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В останні роки проблема хропіння і 
обструктивного апное уві сні звернула на 
себе увагу лікарів різних спеціальностей. 
Одержано дані про існуючі медичні аспекти 
проблеми хропіння, яке є одним з попере-
дників та основних проявів синдрому об-
структивного апное уві сні, що характери-
зується зупинкою дихання, хропінням, ден-
ною сонливістю, порушенням сну та психо-
емоційного стану хворих (В.О. Барабой и 
соавт., 1991). 

В результаті проведених досліджень 
встановлено, що в основі хропіння і обстру-
ктивного апное лежить різної міри звужен-
ня верхніх дихальних шляхів внаслідок їх 
анатомо-фізіологічних змін (В.А. Барабой, 
Д.А. Сутковой, 1997). 

В даний час під синдромом нічного 
апное розуміють наявність більше 30 пері-
одів зупинки дихання протягом 7-годинного 
сну (Ю.А. Владимиров и соавт., 1991). Нас-
лідком подібних порушень є розвиток гіпо-
ксії і гіпоксемії. Організм під час сну знахо-
диться в стані, близькому до стресу, зміню-
ється активність відновлювальних процесів 
і, як наслідок, виникає підвищений ризик 
розвитку гострої патології серцево-судинної 
системи, що, у свою чергу, становить реа-
льну загрозу для життя таких пацієнтів 
(И.А. Зборовская, М.В. Банникова, 1995).  

Виникаюче звуження просвіту диха-
льних шляхів може відрізнятися не лише 
ступенем вираженості, але і рівнем, і меха-
нізмом розвитку (А.С. Лопатин, 1998). 

В якості причин, що сприяють цьому, 
частіше за все виділяються звуження носо-
вих ходів, анатомічні зміни м'якого підне-
біння, язика, порушення м'язового тонусу 
орально-фарингеальної області, особливості 

стану зубо-щелепної системи (Ф. Хейхоу, Д. 
Кваглино, 1983; Ю.В. Минин, 1994).  

Багатоплановість існуючої проблеми 
багато в чому визначає різноманітність так-
тичних прийомів, що використовуються при 
виборі характеру і об'єму лікувальних захо-
дів, направлених на боротьбу з хропінням і 
обструктивним апное уві сні. 

Метою даної роботи було визначення 
особливостей стану перекисного окислення 
ліпідів (ПОЛ) сироватки крові та активності 
ферментів в цитоплазмі нейтрофілів і лім-
фоцитів крові у хворих на хропіння з об-
структивним апное і без нього до та після 
лікування. В сироватці крові досліджувало-
ся ПОЛ за методом Alasandro та співавторів 
(1990). У мазках крові вивчалася активність 
СДГ, ЛДГ, АТФ-ази та 5-НК цитохимічни-
ми методами (Clarke et al., 1998). Фотомет-
рія препаратів виконувалась за допомогою 
скануючого мікроскопа-фотометра МФТХ-
2М при довжинах хвиль 580, 580, 525 і 560 
нм, відповідно до вказаних ферментів. На 
кожному мазку підраховувалося по 50 лім-
фоцитів і нейтрофілів. Дослідження крові 
проводилося через 1 міс, 6 міс і 1-1,5 року.  

Під нашим спостереженням знаходи-
лося 60 осіб, які скаржилися на постійне 
хропіння. При обстеженні у 14 з них відмі-
чена наявність обструктивного апное уві 
сні. Виходячи з цього, ми сформували 2 
групи: 1-у складали 46 пацієнтів з постій-
ним хропінням без апное, 2-у – 14 хворих з 
хропінням і обструктивним апное уві сні. В 
1-й групі у 15 обстежуваних визначалося 
постійне хропіння в положенні на спині і 
боці, у 31 – в будь-якому положенні тіла; в 
2-й групі хропіння виникало в будь-якому 
положенні тіла. Індекс апное в середньому 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2008 18 

по групі дорівнював 18. Середній рівень 
звукового тиску в 1-й групі відповідав 88 
дБ, в 2-й – 97 дБ. 

Для визначення рівня і механізму 
звуження глотки ми провели МРТ-
дослідження орально-фарингеальної ділян-
ки у пацієнтів двох груп. 

У 1-й групі спостерігалося звуження 
просвіту глотки за рахунок збільшення об'-
єму м'якого піднебіння у 34 осіб, у 6 вияв-
лено збільшення об'єму язика і, як наслідок, 
звуження просвіту гортанної частини глот-
ки. Поєднані зміни у вигляді збільшення 
об'єму язика та зміни м’якого піднебіння 
зареєстровані ще у 13 хворих. При цьому у 
8 з них м'яке піднебіння було збільшеним, а 
у 5 – гіпопластичним. У 7 обстежених мало 
місце зменшення об'єму м'якого піднебіння, 
у них не було анатомічного звуження верх-
ніх дихальних шляхів 

У 2-й групі у всіх 14 пацієнтів спосте-
рігалося одночасне збільшення об'єму м'я-
кого піднебіння і язика.  

У всіх 60 обстежуваних І етап ліку-
вання полягав в хірургічній корекції просві-
ту носових ходів за рахунок видалення ви-
кривлених ділянок перегородки носа і зме-
ншення розмірів нижніх носових раковин. 
Через 6-7 днів після ендоназальної операції 
проводився ІІ етап хірургічного втручання, 
що полягав в збільшенні просвіту глотки. 
Для цього у всіх випадках виконувалася 
увулопалатофарингопластика (УПФП). За 
наявності піднебінних мигдаликів здійсню-
валася тонзилектомія. У 12 осіб з гіпоплазі-
єю м'якого піднебіння також зроблено резе-
кцію вузької смужки дистального краю (до 
5 мм) цього утворення разом з язичком для 
підвищення ригідності м'якого піднебіння і 
зменшення його вібрації під час сну. 

У випадках збільшення об'єму язика 
ми виконували його серединну кріодестру-
кцію, при необхідності – разом з кріовпли-
вом на язиковий мигдалик.  

Окрім цього, з метою запобігання 
дислокаціям кореня язика під час сну в дор-
сальному напрямку здійснювався кріовплив 
на обмеженій ділянці бічної стінки глотки і 
основи язика з обох сторін.  

Через 2-3 тижні після ІІ етапу хірургі-
чного втручання ми проводили курс елект-
роміостимуляції з використанням апарату 

”Міоритм 021“. При електроміостимуляції 
м'якого піднебіння використовувався моно-
полярний електрод, виготовлений з графі-
тової тканини. Він підводився і фіксувався 
на час сеансу до м'якого піднебіння. Площа 
дотику електроду з м'яким піднебінням 
складала близько 1 см. Індиферентний елек-
трод розміщувався на плечі. Подразнення 
струмом здійснювалось фракційно при три-
валості одиноких дій в 2 с з інтервалом між 
ними в 3 с. Частота стимуляцій під час про-
цедури залишалася незмінною, при необ-
хідності інтенсивність імпульсів варіювала 
у межах 0,4-0,7 В. Курс лікування складався 
з 10 сеансів, по 10 хв кожний, і проводився 
в амбулаторних умовах. 

У хворих із збільшеним об'ємом язика 
через 3 тижні після кріодеструкції викону-
валася електроміостимуляція підборідноя-
зикових м'язів. Для цього активний елект-
род розміщувався в ділянці підборіддя по 
середній лінії, а пасивний – на плечі. Пара-
метри впливу електричним струмом були 
аналогічні таким при електроміостимуляції 
м'якого піднебіння. Проводилося 10 сеансів 
тривалістю по 10 хв.  

У 2-й групі, яку складали пацієнти з 
хропінням і обструктивним апное уві сні, 
при лікуванні послідовно здійснювалася 
ендоназальна корекція просвіту носових 
ходів. Через 6-7 днів виконувалася палато-
фарингопластика разом з тонзилектомією і 
кріовпливом за описаною вище методикою.  

Через 2-3 тижні призначався курс еле-
ктроміостимуляції м’якого піднебіння та 
підборідноязикових м'язів. 

Через 2 тижні після закінчення інвази-
вних методів лікування у всіх обстежуваних 
голос був чистим і досить гучним. Відміча-
вся добре збалансований резонанс. Зникли 
ринофонія, звукові заміни, носова емісія 
повітря. Розбірливість мови була достат-
ньою. Результати проведеного обстеження 
підтверджували нормальне функціонування 
органів голосо- і мовоутворення. 

Через 1 міс при огляді 34 пацієнтів 1-ї 
групи з гіперплазією м'якого піднебіння по-
стійне хропіння зникло у 33 з них.  

При збільшенні язика постійне хро-
піння зникло у 16 з 19 обстежених. В інших 
випадках його інтенсивність зменшилась 
понад 50%. 
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При фізіологічному звуженні верхніх 
дихальних шляхів, що проявлялось гіпопла-
зією м’якого піднебіння, постійне хропіння 
зникло у 4 з 7 хворих. В останніх випадках 
інтенсивність його зменшилась і в серед-
ньому складала 46 дБ. 

В 1-й групі через 1-1,5 року клінічний 
ефект у вигляді зникнення постійного хро-
піння зберігався у 47 осіб. При фізіологіч-
ному звуженні постійне хропіння було від-
сутнім у 3 хворих, а у 4 його інтенсивність 
не перевищувала 48 дБ. 

В 2-й групі через 1 міс після проведе-
ного лікування постійне хропіння зникло у 
10 пацієнтів. У решти його інтенсивність в 
середньому по групі знизилась до 55 дБ. 
Індекс апное в середньому складав 10, при 
цьому у 8 хворих він був менше 5. 

Досягнутий клінічний ефект зберігав-
ся протягом 1-1,5 року після закінчення лі-
кування. 

У зв'язку з порушенням дихання під 
час сну і виникаючими внаслідок цього 
явищами гіпоксії і гіпоксемії представляє 
інтерес визначити стан метаболічних про-
цесів. Їх віддзеркаленням можуть служити 
порушення динамічної рівноваги ПОЛ-
антиоксиданти і зміни ферментативної ак-
тивності в цитоплазмі клітин крові. Тому ці 
зміни були вивчені у хворих з постійним 
хропінням як при наявності, так і при відсу-
тності обструктивного апное до і після ліку-
вання. 

Вільнорадикальні процеси відбува-
ються у всіх органах і тканинах, вони є но-
рмальною метаболічною реакцією, яка важ-
лива для регуляції транспорту речовин че-
рез мембрани, для синтезу простагландинів, 
лейкотрієнів, обміну стероїдних гормонів і 
катехоламінів. Порушення стаціонарної 
швидкості вільнорадикального окислення 
(ВРОЛ) вважається раннім, універсальним і 
неспецифічним механізмом ураження, що 
лежить в основі різних захворювань 
(Simmons et al., 1984; Manni et al., 1986). 

Механізм окислювальної рівноваги 
досить багатогранний, а врахування всіх 
його компонентів являє складну задачу. Але 
можлива інтегральна оцінка співвідношення 
про- та антиоксидантних агентів, яка дозво-
ляє швидко та ефективно оцінити тенденції 
змін вільнорадикального окислення. До ме-

тодів інтегральної оцінки перекисного оки-
слення належить хемілюмінесцентний ме-
тод (Alasandro et al., 1990). 

В реальних умовах життєдіяльності, 
незважаючи на стійку збалансованість дії 
про- та антиоксидантів, а також стабіліза-
цію окислювальної рівноваги на мінімаль-
ному рівні, постійно існує можливість акти-
вації перекисного окислення та окислюва-
льної деструкції в тканинах організму. Це 
зумовлено можливістю аутокаталітичного 
зростання кількості продуктів перекисного 
окислення ліпідів (ПОЛ ) (Simmons et al., 
1984; Manni et al.,1986; Mickelson, Rosenthal, 
1997). 

При легких напруженнях діяльності 
органів посилення ПОЛ інгібується антиок-
сидантними системами. Але при важких та 
тривалих напруженнях, що переходять в 
патологію, резервна потужність антиокси-
дантних систем вже недостатня для повної 
компенсації підвищеного процесу ПОЛ. 
Окислювальна рівновага при цьому зміню-
ється в бік прооксидантів, а окислювальна 
деструкція призводить до розвитку патоло-
гічного процесу. 

Дослідження останніх років показали, 
що активація ПОЛ є неспецифічним компо-
нентом реакції організму на патологічні 
зміни та на вплив зовнішніх факторів. Про-
дукти ПОЛ надзвичайно токсичні і здатні 
призводити до порушення функціонально-
метаболічного стану клітин (Manni et al., 
1986; Wachstein, Meisel, 1957). 

Враховуючи зазначене, ми досліджу-
вали параметри ХЛ сироватки крові у хво-
рих на хропіння як до, так і після лікування.  

Кров для визначення хемiлюмiнес-
ценцiї (ХЛ) ми збирали в пробiрки з гепа-
рином ( 50 од / мл ) відразу ж після сну i 
центрифугували 10 хв при 3000 об/хв, а по-
тім 0,5 мл плазми крові ставили в термо-
стійку кювету хемiлюмiнометра при темпе-
ратурі 37оС. Вимірювався фон приладу, піс-
ля чого протягом 1 хв – спонтанна хемілю-
мінесценція. Під час вимірювання за допо-
могою спеціального вводу в кювету додава-
лось 0,25 мл 3% розчину Н2 О2 i реєструва-
лася ХЛ ще протягом 5 хв. 

Вимірювалися наступні параметри ХЛ: 
I – інтенсивність швидкого (першого) 

спалаху ХЛ; 
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1/I – антиокислювальна активність 
плазми крові; 

S – свiтлосума реакції ХЛ за 5 хв. 
Дослідження виконувалося на 

хемiлюмiнометрi ПХЛ-01, який з’єднувався 

з комп’ютером за спеціально розробленою 
програмою. Результати вимірювань оброб-
лені статистично з використанням критерію 
Ст'юдента. 

Отримані дані наведено в табл. 1. 
 
 

Таблиця 1 

Параметри хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на хропіння  
і обструктивне апное до та в різні строки після лікування  

Параметри ХЛ (M±m); P 
Групи обстежуваних 

І, імп 1/ І, імп S, мВ с 

Хворі на хропіння до лікування 44,25±1,14 
р1<0,05 

0,022±0,004 
р1<0,05 

5139,32±125,42 
р1<0,05 

Хворі на хропіння і обструктивне апное 
до лікування 

46,96±1,10 
р1<0,05; р2>0,05 

0,021±0,003 
р1<0,05; р2>0,05 

5945,0±162,14 
р1<0,05; р2<0,05 

Хворі на хропіння через 1 міс. 
після лікування 

36,52±1,03 
р1<0,05; 

0,027±0,005 
р1>0,05; 

3415,15±132,75 
р1>0,05; 

Хворі на хропіння і обструктивне апное 
через 1 міc після лікування 

37,08±1,14 
р1<0,05; р2>0,05 

0,026±0,006 
р1>0,05; р2>0,05 

3780,53±113,53 
р1<0,05; р2<0,05 

Хворі на хропіння через 6 міс. 
після лікування 

35,51±1,03 
р1<0,05 

0,028±0,004 
р1>0,05 

3508,15±111,75 
р1<0,05 

Хворі на хропіння і обструктивне апное 
через 6 міс. після лікування 

36,04±1,07 
р1<0,05; р2>0,05 

0,027±0,002 
р1<0,05; р2>0,05 

3771,21±104,12 
р1<0,05; р2>0,05 

Хворі на хропіння через 1-1,5 року після 
лікування 

34,05 ± 1,17 
р1>0,005; 

0,029 ± 0,003 
р1>0,05; 

3230,21 ± 146,57 
р1>0,05; 

Хворі на хропіння і обструктивне апное 
через 1-1,5 року після лікування 

35,15±1,38 
р1<0,05; р2>0,05 

0,028±0,004 
р1>0,05; р2>0,05 

3560,61±136,45 
р1<0,05; р2<0,05 

Донори 32,05±1,49 0,031±0,003 3157,20±122,62 
 
Примітки: 1) I – iнтенсивнiсть швидкого (першого) спалаху ХЛ, індукованої Н2 О2, характеризує ре-

зистентність тканин до дії вільних радикалів; 2) 1/ І, імп – величина, зворотна амплітуді (першого) спалаху 
ХЛ, яка характеризує антиоксидантну активність досліджуваної сироватки крові; 3) S – свiтлосума реакцiї 
ХЛ протягом 5 хв вказує на швидкість рекомбінації вільних радикалів ліпідної природи за рахунок їх вза-
ємодії з природними антиоксидантами; p1 – достовірність різниці досліджуваних величин відносно конт-
рольної групи; р2 – достовірність різниці досліджуваних величин між групами. 

 
 
 
 
Як видно з наведених даних, у пацієн-

тів з хропінням без апное та з його наявністю 
збільшується світлосума (S) реакції ХЛ, що 
свідчить про збільшення інтенсивності віль-
норадикального окислення, і, поряд з цим, 
підвищення інтенсивності швидкого спалаху 
реакції ХЛ у них відтворює зниження анти-
оксидантного захисту. Ці зміни більш вира-

жені у обстежуваних з обструктивним апное 
під час сну, що корегує із ступенем звуження 
верхніх дихальних шляхів. Очевидно, це від-
бувається внаслідок порушення кисневого 
режиму в клітині, а саме – дефіциту кисню, 
пов’язаного з уповільненням дихання при 
хропінні або з різким його затрудненням при 
обструктивному апное. 
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Після лікування в різні строки після-
операційного періоду в сироватці крові спо-
стерігалась зміна показників ХЛ, що свідчить 
про підвищення активності антиоксидантних 
систем та зменшення інтенсивності ПОЛ. 

Таким чином, застосування методів 
лікування хворих, спрямованих на покра-
щання дихання під час сну, проявилось зни-
кненням хропіння, зменшенням індексу ап-
ное та чіткою стимуляцією антиоксидантно-
го захисту, знижуючи інтенсивність проце-

сів ПОЛ в їх організмі, тобто зазначене лі-
кування нормалізує рівновагу в системі “ві-
льнорадикальне окислення – антиоксидант-
ні системи“, порушення якої може бути од-
ним з провідних механізмів розладу біохі-
мічних та фізіологічних реакцій. 

 Проведені дослідження активності 
ферментів в цитоплазмі нейтрофілів і лім-
фоцитів крові у хворих на хропіння і об-
структивне апное дали наступні результати, 
які представлені в табл. 2, 3. 

 
 

Таблиця 2 

Активність СДГ і ЛДГ в нейтрофілах та лімфоцитах крові у хворих  
на хропіння і обструктивне апное 

Активність ферменту, в умовних одиницях (М±m); Р 

СДГ ЛДГ Групи обстежуваних 

лейкоцити лімфоцити лейкоцити лімфоцити 

Хворі на хропіння до лікування 6,45±0,43 
р1<0,05; 

6,03±1,02 
р1<0,05; 

11,15±1,43 
р1<0,05; 

8,75±1,07 
р1<0,05; 

Хворі на хропіння і  
обструктивне апное до лікування 

7,22±1,45 
р1>0,05; р2>0,05 

5,35±1,05 
р1<0,05; р2>0,05 

12,37±1,35 
р1<0,05; р2>0,05 

10,23±1,84 
р1<0,05; р2>0,05 

Хворі на хропіння через 1 міс 
після лікування 

7,37±1,15 
р1>0,05 

7,91±1,12 
р1>0,05; 

9,24±1,11 
р1<0,05; 

7,45±1,02 
р1<0,05; 

Хворі на хропіння і  
обструктивне апное через 1 міс  
після лікування 

7,55±1,24 
р1>0,05; р2>0,05 

6,75±1,13 
р1>0,05; р2>0,05 

9,92±0,91 
р1<0,05; р2>0,05 

8,65±1,21 
р1<0,05; р2>0,05 

Хворі на хропіння через 6 міс  
після лікування 

7,23±1,04 
р1>0,05; 

8,08±0,52 
р1>0,05; 

8,15±1,21 
р1>0,05; 

6,35±1,62 
р1<0,05; 

Хворі на хропіння і обструктив-
не апное через 6 міс після  
лікування 

7,09±1,05 
р1>0,05; р2<0,05 

7,75±0,83 
р1>0,05; р2>0,05 

8,92±0,73 
р1<0,05; р2>0,05 

7,05±1,01 
р1>0,05; р2>0,05 

Хворі на хропіння через 1-1,5 
року після лікування 

8,26 ± 1,09 
р1>0,05; 

8.26 ± 0,30 
р1>0,05; 

7,13 ± 1,57 
р1>0,05; 

5,97 ± 0,47 
р1>0,05; 

Хворі на хропіння і  
обструктивне апное через  
1-1,5 року після лікування 

7,86±1,12 
р1>0,05; р2>0,05 

7,37±1,35 
р1>0,05; р2>0,05 

7,75±1,41 
р1>0,05; р2<0,05 

6,22±0,35 
р1>0,05; р2>0,05 

Донори 8,95±0,79 8,37±1,11 6,43±1,01 5,21±1,15 

 
Примітка: p1 – достовірність різниці досліджуваних величин відносно контрольної групи; р2 - до-

стовірність різниці досліджуваних величин між групами. 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2008 22 

Таблиця 3 

Активність АТФ-ази і 5-НК в нейтрофілах та лімфоцитах крові у хворих на хропіння  
і обструктивне апное до і в динаміці проведеного лікування 

Активність ферменту, в умовних одиницях (М±m); Р 

АТФ-аза 5-НК Групи обстежуваних 

лейкоцити лімфоцити лейкоцити лімфоцити 

Хворі на хропіння до лікування 6,86±1,07 
р1<0,05 

6,39±1,09 
р1<0,05 

6,53±0,78 
р1<0,05 

6,71±1,24 
р1<0,05 

Хворі на хропіння і обструктивне 
апное до лікування 

7,85±1,09 
р1<0,05; р2>0,05

5,37±1,01 
р1<0,05; р2>0,05

6,89±1,72 
р1<0,05; р2>0,05 

6,12±1,12 
р1<0,05; р2>0,05

Хворі на хропіння через 1 міс 
після лікування 

8,67±1,19 
р1<0,05; 

9,93±0,93 
р1<0,05; 

7,85±1,23 
р1<0,05; 

8,85±1,02 
р1<0,05; 

Хворі на хропіння і обструктивне 
апное через 1 міс після лікування 

8,25±1,03 
р1<0,05; р2>0,05

8,65±0,71 
р1<0,05; р2>0,05

7,65±1,39 
р1<0,05; р2>0,05 

8,17±1,08 
р1<0,05; р2>0,05

Хворі на хропіння через 6 міс 
після лікування 

9,17±1,07 
р1>0,05 

10,07±0,32 
р1<0,05 

8,63±0,47 
р1<0,05 

9,45±0,57 
р1<0,05 

Хворі на хропіння і обструктивне 
апное через 6 міс. після лікування 

8,08±0,73 
р1<0,05; р2>0,05

9,15±0,63 
р1<0,05; р2>0,05

7,65±0,38 
р1<0,05; р2>0,05 

8,27±1,08 
р1<0,05; р2>0,05

Хворі на хропіння через 1-1,5 року 
після лікування 

9,45±1,12 
р1>0,05 

11,93±0,93 
р1>0,05 

7,56±1,17 
р1>0,05 

10,85±1,07 
р1>0,05 

Хворі на хропіння і обструктивне 
апное через 1-1,5 року після 
лікування 

8,95±0,97 
р1>0,05; р2>0,05

11,55±1,02 
р1>0,05; р2>0,05

8,55±1,03 
р1>0,05; р2>0,05 

9,97±1,11 
р1>0,05; р2>0,05

Донори 11,85±0,63 12,31±1,21 9,34±1,04 11,43±0,93 
 

Примітка: p1 – достовірність різниці досліджуваних величин відносно контрольної групи; р2 - до-
стовірність різниці досліджуваних величин між групами. 

 
 
 
Як видно з представлених даних, у 

осіб з хропінням і обструктивним апное 
спостерігається зменшення активності СДГ 
в лімфоцитах крові у 1,3-1,5 рази; в нейтро-
філах його активність змінюється недосто-
вірно. В той же час активність ЛДГ в лім-
фоцитах збільшувалася в 1,67 рази, а в ней-
трофілах – в 1,85 рази. У віддаленому пері-
оді після хірургічного лікування, спрямова-
ного на покращання дихання під час сну, 
показники активності цих ферментів норма-
лізувались і статистично не відрізнялись від 
контролю. 

При дослідженні АТФ-азної активнос-
ті в лімфоцитах і нейтрофілах периферичної 
крові у хворих обох груп були отримані ре-
зультати, які свідчать про статистично до-

стовірне зниження її показників. У після-
операційному періоді в цих клітинах спо-
стерігалось статистично достовірне підви-
щення АТФ-азної активності в групі пацієн-
тів без обструктивного апное та статистич-
но недостовірне – в 2-й групі. 

 Подібні зміни можна пояснити тим, 
що після операції відбувається посилення 
метаболізму клітин, інтенсифікація як син-
тетичних, так і гідролітичних процесів, які, 
в свою чергу, залежать від активності АТФ-
ази.  

Динаміка змін активності 5-
нуклеотидази в лімфоцитах периферичної 
крові у пацієнтів була такою: через 1 міс 
після операції активність фермента підви-
щувалась, але не досягала її показників у 
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контрольній групі; в подальшому, через 6 
міс та 1-1,5 року, відбувається зростання 
активності 5-нуклеотидази, показники якої 
досягають контрольних значень. 

В нейтрофілах динаміка зміни актив-
ності фермента була іншою. Через 1 міс пі-
сля закінчення лікування в нейтрофілах 
відмічалось збільшення активності 5-
нуклеотидази, порівняно з доопераційним 
рівнем, майже до її показників в умовно 
здорових осіб (донорів). Протягом усього 
часу після лікування активність фермента в 
нейтрофілах практично не змінювалась. 

Таким чином, аналізуючи отримані 
результати, можна зробити такі висновки: 

- після лікування хворих, спрямовано-
го на нормалізацію верхніх дихальних шля-

хів та покращання дихання під час сну, чіт-
ко стимулюється антиоксидантний захист та 
зменшується інтенсивність процесів ПОЛ, 
тобто нормалізується рівновага в системі 
“вільнорадикальне окислення – антиокси-
дантні системи”; 

- під впливом лікування нормалізуєть-
ся активність АТФ-ази і 5-НК в клітинах 
периферичної крові; 

- аналіз показників активності СДГ і 
ЛДГ в клітинах крові свідчить про те, що 
після лікування пацієнтів з хропінням при 
наявності та відсутності обструктивного ап-
ное під час сну нормалізується співвідно-
шення аеробної та анаеробної стадій окис-
лення. Це свідчить про тенденцію до норма-
лізації у них клітинного енергозабезпечення. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ С ХРАПОМ И 

ОБСТРУКТИВНЫМ АПНОЭ ВО ВРЕМЯ СНА 

Чорний Л.В., Минин Ю.В., Карась А.Ф. (Киев) 

Р е з ю м е  

Приводятся результаты лечения больных с 
храпом и обструктивным апноэ во сне в зависимо-
сти от уровня и механизма сужения верхних дыха-
тельных путей. Изучены процессы ПОЛ сыворот-
ки крови и активность окислительно-
восстановительных ферментов (СДГ, ЛДГ), а так-
же ферментов активного переноса метаболитов 
через мембраны (АТФ-азы и 5-НК) в нейтрофилах 
и лимфоцитах крови у пациентов до и после лече-
ния. Выявлено, что улучшение дыхания во время 
сна сопровождается нормализацией показателей 
ферментативной активности в цитоплазме клеток 
крови и стимуляцией антиоксидантной защиты. 

COMBINED THERAPY OF THE PATIENTS 
WITH SNORE AND OBSTRUCTIVE SLEEP 

APNEA 

Chorny L.V., Minin Yu.V., Karas’ A.F. (Kiev) 

S u m m a r y  

The data of the therapy of the patients with 
snore and obstructive sleep apnea in dependency on 
the level and mode of narrowing of the upper respira-
tory tract are represented. There were studied the 
processes of POL in blood serum and the activity of 
oxidative-reductive enzymes (SDG, LDG), as well as 
the enzymes of the active transmembrane transport of 
metabolites (ATP-ases and 5-NA) in neutrophyles  
and lymphocytes in patients blood before and after 
treatment. It were detected that the improvement of 
the breathing in sleep is followed by normalization of 
the indexes of enzymatic activity in blood cells cyto-
plasma and antioxidative protection.   

 
 




