-
цій на показники імунологічної реактивності організму до-
норів плазмаферезу.....................................................................

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА 

КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ
Глущенко В.Ю. Вплив мексикору на динаміку показників 

ліпопероксидації у хворих молодого віку із гіпертонічною хво-
робою в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом.....
Ігнатенко Г.А., Ігнатенко Т.С., Гончаров О.М., Ко-

шелева О.М. Гіпер- і дисліпідемія у хворих на хронічні гло-
мерулонефрити з супутньою ішемічною хворобою серця......
Пасечникова Н.В., Науменко В.А., Вит В.В., Пильке-

вич Т.С. Структурные изменения сетчатой оболочки в зави-
симости от концентрации эритропоэтина в стекловидном 
теле и периферической крови крыс, спустя 3 и 6 месяцев после 
воспроизведения стрептозотоцинового сахарного диабета.......
Сидоренко М.П., Победьонний А.Л., Семенець Ю.П., 

Сидоренко А.П., Чепелєв В.М. Перспективи корекції син-
дрому метаболічної інтоксикації у хворих на черепно-моз-
кову травму з використанням мексидола в комплексі ліку-
вання та медичної реабілітації.................................................
Труняков М.В. Показники аденілової системи крові у 

хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного 
обструктивного захворювання легень........................................... 
Юган Я.Л. Вплив вірусу Епштейна–Барр на розвиток 

та прогресування нелкогольного стеатогепатиту на тлі 
нейроциркуляторної дистонії..................................................

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ФАРМАЦІЇ ТА 

ФАРМАКОТЕРАПІЇ
Акулінін В.М., Рачкаускас Г.С. Лікування хворих на 

терапевтично резистентну параноїдну шизофренію............

10

12

21

28

36

44

63

71

77

89

97

102

115

122

131

150



8 9

Ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ Ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿

Байва П.П., Малоштан Л.М., Торяник Є.Л. Вивчен-
ня специфічної активності та токсикологічних власти-
востей гелю “Фузпан”..............................................................
Безпала Ю.О., Баранова І.І., Мартинюк Т.В. 

Структурно-механічні дослідження стоматологічного 
гелю «Ротрин-дента»..............................................................
Зупанець І.А., Вєтрова К.В., Сахарова Т.С., Місю-

рьова С.В. Експериментальне вивчення гепатотропної 
дії похідних глюкозаміну та їх комбінацій з кверцетином 
в умовах циклофосфанової інтоксикації у щурів.................
Іванова Л.М., Налапко К.К., Сидоренко Ю.В., Хо-

ліна О.А. Ефективність секвестрантів жовчної кислоти 
у хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з 
хронічним бронхітом та ожирінням..................................... 
Кононенко А.Г. Вплив водного екстракту листків кукуру-

дзи на жовчовидільну функцію печінки у інтактних тварин...
Кудіна О.В. Експериментальне дослідження впливу 

препарату ліпін на стан легенів плодів щурів на моделі 
плацентарної дисфункції........................................................
Проскочило А.В., Дем’яненко В.Г., Бабич Є.М., 

Скляр Н.І. Мікробіологічні дослідження зрідженогазових 
екстрактів із трави підмаренника справжнього..................
Самборський О.С., Слободянюк М.М. Економічне 

та комерційне обгрунтування доцільності впровадження 
протиалергійного препарату левоцетиризину....................
Соколова О.О., Гонтова Т.М. Вивчення динаміки на-

копичення елементів у листках соняшника однорічного....
Стрилець О.П., Жук О.В., Баранова І.І. Мікробіо-

логічне обґрунтування вибору концентрації компоненту 
«JM Acti Care» у розробленому піномийному засобі............. 
Шевченко Ю.В. Клиническая оценка действия биоло-

гически активного препарата (диетической добавки) V-6 
у пациентов с нарушениями липидного профиля и избы-
точной массой тела.................................................................

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА 
КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Аваков В.В., Рожко М.М. Дослідження ефективності 
комбінації метода глибокого фторування з різними адге-
зивними системами у дітей, які проживають у місцевос-
ті забрудненій солями важких металів.................................
Аль каси Мей Гази. Методы профилактики папилло-

мавирусной инфекции и дисплазии шейки матки...............
Григоров С.М. Методичні та патогенетичні аспекти 

оцінки стану репаративного остеогенезу при пошкодже-
нях щелепно-лицьової ділянки (частина І)............................ 
Ігнатенко Г.А., Мухін І.В., Іванченко Ю.О. Порушен-

ня внутрішньосерцевої гемодинаміки у гіпертензивних хво-
рих з хронічним обструктивним захворюванням легенів.....
Левицкая Г.В., Абдулхади Мохаммад. Эффектив-

ность нового метода лечения больных регматогенной отслой-
кой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки...
Липатникова А.С., Пилиева Е.В., Бахтизин М.А., 

Бахтизина А.А. Гипоплазия правого желудочка: клинико-
патогенетические особенности врожденного порока сердца.. 
Мухін І.В., Ігнатенко Т.С., Гончаров О.М., Коше-

лева О.М. Динаміка якості життя у хворих на хроніч-
ний гломерулонефрит з супутньою іхс під впливом ліпо-
сомального і гіпокситерапевтичного лікування...................
Петрушенко Д.О. Гемодинаміка вен ока й орбіти при ал-

когольній токсичній нейроретинопатії під впливом лікування
Победенная Г.П., Федотова Е.Я., Кострюкова Л.Н., 

Афанасьевская М.С. ХОЗЛ и коморбидность: значение 
и направления терапии...........................................................
Соколовская И.С. Тазовое предлежание плода: сравни-

тельная характеристика методов родоразрешения............
Усов В.Я., Тарик Абоу Тарбоуш. Клинические наблю-

дения за развитием катаракты у больных с кератитом....

159

168

174

184

189

194

200

209

216

222

229

237

244

256

264

270

282

288

292

311

317

323


