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ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Вітальне слово 

 

Шановні учасники та гості 81-го наукового конгресу  

студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя»! 

 
 Щиро вітаю вас, молодих науковців та майбутніх лікарів, зі 

святом вшанування наукових медичних традицій та творчого 

мислення! 

Прогрес сучасного світу нерозривно пов'язаний із розвитком 

науки, із можливістю і здатністю науковців розширювати людські 

межі світосприйняття та знаходити реальні рішення підвищення 

рівня якості життя людей у всьому світі. Наукове життя не мислиме 

без молодих науковців, які роблять свої перші кроки на науковій 

ниві. Тому студентська наука виконує унікальну місію в вищих 

навчальних закладах та суспільстві.  

Студентська медична наука в своєму справжньому значенні - 

це не просто формальна участь молодих людей в проведенні 

наукових досліджень і виконання розробок, що, безумовно, є 

важливою складовою професійної підготовки сучасного лікаря. Це 

ще й розвиток компетенцій, що дозволяють молодим людям 

представляти сучасну картину знань на основі поглибленого, 

цілісного вивчення медицини. Цінність молодіжної науки обумовлена не кількістю вироблених нових 

знань, а віддачею від наукових досліджень, що вже завтра будуть сприяти підвищенню якості 

діагностики та лікування різних захворювань, створенню нових лікарських препаратів. 

Наукова діяльність – це творчість. Творчість, яка наближає нас до кращого, комфортнішого та 

безпечнішого майбутнього.  

Студентський науковий форум дозволяє залучити в науку молодь, пробудити інтерес до нових 

знань, які виходять за рамки основних освітніх програм. Ніхто не в змозі змусити людину стати 

геніальним. Але допомогти талановито прожити студентські роки - це в наших силах. І науковий 

медичний конгрес студентів і молодих вчених, на мій погляд, якраз і є тим майданчиком, який 

допомагає і сприяє відкриттю молодих наукових талантів. 

Бажаю всім учасникам форуму міцного здоров’я, творчого натхнення, життєвої енергії, нових 

досягнень, наукових відкриттів і щедрих ужинків на науковій ниві! Сподіваюсь, що плідна робота 

81- го наукового конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» залишать 

позитивні враження і дадуть поштовх до подальших наукових досліджень. 

 

 

З повагою, 

проректор з науково-педагогічної 

роботи Донецького національного  

медичного університету, д. мед. н.       О. Є. Чернишова 
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ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Ageev I. V., Serov P. A. 

CORRELATION OF DEFINITIONS OF THE WORD «PLAQUE» WITHIN THE CONTEXT OF 

DIFFERENT PATHOLOGICAL PHENOMENONS 

Donetsk national medical university 

Mariupol, Ukraine 

the department of linguistic and humanitarian disciplines №3 

the head of the department – Ph. D., associate prof. E. N. Sidorenko 

scientific director – Ph. D., associate prof. O. V. Voloshyna 

 

Abstract. Accuracy of medical terminology is essential clause of professional communication of physicians. 

Disease symptoms, diagnostics, schemes of treatment, rehabilitation measures, prescriptions and medicine 

equipment do not allow any approximation in formulates or inaccuracy in terms. If medical terminology were 

not adjusted, it would be the proximate cause of inaccurate diagnosis, incorrect interpretation of etymology 

of disease and mistakes in clinical practice.  This research is devoted to correlation between linguistic features 

of the word «plaque» within pathological phenomenon such us atherosclerosis plaque and oral plaque. 

Goal. To study the extension of the meaning of the word «plaque» and it’s use in medical sphere; to suggest 

a new definition which combines a major number of essential features of plaque as a pathogenic phenomenon. 

The following materials and methods are used in this research: 

 elements of distributive analysis; 

 analytical and descriptive method; 

 method of systematization; 

 comparative method; 

 elements of statistical analysis; 

 continuous sampling technique. 

Results. Sampling of forty dictionaries (English (58±1.02%)/English-Russian (42±1.2%)) was made and the 

most common definitions of the word «plaque» with percentage of their occurrence rate in vocabularies are 

given below: 

 plaque, 25±0.79%; 

 thrombocyte, blood platelet (a blood cell with clotting function), 25±0.79%; 

 board, plate (a flat piece of metal or stone with writing on it which is fixed to a wall or other structure 

to remind people of an important person or event), 70±1.32%; 

 a spot of rash (a kind of skin condition), 25±0.79%; 

 a film of mucus harboring bacteria on a tooth, 43±1.03%; 

 a zone of hemolysis, a clear area in a cell culture caused by the inhibition of growth or destruction of 

cells, 15±0.61%; 

 wall decoration, a flat thin piece (as of metal, clay, or ivory) used for decoration (as on a wall or in 

an article of furniture), 45±1.06%; 

 medal, honorable distinction, 33±0.9% 

 brooch (an ornament that is held by a pin or clasp and is worn at or near the neck), 28±0.83%; 

 poker chip, 5±0.35%; 

 token, jetton, 5±0.35%; 

 a fibrous lesion in atherosclerosis (a deposit of lipoid or fibrous matter in the wall of a blood vessel), 

13±0.56%; 

 a histopathologic lesion of brain tissue that is characteristic of Alzheimer's disease, 3±0.25%; 

 tag, label (a slip (as of paper or cloth) inscribed and affixed to something for identification or 

description), 3±0.25%; 

 slab (a thick plate or slice (as of stone, wood, or bread), 3±0.25%; 

Conclusions. Thus, based on aforementioned data it can be concluded that «plaque» is an object placed on 

the top of a more significant object; the word «plaque» defines something exceeding the guideline value for 

presence of pathogenic superstructure, add-in always considered to be a deviation regarding to another 

essential/original object. 
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Ageev I. V. 

DETECTION OF PROTECTIVE ANTIBODY TITERS AGAINST MEASLES VIRUS AND 

IDENTIFICATION OF GROUPS FOR REVACCINATION AGAINST THIS INFECTION 

Donetsk National Medical University 

Mariupol, Ukraine 

the department of microbiology, virology and immunology 

the head of the department – Ph. D., associate prof. A. A. Slusarev 

scientific director – Ph. D., associate prof. S. S. Boeva; Ph. D., associate prof. O. V. Voloshyna 

 

Topicality. Recently, in connection with the introduction of mass vaccination, we observe sufficient changes 

in the age of measles patients: the proportion of adolescence and adults increases, that forms contingents who 

have been immunized long time ago or not at all immunized. A characteristic feature of recent years is an 

increased number of recurrent cases of measles. In connection with this situation, there appeared a mere 

urgency of timely vaccination and laboratory research of samples of blood serum for measles. 

Goal. To identify the titer of antibodies to the measles-related pathogen in the students of the Donetsk 

National Medical University and determine the group for revaccination against this infection. 

Materials and methods. The laboratory diagnostics of the students of the Donetsk National Medical 

University of the Faculty of Medicine No. 3 in Mariupol was conducted. The total number of subjects 

surveyed equals 32 persons age from 18 to 45, thus, the average age of people was 25±1.47 years. 

The study of serum for the presence of specific antibodies of the class IgG was carried out by the method of 

immunoassay analysis with the use of test systems D-1356 (manufacturer "Vector-Best", Russia). 

The test sample of blood serum was considered negative if its optical density figure did not reach 0.8xOD0.15 

(ODserum<0.8xOD0.15). 

The sample of blood serum tested was considered positive if its optical density equaled or exceeded 

1.2×OD0.15 (ODserum≥1.2×OD0.15). 

The test serum sample was considered uncertain if its optical density was 

0.8×OD0.15≤ODserum<1.2×OD0.15. 

OD0.15 is the arithmetic average value of the optical density in cups with a calibration sample of 0.15 IU/ml, 

optical density units. 

Results. 18 seropositive individuals were detected, respectively 56±1.32%; there were persons aged 18 to 45 

among them, thus, the average age of this group was 25±2.37 years; there appeared 100±2.35% vaccinated, 

measles was not mentioned in the history of 100±2.35%. 

The worst vulnerability was demonstrated by the age group from 19 to 34 years, the average age was 

determined as 26±1.58 years. The number of people surveyed in this group equaled 12 persons, respectively 

38±1.08%. Among those surveyed who did not have immunity to the measles was 100±2.87%, measles did 

not appear in the history of 100±2.87% of them. 

Among the surveyed, 2 persons were observed, respectively, 6±0.44%, at the age of 18 years (mean age was 

18±0 years), the results of which were diagnosed as "uncertain". Among this group, the number of vaccines 

was 100±7.04%, measles disease was not detected at 100±7.04%. 

The results confirm the need for revaccination for the last two groups. 

Conclusions. Thus, the results indicate that at present, a large number of surveyed students (44±1.17%) does 

not have immunity to measles virus. That is precisely what leads to the conclusion that today it is necessary 

to introduce measures for the elimination of measles-related pathogens, timely vaccination, and so on. 

 

 

Ahmed Habib 

TITANIUM IN DENTISTRY 
Donetsk National Medical University 

Kropyvnytskyi, Ukraine 

the department of General and Biological Chemistry №2 

the head of the Department – L. K. Svyatenko 

scientific supervisor – assistant A. V. Shipulina 
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Titanium was first introduced into surgeries in the 1950s after having been used in dentistry for a decade 

prior. It is now the metal of choice for prosthetics, internal fixation, inner body devices, and instrumentation. 

Titanium is used from head to toe in biomedical implants. One can find titanium in neurosurgery, bone 

conduction hearing aids, false eye implants, spinal fusion cages, pacemakers, toe implants, and 

shoulder/elbow/hip/knee replacements along with many more. The main reason why titanium is often used 

in the body is due to titanium's biocompatibility and, with surface modifications, bioactive surface. The 

surface characteristics that affect biocompatibility are surface texture, steric hindrance, binding sites, and 

hydrophobicity (wetting). These characteristics are optimized to create an ideal cellular response. Some 

medical implants, as well as parts of surgical instruments are coated with titanium nitride (TiN). 

Titanium is considered the most biocompatible metal due to its resistance to corrosion from bodily fluids, 

bio-inertness, capacity for osseointegration, and high fatigue limit. Titanium's ability to withstand the harsh 

bodily environment is a result of the protective oxide film that forms naturally in the presence of oxygen. The 

oxide film is strongly adhered, insoluble, and chemically impermeable, preventing reactions between the 

metal and the surrounding environment. The mechanical properties of the material and the loading conditions 

in the host have, conventionally, influenced material selection for different clinical applications. 

Titanium is a completely inert metal and immune to the types of body fluids that could cause corrosion on 

the implants. It is generally considered to be wholly bio-compatible. 

The most important characteristic, though, is simple biocompatibility. Titanium’s high compatibility with the 

body is a result of the oxides that form on the surface. This is more common on commercially pure titanium, 

but it can appear on the alloys as well. This oxide layer is inert and only slightly negatively charged at 

physiological pH. This means that osseointegration (the ability of bone to connect with the implant) is very 

high and human or animal cells can more easily attach and proliferate on the surface. 

Titanium has also changed a lot of things in the dental industry, and now it is used in implants, crowns, 

bridges, and over dentures. Most commonly, though, it is used as the “root” of an implant. It is introduced 

into the jaw bone and then given time for the biological material around it to bond to the surface. This leads 

to a very strong and reliable replacement tooth. 

Over the years, the medical applications of titanium have continued to grow. Every year, titanium produces 

successful outcomes in hundreds of thousands of clinical implants. Going forward, researchers will continue 

to develop new applications. 

 

 

Ajay V Nair 

RESEARCH OF DIAGNOSTIC DEVICES OF CADRDIOVASCULAR 

SYSTEM 

Donetsk National Medical University 

Kropvyvnytskyi, Ukraine 

the department of Medical Physics and Information Technologies No.2 

the head of the Department - Ph. D., Senior Lecturer L. P. Sukhovirska 

scientific Director – Ph. D., Senior Lecturer O. M. Lunhol 

 

 The extreme prevalence of cardiovascular diseases, which is becoming an epidemic worldwide and 

is the leading cause of death, is well known. Therefore, early diagnosis and detection of diseases in the initial 

stages is of great importance. For this purpose, various diagnostic devices for studying the cardiovascular 

system are used. For diagnostics of the cardiovascular system are used: electrocardiographs (ECG): portable 

and stationary; specialized ECG complexes for obtaining traditional and long-term cardiograms, in particular 

with automatic processing and issuance of syndromic findings; vectorcardiographs; phonocardiographs; 

sphygmomanometers or tonometers.  

In the process of studying the subject "Medical and Biological Physics" in the second year of the 

specialty "Medicine", the basics of working with a sphygmomanometer are provided. To acquire practical 

habits of working with sphygmomanomators, we performed laboratory work on blood pressure measurement. 

In the experiments we conducted a comparative description of the principles of work with two types of 
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sphygmomanometers: mechanical and mercury. We also measured the pressure of a group of students (13 

people) using both devices. 

Mercury sphygmomanometer is historically the first type of sphygmomanometer that gives the most 

accurate readings due to its simplicity: pressure is measured by a mercury column moving in a vertically 

arranged glass tube. That is why, according to tradition, blood pressure is measured in millimeters of mercury, 

as it was originally, and not in modern pressure units in kilopascals (kPa).  

Mercury and mechanical tonometers themselves do not determine the level of blood pressure, they 

only show the level of air pressure in the cuff. The principle of operation of both devices is based on the fact 

that a person’s blood pressure is determined by the sound method of Korotkov with the help of a stethoscope 

in both cases. During the smooth descent of air from the cuff, the pulsation sounds, called Korotkov tones, 

appear and then disappear over the pinched artery. The manometer reading at the time of appearance of tones 

means the level of systolic blood pressure, the reading at the time of disappearance of tones - the level of 

diastolic blood pressure. 

As an experiment, we measured blood pressure in two states with both instruments: at rest and after 

exercise. As a result of processing the results obtained by means of mathematical statistics, and as a result of 

a comparison of relative errors, the following data were obtained. A slight difference (deviation in the results 

of no more than 3%) is obtained when measured at rest. The maximum difference in the measurement after 

the load was 8.7%, which may be due to the uneven physical activity. Consequently, both devices are easy 

to use to measure pressure. However, the advantage should be given to using a mechanical tonometer in terms 

of the safety of use due to the toxicity of the base substance of the mercury tonometer. 

 

 

Atef Abd Elmonam 

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF MEDICINE 

Donetsk National Medical University 

Kropivnitsky, Ukraine 

the department of Language and Humanities Disciplines №2 

the head of the Department - Candidate filol Mr., associate professor R. I. Steciuk 

scientific adviser - Cand. Philosophy Mr., associate professor V. A. Ignatiev 

 

Is a field that seeks to explore fundamental issues in theory, research, and practice within the health 

sciences, particularly metaphysical and epistemological topics. Its historic roots arguably date back to ancient 

times, to the Hippocratic corpus among other sources, and there have been extended scholarly discussions on 

key concepts in the philosophy of medicine since at least the 1800s. 

James Giordano): While the term is literally translated from the Greek (philosophia; φιλοσοφία) as 

“love of wisdom”, I think that a more apt use implies appreciation of the pursuit of “practical knowledge” in 

three fundamental domains. These are epistemology (basically, what we know and how we know it); 

anthropology (how we put said knowledge to work in and as human enterprise), and ethics (how the “good” 

of any such efforts are defined and may be achieved). 

Modern studies of the philosophy of medicine are based, at least in part, upon the activities of what 

became known as “The Polish School” of thinkers during the late 19 th and early to mid-20 th century, and 

current views of the philosophy of medicine have been provided by scholars such as H. Tristram Engelhardt, 

Alfred Tauber, and of course Edmund Pellegrino and David Thomasma. 

It’s also noteworthy that although we tend to look to the Hippocratic tradition as a philosophical basis 

of medicine, there are other philosophical perspectives (e.g. Arabic, Chinese, etc.) that have made significant 

contributions to defining the ends and tasks of medicine as a discipline and set of practices; and these are 

becoming ever more apparent – and important – as we move toward a more interactive, globalized 

community. 

James Giordano): The humanities, or what are sometimes called “the classics”, broadly refer to pursuits 

such as language and literature, history, religious studies, the arts, and at least by formal definition, the law. 

Humanities in medicine (or medical humanities) are those endeavours that employ one or more of these 

approaches in either depicting medicine, or in the practices of medicine. 
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So, taking linguistics and language, for example, we could employ linguistics to study narratives of 

patients and/or medical providers; study the ways that medicine utilizes language in its tasks, or address the 

use of language to describe medicine. We could take a similar approach with history, so as to study the history 

of medicine, or to examine differing activities of medicine in and throughout history. 

 

 

Ayyat A. I. A. M., Agyapong B., Shyvani S. 

VARIANT ANATOMY OF CYSTIC DUCT IN ROUTINE SURGERY 

Donetsk National Medical University 

Kropivnitsky, Ukraine 

the department of Human Anatomy 

the head of department – PhD, associate professor S .O. Dubyna 

scientific supervisor – R. I. Shteplyuk 

 

Introduction. Variations of extrahepatic biliary tree (EHBT) and, particularly, cystic duct (CD) anatomy are 

of considerable clinical significance when performing surgery in hepatobiliary area. For routine laparoscopic 

cholecystectomy (LC) – procedure, that involves exploration of the EHBT and CD, surgeons must have 

knowledge and ability of recognition of the potential variations. Although, variant anatomy is used to be not 

so frequent occasion during surgery, nowadays in more cases it may be significant factor that can lead to 

complications: unwilled ductal ligation, biliary leaks and strictures of common hepatic duct (CHD). 

Nevertheless, that LC is claimed as “gold standard” of gallstones disease treatment, the incidence of 

complications due to anatomic anomalies still twice bigger, than during open operation. So, our interest was 

focused on the main deviations of cystic duct anatomy, complications during LC and diagnostic methods, 

manual techniques that help to avoid them.  

Materials and Methods. The study material consisted literary review of 10 researches from Europe, US and 

India, prominent handbooks of liver surgery, dedicated to variant anatomy of EHBT and CD, also clinical 

cases, that occurs due to variant anatomy of EHBS and cystic duct. 

Conclusion. The actual number of EHBT and CD anatomic variations is difficult to estimate. Different studies 

showed rate from 14.5-59.8% and 18-25% accordingly. CD anatomy may increase the incidence of EHBT 

injury. The most dangerous CD anomalies (among general amount): short CD 24%, high CD insertion 16%, 

accessory RHD in which CD drained 14%, parallel CD and CHD confluence with lower insertion 9%, spiral 

anterior and posterior course of CD with left  insertion 7.9%, doubled CD 2%. Misidentification of CD (it 

course, length, topography) during LC may lead to CBD injuries (lesion, ligation, strictures), bile leakage, 

secondary gall bladder, biliary cirrhosis. The number of EHBT injuries related to anatomic misidentification 

can be decreased by using intraoperative methylene blue injection technique into the gall bladder fundus, 

intraoperative cholangiogram. Before surgery non-invasive MRI CPG is strongly recommended, ERPCG can 

be chosen. Proper exposure of Calot’s triangle and careful identification of the EHBT are keys to avoiding 

these injuries. “Critical view” and “infundibular” techniques may be helpful. Conversion to laparotomy, in 

difficult cases involving inflammatory changes, variant anatomy or excessive bleeding, is not to be considered 

as a failure but rather as good surgical decision in order to ensure the patient's safety. 
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Relevance. Schizophrenia and schizotypal personality disorder are among the most common psychiatric 

diseases in worldwide and make up 1% of the total. Despite a more than century learning of schizophrenia, 

pathogenesis of this disease stay unknown, that along with conflicting data about effective drug treatment 

make problem learning of schizophrenia very relevance. 

Target of research: Distinguish basic pathogenetic element in neurochemical theory of schizophrenia for 

selection effective antipsychotical pharmacotherapy. 

Material and methods: Used method collection and analysis of special scientific literature according to the 

designated issues. 

Results of research: Fundamental role in neurochemical theory of schizophrenia belongs imbalance 

dopaminergic activity in two main dopamine’s ways in CNS: mesolimbic and mesocortical conducting 

system. Increase dopaminergic transmissions in mesolimbic system contribute growth productive 

symptoms(delirium,ravings) decrease activity mesocortical ways, leading in frontal cortex, underlies growth 

negative(apathy,anhedonia, antisocial, impoverishment of mental activity) and cognitive disorders. 

Respectively, modern pharmacotherapy of schizophrenia based on applying typical and atypical 

antipsychotics, acting as full antagonists D2-receptors of dopamine. But schizophrenia symptoms associated 

with different dopamine activity in different brain areas, so similar effects on brain structures leads to the 

growth other side effects: extrapyramidal disorders, hyperprolactinemia, deterioration negative disorders and 

neurocognitive deficit. Thereby extremely important is search medical, possessing ability regulation 

neurotransmission depending on the physiological condition. Such drugs can perform partial agonists, which 

occupy intermediate position between full agonists and antagonists of dopamine receptors. 

Mechanism of action partial agonists is development antagonists activity in ratio to D2-receptors mesolimbic 

system(where increased dopamine transmission promote growth productive symptoms) and agonistic activity 

in mesocortical conduction system(where decrease level of dopamine is responsible for negative and 

cognitive decay). Besides partial agonists dopamine don’t cause characteristic for full antagonists blockade 

dopaminergic activity in nigostriar and tuberoinfundibular areas, responsible for growth extrapyramidal 

symptoms and hyperprolactinemia. 

Findings:Thus, use partial agonists dopamine effectively in cases as hyper-, so failure dopamine activity in 

different brain areas what is shown by the influence of both productive and negative symptoms 
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The last decade is characterized by significant gains in Nanotechnologies and nanomedicine. Fullerene is a 

form of Carbon having a large spheroidal molecule. Fullerenes are produced chiefly by the action of an arc 

discharge between carbon electrodes in an inert atmosphere. 

Fullerene molecule can be used as an antioxidant because it can easily react with radicals due to the high 

affinity of the electron. Some Fullerenes can form conjugares with proteins and DNA. This situation is 

thought to help the development of anti-cancer treatments. This agent finds the cancer cell and is transported 

directly there. It has also been shown that the fullerene reagent forms a protective layer on the DNA and 

extends the DNA life of the endosomes. An urgent problem is the use of fullerenes in various forms and 

introducing them into new materials. One such option is polymerization fullerenes and their introduction into 

polymeric materials 

At the same time, it is used as an anti-aging and anti-damage agent in the cosmetic sector. It may be used for 

osteoporosis treatment because of its preferential localization. 

Thus, fullerenes are detected unique physical and chemical properties which open the possibility of their 

medical application. Most of the drugs used for treatment, cure, prevention of a disease or disorder are made 
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of some chemical. Chemistry is important in medicine, because of its role in health care. Chemistry plays an 

essential role in the field of medicine. Looking for further details to find the best options the introduction of 

the molecule into the biological systems. In the long run, this can be used to expand therapeutic options for 

treatment of cancer and neurodegenerative diseases, as well as neuroinfections. It helps them to give proper 

medical support to the patients without any errors and help patients resume their normal lifestyles. 
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Most terms used in biology and medicine are derived from Latin or Greek (the latter usually converted 

into Latin forms). As a result, particular attention has to be paid to the formation of the genitive (possessive) 

case and to plural forms, because a lot of words, which are originated from Latin, have suffered their endings. 

For example: phenomenon – phenomena, stratum – strata, nucleus – nuclei, alga – algae, larva – larvae. 

These words have only Latin plurals, and it makes number of people consider a mistake. 

Latin nouns are divided into five classes (termed declensions), and their cases vary, as shown by the 

following plurals: papilla, papillae; nucleus, nuclei, but ligamentum, ligamenta; os, ossa, but dens, dentes; 

sinus, sinus, but cornu, cornua. Examples of genitive singular are seen in levator scapulae, arrector pili, 

semispinalis capitis, and articulatio genus. Instances of genitive plural are levatores costarum, extensor 

digitorum, vincula tendinum, and confluens sinuum. Moreover, adjectives must agree with their nouns: thus, 

ramus communicans, rami communicantes; and foramen ovale, fossa ovalis. 

Anatomic terminology is undergoing standardization according to a system known should be one 

term for each structure and that the term selected should have some informative or descriptive value. Thus, 

eponyms are excluded. Latin was chosen as the official language but translation to the vernacular is permitted 

for teaching purposes. Despite the standardization, a large number of nonconforming words remain in use. 

Some of these are holdovers from older terminology, others are short-cut words used to avoid more complex 

terms and still others are simply the result of convenient habits. It will be noted that, although many of these 

Latin forms are used in English, others are not. For example, rectus femoris and lamina terminalis are never 

translated, whereas plexus brachialis and corpus ossis ilii (body of the ilium) always are. This is a matter of 

common usage: canalis caroticus and foramen jugulare are always translated, whereas foramen lacerum and 

dorsum sellae are not. In the case of those that are retained in Latin, it is prudent to consult an appropriate 

dictionary. In this way it will be found that the plural of diverticulum is diverticula (not -ae); that the plural 

of meatus remains meatus in Latin or becomes meatuses in English (similarly sinus and fetus); and that the 

genitive singular of epididymis is (ductus) epididymidis (extra syllable -id-), whereas the (nominative) plural 

is epididymides. Other examples of Greek plurals are pharynx, pharynges; and ganglion, ganglia. 

These facts confirm importance of studing Latin not only at the Medical schools and universities but 

also at any High school because it can help to understand any scientific terminology better. 
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At present times, Technology is of notable importance in all sectors of industries much more so in our 

personal lives. The Healthcare sector is one of the key industries where technology has evolved to have an 

essential role. This coalescence is obliged for saving humans lives throughout the world. 

In recent years, there has been an increased use and demand for electronic medical records (EMR), 

telehealth services, as well as mobile technologies like tablets and smart phones which has led to both 

physicians and patients appreciating the advantages that these new medical technologies provide. 

Diabetes is a leading serious disease that affects more than 200,000 people in Ukraine. Living with 

diabetes normally involves an obligation to a strict healthy lifestyle, daily check of blood sugar levels and 

adherence to a medication regimen. Lately, machine learning helps to improve the quality of life for diabetics. 

The majority of AI use-cases for managing diabetes appear to fall into three major categories: 

Glucose Monitoring Systems: These are machine learning algorithms that help automate the process of 

monitoring blood sugar levels and recommend adjustments in care; 

Nutrition Coaching: This helps recommend meal options based on the specific diet criteria of the user; 

Early Diagnosis Tools: A deep learning device to predict the onset of diabetic retinopathy, the leading 

cause of vision loss among diabetics. The patient’s specific needs can be learnt with the help of machine learning. 

DreaMed Advisor Pro is a software device produced to provide insulin therapy adjustment 

recommendations to physicians to assist in the management of diabetes of patients. Diabetes device 

information needed and used by DreaMed Advisor Pro includes glucose readings, insulin dosing logs, and 

meal data during daily routine care. 

Medical devices which help to simplify the way patients manage glucose measurement and insulin delivery are 

Insulync and Cloudlync. Insulync allows for easy blood glucose measuring, recording of the injection of insulin, and 

real-time delivery of all this information for storage on a cloud computing system. Cloudlync on the other hand shares 

this information with the doctor and the patient’s family [1]. 

Another effective application is Virta, which takes a nutrition-centric approach. Virta application is user 

friendly allowing users to enter blood sugar, ketones, and other information. The system then uses artificial 

intelligence to formulate an individualized treatment plan. The application matches the patient with a specialized 

clinician and a health coach for future professional help and consultation [2]. 

Achievements attained and maintained in Medical technology have allowed physicians to better 

diagnose and accordingly treat patients more efficiently and effortlessly than the early years of medical 

practice. Due to the growing development of technology in the medical sphere, lots of lives have been saved 

improving the quality of life over time. 
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Introduction. Electromagnetic radiation is a form of non-ionizing radiation which when exposed to for long 

periods of time can cause adverse effects. Since the 1950s, electromagnetic hypersensivity (EHS) has been 

investigated and researched by physicians. The first cases were recognized in those who worked in plants that 

manufactured and operated microwave equipment. “Radiowave sickness” or “microwave syndrome”, as it 

was termed back then, began to affect military personnel working with radar equipment. In 1970, the Soviet 

Union became aware when a large number of workers began to describe symptoms including dizziness, 

headaches, fatigue, problems with concentration and memory, insomnia, and muscle pain.  

Method. A cross sectional study was conducted on students from the Donetsk National Medical University 

that are in frequent contact with technology on a daily basis by use of questionnaire. The effect of 

radiofrequency electromagnetic fields (RF)-EMF was determined through a case study conducted on a person 

who suffered from the illness during the period 2013-2018. 

Results. Participants mainly used their devices for 6-7 hours per day (55.56%).The most frequently used 

devices on a daily basis, were cell phones (91.11%). Additionally, another question investigated the non-

specific symptoms indicated by respondents after exposure to wireless devices with most students 

experienced feeling more drained after waking up than before going to sleep 24.44%, others felt tinnitus, 

numbness, dizziness and some no symptoms. From the case study conducted subject reported characteristic 

symptoms including Multiple Chemical Sensitivity,  

Discussion. One of the characteristic symptoms deduced from the case study conducted was Multiple 

Chemical sensitivity. Studies have shown that the dysfunction in odor processing areas of the brain (parietal 

lobe) and metabolic disorders in the brain caused by high levels of EMFs have been seen to cause elevated 

levels of nitric oxide and peroxynitrate (NO/ONOO-). This mutation causes the symptoms characterized by 

MCS. Additionally, non-ionizing EMF induces the activation of N-methyl-D-asparate (NMDA) receptors. In 

high levels, these receptors are a stress to cells. A study by Black Et.al, revealed that anthropogenic radio-

frequency EMFs elicit peripheral nerve injury due to the cytokine-mediated channel deregulation, hyper 

sensitization, and depolarization of the dissociated sensory neurons. Other effects of RF-EMF exposure have 

been reported to cause decrease cell proliferation, DNA proliferation, and proteome alterations.  

Conclusion. The long term exposure to electromagnetic radiation causes multiple chemical sensitivity, nerve 

damage, hyperacusis and other non-specific symptoms. Dysfunction in odor processing areas of the brain and 

metabolic disorders in the brain caused by high levels of EMFs have been seen to cause elevated levels of 

nitric oxide and peroxynitrate (NO/ONOO-). Non-ionizing EMF induces the activation of N-methyl-D-

asparate (NMDA) receptors. In high levels, these receptors are a stress to cells. 
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A major reason for keeping the practice of euthanasia (including assisted suicide) illegal, is religion. 

The religious philosophy behind the belief that euthanasia should not be made legal, is the belief that only 

the divine can decide someone’s fate. Taking a life, despite consent being given, is considered murder. This 

belief is held by numerous religions, because life is viewed as a gift from their God(s). In this situation, the 

God(s) gave us life and with that are certain limits. Although religion recognises the fact that we have free 

will, this does not mean that we can always do what we want. For instance, we might have the free will to 

help someone die, but it is not morally right. By foregoing the act of euthanasia, it is considered a defiance 

of the ‘divine’ and his/their authority over the length of our lives and the manner in which an individual’s 

death occurs. In Christianity, believers consider suffering as a part of God’s plan. The Church teaches that to 

suffer, is to share the agony that Christ endured. However, they also believe that helping to end someone’s 
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suffering is good, as long as it is not intentional. In general, it is believed that while life is given by God, it 

should be respected; no one has the right to take away anyone’s life, even if it is to end their suffering.   

The subject of euthanasia remains to be highly controversial despite the progressive ideals that many 

countries aim to implement these days regarding human rights. Euthanasia will remain a topic of debate as 

long as there is opposition, which in this case is religion. Countries which have legalised euthanasia, are 

nations that have taken a step away from religion and towards a more rational stance, in general. Those which 

oppose it, are still heavily influenced by the religion of their nation. From a philosophical viewpoint, neither 

is more correct than the other, because it is a subjective matter. Utilitarianism argues that an individual’s 

well-being is the ultimate goal to strive for, because death will eventually come, whether or not we speed up 

the process. However, religious philosophy argues that all human life is sacred and to take that away, is to 

defy God. Neither viewpoint is more correct than the other, because all viewpoints are valid. Therefore, it 

depends on a population and what the majority believes. At this point in time, the legalisation of euthanasia 

is far less common. However, there is a slow tide of change in various countries which are deciding to 

prioritise human rights rather than religious beliefs.   
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Abstract: The general consensus by experts is believed that Alzheimer is cause by genetics, lifestyle and 

environmental factors. However, new research made in 2018 has linked a bacterium to the cause. In addition 

to this doctors can’t definitely diagnosis Alzheimer until after death, were they would use a microscope to 

closely examine the brain.. That being said, new research in the technology of magnetic particle imaging 

might aid in diagnosis before death. 

Introduction: The researcher found it interesting that within over 110 years of the discovery of Alzheimer 

there is still no definitive cause of the disease; since Dr. Alois Alzheimer noted the unique symptoms. Also 

research in Magnetic Particle Imaging is an ongoing research field and has much potential and could prove 

to very applicable in several fields. These applications include imaging of the brain in real time, which could 

help to see deteriorating parts of the brain better. 

Discussion: Multiple teams of scientist have now been looking into a bacterium call Porphyromonas 

gingivalis that essential causes gum disease but is now being consider a risk factor for Alzheimer. Typical 

found postmortem during autopsy of the brain. If P.ginivalis becomes systemic in humans by getting through 

the blood supply of the teeth and enters the brain tissue it can inflame regions of the brain affected by 

Alzheimer. According to Casey Lynch of Cortexyme, a pharmaceutical firm in san Francisco,found three 

enzymes produce by P. ginivalis that destroys brain tissue. These were called gingipains and were found 

concentrated in the hippocampus area of the brain  as well as the cerebral cortex. Magnetic particle imaging 

is a newly published technology released in 2005. This is becoming a prominent tomographical technique 

with the potential to have high sensitivity, high resolution, and real time imaging at the same time. Which is 

extremely applicable is diagnosis systematic diseases and is now being applied to Alzheimer’s in neurology. 

This technology is capaple of diagnosis diseases ex vivo (externally of the patient) and in  vivo (non-invasive 

procedure). 

Conclusion: This bacterium Porphyromonas gingivalis is not the definitive cause of Alzheimer, as further 

research and scientific consensus must be invested into this before we can irrefutably say that this is the true 

villain. Nevertheless, solid information points to it being a significant contributor to the cause 

Reference:  
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Modern medicine originates from ancient Greece (and even in the Roman Empire, medical 

knowledge was improved mainly by the Greeks), and, accordingly, Greek made the main contribution to 

medical terminology. The anatomical and physiological grecisms are found sporadically already in the early 

monuments of the Old Russian writing. These are the terms recorded primarily in the "Hippocratic 

Collection" ("Corpus Hippocratum"), in excerpts from the works of Aristotle, Galen and Byzantine doctors 

[2]. 

Direct borrowings from the Latin and Greek languages are, for example, the names of diseases of a 

different nature (caries - from the Greek-Latin сaries; diabetes - from the Greek-Latin diabetes), as well as 

the names of the anatomical formations (artery - from Greek-Latin arteria). It should be noted that the 

borrowings of a number of Greek-Latin names occurred with truncation: for example, the names of 

inflammatory diseases or diseases of a non-inflammatory nature (cholecystitis, inflammation of the 

gallbladder - from Greek-Latin. cholecystitis; mastitis, inflammation of the mammary gland - from Greek-

Latin. mastitis). 

There are several groups of terms in Russian medical terminology [1]: 

1) the original Russian names belonging to the pan-Slavic layer: the thigh (the diminutive 

"thigh, fender"; hence the "thigh-bone"), бедро - «бедрецо, берцо»; - «берцовая кость»); 

2) borrowed classicisms, which are internationalisms, but adapted to the sound and 

morphological system of the Russian literary language: abortion, appendicitis, bronchitis, and others; 

3) borrowings from Western European languages, Western Europeanisms, also assimilated to 

varying degrees: a) English: blockade, doping, clearance, site, shunt, shock, etc .; b) French: midwife, 

bandage, bougé, flu, drainage, cretinism, migraine, chancre, etc .; c) German: byugel, klammer, resort, 

paramedic, spatula, syringe, etc. Borrowings from other languages are rare, for example, malaria (Italian), 

mosquito (Spanish); 

4) Latin termini technici. 

The role of Latin in enriching medical terminology is not only in its direct impact on 

terminological systems, but also in the formation of neolatinisms, terms created on the basis of Greek-

Latin terminological elements in national languages. 
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Purpose of the study: to prove the importance of a foreign language in the life of a doctor. Consideration of 

the opinions of modern doctors. 

Main material: At first sight, it may seem that for a doctor, knowledge of the English language is not at all 

a factor in professional growth. In fact, if you are aimed at continuous professional development and expect 

to work in a prestigious clinic, and even more so, to cooperate with foreign colleagues, you cannot do without 

English. [1] 

A doctor who speaks English is more aware of current trends in medicine. Knowing English, you are free to 

read foreign medical journals, the most modern books on medicine, to get acquainted with publications on 

English-language medical sites. [1] 

Knowing English, you can get or continue medical education abroad. If you are still going to study as a 

doctor, perhaps you would like to enter the foreign university, and that’s why English is one of the main 

conditions for the implementation of your plans. [1] 

Knowledge of English will allow you to work as a team with foreign experts. In addition, doctors who are 

fluent in English are invited to participate in international clinical studies. [1] 

Knowing English is always prestigious. Regardless of your professional affiliation, whether you are a doctor 

or other specialist, if you speak foreign languages, in any company, whether it cooperates with foreign 

partners or not, you will be considered a more valuable employee. [2] 

It is at international symposiums and conferences that “gold standards” are often adopted in the diagnosis and 

treatment of diseases, and experience is exchanged among practitioners. [2] 

Conclusion: Summarizing all the above, we can made a conclusion that doctors need to know English, if 

they are not satisfied with the work in the district clinic and they are interested in career growth. 
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There is a certain difference of the language spoken in the USA to the language spoken in Great 

Britain. So, the students who are learning English put the question: do the English and the Americans speak 

the same language? If so, what are the differences between British and American English? English is 

considered to be the language of international communication. Therefore, it is an up-to-date issue to 

understand these differences, because it helps to avoid a lot of cultural and communicative problems.  

Most of scholars agree that the language spoken in the USA is considered to be a regional variety of 

English. The differences can be found in all aspects: grammar, pronunciation and vocabulary. It is true that 

American English vocabulary has a lot of distinctive features. But it’s not a reason to believe that British and 

American English are so different that the British do not understand the Americans. To avoid such 

misunderstanding it is important to know that there are whole groups of words belonging to American 

vocabulary exclusively. They are called Americanisms.  

On the other hand, there are words which are similar, but they have different meanings in these 

countries. For instance, autumn (British English) – fall (American English), biscuit (B.E) – cookie (A.E), 

cinema (B.E) – the movies (A.E), chemist’s (B.E) – drugstore (A.E), petrol (B.E) – gasoline (A.E), etc. 
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Another example concerns the words “farther” and “further”, which are equal in Britain. But Americans use 

only “farther”. 

There are a lot of borrowings in American vocabulary, which are connected with different historical 

contacts of the Americans with other nations living on the American continent. For instance, a lot of names 

of places, rivers, lakes, even of states are of Indian origin, e.g. Ohio, Michigan, Illinois etc.  

All Americans love to introduce new words in their speech as slang. For example, the popular word 

«Lukaku» that means to lack of ability and/or concentration. In speech it sounds like this: "I really like this 

girl, I pray I don't Lukaku it". «Love tumor» is an idiomatic phrase referring to a newly found affection toward 

a person that could lead to true love. "She grew a love tumor just meeting him for the first time." 

One more feature of American vocabulary is the use of shortenings. For example, gym – gymnasium, 

dorm – dormitory, mo – moment, circs – circumstances etc. But here is nothing specifically American, it is a 

way of word-building, which is typical of both British and American English. 

Conclusion. So, there are particular differences between American and British English vocabulary. 

At the same time, it is sometimes quite difficult to understand whether a book is written by an American or 

British author. But it’s not the reason for misunderstanding. Of course, there are certain peculiarities in 

American vocabulary; however the basic vocabulary, which role is the most important for communication, is 

the same in both American and British English. 

 

 

Kravtsova. M. Y. 

A REVIEW OF GELS, WHICH USING IN DENTISTRY 
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the head of the department - Professor V. M. Khomenko 

scientific director – assistant L. M. Palchak 

 

Aim of research. To determine the possibility of using gels in dental practice. 

Material and methods.  Exploratory research and generalization of literature data from domestic and foreign 

sources. 

Results. Semisolid dosage forms can have long-term and deep impact on the oral mucous membrane. These 

dosage forms can be used not only with dental administration, but also independently by the patient several 

times a day. In the treatment of periodontal diseases and mucous membranes one uses gels, which have a 

semisolid drug dosage forms that can be as soft as jelly or as hard as solid, able to maintain a hydrophilic, 

elastic and viscous or plastic shape. This dosage form is easy to use, provides good application to the oral 

mucosa and increases the penetrating power of active substances due to the prolongation of the action.  Many 

factors such as type of the dissolution medium, membrane, temperature, and speed have an influence on the 

mechanism and kinetics of the release testing from gels. We conducted an analysis of 95 various gels used in 

dentistry, and it has determined that manufacturers of Over-the-counter gels include such substances as 

metronidazole, chlorhexidine digluconate, lidocaine hydrochloride, tincture of chamomile flowers, thymol.  

Hydrogen peroxide, ethylenediaminetetraacetic acid, orthophosphoric acid, methylene blue, hydrofluoric 

acid, pigmented resins, aluminum chloride are included in the composition of gel materials for dental 

manipulations. 

Conclusions. There is a necessity of further clinical study of the advantages of gels in dental practice and the 

difficulties of analyzing the effectiveness and safety of gels materials for dental procedures due to the lack of 

sanitary certificates of Ministry of Public Health of Ukraine. 
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Recent researches have revealed that there is a tremendous amount of information flow from the gut 

to the brain via the vagus nerve and this flow is mostly one sided – almost all of it is from the gut to the brain 

and not the other way around. 

To find out whether the link applies to humans, a group of scientist analyzed the gut flora of 1,054 

people : The results revealed that two types of bacteria, Coprococcus and Dialister, are depleted in people 

with depression; the same two were more commonly available in people without depression. 

During a study, Peng Zheng and colleagues examined the fecal matter from a sample of schizophrenics 

and compared them with those from healthy controls. They found that schizophrenics had strikingly low 

diversity of bacterial species from the Lachnospiraceae and Ruminococcaceae families, species that are 

normally found in abundance. In contrast, species from the Veillonellaceae family were increased in 

schizophrenic patients. This difference is so stark, in fact, that the fecal matter samples alone could be used 

to predict whether a person was schizophrenic or not. 

Products neurotransmitters that have direct effect on the brain and/or relay messages among brain cells. 

Finally, how can we promote good bacteria growth after it has been imbalanced ? 

1. Fecal Microbiota Transplantation  

(FMT) is an innovative investigational treatment that has – in randomized, controlled clinical trials – 

resolved 80-90% of infections caused by recurrent C. difficile that does not respond to antibiotics. During 

FMT, a fecal preparation from a carefully screened, healthy stool donor is transplanted into the colon of the 

patient. There are multiple routes of administration (e.g., via colonoscopy, naso-enteric tube, capsules), each 

of which has unique risks and benefits. 

2. Cutting Out Sugar and Processed Foods  

Findings from a new study at Oregon State University found that a diet high in sugar caused changes 

in the gut bacteria of mice, impairing the mice’s ability to adjust to changing situations, called "cognitive 

flexibility." The change in gut bacteria also negatively affected the mice's long-term and short-term memory. 

Sugar also feeds organisms like Candida Albican, a kind of fungus that grows in the gut and attacks the 

intestine wall.  

3. Diversify Range of Foods we consume and focus on Probiotics and Prebiotics  

Probiotics: Those are good bacteria that are either the same as or very similar to the bacteria that are 

already in your body. Your lower digestive tract alone teems with a complex and diverse community of these 

bacteria. In fact, there are a greater number of bacteria in your intestines than there are cells in your body. 
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THE ORIGIN OF THE ANATOMICAL TERMS 
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scientific director − Ph. D. O. V. Samoilenko 

 

Anatomy is the science which studies morphology and structure of organisms. The term is derived 

from the Greek ana-, up; and tome-, a cutting. As might be suspected from its etymology, anatomy depends 

heavily on dissection. In fact, the words anatomy and dissection, from the Greek and Latin respectively, have 

virtually identical meanings. Despite this root similarity, anatomy and dissection have evolved very 

differently. On the one hand, anatomy has become a broad discipline that examines function as well as form 

and embraces elements of several related fields of study. By contrast, dissection remains but a useful 

technique of anatomical science. 
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The ancient Greeks were the first to systematically study the field of medicine (including anatomy) 

and to develop a suitable vocabulary. The Romans continued this study, usually adopting the Greek terms 

which they modified as necessary to fit their alphabet and grammar. Latin then continued as the language of 

science, the law, and the Church throughout Western Europe until the eighteenth century. As a result, the vast 

majority of the vocabulary of scientific medicine in use today derives directly from these Latin roots. Other 

significant word sources include Arabic and the Romance languages (whence terms of Latin origin sometimes 

reemerge in the guise of French, Italian or Spanish words). The German, Scandinavian and other languages 

have made lesser contributions to the medical lexicon. 

In anatomy the trilingual system exists in anatomy and English derivatives are made from Latin and 

Greek roots. Many anatomical terms have both Latin and Greek equivalents, although some of these are used 

in English only as roots. Thus the tongue is lingua (L.) and glossa (Gk), and these are the basis of such terms 

as lingual artery and glossopharyngeal nerve. In the case of English, Anglo-Saxon may provide a third form, 

particularly in everyday words such as hand and foot. A good instance is blood (Goth), sanguis (L., as in 

sanguine (optimistic) We can be sanguine about the future), haema (Gk, as in hemorrhage).  

Some other examples of Latina words which are used in English: 

abdomen The orgin of this term is not known. Perhaps it is derived from the Latin abdere = to 

hide; hence it might mean the cavity in which odds and ends are hidden away. Others believe it has come 

from the Latin root adeps = fat. 

abducens See ABDUCTOR. 

abductor L. ab = away from, and ducere = to lead. These muscles are named for their function, and 

the abducens nerve similarly is named because it turns the eyeball outward. 

accessory L. accedere = to be added to; from ad = to, and cedere = to come. The accessory nerve is 

functionally accessory to the vagus. 

accommodation L. accommodare = to make fit; from ad = to, and commodare = to adjust. 

References 

1. Active study dictionary. Longman. 2005. 869 p. 

2. https://home.dartmouth.edu 
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Abstract. The intent of the researcher is to discuss the possibilities of memory recollection through the aid 

of transcranial magnetic stimulation (TMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS), with the 

potential breakthrough of using new treatment for memory impairment. 

Introduction TMS entails the use of magnets that are assiduously placed at specific positions on the scalp to 

induce weak electric fields. A plastic enclosed coil of wire is held next to the skull and when activated, 

produces a magnetic field oriented orthogonally to the plane of the coils. The transient fields then stimulate 

nearby neurons in the outer layer of the brain called the cortex. Scientists are unaware of the exact reason but 

it has positive results on patients who are clinically depressed when stimulating the dorsal lateral prefrontal 

cortex of the brain (DLPC). 

Discussion Visual working memory allows us to store and manipulate visual information for a short duration. 

A study performed by Tal Makovski and Lavidor M, both used tDCS to investigate if the role of the visual 

cortex in retaining visual working memory information. A group of participants took part in two sessions of 

a sham (which acted as the control) and active tDCS followed by a standard visual task. Two conditions were 
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tested: First, a short-term memory trial which involved memorizing 6 colored circles every 200ms then a 

long-term memory trial with the same six colored circles but every 500ms. They hypothesized that if 

stimulating the visual cortex modulates memory retention (short term memory), then the performance must 

be magnified in both conditions. However, if stimulation of the visual cortex working modulates for memory 

consolidation (long-term memory) then performance should only improve for the short-term memory trial. 

The findings supported that latter possibility in which stimulation enhanced the performance of short term 

memory but not in long term memory. The findings suggested that the visual cortex played a significant role 

in memory consolidation while playing a smaller one in retaining visual memory representation. 

Conclusion In the near future, after a greater depth of understanding in the mechanisms of action is obtained 

and excellent stimulation protocols are developed, tDCS could be valuable resource to improve learning in 

normal and persons with memory impairment.   

Reference: Tal Makovski Department of Education and Psychology, the Open University of Israel; Lavidor 

M of Department of Psychology and the Gonda Multidisciplinary Brain Research Center; Bar Ilan University 
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Background: Ivan Ivanovich Mavrov (26 June 1936 – 8 August 2009) was a Ukrainian physician. He was 

born in Mariupol (Ukraine). In 1960 he graduated as doctor of medical sciences, Donetsk Medical Institute 

now Donetsk National Medical University. У 1971 р. defended candidate's, and in 1978 – a doctoral 

dissertation. 

Aim: To establish the contribution of I. I. Marvov in the field of medicine, in particular, dermatology and 

venerology. 

Material and methods: The research is retrospective, its timeframe are directly related to the life and 

activities of I.  I. Marvov (26 June 1936 –August 8, 2009). 

The basis of the research was scientific works of I. I. Marvov, as well as the theoretical analysis of 

scientific publication of recent years. 

Results: During the period 1960 – 1977 he held the positions, first head physician of local rural hospital, the 

then, managing doctor of dermatovenereology branch of a big hospital, then the head physician of the City 

dermatovenereologic clinic, finally, the Manager of the City Public Health Department. Then he became 

professor and of Institute of Dermatology and Venereology Academy of Medical Sciences of Ukraine (1977–

2009), managing faculty of skin and venereal diseases of the Kharkov Medical Academy of Postgraduate 

Education (1984–2009). He was the founder of scientific school, the editor-in-chief of the journal 

«Dermatology and venereology», he received 35 patents and 19 copyright certificates for the invention. Under 

his management 8 doctor's and 37 master's theses were successfully protected. I. I. Mavrov’s scientific 

directions – were Sexually Transmitted Diseases – the study of biological and genetic features of the venereal 

infections causative agents; functions and impairments of cell membranes at skin and venereal diseases; 

development of new diagnostic tests; ecological and social researches. I. I. Mavrov published more than 350 

scientific works on various topics in dermatology and venereology, including 10 monographers: «Urogenital 

Chlamydiosis», 1983; «Treatment and preventive maintenance of gonococci infections», 1984; «HIV-

infection: actual questions of clinic, diagnostics, epidemiology and preventive maintenance», 1994; “Human 

qualities and human relations”, 2005. I. I. Mavrov wrote the basic sections of manuals for doctors «Venereal 

diseases», 1991; «Unification of laboratory methods of research at the sexually transmitted infections», 2001; 

and also directories «Rationale diagnostics and treatment in dermatovenereology», 2007, «Bases of 

diagnostics and treatment in dermatology and venereology», 2008; «Etudes to diagnostics and treatment in 

dermatology and venereology», 2009. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mariupol
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Conclusion: I. I. Mavrov was a Ukrainian physician, he contributed immensely in the area of Dermatology 

and Venereology in both Ukraine and abroad. 
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Introduction. According to the WHO in the 21st century the pathology of digestive system occupies a leading 

place it structure of the overall morbidity. According to statistics, major part (51,2%, WHO, 2016) in the 

structure of the diseases of the digestive system takes the pathology of the hepato-pancreatic zone. It is 

important to investigate the influence of variations of development on clinical manifestations as acute and 

chronic pathological processes of hepato-pancreatic sphere. 

Goal of study. Based on literature, to analyze variations of development of human pancreas 

in prenatal period of ontogenesis. 

Material and Methods. We conducted a literature analysis of 20 medical articles from 2000-2018, written 

in English on the topic above. Only those articles were chosen whose material was founded on statistically 

significant anatomic and clinical inferences. All clinical conclusions had been based on a full complex of 

clinical and instrumental examinations, including abdominal ultrasound, MRI, CAT scan; some studies cited 

autopsy results. 

Conclusions. During its prenatal embryogenesis, pancreas develops from dorsal and ventral buds, which 

towards the end of embryonic development fuse into one. According to the outcomes of our study, there are 

several variants of pancreatic embryonic development. In annular pancreas, additional pancreatic tissue 

surrounds pars descendens duodeni (Kiernan & Zyromski, 2016). In pancreas divisum, ductus pancreaticus 

is doubled (Fogel & Lehmen , 2007); variations of insertion of ductus pancreaticus into papilla duodeni major 

have been examined. In mesopancreas, pancreas lacks precise contours, but rather has pancreatic tissue cells 

extending to the abdominal aorta. Further, cases of cyst formation in various areas of hepato-pancreatic sphere 

were surveyed (Tadokoro, Takase, Nobukawa, 2011). 
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      Human Biofield may refer to The Biofield Anatomy. Biofield is the word that describes the field of energy 

and information that surrounds and interpenetrates the human body. It is composed of both measurable 

electromagnetic energy and hypothetical subtle energy, or chi. Humans have an overall electromagnetic 

human field that extends outside the body, and determines an auric/energetic border. Reiki 

treatment uses putative energy fields or biofields to affect health. 

     Reiki is a hands-on healing technique which is thousands of years old. It has originated as a Tibetan 

Buddhist practice that was rediscovered in the late 1800’s by Dr. Mikao Usui, a Japanese Buddhist monk.   

      Reiki comes from two Japanese words – Rei and Ki. Rei is accurately interpreted to mean spiritual 

consciousness. And Ki is interpreted as the vital life force or the universal life force. It is the non-physical 

energy that animates all living things. 
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      Reiki is simply a relaxing treatment whereas natural healing vibrations are transmitted through the hands 

of a Reiki practitioner to the body of the recipient and is based on the seven chakras of the human body, 

which run along the central line of the body starting from the base of the spine to the very top of the head. 

     Reiki heals by flowing through the affected parts of the energy field and charging them with positive 

energy. It raises the vibratory level of energy field and cause a disruption in and around the physical body 

where the negative energies are attached. It causes the negative energy to break apart and fall away thusl, 

Reiki clears, straightens and heals the energy pathways, thus allowing the life force to flow in a healthy and 

natural way. Studies have shown that Reiki is able to treat virtually known illness and injury including 

multiple sclerosis, heart disease, cancer, skin problems, cuts, bruises, fractured bones, to reduce negative side 

effects, shortening healing time, reduce or eliminate pain, reduce stress and help create optimism, etc. If a 

patient wants to be treated with Reiki, it is recommended that they do so under the supervision of an 

enlightened medical doctor or other health care professionals.  

      Although Psychic Surgery is useful and successful in healing many patients when performed by skilled 

practitioners in Philippines, China, India and different parts of the world, the fact that some misuse the skill, 

has put this in a controversial state whether it should be accepted as a scientific procedure or a fraud. 

References: Reiki-3rd level Master Healer Course book by Dr. N. K. Sharma & Dr. Savita Sharma and 

Wikipedia. 
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Tracing is the most basic method of translating medical terms, which gives the brevity and simplicity to the 

equivalent obtained with its help and its unambiguous correlation to the original word [1]. In the medical 

vocabulary of the Russian and Ukrainian languages, besides full tracings, there are also semi- tracings - terms 

consisting partly from original material, partly of foreign word and corresponding in morphological structure 

to similar words of the source language (верхнемедиальный - from Latin. supramedialis). Tracings are a 

hidden borrowing: a word or expression is created from the original language material that reproduces the 

structure of the foreign language sample. Translations of borrowed medical terms have several ways: direct 

borrowing, which is the transfer of ready material units - words, morphemes - and their semantics from one 

language to another (fully or partially in accordance with the conditions of the borrowing), and hidden or 

internal borrowing. These include tracings, which are divided into word-formation, semantic and 

phraseological [2]. Examples of derivational tracings: клетка-хозяин (host cell), клетка памяти (memory 

cell), несовместимость (incompatibility), родительская клетка (parent cell) and others. To semantic 

tracings should be related semantic borrowings, where the meaning of a foreign word is borrowed, but not its 

structure. An obligatory criterion for identifying semantic tracing is the fact that a new meaning of a word 

must reflect a concept that is new for a given language. Such semantic tracings were, at one time, the English 

“cell” — “клетка” (in the meaning of "the simplest unit of the body and vital activity of the organism, 

consisting of a nucleus, protoplasm and shell"). In phraseological tracing ways of combining words are 

borrowed, besides the meaning. Phraseology tracing leads to the formation of a new phraseological unit in 

the language. Examples of phraseological tracings are: “natural selection” — “естественный отбор”; 

“unconscious selection” — “бессознательный отбор” and others. Analyzing these examples, it becomes 

clear that tracings are more represented in Russian medical terminology. All this is due to the nature of term 

creation - the conscious selection of language means of expressing medical concepts by specialists.  
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Introduction. Functional lungs capacity is one of the main indicators of human quality of life. The 

examination of lungs in the clinic is carried out using a number of methods -fluorography, X-ray, MRI, CAT 

scan, bronchoscope examination. One of the most common and, at the same time, the most accessible methods 

are percussion and auscultation of lungs. Modern anthropometric and anthropological studies indicate that 

the constitutional indicators, in particular, the type of chest structure of the patient, should be taken into 

account. 

Goal of study.  Determination of the borders of the lungs in healthy adult persons, depending of the 

constitutional type of the body. 

Material and methods. X-ray photos were analyzed on the basis of the Kropyvnytskyi regional hospital. 

Photos  made  by the X-ray diagnostic apparatus "ANIKO". 

To achieve our goal, we examined 24 persons of 18-63 years, incl. 8 men and 16 women. According to the 

results of the performed measurements we identified:3 asthenics, 13 normosthenics, 8 hyperstenics. The 

standard borders of lungs most closely correspond to the indicators established in persons with normosthenic 

type of body structure. 

In particular, in asthenics, the apex of the lungs is projected at 4 cm above the clavicles, 4,2 cm in 

normosthenics, and 3,5 cm in the hypersthenics. 

In the asthenics, the lower edge of the lungs is put down at the level of the X rib. In the hyperthenics - raised 

to the level of the IX rib on the medclavicular line. 

In addition, we set the maximum width of the supra diaphragmatic space, which was 26-29 cm in asthenics 

,at the level of VIII-IX ribs, in normosthenics 30-34 cm at the level of VIII-IX ribs, in hyperthensics 32 - 36 

cm at level of VIII-IX ribs. 

Conclusions. The determined features of the topography of the lungs in people of different constitutional 

types allow us to correct the examination of patients with different body types according to detected borders, 

in case when there is no X-ray data, and correctly interpret their results of percussion and auscultative 

examination. 
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“Existing high-throughput methods to identify RNA-binding proteins (RBPs) are based on capture of 

polyadenylated RNAs and cannot recover proteins that interact with nonadenylated RNAs, including long 

noncoding RNA, pre-mRNAs and bacterial RNAs.” 

Objective - Orthogonal organic phase separation (OOPS), which does not require molecular tagging or 

capture of polyadenylated RNA, and apply it to recover cross-linked protein–RNA and free protein, or 

protein-bound RNA and free RNA, in an unbiased way. 

Aim - OOPS is compatible with downstream proteomics and RNA sequencing, and can be applied in any 

organism. 
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Material and Methods - Orthogonal Organic Phase Separation (OOPS) Result-validated OOPS in HEK293, 

U2OS and MCF10A human cell lines, and show that 96% of proteins recovered were bound to RNA. 

We show that all long RNAs can be cross-linked to proteins, and recovered 1,838 RBPs, including 926 

putative novel RBPs. 

Conclusion -  OOPS is approximately 100-fold more efficient than existing methods and can enable analyses 

of dynamic RNA–protein interactions. It also characterize dynamic changes in RNA–protein interactions in 

mammalian cells following nocodazole arrest, and present a bacterial RNA-interactome for Escherichia coli. 

OOPS is compatible with downstream proteomics and RNA sequencing, and can be applied in any organism. 

Future goal - By succesful implementation of this technique we will be able to treat many protein based 

diseases and molecular diseases. 

Also many congenital and severe problems will be solved, our world will have full capability to stand against 

most of the disease. 
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According to researchers, listening to music has a significant effect on our moods and emotions because 

of brain dopamine regulation — a neurotransmitter strongly involved in emotional behaviour and mood 

regulation. The differences in dopamine receptors may drive the differences between individuals.  

Even sad music brings most listeners pleasure and comfort, according to recent research from Durham 

University in the United Kingdom and the University of Jyväskylä in Finland.Conversely, the study also 

found that for some people, sad music can cause negative feelings of profound grief.  

Although certain kinds of music could also be distracting while doing our work. Rap, heavy metal and 

pop is a concern for teens and impacts them negatively. Recent American pop songs include references to 

sex, drugs, alcohol, or violence. Multiple songs also shine the light on rebellion against authority, the 

degradation of women or self-destructive behaviours. This would influence anyone to go down the track and 

cause an emotional tantrum leading to poor behaviour that will not only impact them but the society 

too.Evident results demonstrated that listeners of the aggressive rap music scored significantly higher in the 

dimension of verbal aggression.  

Professor Daniel Levitin, a neuroscientist and composer, unpacks the mystery of the emotion in music 

by explaining how the brain’s emotional, language and memory centersare connected during the processing 

of music – providing what is essentially a synthetic experience.This crystallises the point that the right music 

should be chosen by us depending on our mood which down enlighten our emotion after listening to it.  

As we all know, musiccan’t be erased from our existence it has become a common phenomenon that 

crosses all borders of nationality, race, and culture. A tool for arousing emotions and feelings, music is far 

more powerful. Music has accompanied major social events throughout the history of mankind and will 

further do so in the future too. 

In general, there is an evident correlation between the type of emotion and the preferred style of music. 

The style of songs mirror the type of emotion in an imagined environment.  

Finally let us all sink into the words of Ludwig van Beethoven as he once said, “Music is a higher 

revelation than philosophy, a mediator between the spiritual and the sensual life and the one incorporeal 

entrance into the higher world of knowledge which comprehends mankind but which mankind cannot 

comprehend.”  
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Obesity is a medical condition that occurs when a person carries excess weight or body fat that might 

affect their health. A doctor will usually suggest that a person has obesity if they have a high body mass 

index. BMI (Body Mass Index) of 30 and above 

Statistics show that Ukrainians continue to gain weight. Doctors claim that the regions with the 

"thickest Ukrainians" are Donetsk and Poltava regions. Crimea is considered "the slenderest region of the 

country" 

Obesity has been found to play a very crucial role in negatively affecting the women of reproductive 

age. The risk of developing obesity associated reproductive consequences is correlated with increasing body 

mass index (BMI) - an index of obesity. Increased BMI may trigger many reproductive risks and outcomes 

including irregular menstrual cycle, miscarriage, infertility, caesarean section, birth defects, still birth and 

endometrial cancer. Various metabolic disorders induced by overweight and obesity conditions, like insulin 

resistance can also be considered as significant factors promoting the development of polycystic ovarian 

syndrome (PCOS), a condition characterized by the presence of oligomenorrhea and hyperandrogenism . 

Overweight and obesity, as well as their related non communicable diseases, are largely preventable. 

Supportive environments and communities are fundamental in shaping people’s choices, by making the 

choice of healthier foods and regular physical activity the easiest choice, and therefore preventing overweight 

and obesity. 

At the individual level, people can: 

• limit energy intake from total fats and sugars;  

• increase consumption of fruit and vegetables, as well as legumes, whole grains and nuts; 

• engage in regular physical activity; 

Individual responsibility can only have its full effect where people have access to a healthy lifestyle. 

Therefore, at the societal level it is important to support individuals in following the recommendations above, 

through sustained implementation of evidence based and population based policies that make regular physical 

activity and healthier dietary choices available, affordable and easily accessible to everyone, particularly to 

the poorest individuals. An example of such a policy is a tax on sugar sweetened beverages. 

The food industry can play a significant role in promoting healthy diets by:  

• reducing the fat, sugar and salt content of processed foods;  

• ensuring that healthy and nutritious choices are available and affordable to all consumers;  

• restricting marketing of foods high in sugars, salt and fats, especially those foods aimed at children and 

teenagers; and 

• ensuring the availability of healthy food choices and supporting regular physical activity practice in the 

workplace. 
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In traditional oriental medicine, treatment should begin with the choice of proper nutrition for the 

patient. Our research is dedicated to research of horse gram-nutritional and medicinal quality.   Macrotyloma 

uniflorum previously known as Dolichos biflorus is one such legume variously known as horsegram. 

Horsegram (Fabaceae) is a slender herb and is considered as a poor man's pulse as it offers a relatively cheap 

source of protein, carbohydrates, iron, calcium and antioxidants for human consumption and livestock 

production. Horse gram seed contains carbohydrate (57.2% w/w), protein (22% w/w), dietary fibre (5.3% 

w/w), fat (0.50% w/w), calcium (287 mg), phosphorus (311 mg), iron (6.77 mg) and calories (321 kcal) as 

well as vitamins like thiamine (0.4 mg), riboflavin (0.2 mg) and niacin (1.5 mg) per 100gm of dry matter. 

Mineral content in horsegram, macro minerals (Ca, K, Mg, P, and S) ranges from 1.3–14 mg and micro 

minerals (Cu, Fe, Mn, Ni, and Zn) ranges from 1.0–95.0 μg per gm dry wt. 

Horsegram has a wide range of medical applications. The seed of horsegram are useful for the cure of 

piles, hiccup, abdominal lump, bronchial asthma, in causing and regulating perspiration. Its extracts has 

excellent hypoglycaemic therapeutic properties and used to cure kidney stones, piles, urinary troubles, acid 

peptic disorder, constipation, female diseases (leucorrhoea, menstrual troubles, bleeding during pregnancy), 

fever, rheumatism, intestinal worms, bronchitis, inflamed joints, musculoskeletal disorder, breast milk 

purifier. 

However, when using horsegram, the following precautions for medical use should be followed. The 

patient should consult a physician in case of detection of tuberculosis. Does not use for long periods as it may 

reduce the production of Semen and Low Libido. If the patient suffers from gastric ulcers and hyperacidity, 

do not consume horse gram seeds since it would worsen the condition. Horse gram seeds can worsen cases 

of bleeding problems. If patient consumes medication for anaemia, horse gram should be avoided since it is 

a contra indication. In diseases of the liver and excess bile should not eat a horsegram. 

We can consume horsegram is daily life in many ways. In all cases the mature seeds of the Horse Gram 

should be cooked before humans consume them. They can be boiled and fried or after boiling can be pounded, 

fermented and used as a sauce like soy sauce. Sprouted seeds are widely consumed.  

Based on the material considered, it can be concluded that horsegram has many advantages, such as 

healing properties, it is rich in protein, vitamins, dietary fiber. Horsegram should be used in the diet of both 

healthy people and the sick. 
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Purpose of the study is research operators and drivers mental fatigue, its causes and ways for prevention. 

Methods. We studied scientific papers over the last 5 years 

Results and conclusions. Mental fatigue is a gradual and cumulative phenomenon induced by the time spent 

on a tedious but mentally demanding task, which is associated with a decrease in vigilance. It may be 

dangerous for operators controlling air traffic or monitoring plants. Sleep deficiency can be caused by acute 

sleep deprivation, chronic insufficient sleep, untreated sleep disorders, disruption of circadian timing, and 

other factors. Vigilance and attention are critical for safe transportation operations, but fatigue and sleepiness 

compromise vigilance and attention by slowing reaction times and impairing judgment and decision-making 

abilities.  

Brain activity associated with fatigue and sleep deprivation. Findings show that patients with chronic fatigue 

syndrome have decreased activation of basal ganglia in response to reward. Additionally, the extent of this 

lowered activation was associated with each patient's measured level of fatigue. Diseases affecting basal 

ganglia are often associated with fatigue.  
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Microsleep. On a long family trip, it is common to spend some of the time driving at night. Without adequate 

rest, this may raise the risk of experiencing sudden, brief lapses into sleep. Microsleep is a fleeting, 

uncontrollable, brief episode of sleep which can last anywhere from a single fraction of a second up to 10 full 

seconds. These episodes of microsleep occur most frequently when a sleepy person is trying to fight sleep 

and remain awake. They may occur while driving and increase the risk of a serious car accident. Microsleep 

does not fall directly into either category of sleep, as it is a fleeting and uncontrollable episode that does not 

last long enough for the characteristics of either state of sleep to emerge. Some potential signs of experiencing 

microsleep include inattentiveness, head bobbing, changes in EEG, pulse, eye movement and others. 

Causes of microsleeps, Microsleep often occurs more often when an individual is sleep deprived. Nighttime 

is when a vast majority of microsleep incidents happen, in terms of driving. Sleep disorders may also increase 

the risk of experiencing microsleep episodes. Potential contributors include: sleep apnea, periodic limb 

movement disorder, narcolepsy, circadian disorders etc. 

Prevention, Eliminate of sleep deprivation, get enough sleep to meet your sleep needs(at least 7-9 hours on a 

nightly basis), eliminate potential distractions when sleeping, proper timing of meals before bed. 
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   Surgical robots, a technology once considered the realm of science fiction and the figment of an 

overzealous imagination are now a reality. Like all everyday miracles of technology, the longer you watch a 

robot perform surgery on a human being, the more it begins to look like an inevitable natural wonder. Every 

day, new discoveries are being made that push us inevitably toward a future where the majority of work is 

done not by us mere humans, but by robots instead. 

So why the big push towards medical robots? It’s Designed to improve a surgeon's accuracy, comfort, 

dexterity and stamina, robot-assisted surgery has become popular for minimally invasive laparoscopic, 

orthopedic and neurosurgery procedures that aim to reduce risks and improve recovery times. Such keyhole 

surgery relies on robots that can work through very small incisions, often alongside other instruments, quickly 

and accurately. 

Medical professionals use robots for everything from surgery and rehabilitation, to non-invasive, 

general hospital and pharmacy applications. North America accounts for 62 per cent share of the medical 

robots market, Europe for 24 per cent of the market, with Asia Pacific and the rest of the world bringing up 

the rear. Robotic surgery is deemed by and large safer than open surgery. The hospital stay is shorter, reducing 

the risk of infection; pain and discomfort is reduced; recovery time is faster; and blood loss and transfusions 

are lessened. 

  Mid last year, in an operating theater at University College Hospital in central London was a 59-

year-old man from Potters Bar having his cancerous prostate gland removed by the four dexterous metal arms 

of an American-made machine (Da Vinci), in what is likely a glimpse of the future of most surgical 

procedures. 

  Recently, a doctor in China used a 5g network to perform surgery remotely. The doctor who was 

located in the Southwest province of Fujian was able to control a pair of robotic arms at a surgical lab over 

30 miles away. He was able to successfully remove the liver of a laboratory test animal. The surgery was 

performed on January 8, 2019 and officials claim that this was the world’s first remote surgery over a 5G 

network. 

The robot challenge. Despite the benefits of the technology, a surgical robot still faces its biggest 

challenge when it comes to navigating its way through very small incisions and working around obstacles in 

its path. Acting in such confined spaces, robots have to allow surgeons to grasp, probe and pull tissue without 
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causing damage to the surrounding body. 

As the sustainable uptake of surgical robots continues, perhaps it will not be long before this once-

imaginary technology gains acceptance and the overzealous minds among us can once again begin to imagine 

the next great challenge. 

Could Future Doctors be Replaced by Robots? It may sound far-fetched, but there are those within 

the medical profession who say the role of doctor or surgeon could one day be close to redundant, overtaken 

by forms of artificial intelligence (AI) that can diagnose and treat illness and injury better than any human 

medical professional could. This new reality could be just a decade or two away. 

In fact, in many areas of the healthcare system, the rise (and rise) of AI has already begun. 
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Aim. To differentiate dental mouthwash according to pharmacological activity. 

Material and methods. The research and generalization of literature data from domestic and foreign sources. 

Results. Mouthwashes are cosmetics for the care of the oral mucosa. They are not drugs, but may contain 

active pharmaceutical ingredients. The most common, anti-bacterial agents such as chlorhexidine, 

miramistin, triclosan, essential oils (thymol, cyneol, menthol, eugenol) are included in the mouthwashes. 

Chlorhexidine-containing mouthwashes with a concentration of =0.2 per cent are one of the most commonly 

prescribed antiseptics in oral healthcare. They have long been considered to be a gold standard among oral 

antiseptic mouthwashes, acting on bacteria, spores and fungi. Also, fluorides (sodium fluoride, 

aminofluoride) are added to many rinses to achieve the anti-caries effect and zinc citrate to remove tartar, 

methyl salicylate, benzydamine are used as anti-inflammatory agents. In order to achieve the effectiveness of 

these agents a patient should follow the recommendations of the manufacturer on usage of rinse aid and 

carrying out the necessary hygienic procedures with the right proportions of rinse solution observing the time 

required for irrigation of the oral cavity.  

Conclusions. We analyzed 69 different mouth rinses registered in Ukraine. 13% of them are means for 

deodorizing and additional cleansing the mouth, 10.1% are agents with anti-caries activity, 7.2% are 

painkillers, 21.7 % are means with antiseptic activity, 2.9% are against tartar, 1.5% are astringent, 10.1% are 

rinses for children aged 3 and above, 10.1% with whitening effect, 23.4% - for complex treatment of diseases 

of the teeth, periodontal disease and hyperesthesia. There is a necessity of a clinical study of the effectiveness 

and methods of application of mouthwashes for oral cavity is determined. 
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Most patients complaining of pharyngeal pain have an upper respiratory tract infection or other local 

explanation for their pain. Here we show 3 rare cases of patients visiting otorhinolaryngology Department 

who had an initial symptom of pharyngeal pain caused by acute coronary syndrome (ACS).  
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Case Reports. Case #1 A 72-year-old woman presented to the ENT department of the hospital with a 5-day 

history of sore throat. There were no other symptoms of an upper respiratory tract infection. She and her 

family had no cardiovascular disease history. She only complained of a moderate sore throat.  

Case #2 An 84-year-old man presented with a 3- day history of sore throat and dyspnea. His medical history 

included chronic renal failure, large thoracic aortic aneurysm, transient ischemic attack and diabetes mellitus.  

Case #3 An 89-year-old woman presented with a 7-day history of sore throat. This symptom worsened day 

by day. Two months before, she had been treated for unstable angina by placement of a stent at another 

hospital.  

Discussion and Conclusions. An atypical presentation of myocardial infarction can include epigastric pain, 

nausea, sore throat and toothache.   

Sampson et al. pointed out that only 2% of ACS patients complained of neck pain alone. Briegaer et al. 

showed that 8.4% of patients with ACS presented without chest pain. Previously a few cases who complained 

of pharyngeal pain alone were reported. In some cases, ACS can present as isolated mandibular or jaw pain, 

and this could be confused with a sore throat, especially in elderly population. On the other hand, infection 

(i.e., upper respiratory tract infection) could lead to heart decompensation, particularly with underlying 

ischemic heart disease. Due to unusual and atypical symptoms, the initial diagnosis was mistaken in 24% of 

ACS cases, which could have resulted in delayed treatment and increased mortality as compared to patients 

with typical presentations. It was also reported that patients who never experienced chest pain had a 3 times 

higher risk of death than patients whose chest pain persisted or recurred in the Emergency Department.  An 

ECG and a cardiac biomarker test are recommended to exclude ACS with atypical presentation in cases with 

pharyngolaryngeal findings suggesting pharyngeal pain. 

References. Takashi Anzai, Yuu Hiroshige, Masahiro Nakamura, Takashi Iizuka, Yuji Nakazato, and 

Katsuhisa Ikeda 
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Актуальність дослідження: На даному етапі стрес сільськогосподарських тварин став серйозною 

проблемою для тваринництва. Сучасні технології вирощування та утримання сільсько-господарських 

тварин приходять в протиріччя з особливостями їх фізіології, які виникли й оформилися у тварин в 

процесі еволюції [Плященко, Сидоров 1987]. Подібна дія стресових факторів позначається на 

плідності, розвитку тварин і, в кінцевому рахунку, може призвести до загибелі. Тому, глибокі і 

всебічні дослідження впливу стресу на живі організми знаходять в наші дні особливої актуальності 

[Плященко, Сидоров 1987]. 

Мета дослідження: спираючись на раніше проведені дослідження, вивчити вплив однакових 

стресових факторів на тварин одного роду, але різного виду і ліній. 

Матеріал і методи: в ході дослідження був використаний тест «Відкрите поле». Згідно з існуючими 

уявленням, у щурів в тесті проявляються орієнтовно-дослідницька поведінкова реакція [Бородкіна 

2007]. В експериментах були задіяні 12 щурів-самок у віці 6 місяців, з масою тіла в межах від 227 до 

286 грам. Щури були зведені в 4 групи; в кожній групі було по 3 щури з наступних видів: сірі щурі 

виду Rattus norvegicus;, чорні щури виду Rattus rattus;, щури лінії «капюшон»;, щури «дабл-рекс». До 

введення в експеримент щури містилися в металевих клітках в групах по 3 щури в кожній клітині. 

Перше тестування щурів в «Відкритому поле» було виконано за 3 доби до того, як вони стали 

піддаватися стресу в ході випробувань. Надалі щури були поміщені назад в свої клітини на відпочинок 

протягом 3 днів. Після завершення випробувань пацюк піддавался підвішуванню за хвіст. 
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Результати: Емоційніші щури менше пересуваються в «Відкритому полі », і у них спостерігається 

високий рівень дефекації. Менш емоційні щури багато пересуваються, але мають низький рівень 

дефекації. Три групи щурів (капюшонові, чорні і дабл-рекс) після усіх видів стресу проявили 

зниження горизонтальної рухової активності. Усі чотири групи щурів проявили зниження 

вертикальної рухової активності. 

Висновок: Отже, одні й ті ж стрес-фактори по-різному впливають на щурів різних видів і ліній. Звідси 

можна зробити висновок, що генотип піддослідних тварин істотно визначає реакцію їх організму на 

стрес. Зроблений висновок узгоджується з результатами досліджень С.В. Попова [Попов 2011] та Н. 

Кука [Cook 2012], які показали на великому видовому матеріалі, що реакція тварин на стрес має 

видову специфіку. 
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Актуальність проблеми.  Протягом багатьох років, головним напрямком в медицині є вивчення 

реакції організму на вплив екстремальних факторів. Необхідність вивчення у сучасній екології 

досліджуваного питання про вплив електромагнітних полів на організм обумовлена тим, що протягом 

кількох останніх десятиліть рівень електромагнітного поля (ЕМП) в навколишньому середовищі виріс 

і навіть Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я був введений спеціальний термін, що 

підтверджує електромагнітне забруднення середовища. Система крові є однією з найбільш чутливих 

систем людського тіла. 

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження особливостей впливу статичних магнітних полів на 

еритроцити, зокрема на фосфоліпідні головки внутрішнього шару. До теперішнього часу всі методи 

діагностики носили інтегральний характер, що не забезпечувало до кінця об'єктивного результату 

досліджень. У зв'язку з цим, дана робота присвячена дослідженню і обґрунтуванню 

експериментальних даних впливу статичних магнітних полів на основні формені елементи крові -  

еритроцити. 

Матеріал і методи. Був проведений літературний огляд сучасних джерел останніх років. 

Результати. В багатьох експериментах по вивченню впливу поля на певні показники сталості 

внутрішнього середовища організму (формений склад крові) вказується на зниження концентрації 

гемоглобіну і гемокріта під впливом поля. У більшості випадків динаміка поведінки еритроцитів 

визначається властивостями мембрани. При цьому слід зазначити, що всі існуючі клітинні структури 

характеризуються однаковим будовою клітинної мембрани, що визначається матеріальним єдністю 

навколишнього світу.  Проведені дослідження про вплив статичного магнітного поля на 

еритроцитарні мембрани дозволяють зробити висновок, що даний об'єкт є чутливим до магнітного 

поля і еритроцит, так само як і будь-який мікробіологічний об'єкт, характеризується своїм магнітним 

профілем. Так само простежується залежність кількісних і якісних змін формених елементів крові від 

напруженості поля, експозиції, кратності впливу і фізіологічного стану організму.  
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Спостерігається збільшення аглютинації еритроцитів  свіжої крові при реакції ЕМП, у вигляді 

посилення утворень нещільних контактів еритроцитів, зчеплених поверхневими ділянками і легко 

реагують при невеликих напругах, що призводить до зниження концентрації гемоглобіну і 

гематокриту.  

Висновок. Результати клінічних досліджень показали, що тривалий контакт з електромагнітним 

полем у НВЧ діапазоні може призвести до розвитку захворювань, зміни функціонального стану 

серцево-судинної системи , зокрема індексу агрегації еритроцитів. Також, магнітні поля певних 

значень, здатні «стушувати» еритроцити , що дозволяє подолати тенденцію еритроцитів до злипання 

, таким чином збільшуючи їх робочу поверхневу енергію. Відносне магнітне поле може призвести до 

магнітного впорядкування еритроцита, збільшуючи його власний магнітний момент. Цей процес 

призводить до збільшення внутрішньої енергії і життєстійкості еритроцита. 

 

 

Агарков І. С., Стрижак Н. В., Таллер О. Ю. 
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Актуальність теми. Екологічна ситуація в регіонах України, особливо таких, де діє комбінація 

негативних факторів довкілля, що включає постійний радіаційний стрес, призводить до зниження 

адаптації організму, в першу чергу на рівні системи імунітету та нейроімуноендокринної системі в 

цілому, що проявляється підвищенням захворюваності серед населення. Крім того, одним із факторів 

негативної дії на організм є погіршення та деформація харчування. Це, в першу чергу, пов'язане з 

підвищенням частки рафінованих продуктів, дефіцитних по більш незамінним нутрієнтам, але 

утримуючих різні ксенобіотики (консерванти, барвники, смакові й ароматичні добавки і т.п.). У 

сучасних продуктах широко використовується зміна хімічного складу, збільшення техногенних 

домішок, генетично модифіковані компоненти, які негативно впливають на їх біологічну цінність. В 

результаті деформації харчування виникає потреба пошуку нових шляхів рішення його раціоналізації. 

Бджолине обніжжя є одним з цінних ресурсів незамінних білків, поліфенолів, ненасичених жирних 

кислот, біофлаваноїдів й інших корисних та біологічно активних речовин. Склад бджолиного 

обніжжя залежить від того, з яких рослин бджолами збирається квітковий пилок. В зв’язку з цим, 

цілющі властивості бджолиного обніжжя визначаються часткою тих чи інших рослин, пилок яких 

входять до складу бджолиного обніжжя. 

Метою дослідження було визначення складу бджолиного обніжжя збору заповідника «Кам’яні 

могили» Запорізької області. 

Матеріал та методи. Бджолине обніжжя збору заповідника «Кам’яні могили» Запорізької області, 

світлова мікроскопія, фотографування, порівняльний аналіз з відомими зразками бджолиного 

обніжжя за даними існуючих атласів. 

Результати. Попередньо отримані результати показали, що до складу бджолиного обніжжя 

заповідника «Кам’яні могили» Запорізької області входив пилок 7 видів рослин, але переважно 

реєструвався пилок кульбаби й соняшника, що разом мають: сечогінну, послаблюючу, жовчогінну та 

спазмолітичну дію. Отримані результати дозволюють зробити припущення про детоксикаційну 

спрямованість даного обніжжя.  

Висновки Отримані результити свідчать про певну перспективність наукової роботи щодо 

дослідження цілющих властивостей бджолиного обніжжя, представленого на ринку України. 
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Проблеми історичної лексикології традиційно перебувають у центрі уваги мовознавців. 

Дослідження шляхів розвитку, оновлення мови від найдавніших часів і до сучасного етапу –актуальна 

проблема лінгвістичних розвідок А.П. Грищенка, І.К. Білодіда, М.А. Жовтобрюха, але й зараз багато 

проблем етимологічного, семасіологічного характеру залишаються невирішеними. Мета статті 

полягає у з’ясуванні історичних шляхів поповнення української лексики словами на позначення 

частин обличчя. Спеціальних мовознавчих досліджень про походження цієї тематичної групи немає. 

Це зумовлює актуальність нашої розвідки. 

У словниковому складі української мови на позначення частин обличчя виділяють слова, що 

увійшли з попередніх періодів розвитку (індоєвропейської мовної єдності), власне українські та 

запозичені з інших мов. Найстаріші – слова індоєвропейського походження. Вони зазнали 

фонетичних, словотвірних, семантичних змін і наявні майже в усіх європейських мовах. Це назви: 

око, чоло, ніс, брова: праслов’янською – čelo; словацькою – čelo; російською – лоб; білоруською 

– кіраўнік. Слово око латиною –  oculus; німецькою – аuge; білоруською – вока. Слово ніс 

споріднене з пруським nozy; литовським – nósis; білоруським – нос. Індоєвропейська природа і у 

слова брова: сербохорватською –  ȍбрва; польскою – brew; білоруською – брыво.  

Значно менше в лексиці слів на позначення частин обличчя власне українських та 

запозичених. До власне українських відноситься слово вилиця. Дехто вважає, що воно утворене від 

кореня вил- (адже ця лицева кістка схожа на вилку); більш вірогідною видається думка мовознавців 

про походження слова від кореня лиц- (лице). Сербською – јагодица; словацькою  – lícne kosti; 

словенською – ličnice; польською – kość policzkowa; білоруською – скулы. До цієї ж групи, на нашу 

думку, відноситься і слово щелепа. Так, автор етимологічного словника, М.Фасмер пов’язує його 

походження зі словом щель (щіль). Польською – szczęk; словацькою – čeľuste; словенською – 

lovilec; сербською – вилица; білоруською – сківіца. Як бачимо, ці слова не мають явних ознак 

спорідненості. 

До запозичень з польської мови належить слово скроня: skroń; литовською – smilkinys; 

словенською – tempelj; словацькою – whisky; російською – висок.  

Огляд лексичного матеріалу переконує, що найбільше слів в українській мові на позначення 

частин обличчя індоєвропейського походження. Набагато менше – власне українських. Ми знайшли 

лише два (вилиця, щелепа). Унаслідок тривалої взаємодії із польським народом в українській лексиці 

з’явилося слово скроня. 
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Підвищений інтерес до англійської мови в Україні за останні десятиліття позитивно 

позначився на її інтеграції в глобальну світову науку, економіку та політику. В умовах стрімкого 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій вивчення англійської мови не тільки 

полегшується з одного боку, а й стає необхідною умовою для роботи у всіх сферах діяльності людини, 

а особливо медицині. У сучасному суспільстві володіння англійською мовою не просто дає 

можливість почувати себе впевнено в будь-якій точці планети або зробити успішну кар'єру, але і бути 

обізнаним про останні розробки різних лабораторій і науково-дослідних інститутів або при обміні 

досвідом на наукових конференціях. Тільки професіонал, який володіє спеціальної медичною 

термінологією, може врахувати всі нюанси в усному або письмовому викладі фактів і врятувати життя 

людини. 

У сучасному освітньому процесі тестування займає важливе місце і вимагає серйозного до 

себе ставлення. Вже протягом 10 років в нашій країні у медичних ВУЗах діє система ЄДКІ, першим 

етапом якого є англійський за професійним спрямуванням. Даний факт змусив студентів медичних 

ВУЗів більш серйозно й усвідомлено підійти до вивчення англійської мови. 

Для успішного оволодіння термінологічною лексикою і успішного складання 

кваліфікаційного іспиту протягом навчальних семестрів студенти повинні систематично виконувати 

домашні завдання, розвивати вміння у виділенні, аналізі та узагальненні найістотніших зв'язків між 

англійською мовою і спецпредмети. Навчання у вищому навчальному закладі передбачає 70% 

самостійної діяльності, а це значить, що, готуючись до певного заняття з англійської мови, студент 

повинен організувати і впорядкувати свою діяльність, розбивши час підготовки на кілька етапів 

протягом всього часу між заняттями. Наявність тестових завдань за останні 10 років дозволяє 

студентам, які серйозно відносяться до навчання і якості одержуваних знань, цілеспрямовано 

тренуватися в процесі багаторазового повторного рішення тестових завдань. Студенти не обмежені в 

часі і мають можливість звернутися до літератури за повторенням. Виділення вузькоспеціалізованих 

питань із загальної маси тестових завдань сприяє більш ефективному запам'ятовуванню термінології 

та поглибленому розумінню певного предмета на початковому і наступних етапах вивчення іноземної 

мови за професійним спрямуванням. Набувши відповідних знань, умінь та навичок, студент може 

займатися самоконтролем, перевіривши себе в умовах, максимально наближених до реального 

тестування. 

У підсумку можна сказати, що мотивація і самоорганізація студентів разом із використанням 

інноваційних технологій на заняттях з англійської мови в медичних ВУЗах підвищує рівень 

успішності на кваліфікаційному іспиті. 
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Актуальність. Пробіотики - живі мікроорганізми, які при введенні в адекватній кількості, надають 

позитивний ефект на здоров'я організму хазяїна. За даними Симаненкова В.І. та інш., 2012, 

механізм дії пробіотиків при запальних захворюваннях кишківника множинний і може включати: 

пригнічення росту патогенних мікроорганізмів; поліпшення бар'єрної функції епітелію і слизової 

оболонки; імунорегулюючу дію; зменшення секреції протизапальних цитокінів  

Метою роботи був аналіз сучасної літератури, щодо теоретичних перспективних підходів 

підвищення ефективності лікування такої тяжкої хворобия, як  виразковий коліт. 
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Матеріал та методи. Когнітивний та бібліосемантичний 

Результати. В експериментальних роботах було продемонстровано, що застосування пробіотиків 

здатне як запобігати розвитку коліту, так і зменшувати активність запальних процесів в товстій 

кишці (Kennedy R.J, 2000, Mallon P. et al., 2007). У тварин з експериментальним колітом на тлі 

пробіотичної терапії було встановлено значне поліпшення бар'єрної функції слизової оболонки 

товстої кишки, що оцінювалося по зменшенню кількості циркулюючих антитіл до ендотоксинів і 

зменшення проникності кишкової стінки (Rembacken B.J. 1999, Shanahan F. ,2001). У ряді робіт 

було показано, що пробіотики здатні покращувати імунологічний бар'єр слизової оболонки товстої 

кишки, переважно за рахунок збільшення синтезу секреторного IgA. Також встановлена здатність 

пробіотичних препаратів знижувати запалювальні процеси шляхом пригнічення виробітку IL 4 

(Campieri M., Gionchetti Р., 1998, Dugas B.). Використання пробіотиків на основі біфідо- і 

лактобактерій дозволяло знизити рівень експресії протизапальних цитокінів TNF-α і IL-8 (Mallon 

P. et al., ). За клініко-експериментальними даними  (Симаненков В.И.и др., 2012) пробіотичний 

штам E. coli Nessle може бути еквівалентний препарату мезасалазіну в підтримці ремісії 

виразкового коліту, так як призводить до зниження запалювального процесу  на слизовій оболонці 

товстої кишки. Поєднанння пробіотиків з вуглеволокнистими та гранульованими сорбентами 

вітчизняної розробки: «АУТ-МІ», «СКН-2К» і «СКТ», «Карболайн», дає можливість знизити 

інтоксикацію, посилити репаративні процеси виразки. Вказані сорбенти утворюють колоїдні 

розчини, всмоктують токсини виразок, перешкоджають подразненню чутливих нервів, механічно 

захищають слизову оболонку і зменшують всмоктування різних речовин. 

Висновки Проведений аналіз літератури свідчить про перспекивність поеднанння пробіотиків й 

сорбентів в лікуванні виразкового коліту основного захворювання, стабілізуючи медикаментозно 

індукованою ремісією основного захворювання. 
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У сучасних умовах глобалізації найважливішою рисою медичного дискурсу є поширеність 

медичних знань. З метою досягнення прогресу фахівці діляться результатами наукових досліджень з 

іноземними колегами, що обумовлює зростаючу потребу в медичному перекладі високої якості. 

Звернення фахівців до вивчення онкотермінології зумовлене інтенсивним розвитком медичної науки 

та виникненням нових термінів, а також необхідністю їхнього уточнення, виключенням синонімів та 

їх заміна більш точними термінами.  

Мета даної роботи - ознайомлення з проблемою перекладу медичної онкологічної термінології 

українською мовою. .  

Дослідження проводилося на матеріалі тексту керівництва з лікування пухлино подібних 

утворень у жінок, представленого на сайті Королівського коледжу акушерів і гінекологів 

Великобританії. В ході роботи використовувалися двомовні і тлумачні словники англійських та 

українських мов. 

Розглянемо на конкретному прикладі проблему перекладу медичної термінології. 

Проаналізуємо речення: It is also important to note that CA-125 is primarily a marker for epithelial ovarian 

carcinoma and is only raised in 50% of early stage disease.  

Термін «ovarian carcinoma» можна перекласти українською мовою двома способами: 

«карцинома яєчника» і «рак яєчника». Поняття «карцинома» визначається як різновид злоякісної 

пухлини, що утворюється з епітеліальної тканини органів [1]. Таким чином, карцинома є різновидом 
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захворювання. Слово має давньогрецький корінь (καρκίνωμα - «краб»), оскільки, відповідно до 

джерела, коли даний вид пухлини був вперше досліджений Гіппократом, він нагадав йому краба. 

Наступний варіант перекладу – «рак яєчника» - є калькою англійського слова cancer (рак). Термін рак 

тлумачиться як «злоякісна пухлина зовнішніх або внутрішніх органів людини або тварини» [2]. Таким 

чином, терміни «рак» і «карцинома» співвідносяться як гіперонім і гіпонім. В даному прикладі є 

прикметник епітеліальний, яке вказує на те, що пухлина розвивається з епітеліальних тканин, що, в 

свою чергу, свідчить про карциному. Отже, використовувати обидва слова - епітеліальний і 

карцинома - представляється надлишковим, тому даний фрагмент можна перевести наступними 

способами: карцинома яєчника або епітеліальний рак яєчників. 

В ході роботи з медичними текстами ми розглянули специфіку перекладу англійської 

термінології, елементи якої часто багатозначні і вимагають глибоких знань у відповідній області. В 

ході дослідження автор звертався до двомовним, етимологічним і тлумачних словників, а також 

медичних енциклопедій. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що поле медичної 

термінології ускладнюється розширенням міжнародного співробітництва та тенденціями до 

глобалізації. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність дослідження медичної термінології в її різних 

аспектах, у тому числі і онкології. 
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Актуальність: Щорічно в світі більше 15 мільйонів чоловік переносять інфаркт головного мозку (або 

ішемічний інсульт), який є основною причиною летальності і важкої інвалідизації. В наш час методи 

нейровізуалізації є провідними, так як вони дозволяють глибоко і тонко оцінити ступінь пошкодження 

тканини мозку при церебральному інсульті. 

Мета: Довести важливість використання методів нейровізуалізації в клінічній діагностиці інфаркту 

головного мозку 

Методи: Проведено аналіз ранньої діагностики і патофізіологічних змін у хворих на ішемічний 

інсульт. Враховувалися такі характеристики ранньої діагностики гострого інсульту: ранні 

діагностичні та патофізіологічні ознаки гострого інфаркту мозку, час проведення комп'ютерної 

томографії (КТ) від початку захворювання, наявність або відсутність вогнища за даними томографії, 

надійність методів КТ і магнітнорезонансної томографії (МРТ). 

Результат: З усіх методів нейровізуалізації провідною є мультиспіральна КТ. Вона дозволяє 

визначити характер, локалізацію, величину інфаркту мозку, дає можливість чіткої диференціації 

свіжого крововиливу в мозок від гострої ішемії, дозволяє ідентифікувати механізм інсульту, 

відповідно визначити прогноз захворювання. Свіжий інфаркт мозку можна візуалізувати в 50% 

випадків протягом перших 6 годин від початку інсульту. Згідно з даними міжнародних досліджень, 

відсоток візуалізації інфаркту мозку при проведенні дослідження в період 24-48 годин від початку 

інсульту вище, ніж при більш пізніх строках проведення КТ. Приблизно в 80% випадків КТ мозку 

виявляє зону зниженої щільності, клінічно відповідну інфаркту мозку, протягом першої ж доби після 

початку захворювання. При інсульті досить часто спостерігаються локальні або дифузні порушення 

мозкового кровотоку у віддалених від інфаркту зонах. Ці ураження можуть бути минаючими, але 
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впливають на результат захворювання, і не будуть виявлені при КТ. В даному випадку велике 

визнання отримала МРТ. За допомогою МРТ можна оцінити фізико-хімічні, патофізіологічні процеси 

всього головного мозку в цілому або його окремих структур, провести функціональні дослідження 

мозку, засновані на зміні локальної активності, отримати серію тонких зрізів, зображення в будь-якій 

площині і виконувати тривимірні просторові реконструкції досліджуваної області.  

Висновок: Важливою відмінністю КТ від МРТ є швидкість діагностики, що особливо актуально, 

враховуючи дефіцит часу для проведення тромболітичної терапії в найгострішій стадії інфаркту 

головного мозку. Таким чином, найбільш інформативним є спільне використання КТ і МРТ 

діагностики з урахуванням чутливості і специфічності нейровізуалізації в залежності від тимчасового 

чинника і патофізіологічних процесів, що відбуваються. 
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Актуальність теми. Кривошия-стан, візуальним проявленням котрого є постійний нахил та поворот 

голови в одну сторону. У зв’язку з статичністю неправильного положення голови, можуть 

змінюватись форма структур шиї, в тому числі положення артерій, нервів та шийного відділу 

хребтового стовпа.  

Ціль дослідження. Вивчити види кривошиї в залежності від структур, зміни котрих провокують 

виникнення даної патології. 

Матеріал і методи. Огляд медичної літератури. 

Результати дослідження. Причини кривошиї криються в порушені властивостей, що відповідають 

за вертикальне положення шиї. До них відносяться наступні: 

1. Міопатії, в основі котрих лежать дефекти розвитку м’язів, відповідальних за повороти та нахили 

голови. Великий вплив на ці функції здійснюють: груднинно-ключично-соскоподібний м’яз, 

трапецієподібний та ремені м’язи голови та шиї, остистий м’яз голови, поперечно-остистий, 

міжпоперечні і міжостьові м’язи. 

2. Хребці шийного відділу хребетного стовпа, котрі можуть втрачати нормальну форму, що 

безпосередньо приведе до порушення взаємної конфігурації суміжних поверхонь тіл хребців, а 

також верхніх та нижніх суглобових відростків. Це приведе до порушення формування 

відповідних суглобів. 

3. Зміна тугості натягу повздовжніх, жовтих, міжпоперечних та міжостьових зв’язок, що сприятиме 

на жорсткість фіксації хребців. 

4. Порушення іннервацій м’язів, котре спроможне привести до неадекватної роботи даних утворень, 

шляхом створення патологічного напруження. Його можна розділити на два види: церебрального 

походження (ураження мозочка, яке супроводжується неадекватним утримання несвідомого 

м’язового тонусу) та рефлекторного (скорочення певної групи м’язів в ході участі останніх у 

рефлекторній відповіді на подразнення). 

5. Порушення кожного покрову (великі рубцювання після опіків). 

6. Компенсаторна кривошия – свідома зміна нахилу голови з метою компенсації сенсорних порушень 

при захворюванні середнього вуха, зорового аналізатору та при специфіці деяких професій. 

Висновки. У цілому, кривошия спричиняє кисневе голодування головного мозку через патологічне 

розташування артерій, що може суттєво уповільнити розвиток дитини, а також порушити соціальні 

аспекти дорослої людини. Найбільш частіш кривошия діагностується у новонароджених дівчаток, в 

більшості випадків правостороння. В 85% випадків спостерігається повне видужування. Процент 

екстрено госпіталізованих дітей з гострою кривошиєю становить 7,4. У 8,1% випадків кривошия 
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зустрічається у дітей ясельного віку, в 16,9%-у дошкільнят, в 33,7%-у молодших школярів, в 41,3%-у 

старших школярів. 70% всіх кривоший, що було діагностовано, доводиться на зимово-весняний 

період. 
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Аконіт – це рід рослин родини жовтецевих. В Україні поширені 17 видів цієї рослини, 

більшість –  у Карпатах і Прикарпатті. Рослини роду аконітів отруйні, всі її частини містять алкалоїд 

аконітин, небезпечні в цих рослинах навіть пилок, нектар і мед бджіл. Отрута легко проникає крізь 

шкіру, що може викликати отруєння, як дітей, так і дорослих.  

Актуальність цього дослідження полягає в тому, що деякі види аконіту й досі становлять 

небезпеку при неправильному використанні: аконіт входить до складу рецептів народної медицини, 

що є дуже небезпечним через високу ймовірність отруєння.  

Метою дослідження – виявити вплив отруйної речовини на організм людини та 

проаналізувати фармацевтичні препарати, що використовують аконітин, як діючу лікарську 

речовину. 

 Ці препарати використовують при невралгії та ревматизмі. Аптеки та магазини здорової їжі 

пропонують різні форми препаратів у формі порошку, у вигляді мазі, а також настоянки. Летальна 

доза аконітину при парентеральному введенні становить 4 мг, проте смерть може наступити і від 

введення 1 мг. Зареєстровані також випадки отруєння при зовнішньому використанні 50 – 80 мл 

настоянки. Перші ознаки отруєння з'являються в проміжку від декількох хвилин до 2 годин після 

прийому отрути всередину або на шкіру. Зазвичай смерть настає в проміжку від 0,5 до 5 годин від 

моменту прийому настоянки. Більшість мазей або лосьйонів, виготовлених з додаванням аконіту для 

зовнішнього застосування, містять концентрацію трави 1,3 %. Використання цих препаратів повинно 

бути обмежено, так як аконітин може всмоктуватися через шкіру і викликати токсичні симптоми. Він 

швидко розкладається в організмі, метаболіти з організму виділяються з сечею. 

Симптоми отруєння свіжим аконітом, а також його фармацевтичними формами включають 

коліки, оніміння язика й ротової порожнини, нудоту, блювоту, задуху, слабкий і переривчастий пульс 

і холодну липку шкіру. У випадках сильного отруєння, аконіт може викликати екстремальні 

симптоми, які включають сильний біль, параліч, сплутаність свідомості, судоми і серцеву 

недостатність.  

В лабораторних умовах за допомогою реакції з перманганатом калію було виявлено  наявність 

аконітину в деяких лікарських засобах. На предметне скло було нанесено кілька крапель 

хлороформного розчину досліджуваної сировини і випарено. До сухого залишку було додано 1 – 2 

краплі 1 % розчину сірчаної кислоти, а потім краплю 1 % свіжовиготовленого розчину перманганату 

калію. Через 10 – 20 хвилин з'явилися червоно-фіолетові кристали, що засвідчило наявність аконітину 

в досліджуваному зразку. 

Отож, незважаючи на досить широке застосування алкалоїдів в сучасній терапевтичній 

практиці, їх потенційні можливості не розкриті повною мірою. Алкалоїди можуть як надавати 

лікувальні властивості, так і нашкодити людині при їх неправильному використанні. 
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Актуальність. Вітаміни – життєво необхідні компоненти їжі, що переважно вміщують азот. Вони не 

мають енергетичної цінності але відрізняються високою фізіологічною активністю і виконують 

важливі біологічні функції. Вітаміни мають виражену неспецифічною дію і істотно впливають на 

функції різних органів та систем, беруть активну участь в обміні речовин, надають різносторонній 

регулюючий ефект на життєдіяльність організму, підвищують працездатність, підсилюють опірність 

організму до різних шкідливих чинників. Основними функціями вітамінів є антиоксидантна і 

коферментна. Властивості  вітамінів щодо впливу на систему імунітету відкриті зовсім нещодавно й 

продовжують досліджуватись. Особливо інтенсивно щодо імунологічних властивостей сьогодні 

вивчаються  вітаміни, які мають антиоксидантну активність.  

Метою роботи було дослідження впливу вітаміннів групи А, Е, С на показники системи імунітету 

людини за даними сучасної наукової літератури. 

Матеріал та методи. Когнітивний, бібліосемантичний. 

Результати. Аналіз дослідження літературних джерел показав значний вплив вітамінів- 

антиоксидантів – А, Е, С на функціонування системи імунітету. 

Так, встановлено, що вітамін А при наявності прозапальних цитокінів збільшує ДНК-

зв'язуючу активність ядерного фактора каппа B , в дендритних клітинах, підсилює експресію 

головного комплексу гістосумісності II типу, викликає дозрівання й диференціацію дендритних 

клітини незрілих в зрілі, посилює антиген-специфічну Т клітинну відповідь. Отримані дані свідчать 

про те, що дефіцит вітаміну А, в першу чергу, призводить до порушення імунного захисту слизових 

оболонок. Це призводить до підвищення частоти розвитку інфекцій дихальних шляхів і шлунково-

кишкового тракту, зростає відсоток смертності від цих захворювань. Виявлені дпні щодо здатності 

вітаміну С стимулювати проліферативну активність Т -і B-лімфоцитів, однак ці дані вимагають 

підтвердження в подальших дослідженнях. Призначення хворим вітаміну С в дозі 1 г/день протягом 

75 днів призводить до достовірного підвищення вмісту в плазмі IgA, IgM і C-3 компонента системи 

комплементу. Дефіцит вітаміну С веде до зростання частоти простудних захворювань. І навпаки, 

якщо пацієнтам з застудними захворюваннями вводити вітамін С, у них спостерігається зменшення 

тяжкості захворювання й більш швидке одужання.  

 Вітамін E грає важливу роль в процесі диференціювання T-клітин в тимусі. Вітамін E 

стимулює відновлення тимуса після рентгенівського опромінення. Ці результати говорять, що вітамін 

E - важлива речовина для підтримки імунної системи, особливо в літньому віці. При дефіциті вітаміну 

Е, більшість параметрів імунної функції мають тенденцію до послаблення, що проявляється 

збільшенням частоти інфекційних хвороб і пухлин. Додавання вітаміну Е в раціон сприятливо 

впливає на імунітет. Так, ослаблений клітинний імунітет при старінні або СНІД помітно поліпшується 

при додаванні високих доз вітаміну Е. 

Результати досліджень свідчать про те, що вітаміни А, Е, С можуть бути з ефективністю 

використані для впливу на функціонування імунної системи, детоксикації організму, поліпшенню 

якості і продовженню життя. 

Висновки. Дослідження впливу вітамінів на функціонування імунітету на сьогодні є надзвичайно 

актуальним напрямом наукових досліджень, що віддзеркалюється публікаціями наукової літератури. 

Приймаючи до уваги роль окремих вітамінів – антиоксиданів в імунній відповіді, цікавим є 

дослідження їх комплексної дії на систему імунітету. 
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Актуальність теми: Імунологія є відносно новою наукою. Багато феноменів системи імунітету 

невідкрито та не досліджено. Однією з недостатньо вивчених ланок є взаємодія в 

психонейроімуноедокринній системі регуляції й, зокрема системи в клітинній ланці системи 

імунітету, елементи якої є одночасно й елементами системи крові. Цитоморфологічні дослідження 

пулів лейкоцитів при різних патологіях в динаміці процесу є перспективним методом дослідження 

взаємозв`язків клітинної ланки в системи неспецифічної резистентності та імунній системі 

Мета дослідження: виявити залежність між різними популяціями лейкоцитів периферичної крові у 

військових при гострих респіраторних захворюваннях. 

Матеріал та методи дослідження : Поведено  дослідження цитоморфології та взаємозв`язків пулів 

лейкоцитів периферичної крові 48 військових в динаміці ГРЗ, які знаходились на лікуванні у 

військовому шпиталі. Отримані дані піддавались статистичній обробці методами кореляційного 

аналізу. 

Результати дослідження. Отримані дані досліджень свідчать про різноспрямовані кореляційні 

залежності показників популяцій клітин системи  імунітету  у військових при гострих респіраторних 

захворюваннях. Так, тісний прямий зв'язок існує між вмістом лейкоцитів та вмістом нейтрофілів 

(0,91), між лейкоцитами та сегментоядерними нейтрофілами (0,92), між лейкоцитами та 

паличкоядерними нейтрофілами (0,7), між гранулоцитами та сегментоядерними лейкоцитами (0,99), 

між гранулоцитами та паличкоядерними лейкоцитами (0,72) Встановлена середня тіснота зв’язку між  

сегментоядерними нейтрофілами та явищем адгезії (0,53). Це свідчить про основне функціональне 

значення пулів нейтрофілів у розвитку захворювання. 

Встановлений прямий зв'язок середньої тісноти між вмістом лімфоцитів та еозинофілів. (0,62), що 

може вказувати на наявність можливої гіперчутливості у частини хворих, і, щ це грає роль в патогенезі 

даного захворювання. 

Висновки. Доведена можливість використання цитоморфологічного аналізу як додаткового критерію  

при вивчення взаємозв`язків пулів клітин імунної системи при різній патології, а також як 

діагностичних критеріїв розвитку захворювання. Отримані результати свідчать про необхідність 

подальших більш глибоких досліджень. 

 

 

Болграбська А.І. 

ПРОБЛЕМА СИНОНІМІЇ ПРИ ПЕРКЛАДІ  МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

Донецький національний медичний університет 

м.Лиман,Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

зав. кафедрою – д. філ. н., проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник - к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

У сучасному світі відбувається активний міжнародний  обмін у сфері медицини та охорони здоров’я. 

У зв’язку з цим, актуального значення набуває виконання якісного перекладу медичної літератури, 

особливо правильного перекладу вузькоспеціальних термінів. 
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Мета даного дослідження - виявлення специфіки та проблем перекладу медичних термінів, які 

використовуються як синоніми, українською мовою. 

Об’єкт дослідження-медична термінологія в медичних текстах різного типу. 

Аналіз літератури з теми дослідження дозволив виявити наступні проблеми: 

1.Розходження в класифікації та номенклатурі різних органів та систем. 

2. Синонімія термінів.  

3. Переклад у  не зафіксованих у словниках абревіатур. 

4. Широке застосування латинської мови. 

При  роботі з медичними текстами виявлено,що медична термінологія відображає певну наукову 

класифікацію,яка прийнята в даній сфері медицини. Окрім того,так як мова медицини 

інтернаціональна, більшість термінів мають грецьке та латинське походження, їх звучання на різних  

мовах ідентичне. 

В результаті аналізу медичних термінів було встановлено,що вони складаються з : 

 слів-термінів (наприклад: кома, абстиненція,  фенілкетонурія, перикард, лапаротомія, 

пневмоторакс, анемія, лейкопенія); 

 термінів-епонімів (двох чи трьох чи багатокомпонентних). Наприклад: -  хвороба Паркінсона, 

синдром Вольффа-Паркінсона-Уайта тощо; 

 абревіатур і різного роду скорочень ( наприклад: HIV-ВІЛ, EDTA- ЕДТК ). 

Особливу складність для медичних перекладів складає проблема синонімів. Наприклад, цілим рядом 

синонімів позначається слово «хвороба» : «disease», «illness», «disturbance», «disorder», «trouble». В 

англійській анатомічній термінології одна й та ж структура може позначатися словами греко-

латинського та англійського походження. Наприклад, слово  «стравохід» : з грецької «esophagus», з 

англійської «gullet». Або мається тільки грецизм (латинізм) без англійського еквівалента : «stomach» 

- «шлунок», «peritoneum»- «очеревина». Наприклад, живіт – belly (англ.), але abdominal - черевний. 

При перекладі англомовних медичних текстів треба звернути уваги на те,у якому стилі написаний 

текст – художньому чи науковому. Це частково вирішить проблему використання термінів з 

синонімічним значенням. Наприклад, у науковій медичній літературі термін зап’ясток вживається як 

«carpe», а у художній як «poignet» (вживається у просторіччі та розмовній мові). 

Отже, урахування аудиторії, якій призначений переклад, а саме – фахівцям чи звичайним читачам, 

дозволить правильно обрати відповідний термін із синонімічного ряду.  
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наук. керівник - к. мед. н., асист. О. В. Граніна 

 

Актуальність. Сьогодні вплив навколишнього середовища та спосіб життя значною мірою впливає 

на організм людини. В України часто реєструються випадки захворювань підшлункової залози та 

дванадцятипалої кишки, тому тема морфо- функціональної анатомії аркад 

підшлунководванадцятипалих артерій є дуже актуальною. 
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Мета. Метою нашої роботи є забезпечення кращого розуміння того, як «подвійні» судинні аркади, на  

відмінність  від інших кишкових крайових судин, розвиваються в дійсності. 

Матеріал і методи. Нами було досліджено 50 трупів різного віку і статі. У ході роботи нами було 

використано метод морфометрії та препарування. 

Результати. В результаті дослідження було виявлено, що конфігурація артерій 

панкреатодуоденальної області складається з ряду крайових судин: передня верхня 

підшлунководванадцятипала артерія, передня нижня підшлунководванадцятипала артерія, а також  

прямі судини.  

 Приблизно у 80% досліджуваних віком від 20 до 60 років було відмічено, що до дорсальної частини 

підшлункової залози кров постачається за допомогою задньої верхньої підшлунководванадцятипалої 

артерії, а  до вентральної частини підшлункової залози кров постачається передньою верхньою 

підшлунководванадцятипалою артерією. Ідентифікація дорсальних і вентральних зачатків 

підшлункової  залози з використанням гістологічних зразків,отриманих від   дорослих і плодів 

проводилася за допомогою імуногістохімічних досліджень поліпептидів підшлункової залози, а 

результати дозволили створити концепцію сегментектомії при операціях на головці підшлункової 

залози. Але конфігурація артерій не була досліджена. Також, було описано ембріогенез судин області 

головки підшлункової залози і дванадцятипалої кишки. 

 У абсолютно всіх пацієнтів різного віку та статі (100%) спинний  зачаток підшлункової залози 

оточується або поєднується  з вентральним зачатками на 13-16 тижнях ембріогенезу.  Таким чином, 

обидві артеріальні аркади прикріпляються до дорсального зачатку. 

Окрім цього, у 97% досліджених вміст печінководванадцятипалої зв’язки  перетинає верхню сторону 

воротаря шлунку, а також, праву печінкову артерію, що виходить з верхньої брижової  артерії і  

проходить вздовж верхньої частини головки підшлункової залози, що являється нормою. І лише у 3% 

печінководванадцятипала зв’язка перетинає не верхню, а нижню сторону воротаря шлунку, інші 

показники – однакові. Артеріальна аркада, що відповідає заднім підшлунководванадцятипалим 

артеріям, охоплює верхню частину головки підшлункової залози, тоді як інша аркада, що відповідає 

переднім підшлунководванадцятипалим артеріям, охоплює її нижню частину. Топографічна анатомія 

підшлунково-дванадцатипалої кишки, а також печінково-двенадцатипалої зв’язки  плода сильно 

відрізняються  від анатомії  дорослих.  Таким чином, на більш пізньому етапі розвитку (більше  ніж 

30 тижнів) подальше обертання дванадцятипалої кишки вздовж горизонтальної осі, є необхідним для 

переміщення воротаря шлунку вище і зміни положення головки підшлункової залози.  

Висновок. Передислокація верхньої та нижньої артеріальної аркад в кінцеве положення, може  

викликати зміни в паренхімі головки підшлункової залози. 

 

 

Боцула А. С., Лиходеєв Д. В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЗУВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ПРЕПАРАТУ «ТІОПЕНТАЛ» У 

РУДОВОЛОСИХ ПАЦІЄНТІВ 
Донецький національний медичний університет  

м. Кропивницький, Україна 

кафедра фармації та фармакології  

зав. кафедрою – д. фарм. н. В. М. Хоменко 

наук. керівник – асист. Ю. Є. Шиморова, асист. І. В. Кириченко 

 

Актуальність теми: З кожним роком фармакологи та практичні лікарі приділяють все більше уваги 

фармакогенетичним факторам, що обумовлюють особливості реакції людини на лікарський засіб. 

Одним з прикладів генного поліморфізму є рудоволосі пацієнти (в середньому – 4% від усього 

населення планети).  Беручи до уваги, що в світі це 301,2 млн. чоловік, а особливості використання 

лікарських засобів у таких пацієнтів є недостатньо вивченими, це питання стає все більш актуальним.  

Метою дослідження є:1)Аналіз літературних джерел за темою «Особливості дозування засобів для 

наркозу у рудоволосих пацієнтів». 2)Аналіз дозування та безпеки застосування препарату « 

Тіопентал» при судомному стані у рудоволосих пацієнтів. 
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Результати: В ході аналізу літературних джерел встановлено пряму залежність між рудим кольором 

волосся та потребою в більш високих дозах засобів для наркозу (внаслідок зменшення кількості β-

ендорфіну, що відповідає за формування больового порогу організму).  

У відділенні «Анестезіології та реанімації» КЗ Міської лікарні швидкої допомоги №4 

м. Кропивницький, в період з 15.08.2018р. до 04.02.2019р. під наглядом знаходилися 10 пацієнтів з 

рудим кольором волосся (досліджувана група, середній вік - 40р.,середня маса –78кг),та 10 пацієнтів 

з русявим та темним кольором волосся (контрольна група,середній вік – 44р.,середня маса-76кг) з 

судомним станом, при якому використовували  засіб для наркозу «Тіопентал». Вводили спочатку дозу 

препарату з розрахунку 1,4 мг/кг (ефективне дозування для пацієнтів контрольної групи), а при 

відсутності терапевтичного ефекту(пацієнти досліджуваної групи), дозу титрували до припинення 

судом (в середньому ефективна доза становила 1,7 мг/кг). Після введення препарату, у рудоволосих 

пацієнтів спочатку спостерігався терапевтичний ефект (припинення судомного стану),а через кілька 

секунд - різке пригнічення дихального центру,падіння АТ та втрата свідомості. 

Різниця в дозуванні похідного барбітурової кислоти препарату «Тіопентал» між досліджуваною та 

контрольною групами становить приблизно 21,43%. Ця різниця є достатньо великою, аби спричиняти 

ускладнення після застосування наркозного засобу у 100%  пацієнтів досліджуваної групи, але поряд 

з тим, лише в такому дозуванні спостерігається терапевтична дія препарату у рудоволосих пацієнтів. 

Висновок:1. В ході дослідження підтвердилась необхідність збільшення дози  засобу для наркозу 

«Тіопентал»  у рудоволосих пацієнтів. 2. При збільшенні дози, анестезіологу потрібно бути готовим 

до небезпечних  ускладнень. 3. Є потреба в подальшому вивченні питання розрахунку ефективної та 

безпечної дози засобів для наркозу у рудоволосих пацієнтів. 

 

 

Бреус І. В. 

ТЕРМІНИ-ЕПОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 2 

зав. кафедрою — к. філол. н., доц. Р. І. Стецюк 

наук. керівник — к. філол. н., доц. Р. І. Стецюк 

 

Актуальність: Медичні епонімічні терміни є важливою складовою медичної лексики. Вживання 

епонімів дозволяє дипломованому лікарю підвищувати свій професійний рівень, адже в епонімі – 

частина історії та культури, що творилися протягом століть великими сподвижниками медичної галузі 

знань, починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Деякі терміни-епоніми краще 

запам`ятовуються, бо викликають асоціації з уже знайомими образами і поняттями, інші – навпаки 

вимагають від лікаря додаткових знань у суміжних сферах (історії, літературі, культурі, міфології). 

Знання походження терміна допоможе краще зрозуміти його значення, сприяє підвищенню 

інтелектуального рівня медика, обізнаності та ерудованості особистості, збагачує світогляд, сприяє 

розвитку культури мовлення. 

Мета: Аналіз епонімічної складової у медичній термінології, обґрунтування застосування епонімів у 

професійній мові студентів та лікарів як способу збереження культурно-історичних знань, вивчення 

способів словотворення термінів та їх структурно-семантичних і функціонально-стилістичних 

властивостей. 

Матеріал та методи: Проаналізовано терміни-епоніми з латинськомовної анатомічної та клінічної 

термінології,  проведено огляд літературних джерел. 

Результати дослідження: Медицина має багату епонімічну традицію. Перші епонімічні терміни 

з`явились в мові медицини ще за часів Античності, а більш активно власні назви почали вживатись в 

епоху Відродження. В мовознавстві вважають, що механізмом формування термінів-епонімів є явище 

метонімічного переносу. 

 У класифікації епонімів розрізняють міфоніми і реалоніми. Перші, у свою чергу, поділяються 

на теоніми і топоніми. Теоніми – власні назви божеств в античному пантеоні (morbus Heracleus – 
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гераклова хвороба, епілепсія; cornu Ammonis – ріг Аммона, скронева частка мозку тощо). Топоніми – 

власні назви міфологічних об`єктів і місцевостей (lethargia – стан, схожий на сон – від міфічного 

«Лета» - річка забуття в підземному царстві Аїда, хто пив цю воду забував усе тощо). До другого виду 

(реалонімів) відносяться антропоніми – власні назви, що ідентифікують людей. Сюди належить 

більшість медичних термінів-епонімів. 

  За підрахунками, в неврології на долю термінів-епонімів припадає до 30% від загальної 

кількості термінів. Більшість з них отримали своє походження від прізвищ науковців та лікарів, які 

вперше досліджували дану проблему. Наприклад, хвороба Рейно (французький лікар Рейно), острівці 

Лангерганса (німецький патанатом Пауль Лангерганс 1869) тощо. Є епоніми, що утворені з двох 

прізвищ, так як дану проблему досліджували вчені разом або відкрили одночасно незалежно один від 

одного. Наприклад: хвороба Іценка-Кушинга (американський нейрохірург Гарві Кушинг 1912 р. та 

наш співвітчизник Микола Іценко 1924 р.). Є епоніми, що відображують місце дослідження явища. 

Наприклад, хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) мала спалах в містечку Олд-Лайм (штат Коннектикут, 

1975р.). 

 Значний відсоток в анатомічній термінології складають словосполучення, до складу яких 

входять епоніми, що мають один прізвищевий компонент, наприклад: клинуватий канал (Відія), 

овальний отвір (Везалія). Є епоніми, які мають два прізвищевих компоненти, наприклад: пазушно-

передсердний вузол (Кіса-Флека). Існують також епоніми із трьома прізвищами, наприклад: додаткове 

ядро окорухового нерва (Якубовича, Едінгера, Вестфаля). 

Висновок:  Проведене дослідження свідчить про те, що епонімічні терміноелементи мають право на 

існування і застосування в науковій та практичній діяльності лікарів. Вони викликають асоціації з уже 

знайомими образами, що сприяє їх кращому запам`ятовуванню студентами-медиками. 

 

 

Бугай І. В. 

ВПЛИВ НІТРИТІВ НА ДИТЯЧИЙ ОРГАНІЗМ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії №2 

зав. кафедрою – к. хім. н., доц. Л. К. Святенко 

наук. керівник - А. В. Костів 

 

Актуальність теми: Складний екологічний стан в Україні спричинений забрудненням харчових 

продуктів та вод токсичними речовинами. Одними з них є нітрити, які надходять в організм з їжею та 

водою, що призводить до розвитку патологічних змін. Особливо шкідливі нітрити для немовлят, дітей 

3-7 років, вагітних. При надходженні в кров нітрити можуть викликати метгемоглобінемію та 

порушення клітинного дихання, що впливає на метаболічні процеси організму. Токсична дія нітритів 

пов’язана з зниженням активності ферментів, які приймають участь в окисно-відновних реакціях. Це 

явище викликає в організмі дитини стан гіпоксії з відповідними її проявами: порушення діяльності 

ендокринних залоз, серцево-судинної та нервової системи. Нітрити негативно впливають на організм 

вагітної жінки та плоду, знижуючи  показники його життєдіяльності. Ці сполуки проникають через 

гематоплацентарний бар’єр. Якщо мати вживала багато продуктів харчування  насичених нітритами, 

то у новонародженої дитини вміст нітритів і метгемоглобіну буде збільшений - розвивається гемічна 

гіпоксія. У крові малюків збільшується концентрація білірубіну і спостерігається стало виражена 

«жовтяниця новонароджених». У новонароджених насичення токсичними речовинами відбувається 

при вживанні продуктів чи сумішей приготованих у воді з високим вмістом нітритів. 

Мета дослідження: виявити та всебічно оцінити стан поверхневих вод Побужжя, що 

використовується в якості питної води задля попередження захворювань пов’язаних з надлишком 

нітритів у воді. 

Матеріал і методи. В якості матеріалу для дослідження були взяті проби природної води Побужжя з 

чотирьох струмків, трьох джерел, а також, в якості порівняльної проби з о. Мигійське та р. Південний 
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Буг. Використовуючи титрометричний метод аналізу та прилад Нітромір Н-405 для виміру вмісту 

нітритів у питній воді .  

Результати дослідження: Виявлено, що за вмістом нітритів жоден із показників не відповідає ГДК 

(50 мг/дм3). У деяких пробах спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації в 4 

рази. У зонах споживання води з високим вмістом нітритів у дітей дошкільного віку виявлялось 

відставання у фізичному розвитку, схильність до збільшення росту і маси тіла, зменшення м’язової 

сили.  

Висновок: Високі показники нітритів у зразках лише підтверджують актуальність теми. Тому 

вирішується проблема впровадження нових технологій для зменшення показників нітритів у питній 

воді. 

 

 

Бугай І. В. 

ЩОДО СТРУКТУРНИХ ЗМІН КРОВІ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ ТА 

ВНУТРІШНІХ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 2 

в.о. зав. кафедрою - к. пед. н. Л. П. Суховірська 

наук. керівник - к. фіз.-мат. н., доц. О. М. Бурмістров 

 

Експериментально досліджено суттєві зміни в структурі крові, сировотки крові людини, при появі 

змін навколишнього середовища перебування людини, а також при психоемоційних навантаженнях 

(професійних стресах). 

Особливо це яскраво проявляється на прикладах праці операторів особливо складних систем (ОСС) 

управління: диспетчерів атомних і космічних станцій, авіаційного, залізничного та морського 

транспорту, хірургів при виконанні досить складних операцій, тощо. Вказані професії не допускають 

помилок, ціна яких надто висока.  

Дослідження проводились на УЗ установці з можливістю термостатування дослідних зразків крові та 

її похідних в межах обмежених температур (20˚ - 42˚ ), що дало можливість отримати температурні 

залежності. Основними контролюючими параметрами було обґрунтовано визначено: хвильовий опір 

(ρc) та густину  (ρ). 

Відомо, що основою крові та її похідних являється біологічна вода. Розгадка її структурно - 

молекулярних перетворень при зміні різних факторів являється ключем для розуміння процесів в 

інших рідинах організму людини. Тому  біологічна вода являлась попереднім об’єктом досліджень. 

Дослідження підтвердили (вже на початку XX століття), що властивості води в біологічних 

структурах (біовода) дещо відрізняються від властивостей звичайної води; особливо це проявляється 

в умовах тонких прошарків (біомембран), товщина яких дорівнює приблизно характерній довжині 

ланцюжка водневого зв’язку. 

Щоб більш зрозумілою стала поведінка рідинного середовища (крові, сировотки, поту, слини та ін.) 

людини під впливом різних зовнішніх (екологія) та внутрішніх (емоційний стан) факторів, перш за 

все потрібно досконало вивчити і зрозуміти структурні перебудови в біологічній воді, яка входить в 

склад молекул інших рідин  організму людини. 

Рідини в організмі людини «відгукуються» на різні фактори впливу зміною своєї внутрішньої 

структури на молекулярному рівні. Вивчення таких «рефлексів» дає можливість прогнозувати певні 

хвороби і відкриває шлях лікарю вчасно реагувати на можливе захворювання людини. 

Прогнози показують, що приблизно до 2030 року число спеціалістів (і взагалі людей) зі 100% 

здоров`ям знизиться до 27-30%. Відбір для підготовки спеціалістів більш-менш ризикових професій 

опиниться під загрозою та взагалі скоротиться тривалість життя в зонах ризику, особливо. 

Таким чином, надто актуальною медичною проблемою XXI cт. є наукове обґрунтування структури і 

змісту моніторингу здоров’я людини та якості навколишнього  середовища, особливо в умовах 

екстремальності його впливу на організм людини. 
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Санація людського організму для визначення ранніх порушень загального стану та моделювання 

процесів обміну в рідинах організму людини при накопиченні негативних факторів довкілля та 

стресових навантажень завжди залишається актуальною. 

Вирішенню однієї зі сторін цієї загальної та широкої проблеми і присвячене наше наукове 

дослідження. 

 

 

Бурчак О. О. 

ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ НАТРІЙ-ГЛЮКОЗНОГО 

КОТРАНСПОРТЕРУ 2 ТИПУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 

м. Київ, Україна 

кафедра фармакології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. Г. В. Зайченко 

наук. керівник - к. мед. н., доц. Н. В. Савченко 

 

Актуальність: Цукровий діабет (ЦД) – це група метаболічних захворювань, що характеризується 

стійкою гіперглікемією через абсолютну чи відносну інсулінову недостатність. За даними 

International Diabetes Federation станом на 2017 рік у світі проживає 424,9 млн людей, що страждають 

на ЦД, та 90% з них хворі на ЦД 2 типу. Найактуальнішою проблемою залишається пошук нових 

пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів для лікування ЦД 2 типу, застосування яких 

дозволить досягнути цільових рівнів глюкози в крові, утримувати контроль над захворюванням і, як 

наслідок, знизити ризик розвитку пізніх ускладнень, що проявляються зі сторони сечовидільної, 

нервової та серцево-судинної систем. Наразі однією з таких груп препаратів є інгібітори натрій-

глюкозного котранспортеру 2 типу (SGLT-2) – лікарські засоби з інноваційним інсулінонезалежним 

механізмом дії на рівні нирок.  

Мета: Провести аналіз результатів наукових досліджень за матеріалами вітчизняних та зарубіжних 

публікацій, щодо фармакологічних аспектів застосування препаратів інгібіторів SGLT-2 при 

лікуванні ЦД 2. 

Методи дослідження: аналітичні, статистичні, порівняльні. 

Результати: Натрій-глюкозний котранспортер 2 типу - білок, що знаходиться на поверхні мембран 

епітеліоцитів проксимальних звивистих канальців нирок і є основним транспортером при реабсорбції 

глюкози. При інактивації SGLT-2 знижується реабсорбція глюкози в нирках, збільшується 

концентрація глюкози в сечі і виведення надлишку глюкози з організму, що призводить до зниження 

концентрації глюкози натще і після прийому їжі, а також рівня глікозильованого гемоглобіну 

(HbA1c). Проведені експериментальні та клінічні дослідження продемонстрували ефективність 

інгібіторів SGLT-2 щодо глікемічного контролю як у вигляді моно-, так і у вигляді комбінованої 

терапії з іншими цукрознижувальними препаратами. При введенні канагліфлозину мишам у низьких 

дозах (0,01 мг/кг/день) знижуються показники факторів ренальних ускладнень: альбумінурія та 

експансія мезангільного матриксу (Maki T. та співавт., 2019 р). Результати мета-аналізу 

підтверджують статистичну значимість зниження альбумінурії у хворих на ЦД 2 типу, що приймали 

інгібітори SGLT-2 (Feng C., та співавт., 2019р). Введення емпагліфлозину мишам зі змодельованим 

ЦД 2 типу призводить до значного зменшення морфологічних проявів діабетичної енцефалопатії 

(Hayden MR, та співавт., 2019 р). Експериментальні дослідження продемонстрували 

кардіопротекторний ефект емпагліфлозину, що характеризувався збільшенням на 31%, порівняно з 

групою контролю, утворення АТФ у кардіоміоцитах мишей (Verma S. та співавт., 2018 р). 

Висновок: Пероральні гіпоглікемічні препарати групи інгібіторів SGLT-2 є новим інструментом для 

лікування хворих ЦД 2 типу на всіх етапах захворювання незалежно від збереження функції бета-

клітин і власної секреції інсуліну. Препарати всебічно контролюють рівень глікемії та дозволяють 

знизити ризики розвитку пізніх ускладнень, що проявляються зі сторони сечовидільної, нервової та 

серцево-судинної систем 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30886225
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30830656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayden%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30866531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30456329
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м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник – асист. Н. В. Стрижак 

 

Актуальність. Гепатит С – одна з небезпечніших хвороб XXI-го століття. Завдяки особливостям 

патогенезу та своєрідності клінічних проявів, вірусний гепатит С отримав назву «лагідного вбивці». 

У наш час дуже легко доглядати за собою: салони краси, тату, різноманітні студії нігтьового сервісу 

та дизайну… Усе налаштовано на те, щоб людина витрачала мінімум часу та сил на підтримання 

фізичної краси, проте… Гепатит С має таке розповсюдження через легкий, на наш час, шлях передачі 

– парентаральний/перкутанний (через порушення цілісності слизових та шкіряних покровів та 

потрапляння крові), саме тому дуже небезпечні всі різновиди втручань, що до цього призводять: 

відвідування стоматолога, ін’єкції, операційні втручання та гемотрансфузії. 

Метою роботи було провести аналіз результатів обстеження на гепатит С у місті Краматорськ 

Донецької області за 2016-2018рр. Та оцінити рівень інформованості населення міста про шляхи 

передачі, методи діагностики гепатиту С. 

Методи дослідження. Дані були отримані завдяки анонімному анкетуванню в соціальних мережах. 

Був використаний статистичний та порівняльний методи дослідження. Було оброблено 372 анкети 

мешканців Краматорська та данні про кількість обстежених осіб і виявлених серед них хворих на 

гепатит С. 

Отримані результати. Після аналізу результатів проведеного анкетування серед осіб віком від 16 до 

40 років: від старшокласників до дорослих осіб різного фаху. Більшість анкетованих 76,2% мають 

уяву про гепатит С, проте 40% з них помилково вважали основним шляхом передачі інфекції 

аліментарний та повітряно-крапельний. 

 55,3% анкетованих не знають як можна виявити цей збудник. Лише 17,9 % проходили 

обстеження, а інші не мали уяви про можливість лабораторної діагностики. 

 переважна частка анкетованих - чоловіки, які в більшості не користуються послугами 

косметологів та салонами краси. Відсоток, який відвідує такі заклади віддають перевагу 

приватним майстрам (23%), а не спеціалізованим кабінетам (15%). 

 Близько 60% обстежених мінімум 1 раз на рік відвідує стоматологічний кабінет. І лише 8,3% 

не відвідують зовсім. 31,4% відвідують 2-4 рази на рік. Перевага надається міським 

стоматологічним поліклінікам (55,4%). 

 Татуювання більшість анкетованих не має (81%), та частка, що має тату робила їх у салоні 

12,4%. 

 Зацікавленість та байдужість людей, що до стерилізації інструменту приблизно на одному 

рівні: 45%-50%. Інші 5% абсолютно байдужі до цього питання. 

 Переливання крові було у 2,4% анкетованих, 13% самі є донорами.  

Висновки: Населення Краматорська перебуває в умовах мінімальної інформованості щодо шляхів 

передачі вірусного гепатиту С. Більшість інфікованих, що проінформовані відносно свого стану не 

стає на облік в медичних закладах через небажання порушувати конфідеційність. 

 

 

Варченко Я. Р., Каземирова В. С., Юсупова В. А. 

ВПЛИВ МЕДІА-ПРОСТОРУ НА СПРИЙНЯТТЯ  

ОБРАЗУ ТІЛА ТА ЗОВНІШНОСТІ У СУЧАСНОІ МОЛОДІ 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 



 

 
48 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

зав. кафедрою – проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник – к. психол. н., доц. Ю. М. Ящишина  

 

Актуальність дослідження. У сучасному медіа-просторі як сукупності засобів масової інформації, 

мас-медіа (преса, телебачення, радіо, інтернет, кінематограф, реклама, соціальні мережі), активно 

транслюється, насамперед, образ «ідеальної зовнішності» жінки  зі стійкими конституціональними 

параметрами фігури, які неможливо змінити та нав’язуються стандарти худоби,  до яких необхідно 

прагнути. На різні аспекти  проблеми «effects of «thin ideal» media», що пов’язуються із зображенням 

тіла та зовнішності жінки, вказують зарубіжні дослідники Tylka Т., Mask L., Blanchard C. та інші [1, 

2]. Проте ця проблема на даний час в Україні  є маловивченою. 

Мета дослідження - вивчення впливу медіа-простору на сприйняття образу тіла та зовнішності жінки 

у сучасної молоді.  

Методи дослідження - стандартизоване інтерв’ю та опитувальник «Широка концептуальна шкала 

краси» проф. Т.Тілка (BCBS). 

Результати: дослідження випадкової вибірки кількістю 503 особи віком від 13 до 25 років, з них 312 

дівчат (62%) та 191 юнаків (38%). Середній вік - 19,3 роки. Майже половина опитаних (47% від 

загальної вибірки) категорично не згодні з твердженням шкали BCBS «Я визначаю красу жінки 

інакше, ніж та, що зображується в засобах масової інформації». 35% респондентів зазначають, що їм 

важко самостійно визначити жіночу красу і тому вони спираються на медійні стандарти. Лише 18% 

опитаних відповіли, що самостійно оцінюють красу жінки і цілковито не звертають увагу на 

стандарти, які їм нав'язує медіа-простір. Існують і гендерні відмінності у сприйнятті жіночої краси. 

Юнаки більше ніж  дівчата, спираються на медійні стандарти (76% юнаків та 69% дівчат). Це обмежує 

права представників обох статей у власному виборі та прийнятті своїх індивідуальних відмінностей 

та інших.   

Висновок. Сучасний медіа-простір орієнтує більшість молоді не на різноманіття фізичної краси, а на 

обмежене розуміння жіночої краси та нормовані медійні зразки. Це дискредитує і не може не 

позначатися, насамперед, у дівчат, на розвитку внутрішнього образу тіла, який змінюється та 

перебудовується саме у цьому  віці, на відношенні до себе, прояві особистісних індивідуальних рис, 

задоволеності своєю зовнішністю. 

Література: 

1. Mask L. The effects of “thin ideal” media on women’s body image concerns and eating-related intentions: 

The beneficial role of an autonomous regulation of eating behaviors  / Mask Lisa., Blanchard Cеline M. // 

Body Image. – 2011. –  № 8. – Р. 357– 365. 

2. Tylka Т. Perceiving  beauty  in all  women:  Psychometric  evaluation  of  the Broad Conceptualization   

of  Beauty  Scale /  Tylka Tracy L., Iannantuonо Amy C.   // Body Image. – 2016. – № 17. – Р. 67 – 81. 
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КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ЛІКАРЕНЬ  

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій №1  

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник – О. А. Кльованик  

 

Актуальність. На даний момент в Україні майже 90% лікарень не комп’ютеризованих. У звичайного 

лікаря в день близько 30% робочого часу витрачається на ведення історії. Інколи буває, що неможливо 

прочитати написане, адже кожен має свій унікальний стиль почерку. 

Мета дослідження: Визначити, як покращиться працездатність лікарів. 

Матеріал та методи: Огляд сучасної літератури.  

Результати дослідження: У рамках раніше затвердженого плану медичної реформи, до кінця 2019 

року Міністерство охорони здоров’я хоче перевести сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів з 
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паперового на електронний документ, це включає в себе електронну карточку пацієнта, електронні 

рецепти, направлення до спеціалістів а також електронні лікареві листи. За статистикою 5 людей в рік 

помирають від того, що не змогли зрозуміти почерк лікаря та не купили ліки. Лікарів потрібно 

переводити на комп’ютеризовану основу тому що це зекономить час на заповнювання картки, який 

можна буде використати для прийому інших хворих. Це дасть змогу уникнути не порозуміння з 

почерком лікарів, плутання ліків, яких прописали хворому. Одночасно з внеском електронної 

медичної картки Міністерство охорони здоров’я України працює над спрощення паперового 

документообороту по принципу: данні, записуються в електронній формі не потрібно буде дублювати 

на папері. 

Висновок. При такому переході на електронні медичні картки, зміниться і звітування, так як в 

сучасних інформаційних системах не доцільно обробляти інформацію в тих формах ,які існують на 

паперах.  

Література 
[1] https://itc.ua/news/v-2019-godu-ministerstvo-zdravoohraneniya-ukrainyi-nachnet-vnedryat-

elektronnyie-medkartyi-patsientov-kotoryie-budut-hranitsya-v-tsentralizovannoy-sisteme/ 

[2] https://itc.ua/news/totalnaya-kompyuterizatsiya-92-meduchrezhdeniy-pervichki-uzhe-osnastili-rabochie-

mesta-semeynyih-vrachey-kompyuterami-eshhe-5-sdelayut-eto-do-kontsa-aprelya/ 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВИКЛАДАНННЯ ДЕЯКИХ РОЗДІЛІВ  

КУРСУ «МІКРОБІОЛОГІЯ» 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою - к. мед. н, доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник – доц. О. А. Слюсарев, доц. С. С. Боєва 

 

Актуальність теми. Сучасний курс «Мікробіологія», необхідний для вивчення медицини, але 

неможливий без знанаь основ мікробіології. При цьому інформаційне поле щодо знань з предметів 

мікробіології та вірусології постійно розширюється та оновлюється, що вимагає від студентів, що 

опановують медичний фах, з одного боку систематичної роботи над літературою щодо понять 

мікробіології й нерозривно пов’язаною з нею імунологією, а з іншого – опанування класичних й 

новітніх методик мікробіологічної та імунологічної діагностики Деякі розділи курсу є тяжкими для 

викладання иа сприйняття. Одним з таких розділів є розділ « Генетика мікроорганізмів» 

Мета роботи Поліпшити сприйняття теми курсу мікробіологія «Генетика мікроорганізмів», зокрема 

«Рекомбінаційний процес у бактерій». 

Матеріал і методи. Когнітивний, бібліосементичний, мультиплікація  

Результати дослідження. Засобами візуалізації з допомогою мультиплікації, відображені складні 

процеси мінливості бактерій до якої належать рекомбінації генів, з утворенням рекомбінативної 

гаплоїдної клітини. Матеріал ДНК і РНК в мультфільмі оригінально наданий намистинами, гудзиками 

й нитками для вишивання. Дії щодо процесів рекомбінації для кращого запам’ятовування мають 

музичний супровід. В мультфільмі в умовному ролевому вигляді засобами мультиплікації 

відображені такі процеси, як: трансформація – передача генетичного матеріалу від умовного 

персонажа –клітини донора умовному персонажеві - реципієнту за допомогою ізольованої ДНК; 

трансдукція – перенесення  генетичного матеріалу від персонажу – бактерії донора до персонажу - 

бактерії реципієнта через трансдукуючий фаг; кон’югація – передача генетичного матеріалу від 

персонажу одного - іншому персонажу бактерії шляхом безпосереднього контакту, що являє собою– 

редукований статевий процес у бактерій. Ролик мультфільму, що являє собою яскраве візуально-

аускультативне видовище подає складні для пояснення процеси в легкозрозумілих схемах й добре 

запам’ятовується. 

https://itc.ua/news/v-2019-godu-ministerstvo-zdravoohraneniya-ukrainyi-nachnet-vnedryat-elektronnyie-medkartyi-patsientov-kotoryie-budut-hranitsya-v-tsentralizovannoy-sisteme/
https://itc.ua/news/v-2019-godu-ministerstvo-zdravoohraneniya-ukrainyi-nachnet-vnedryat-elektronnyie-medkartyi-patsientov-kotoryie-budut-hranitsya-v-tsentralizovannoy-sisteme/
https://itc.ua/news/totalnaya-kompyuterizatsiya-92-meduchrezhdeniy-pervichki-uzhe-osnastili-rabochie-mesta-semeynyih-vrachey-kompyuterami-eshhe-5-sdelayut-eto-do-kontsa-aprelya/
https://itc.ua/news/totalnaya-kompyuterizatsiya-92-meduchrezhdeniy-pervichki-uzhe-osnastili-rabochie-mesta-semeynyih-vrachey-kompyuterami-eshhe-5-sdelayut-eto-do-kontsa-aprelya/
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Висновки Методологічна розробка легко сприймається й поліпшує засвоєння розділу теми «Генетика 

мікроорганізмів» «Рекомбінаційний процес у бактерій»: трансдукція, трансформація і кон’югація.  

 

 

Власенко Т. Г. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ У РАННІЙ ПЕРІОД ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ІНФАРКТУ 

(ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ) ФІБРИНОЛІТИКІВ (ТРОМБОЛІТИКІВ) 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою - проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник – асист. Л. М. Пальчак 

 

Актуальність теми. Україна посідає одне з перших місць у Європі за показниками захворюваності 

на гострі порушення мозкового кровообігу та смертності внаслідок інсульту. Сучасним методом 

лікування церебрального інфаркту (ішемічного інсульту) є використання у перші 4,5 години 

реперфузійної терапії,   після виникнення симптомів інсульту і після виключення 

внутрішньочерепного крововиливу за допомогою методів, що передбачають візуальне спостереження 

(таких як, комп’ютерна томографія або інший метод діагностики з візуалізацією, який дає можливість 

виявити наявність крововиливу). Ефект лікування залежить від часу, що минув після виникнення 

симптомів інсульту до початку лікування; тому своєчасне лікування збільшує ймовірність 

сприятливого результату лікування, згідно доказової рекомендацій Європейської  інсультові 

організації  та Американської асоціації серця/ Американської асоціації інсульту. Сучасний протокол 

лікування церебрального інфаркту, рекомендований Міністерством охорони здоров’я України, 

виконаний згідно розробок  фінського медично-наукового товариства Duodecim Medical Publications 

Ltd, також включає тромболітичну терапію у перші 4,5 години 

Висновки. Оскільки застосування реперфузійної терапії ішемічного інсульту можливе лише в тих 

випадках, коли, виконавши комп’ютерну томографію або магнітно-резонансну томографію голови, 

вдається повністю виключити геморагічний характер інсульту, а в інших клінічних ситуаціях, в яких 

виявляється більшість хворих на ішемічний інсульт в нашій країні не завжди можливе. З 

проаналізованих нами 100 історій хвороб - 0% застосування фібринолітиків. Це можна пояснити 

хибною думкою про те, що бракує даних клінічних досліджень щодо безпечності та ефективності 

фібринолітиків у ранній період ішемічного інсульту, тому їх застосування, в ранній період ішемічного 

інсульту не рекомендується. Інша причина обмеженого використання фібринолітиків – коштовність 

методу та самих препаратів. 

 

 

Воржеїнова В. В. 

ЗООТЕРАПІЯ ЯК НОВА МЕТОДИКА У РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовно-гуманітарних дисциплін №3 

в. о. зав. кафедрою – доц. О. М. Сидоренко  

наук. керівник – к. філол. н., доц. О. М. Сидоренко  

 

Актуальність. На сьогоднішній день люди активно займаються пошуком ідеального комбінованого 

шляху медико-психічного лікування та реабілітації. Зоотерапія – новий шлях до покращення 

самопочуття хворого. Особливо актуальна гуманістична терапія для людей із захворюванням 

нервової, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарата, для дітей із розладами аутистичного 

спектру, для дорослих із проблемами психіки.  

Мета роботи.  Дослідити переваги зоотерапії у порівнянні з іншими шляхами у реабілітації, вплив на 

емоційний стан хворих.  
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Методи дослідження. Використано метод теоретичного узагальнення.  

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх років в медицині значно збільшилася кількість 

методів лікування. Зоотерапія або пет-терапія (від англ. Pet therapy або Animal Assested Therapy) – 

терапія, під час якої поліпшення стану пацієнта відбувається завдяки спілкуванню із тваринами або 

при виконанні вправ з їх допомогою. Особливо поширена в Європі та Америці, на території України 

зоотепапія тільки починає набувати популярності. Відокремлюють декілька видів зоотерапії: 

каністерапія – лікування хворих завдяки спілкуванню із собакою, фелінотерапія – поліпшення стану 

хворого завдяки спілкуванню  із сімейством котячих, іпотерапія – найбільш популярний вид пет-

терапії, лікування завдяки верхової їзди, дельфінотерапія – медико-психічна реабілітація із 

допомогою дельфінів, ентомотерапія – лікування різними комахами. У ході дослідження було 

виділено декілька спільних позитивних впливів на організм людини після спілкування з тваринами. 

Наприклад, покращення роботи серцево-судинної системи (нормалізація артеріального тиску, 

серцебиття), нервової системи (позбавлення від набутого неврозу, стресу, втоми), опорно-рухової 

системи (при реабілітації після поліомієліту, при дитячому-церебральному паралічу), покращення 

стану пацієнта із розладами психіки (діти із розладами аутистичного спектру краще йдуть на контакт 

з людьми після спілкування з твариною, із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності). Також 

окремо була піднята тема впливу на тварину, її стан після терапії. Було доведено, що тварина відчуває 

стрес лише перші хвилини при знайомстві з пацієнтом, після чого, якщо не відчуває небезпеки, 

відкрито йде на контакт. Таким чином, зоотерапія – новий гуманістичний напрямок у реабілітації 

хворих, який можна використовувати як окрему реабілітаційну допомогу після отриманих фізичних 

або психічних травм, або у комплексі з медикаментозним лікуванням. В Україні методика все ще 

відноситься до нетрадиційної медицини. 

Висновок. Зоотерапія - нова методика для лікування та реабілітації хворих, яка з‘явилася ще в 

Стародавні часи, проте не є ще ретельно вивченою. Необхідно приділяти більше уваги дослідженню 

переваг пет-терапії, особливо на території України.  

 

 

Воржеїнова В. В. 

ВАРІАТИВНА АНАТОМІЯ СТРУКТУР ТРИКУТНИКА КАЛО 
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кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. О. О. Іванченко 

 

Актуальність. Щорічно в світі виконують понад 1 000 000 оперативних втручань з приводу 

жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ). Холецистектомія посідає друге місце за частотою виконання, після 

апендектомії, у світі. В Україні щорічно виконується до 200 тисяч холецистектомій, в США більше 

600 000. Це рутинна і проста операція, коли спостерігається «типова анатомія» структур трикутника 

Кало, однак, варіантна анатомія гепатобіліарного трикутника може дезорієнтувати недосвідченого 

хірурга, що призведе до серйозних ускладнень. Однією з основних причин пошкодження жовчних 

проток є нездатність визначити їх анатомію, особливо при наявності анатомічних варіантів. 

Анатомічні варіанти структур, що входять в трикутник Кало, не описуються і навіть не згадуються у 

всіх «основних» вітчизняних підручниках і атласах анатомії і топографічної анатомії, а також в 

найбільш «популярних» вітчизняних посібниках по хірургії. 

Мета. Визначити варіантну анатомію структур у складі трикутника Кало.  

Методи дослідження. Ретроспективний аналіз сучасної літератури.   

Результати дослідження. На підставі вивчених даних можна констатувати відсутність єдиного 

підходу до класифікації аномалій і варіантів розвитку структур, які входять до складу трикутника 

Кало. Відображено важливі анатомічні варіанти і аномалії розвитку жовчних проток і міхурової 

артерії, розроблено їх класифікацію. 
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Висновки. Розроблено класифікацію варіантів і аномалій структур, які входять до складу трикутника 

Кало. Виділено 4 групи: 1. Варіанти та аномалії з'єднання протоки із загальним печінковим. 2. 

Варіанти та аномалії розвитку протоки міхура. 3. Варіанти та аномалії розвитку загальної жовчної 

протоки. 4. Варіанти та аномалії проходження міхурової артерії. 

 

 

Воробйова К. Р. 

 СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НООСФЕРИ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО  

Донецький національний медичний університет 

 м. Маріуполь, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №3 

в. о. зав. кафедрою – к. філ. н., доц. О. М. Сидоренко 

наук. керівник – к. філ. н., доц. О. М. Сидоренко 

 

Сучасний світ є надскладною сукупністю природніх й антропогенних явищ, розвиток якої, 

конструктивний чи деструктивний, нерозривно пов’язаний із розвитком людства. Ідеалістичний 

світогляд науковців початку XX сторіччя вбачав цей розвиток першим кроком до створення 

гармонічної системи, у межах якої біосфера буде зберігатися та вдосконалюватися цілеспрямованою 

діяльністю людини.  

Математичні концепції Е. Леруа, як і філософські праці П. Тейяра де Шардена створили 

теоретичний базис нового вчення, але узагальнити розрізненні теорії, встановити зв’язки між їх 

складовими та створити принципово новий напрямок в науці вдалося лише В. І. Вернадському. У 

працях науковця ноосфера розглядалася як біологічне середовище, яке модифікується та керується 

людиною на раціональних засадах. Ще у 1944 році він стверджував: «В геологічній історії біосфери 

перед людиною відкривається велике майбутнє, якщо вона зрозуміє це та не буде використовувати 

свій розум і свою працю на самознищення» [1, с. 347]. 

Цефалізацію, тобто розвиток й ускладнення нервової системи людини В. І. Вернадський бачив 

рушійною силою еволюції, змін в індивідуальній і соціальній поведінці, які, в свою чергу, призводять 

до змін у біосфері та стимулюють її нематеріальну модифікацію, тобто сприяють створенню 

ноосфери. На цих засадах і було побудовано основну концепцію ноосфери: нематеріальна думка 

людини є геологічним фактором, який матеріально змінює планету.  

Вплив людини на планету стосується й іншої галузі знань – екології. Не дивлячись на загальну 

обізнаність сучасного людства про актуальні екологічні проблеми, їх причини й можливі наслідки, 

значна кількість екосистем знаходиться у глибокому занепаді, що, в переважній більшості випадків, 

трапилося за умови деструктивних антропогенних факторів. До основних факторів, які погіршують 

екологічний стан планети, можна віднести: 

1. Військові дії та збройні конфлікти. 

2. Ірраціональну сільськогосподарську діяльність. 

3. Енергетику, промисловість і транспорт. 

Результатом вказаних видів діяльності людини стало суттєве погіршення екологічної 

стабільності світу, порушення природнього газообміну, руйнування озонового шару, глобальне 

потепління й інші небезпечні наслідки. 

Навіть найоптимістичніші прогнози вказують лише на декілька десятиліть стабільного 

існування людства, якщо його деструктивний вплив на планету не буде зменшено. Концепція 

ноосфери В. І. Вернадського є теоретичним базисом, на тлі якого можлива розробка єдиної системи 

моніторингу стану екосистем, впровадження адаптивних змін у поточний стан «екосу», контролю їх 

ефективності за умови освідомлення необхідності змін, тобто розвитку соціальної свідомості людства 

в цілому. 

 

Література 
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Е.М. Гончарова. - М.: Айрис Пресс, 2004. - 575 с. 
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Актуальність. У сучасній лінгвістиці вкоренилося поняття «false friends» – «хибні друзі». Цим 

терміном позначають міжмовні омоніми. У сучасних медичних текстах вони поширилися завдяки 

первинній подобі слів та словам-запозиченням. 

Мета дослідження. Виявлення основних «хибних друзів» в англійській медичній мові, латинській та 

українській мовах, а також визначення сучасних тенденцій боротьби з ними. 

Матеріал і методи. Аналіз лінгвістичної літератури, пошук споріднених слів, їх семантичний розбір. 

У якості джерел інформації було використано праці Н. В. Васильєвої, О. В. Знаковець, Н. А. Шостака, 

а також «Короткий англо-український медичний словник» (М. Данилюк). 

Результати досліджень. Для англійської спорідненими є мови романської групи, а їх основою стала 

латинь. Яскравий приклад – слово «gift», котре у перекладі з англійської означає «подарунок», а з 

німецької – «отрута». При цьому основою обох слів є прадавня словоформа «giftiz», яка вказувала 

на річ, надану однією людиною іншій. 

Незважаючи на те, що українська мова належить до слов’янської групи, вона розвивалася під 

впливом європейських мов, а прискорені темпи впровадження медичної термінології потягли за 

собою з’явлення слів-запозичень, які не завжди були правильно розтлумачені. Так, українським 

еквівалентом англійського терміна «angina» є не «ангіна», а «стенокардія, грудна жаба, біль у 

грудях». Доказом цьому є визначення у тлумачному словнику: «angina – сhest pain or discomfort that 

develops when the heart muscle isn’t getting enough oxygen and blood; also known as angina pectoris». 

Натомість, англійським відповідником українського слова «ангіна» є «tonsillitis».  

Велику групу «хибних друзів» становлять випадки, коли в англійській мові слово має кілька 

значень і вживається широко як в нейтральному, так і в науковому стилях, а в українській мові – лише 

в строго обмеженому контексті. Оскільки перегляд медичної термінології задля виявлення та 

вилучення «хибних друзів» є не тільки занадто складним, але й небезпечним для лікувального 

процесу держави, єдиним раціональним рішенням для позбавлення від залишкової омонімічності є 

побудова альтернативних й асоціативних лінгвістичних одиниць. 

Висновок. Необхідно пам’ятати, що формальна подібність лексичних елементів у двох мовах може 

бути несправжньою. Задля уникнення проблем під час перекладу та подальших непорозумінь, 

потрібно звертати особливу увагу на терміни, схожі у мові оригіналу та мові перекладу. Оскільки 

фахові медичні тексти стосуються здоров’я людини, навіть незначна помилка в результаті перекладу 

може призвести до негативних наслідків. 

 

 

Воронова Г. А. 

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ У ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ 

Донецькій національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та вірусології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник - к. мед. н., д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день Україна входить до числа країн з великою кількістю 

хворих на туберкульоз легень. Тому є актуальною проблема вивчення захворюваності цією хворобою 

як по всії країні в цілому,  так і в окремих ії регіонах. 
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Мета дослідження. Проаналізувати захворюваність на туберкульоз легень в Донецькій області за 

період з 2016 по 2018 рік.  

Матеріал і методи дослідження. Когнітивний, бібліосемантичний.  

Результати дослідження. Встановлено, що з 2016 - по 2018 частота випадків легеневої форми 

туберкульозу серед населеня Донецького регіону збільшувалась.  Так, загальна кількість 

зареєстрованих випадків захворюваності на туберкульоз легень, включаючи рецидиви, у 2016 р. 

становила 1354, тобто 68,9 осіб на 100 тис. населення. У 2017 кількість виявлених хворих збільшилась 

до 1413 або 71,9 осіб на 100 тис. населення. У 2018 р. число виявлених форм легенововго туберкульозу 

збільшилось, порівняно з 2017 р. й становило 1409 випадків або –72,4 особи на 100 тис. Переважна 

кількість виявлених хворих є мешканцями міст Донецького регіону. Серед осіб до 18 років у 2016 р. 

було зареєстровано 33, у 2017 р. – 34, а у 2018 р. – 28  випадки легеневого туберкульзу.  

Соціальна структура хворих за останні три роки суттєво не змінилась і в середньому виглядає 

наступним чином: робітники 11,3%, службовці 0,2%, медичні працівники 1,3%, працівники АПК 

0,1%, учні та студенти 2,1%, безробітні 53,6%, пенсіонери 9,4%, особи, що звільнилися з місць 

позбавлення волі 3,5%, особи без ПМП 2,9%, інші особи 11,8% 

Захворюваність у осіб з факторами ризику виглядає наступним чином:  

Серед осіб з туберкульозом легень, що зловживають алкоголем у 2016 р. було зареєстровано 12,7%, у 

2017 р. – 11,1%, а у  2018 р. – 13,9% від загальної кількості хворих. Наркотики серед осіб з легеневою 

формою туберкульозу вживали у 2016 р. 6,0% осіб, у 2017 р. – 4,7%, а  у 2018 р. 4,6% від усіх 

виявлених хворих. Серед осіб з легневою формою туберкульозу виявляись хворі на  з ВІЛ/СНІД. У 

2016 р. виявлено 442 таких осіб, у 217 р. – 471, а у 2018 р. – 472 особи, що , відповідно, що складає у 

2018 - та у 2016 р. 22,5, а у 2017 – 2018 р.  24,0 особи на 100 тис.  населення. 

Висновки: Рівень захворюваності на туберкульоз легень у Донецькій області є високим і має 

тенденцію до поступового збільшення протягом останніх трьох років. Реєструється зростання 

кількості хворих серед осіб з факторами ризику, а саме зловживання алкоголем та осіб з ВІЛ/СНІД, 

що ймовірно обумовлено зниженням функціонування  іммуної системи та загальної реактивності 

організму.   

 

 

Гахраманова Е. А. 

СИНДРОМ РЕЯ ТА РЕЯ-ПОДІБНИЙ СИНДРОМ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою - д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівники - асист. І. А. Гейко, асист. В. В. Старостенко 

 

Актуальність теми. Синдром Рея (СР), або Рейє – це рідкісний, але дуже небезпечний, часто 

загрожуючий життю гострий стан, що виникає у дітей та підлітків (вік від 4 до 18 років) на тлі 

лікування лихоманки вірусного походження препаратами, що містять ацетилсаліцилову кислоту 

(АСК), характеризується швидко прогресуючою енцефалопатією та розвитком жирової інфільтрації 

печінки. 

У 1980р. «Centers for Disease Control and Prevention» (USA) опублікував доповідь, де показан 

статистично достовірний зв'язок між застосуванням АСК та розвитком СР після епідемічного спалаху 

грипу А у дітей шкільного віку. На той час частота СР в США серед дітей до 18 років становила 1 

випадок на 100 тис., у Великобританії 0,1 випадок на 100 тис. Після внесення попередження в 

інструкції по застосуванню АСК, частота виникнення СР різко знизилася. 

Мета роботи. Дослідити патогенез, особливостей перебігу синдрому Рея та Рея-подібного синдрому 

за літературними данними. Визначити діагностичні критерії для проведення диференціальної 

діагностики.  

Методи та матеріал. Аналіз наукової літератури за останні 10 років. Аналіз протоколу ведення дітей 

з лихоманкою. 
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Результати роботи. Виділяють «класичний» (аспірин-асоційований) або «ідіопатичний» СР та 

«атиповий» СР або Рея-подібний синдром у дітей до 5 років з вродженими дефектами метаболізму. В 

основі патогенезу СР лежить генералізоване ушкодження мітохондрій внаслідок інгібування 

окисного фосфорилювання і порушення β-окислення жирних кислот. При Рея-подібному синдромі 

можуть наблюдатися такі дефекти метаболізму, як: порушення циклу сечовини CPSI, OTC I, Cit; 

порушення метаболізму жирних кіслот із середніми і довгими ланцюгами; ізовалеріанова ацидемія, 

глютарова ацидемія тип ІІІ, пропіонова ацидемія, метілмалонацідемія, 3-ОН-3-метілглюторатурія, 

недолік фруктозо-1,6,діфосфатази, недолік α-1-антитрипсину, недолік гліцерінкінази, недолік 

карнітінтрансферази, недолік біотинідази.  

За данними літератури «атиповий» СР у дорослих описаний при використанні тетрациклінів, 

ацетамінофену, вальпроєвої кислоти, похідних фенотіазину, ацедіпролу, аміодарону, зидовудіну, 

антигельмінтних засобів, контакті з гербицидами, інсектицидами, фарбами та розчинниками.  

Критерії захворення - це гостра незапальна енцефалопатія; гепатопатія, підтверджена біопсією, 

підвищенням рівня АЛТ, АСТ та аміаку в сиворотці крові більш ніж у три рази, без підвищення 

білірубіну; виключення інших печінкових та церебральних змін. В анамнезі у хворих на «класичний» 

СР присутні вірусне захворення та прийом АСК. 

Перші клінічні прояви у дітей: нудота, блювота, сонливість. Дуже швидко з'являються неврологічних 

розлади, з подальшим прогресуванням зміни свідомості (прекома, кома) та набряком головного 

мозку. Летальність на 1-й стадії захворювання складає - 5%, на 3-й - 50-60%, на 5-й — 95% .  

За протоколом надання медичної допомоги при лихоманці у дітей в нашій країні використовують: 

парацетамол або/та ібупрофен; в інших протоколах саліцилові похідні не зустрічаються. 

Висновки: 1. Не дивлячись на те, що АСК протипоказана дітям, проте СР може зустрічатися при 

самолікуванні. 2. Всі літуратурні данні вітчизняних лікарів вказують на виникнення у хворих СР (але 

він не був асоційований з використанням саліцилових похідних та вік дітей був більше 5 років). Всі 

випадки закінчилися летально. 3. Лікарі загальної практики та анестезіологи повинні добре знати 

етіологію, критерії та особливості перебігу цих синдромів, щоб своєчасно діагностувати та якісно 

оказати медичну допомогу хворим. 4. Наявність такої патології потребує подальшого вивчення 

етіологічних факторів та розробки лабораторних методів діагностики. 

 

 

Герцик К. О. 

ШВИДКІСТЬ КРОВОВТРАТИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДІАМЕТРА СУДИН 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 2 

в.о. зав. кафедрою – к. пед. н. Л. П. Суховірська 

наук. керівник – к. пед. н. Л. П. Суховірська 

 

За статистикою, однією з найчастіших причин смертності за межами лікарень є критична 

кровотеча. Проблема в тому, що час, за який крововтрата стане смертельною набагато менший за час 

приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Зазвичай такі ситуації характерні для дорожньо-

транспортних пригод, виробничих травм, а інколи й просто є нещасними випадками. Тому 

вірогідність порятунку буде напряму залежати від швидкості й правильності дій оточуючих громадян. 

Кров – є цінною для життя рідиною і втрата її призводить до серйозних, а інколи й незворотних 

наслідків. Середня швидкість руху крові по організму складає 0,4 м/с – в артеріях і 0,2 м/с – у венах. 

Вразі пошкодження судини, організм починає втрачати кров зі швидкістю рівною швидкості 

кровотечі, що проходить через площу пошкодження. Втрата 10 % від об’єму циркулюючої крові (а це 

приблизно 0,5 л для середньостатистичної людини) характеризується як легкий ступінь гіповолемії. 

Таким чином, ми бачимо пряму залежність між відсотком втраченої крові і рівнем пошкодження 

судини. Знаючи сили які, діючи на організм, сприяють кровотечі, ми можемо чинити вплив з метою 

досягнення протилежного ефекту і порятунку життя в перші хвилини надання допомоги. На такому 

принципі базується один з основних методів тимчасової зупинки кровотечі – створення прямого тиску 
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над ушкодженою судиною, причому неважливо чим створюється тиск: напряму іншою людиною, 

кровоспинним джгутом чи пов’язкою – кінцевий результат однаковий: зменшення просвіту 

травмованої судини, або її повне перекриття. 

Знання про швидкість крововтрати необхідні для побудови правильної тактики надання 

допомоги в екстрених ситуаціях, встановлення правильної пріоритетності під час масових випадків, 

для знання часу, в межах якого має бути надана допомога і побудови навчання спираючись на 

отриманні данні. 

Так дослідним шляхом отримано часові межі, за які необхідно зупинити крововтрату, а також 

встановлена залежність калібру судини та часу за який крововтрата стає критичною для здоров’я. 

Отримані знання використовуються під час побудови сценаріїв для стимуляційного відпрацювання 

навичок серед студентів, цивільних слухачів, а також працівників спеціальних служб 

м. Кропивницького в наданні допомозі людині з критичною кровотечею. 

 

 

Гордова Н. С. 

ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І ТИПУ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИМИ ЗАСОБАМИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії №2 

зав. кафедрою – доц. Л. К. Святенко 

наук. керівник – асист. Л. А. Ульдякова 

 

Цукровий діабет І типу дуже розповсюджене захворювання на даний час. Ним хворіють на 

Землі приблизно 20 млн. переважно молодих людей. Згідно зі звітом Центру медичної статистики 

МОЗ України, у 2016 році зареєстровано 220 135 хворих, які потребують інсулінотерапії, що 

становить 470 хворих на 100 тис. населення. 

 Цукровий діабет 1 типу – це метаболічне захворювання, яке характеризується втратою бета-

клітин, які виробляють інсулін, хронічною гіперглікемією, порушеннями вуглеводного, жирового і 

білкового обміну.  

При діабеті введення інсуліну є життєво необхідним і тому є найважливішим компонентом 

лікування. Але терапія інсуліном може викликати деякі побічні ефекти. Найбільш серйозне з них  - 

гіпоглікемія. 

Тому, щоб запобігти, гострим станам гіпоглікемії і м’яко впливати на рівень глюкози в крові, 

ефективно застосовувати  не медикаментозне лікування цукрового діабету. Це використання 

лікувальних мінеральних вод безпосередньо природних з джерел, спеціальна дієта, постійний 

контроль за рівнем глюкози і кетонових тіл у крові та сечі. 

Методом порівняння клінічних аналізів пацієнтів двох груп, було встановлено, що хворі, які 

проходили регулярне санаторно-курортне лікування мінеральними водами «Сойми» протягом п’яти 

років,  мають більш стабільні показники рівня глюкози .  

Мінеральна вода насичує киснем тканини на клітинному рівні, активує роботу клітин 

підшлункової залози. 

Отже, слід  відмітити, що не медикаментозні засоби лікування цукрового  діабету І типу 

займають важливе місце поряд з інсулінотерапією. 

 

 

Гринь Г. Ю. 

ПЕРЕКЛАД АБРЕВІАТУР В АНГЛОМОВНІЙ МЕДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
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В англомовній медичній літературі доволі часто використовуються скорочення, одним з 

різновидів яких є абревіатури. Аналіз теоретичної літератури з теми показав, що під скороченням 

розуміють будь-яке слово, яке утворюється шляхом усікання основи та опущення кінцевої або 

початкової частини слова. В свою чергу, абревіатури – це скорочення слів або словосполучень до 

певних літер, або звуків. Абревіатури дозволяють скоротити об’єми текстів, а також уникнути 

змістового перевантаження.  

Традиційно абревіатури поділяються на два великих класи – графічні та лексичні. Але 

вивчення літератури з теми дослідження дозволив виділити також типи абревіацій, залежно від 

компонентів, які входять до їхнього складу: 

- однокомпонентні -   наприклад,  V : valve – клапан, vein - вена T : temperature – температура; 

- двокомпонентні – наприклад, BF = beat frequency – частота скорочень; 

- трикомпонентні – наприклад, ABP = arterial blood pressure – артеріальний тиск крові, MCH = mean 

cell hemoglobin – середній вміст гемоглобіну; 

- багатокомпонентні – наприклад, IRMA = International Rehabilitation Medicine Association – 

Міжнародна асоціація реабілітаційної медицини. 

Під час вивчення проблеми використання абревіатур у медичній літературі, доцільно також 

згадати такі лінгвістичні явища, як апокопи та аферези. Це феномени, суть яких полягає в опусканні 

частини слова. Якщо опускається один або кілька складів слова, то мова йдеться про апокопи. 

Наприклад, catheterization laboratory – cath lab або  rehab – rehabilitation. Складність перекладу апокоп 

в тому, що разом із закінченням опускається граматична інформація щодо слова.  

Якщо опускається початок слова – це афереза. Наприклад, microscope – scope. Переклад 

аферези ускладнюється тим, що усікається не тільки граматична складова, а й важлива семантична.  

Абревіатури мають виключно номінативну функцію, як і термін або власна назва. 

Перекладається еквівалентом в українській мові, або поняттям близьким за значенням. Як правило, 

абревіатура не має власного значення, а є зменшеним віддзеркаленням значення вихідного поняття. 

Саме тому дуже важливо зберегти значення вихідної одиниці при перекладі українською мовою.  

Використана література: 

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского язика : Учеб.пособ. – 3-е изд.. – М.: Высшая 

школа, 1989. – 295с. 

2. Medical Abbreviations from Flash-Med [електронний ресурс] – Режим доступа: http: //www.flash-

med.com/Abbreviation.asp.  
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кафедра загальної та біологічної хімії №2 
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Актуальність проблеми: у житті сучасної людини є актуальною проблема надходження в організм 

сполук, що містять важкі метали. Для попередження систематичного отруєння організму потрібно 

створювати та впроваджувати в життя комплексні заходи, що спрямовані на регулювання рівня вмісту 

шкідливих речовин у харчових продуктах, питній воді та навколишньому середовищі; 

удосконалювати методи лікування. 

Мета роботи: визначення основних шляхів надходження важких металів до організму людини та 

наявних методів лікування інтоксикацій та протиотрут.  

Матеріал та методи дослідження: використано бібліографічний метод, метод теоретичного 

узагальнення.  

Результати дослідження: аналіз літератури показав, що основними джерелами надходження важких 
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металів до організму людини є харчові продукти рослинного та тваринного походження, питна вода 

та повітря. Основними представниками важких металів, що чинять токсичну дію і не виконують будь-

якої корисної функції є: ртуть, кадмій, свинець, миш'як, стронцій, сурма.  

Дослідження показників гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин показало, що 

найбільший вміст важких металів наявний у таких продуктах харчування: гриби, консерви овочеві та 

рибні, коренеплоди, риба морська та річкова (особливо виловлена у промислових районах), креветки. 

Найбільш забрудненими регіонами України, що мають підвищені концентрації важких металів 

у грунті, воді та повітрі є: Сокальський район - забруднення токсичними металами та сполуками 

свинцю, міді, молібдену, цинку, барію, стронцію; Донбаський регіон — підвищена забрудненість 

повітря та води сполуками ртуті; Карпацька зона, Житомирське Полісся - підвищений вміст свинцю. 

Головними органами-мішенями для важких металів є печінка, ЦНС, легені та нирки. У разі 

отруєння солями важких металів застосовують комплексний підхід до лікування пацієнтів: 

припинення надходження небезпечних речовин до організму, забезпечення підтримки органів 

людини, що відповідають за виведення отрути з організму, використання антидотів.  

Основними препаратами-антидотами чи препаратами-протиотрутами є: для кадмію - ЕДТА; для 

свинцю - кальцієва сіль ЕДТА, купримін, сукцимер; для міді, ртуті, хрому - політіолові смоли (для 

ртуті, як простої речовини), димеркапрол, D-пеніциламін, унітіол; також використовують препарати 

магнію, натрію тіосульфат. 

Також, слід відзначити, що антидотна терапія має свої переваги та недоліки. Так, вона 

ефективна у ранній фазі отруєння; у разі депонування отруйних речовин органами, коли є 

малоефективними гемодіаліз та гемосорбція. Але недоліком є висока специфічність протиотрути. 

Також, ефективність терапії знижується у разі виникнення ускладнень роботи системи кровообігу та 

газообміну. 

Ситуація з рівнем забруднення важкими металами на території України постійно 

ускладнюється. Тому, потрібно удосконалювати способи очищення стічних вод, підвищувати 

контроль за вмістом важких металів у питній воді, грунтах, повітрі та харчових продуктах. Проводити 

вчасну заміну газоочисних систем на виробництвах. 

 

 

Гронь Г. М. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІРУ ВИБІРКИ НА ЯКІСТЬ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій №1 

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

 

Вступ. У сучасній медицині апробація нових методик лікування або перевірка ефективності 

лікарських препаратів передбачає проведення клінічних випробувань. При цьому перше питання, яке 

ставиться перед дослідником - який обсяг вибірки буде достатнім, щоб підтвердити або спростувати 

гіпотезу дослідження. На прийняття рішення часто впливають такі фактори як економічні можливості 

клінічної бази, кількість пацієнтів з потрібним діагнозом доступних досліднику, «старанності» 

експериментатора і багато інших чинників, які є швидше зовнішніми умовами, а не статистично 

обґрунтованими закономірностями. 

Мета даного дослідження - на основі аналізу математичної і статистичної літератури, а також 

математичного аналізу виявити яким чином впливає обсяг вибірки на якість клінічних досліджень. 

Матеріал і методи: аналіз літератури з медичної статистики та доказової медицини, методи 

статистичної обробки даних, методи комп'ютерного аналізу статистичних даних. 

Результати досліджень. Обсяг вибірки - це число випадків, що мають бути включеними у вибіркову 

сукупність. У класичній статистиці алгоритм розрахунку обсягу вибірки передбачає такі дії: 
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1) задається потужність дослідження (ступінь впевненості в тому, що буде отримано значимий 

результат, якщо він має місце в дійсності). У медико-біологічних дослідженнях зазвичай вибирають 

потужність 80%, 85%, 90% або 95%. 

2) задається рівень значущості σ. Зазвичай це 0,05 або 0,01; 

3) задається передбачувана величина досліджуваного ефекту; 

4) задається передбачуване стандартне відхилення, якщо є числова змінна; 

5) за допомогою спеціальних формул, таблиць або статистичних програм (наприклад, цей алгоритм 

добре реалізований в програмі Statistica) проводиться безпосередньо розрахунок обсягу вибірки [2]. 

Цілком очевидно, що одним з критеріїв якості клінічного дослідження є потужність. Потужність - це 

ймовірність того, що нульова гіпотеза буде адекватно відкинута, коли дійсно існують докази реальних 

відмінностей або взаємозв'язків [1]. 

В рамках даної роботи було розглянуто вплив обсягу вибірки на потужність дослідження для t-

критерію з незалежними вибірками. В t-критерії з двома вибірками передбачається, що порівнювані 

групи мають нормальний розподіл, а стандартні відхилення в обох сукупностях збігаються. Аналіз 

проводився в програмі Statistica 6.0 в припущенні, що стандартне відхилення дорівнює 15, середнє в 

першій групі - 7,5, а в другій 15. У результаті отримано, що потужність 80% (мінімальний допустимий 

рівень) досягається за умови, що обсяг вибірки повинен дорівнювати 126 осіб. Для досягнення 

потужності в 90%, обсяг вибірки повинен бути збільшений приблизно до 155 спостережень, а 95% - 

до 184 спостереження. 

Висновок. Таким чином, отримані результати свідчать про те, що обсяг вибірки є найважливішим 

параметром, що визначає якість медико-біологічних досліджень і клінічних випробувань, а 

запропонований метод визначення обсягу вибірки в залежності від потужності дослідження може 

бути використаний для розрахунку мінімального обсягу вибіркової сукупності на стадії планування 

експериментальних досліджень. 
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Актуальність. Виснаження м'язів і слабкість є одними з найпоширеніших спадкових і набутих 

розладів що включають м'язову дистрофію, кахексію і саркопенію. Отже, існує значний інтерес до 

інгібітора росту м'язів, міостатину. 

Мета роботи. Провести ґрунтовний, теоретичний аналіз літератури. Дослідити роль міостатину 

увиникненні саркопенії та м’язової кахексії.  

Матеріал і методи. Критичний аналіз зарубіжної наукової літератури та досліджень за останні 3-5 

років, було використано 20 наукових джерел, серед яких, статті з іноземних видань «The NEW 

ENGLAND JOURNAL of MEDICINE», « Journal of Сellular Physiology ».  

Результати. Здатність міостатину обмежувати ріст м'язової маси відразу привернула до нього увагу, 

як до потенційної мішені для терапевтичного втручання при дегенеративних захворюваннях, травмах 

та інших патологіях м'язової системи, а також - в спортивній медицині та спорті. 

Роль міостатину в гомеостазі зрілих м'язових волокон в повній мірі поки не з'ясована, але є ряд робіт 

з дослідження рівня синтезу як мРНК міостатину, так і безпосередньо міостатину в м'язах на 

тваринних моделях і у людини при різних фізіологічних та патологічних станах. 



 

 
60 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Так системна надекспресія міостатину у мишей протягом двох тижнів призводить до втрати понад 

30% загальної маси тіла і 50% м'язової маси, тобто картина практично ідентична синдрому кахексії у 

людини. Отже можна припустити, що міостатин може діяти ендокринним чином. Введення інгібіторів 

міостатину пропептидів або фоллістатину значно уповільнює втрату м'язової маси при підвищеному 

рівні міостатину.  

Серед людей різних вікових категорій, рівень міостатину в сироватці крові найбільш високий у 

чоловіків і жінок старше 72 років і корелює зі ступенем саркопенії. У чоловіків і жінок середнього 

віку рівень міостатину в сироватці в свою чергу вище в порівнянні з молодими людьми. Індекси 

нежирової маси тіла і м'язової маси тіла обернено пропорційно корелюють з сироватковим 

міостатином у всіх вікових категоріях. Ці дані дозволяють розглядати міостатин не просто як 

біомаркер вікової саркопенії, а як супресор м'язової маси. 

Висновок. Розуміня складної ролі міостатину в м'язах має важливе значення для розробки нових 

методів лікування міодистрофічних станів та регулювання росту м'язової маси улюдей. Знання 

механізмів, що регулюють активацію міостатину та його  активність, необхідні для створення ліків, 

що здатні блокувати міостатинову активність на різних рівнях, в якості терапевтичних мішеней. 

Антиміостатинова терапія може бути привабливою стратегією для лікування міодистрофічних станів 

різного генезу, та як регулятор росту м’язової маси у спортсменів. 
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Актуальність дослідження. Фізична сторона «Я» людини, що включає уявлення про образ свого тіла 

та зовнішність суттєво впливають на  особистісні якості та поведінку. Дослідження показують, що 

фізична привабливість у жінок, на відміну від чоловіків, є важливим компонентом високої чи низької 

самооцінки (Matthes А., Khan J.). Дослідження серед підлітків у Швеції показало, що така внутрішня 

характеристика  особистості як щастя залежить від сприйняття власної краси, особливо у дівчат, на 

яких впливають зовнішні стандарти краси (Frisеn, Holmqvist). Концепт жіночої краси у сучасному 

суспільстві обмежений стандартами «краса жінки така, як зображується у глянцевих журналах», 

«худорляві жінки більш красиві, ніж жінки з іншою статурою тіла» тощо (Tylka Т., Mask L. та інш.) 

[1].  

Метою дослідження стало  вивчення особливостей розуміння жіночої краси та його концепту 

(погляди, переконання, ціннісні орієнтири) серед представників різних вікових категорій. 

Методи: опитувальник «Широка концептуальна шкала краси» (Broad Conceptualization of Beauty 

Scale «BCBS»  T. Tylka). 

Результати: У дослідженні прийняли участь 700 респондентів віком від 13 до 78 років, з них 456 

жінок та 244 чоловіків. Середній вік – 25,3 роки. Проведене дослідження показало, що серед молоді 

більшість визначають красу жінки так, як вона зображується в засобах масової інформації. У той час 

жінки, особливо старші за віком (після 40 років), більше спрямовані на різноманітність форм тіла, 

внутрішній світ, розвиток впевненості  у собі та прийняття самої себе. Проте у чоловіків,  як молодого, 

так і старшого віку, погляди суттєво не відрізняються і не змінюються відносно жіночої краси і більше 

орієнтовані на загальноприйняті стандарти.  

Висновок. Отримані результати свідчать, що у вибірці з широким віковим діапазоном присутній 

досить вузький концепт жіночої краси. Уявлення про жіночу красу, насамперед, орієнтоване на 

загальноприйняті «еталони краси», які комерціалізовані, виражають статус, є гарантією соціального 

успіху, залишаючи мало місця для прояву індивідуальності та внутрішніх характеристик особистості. 
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Проте неможливо відповідати образу «ідеальної зовнішності», тому досить багато дівчат та жінок не 

задоволені  своїми розмірами, формою тіла та зовнішністю. Широке сприйняття жіночої краси та 

розширення його концептуального змісту в напрямку різноманіття форм тіла та зовнішності, 

знаходження краси у кожній жінці є важливими чинниками розвитку впевненості, позитивного 

внутрішнього образу фізичного «Я», можливості прояву власної індивідуальності.  
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Актуальність. Для проведення якісного оперативного втручання, крім безліч факторів, надзвичайно 

важливо вірно  оцінити індивідуальні особливості анатомії судинного русла, що забезпечує кровообіг 

печінки. За даними досліджень багатьох авторів, для кожної другої людини розташування елементів 

артеріальної і жовчної системи, воріт печінки і печінкової ніжки є індивідуальним. 

Мета. Вивчення різних варіацій анатомії загальної печінкової артерії. 

Матеріал та методи. Огляд світової літератури за останні 5 років. 

Результати та обговорення. За даними більшості авторів,  що описують артеріальне русло,  яке бере 

участь в кровопостачанні печінки,  відзначається про початок загальної печінкової артерії (a. Hepatica 

communis) з чревного стовбура. Наш огляд даних виявив, що цей варіант початку загальної печінкової 

артерії дійсно є переважним. З 95 досліджуваних органокомплексах людини варіант відходження 

загальної печінкової артерії від черевного стовбура був виявлений в 92 випадках (96,8%). Однак в 2 

випадках (2,1%) початком загальної печінкової артерії була безпосередньо аорта. У таких випадках 

черевний стовбур вдавав із себе судину, що розділяється на дві гілки (ліву шлункову і селезінкову 

артерії) замість трьох. Слід зазначити, що при такому варіанті місце відходження загальної печінкової 

артерії розташовалося в обох випадках на 2,4 мм нижче місця відходження від аорти черевного 

стовбура. В 1 випадку (1,1%) джерелом загальної печінкової артерії була верхня брижова артерія. В 

даному випадку артеріальне кровопостачання всієї печінки здійснювалося, відповідно, з системи 

верхньої брижової артерії. Цей факт є принциповим при проведенні забору донорського 

трансплантата печінки. В такому випадку, крім ревізійного виділення чревного стовбура, що 

представляє собою дихотомічно розділену судину, необхідно ретельне виділення і дисекція ділянки 

верхньої брижової артерії для адекватної підготовки тнасплантата. 

Висновок. Таким чином, провівши аналіз даних особливостей кровопостачання правої частки 

печінки, ми прийшли до висновків, що кровопостачання правої частки печінки схильне до вираженої 

індивідуальної варіабельності, що підтверджується знайденими, які раніше не описані, варіантами 

шляхів кровопостачання печінки, таким як кровопостачання всієї печінки тільки з системи верхньої 

брижової артерії. 

 

 

Дегтярьов А. О. 

ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ АЛКОГОЛЮ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 
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зав. кафедрою – д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник – асист. О. І. Крайсвітній 

 

Актуальність: Наразі не існує чіткої відповіді щодо наявності чи відсутності позитивного впливу 

малих доз алкоголю на організм людини, тому це питання досі є відкритим і не втратило своєї 

актуальності. 

Мета роботи: Здійснити ґрунтовний аналіз, узагальнити данні, щодо впливу невеликих доз алкоголю 

на організм та встановити, чи має алкоголь безпечну дозу та чіткий позитивний вплив.  

Матеріал і методи: Аналіз зарубіжної наукової літератури та досліджень за останні 10 років. 

Результати: провівши аналіз, стало відомо, що: на разі відсутні чіткі порогові значення алкоголю, що 

мали б позитивний ефект, або не були пов’язані з негативними наслідками. Вживання алкоголю 

пропорційно пов’язане зі середньостатичним показником зниження тривалості життя, і у низького 

вживання алкоголю (0-100 г/тижд.) він становить бл. 6 місяців. Дослідження 2016 р. що охопило 

599 912 учасників протягом 26 років, зафіксувало 40 310 смертей, пов’язаних зі вживанням малих і 

середніх доз алкоголю, в тому числі 11 762 пов’язаних з серцево-судинними захворюваннями. 

Загальне число випадків ССЗ, серед осіб споживаючих алкоголь, становило 39 018 ч. в тому числі 

12 090 інсультів, 14 539 інфарктів.  Відповідно можливі позитивні впливи алкоголю в глобальній 

вибірці повністю перекрилися шкідливим ефектом і характерні будь-яких дозах, а найбільш 

безпечною дозою алкоголю є нульова. Також встановлено, що вживання 7-12 одиниць алкоголю на 

тижд. дійсно може зменшувати ризик ІМ в 1,05 – 1,10, але і   збільшувати ризик розвитку інсульту в 

1,10 – 1,17 р.; ІХС 1, 06 р, гострої серцевої недостатності в 1,09 – 1,15 р.; гіпертонії в 1, 24 р.; фатальної 

аневризми аорти в 1,15 – 1,28 р. У осіб, що регулярно вживали алкоголь в дозах >100 г\тижд. 

спостерігалася атрофія гіппокампу, зниження когнітивних функцій та щільності сірої речовини, та 

мікроструктурної цілісності білої речовини, а також знижувалась швидкість мовлення бл. на 0,5% на 

рік. Також, стало відомо, що алкоголь впливає на кількість, площу і товщину стінки аксонів зорового 

нерву. Доведено, що алкоголь незалежно від дози може призвести до дисфункції а-6  nACh-receptor. 

Крім того, згідно останніх досліджень, введення невеликих доз алкоголю призводила до дисфункції 

латеральної перегородки орбітофронтальної кори, що стимулювало виникнення генералізованого 

неадаптивного страху. Згідно останніх даних  National Cancer Institute, вживання алкоголю в межах 

<12,5 г\день підвищувало ризик виникнення раку в загальній вибірці бл. на 1,13; ротоглотки в 1,13 р.; 

стравоходу в 1,09 – 1,56 р;. молочної залози в 1,06 – 1,29 р.; печінки в 1,66 – 2,58 р.; прямої і ободової 

кишки в 1,13-1,28 р. Невелика доза алкоголю знижує латентність, збільшує консолідацію першої 

половини та частоту порушень другої половини сну, порушує серцево-судинну релаксацію під час 

сну та зменшує показник фізіологічного відновлення на 9,3 %. Встановлено, що етанол збільшує 

відсоток вивільнення дофаміну у вентральному стріатумі, подібно до наркотичних засобів.  

Висновки: Можливі позитивні ефекти вживання алкоголю в невеликих кількостях перекривається 

його шкідливою дією; і в невеликих дозах, алкоголь має стійкий канцерогенний вплив; алкоголь, 

незалежно від дози впливає на ЦНС, зокрема уражає нейрони гіпокампу та може знижувати 

когнітивні та інтегральні функції; алкогольні напої мають схожу дію з наркотичними речовинами; 

можливо, є вартим більш глобальне вивчення цього впливу і встановлення чіткого поняття алкоголю. 

 

 

Делянова А. В. 

ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ ЯК ФАКТОР ВИКОРИСТАННЯ 

ІНВЕКТИВНОЇ ЛЕКСИКИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 2 

зав. кафедрою — к. філол. н., доц. Р. І. Стецюк 

наук. керівник — к. філол. н., доц. Р. І. Стецюк 

 

Актуальність. Ненормативна лексика – лихослів'я, непристойна, нецензурна та безсоромна мова. У 
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це визначення входять такі поняття, як блюзнірство, прокльони і лайка. Використання ненормативної 

лексики має чіткі національні, культурні, та соціальні ознаки і суттєво відрізняється в різних культурах 

та соціальних групах. В останні десятиліття вченими було виявлено, що регулярне використання 

нецензурних слів призводить до психологічних відхилень і сприяє подальшій деградації людини. 

Досліджено основний негативний вплив інвективної мови  на людський організм: деформування 

хромосом ДНК, «перепрограмування» води в організмі людини, значні порушення гормонального 

фону в жінок, психологічна дисфункція тощо. 

Мета.  Проаналізувати сучасні наукові джерела щодо нових методів дослідження впливу 

ненормативної лексики на фізичний та емоційний стан людини. Виявити  основні причини вживання 

ненормативної лексики. Акцентувати увагу на шляхи запобігання вживанню інвективної лексики. 

Матеріал та методи.  Проаналізовані дані сучасних  наукові джерел про вплив інвективної мови на 

фізичний  психоемоційний стан людини . 

Результати. Питaння щoдo вживaння ненoрмaтивнoї лексики неoднoрaзoвo булo oб’єктoм 

дoслiдження сучaсних психoлoгiв. Зокрема, вченi Інституту упрaвлiння Рoсiйської aкaдемiї наук П.П. 

Гoряєв (aвтoр «хвильoвoї генетики») i Г.Г. Тертишний, досліджуючи цю проблему, винaйшли aпaрaт, 

який перевoдить людськi слoвa в електрoмaгнiтнi кoливaння, які,  як вiдoмo, впливaють нa мoлекули 

ДНК. Ученi виявили, щo кoли людинa вживає ненормативну лексику, її хрoмoсoми дефoрмуються, 

гени мiняються мiсцями. В результaтi ДНК пoчинaє вирoбляти прoтиприрoднi прoгрaми. Вченi 

зaфiксувaли, щo інвективна мова викликaє мутaгенний ефект, схoжий дo тoгo, щo дaє рaдioaктивне 

oпрoмiнення пoтужнiстю в тисячi рентген. А вiдoмий психoфiзioлoг, лiкaр, член Всесвiтньoї 

екoлoгiчнoї aкaдемiї Л.О. Китaєв-Смик стверджує, щo вживaння ненормативної лексики пoвiльнo, aле 

неухильнo веде дo гoрмoнaльних пoрушень, oсoбливo в жiнoк. На думку доктора філософських наук 

В.Ю. Михайлина, регулярне використання нецензурних слів призводить до психологічних відхилень 

і сприяє подальшій деградації людини; погіршуються розумові процеси, поведінкові реакції та 

психоемоційний стан у цілому. 

 У результаті проведеного нами аналізу булo виoкремленo низку випaдкiв викoристання 

інвективної лексики, a сaме для: 1) психологічної розрядки; 2) висловлення невдоволення; 3) 

виявлення презирства до співрозмовника; 4) розряд від стресових факторів; 5) як вид психологічного 

регресивного захисту. 

Висновоки. Oтже, лихoслiв’я – oднa із серйoзних прoблем нaшогo суспiльствa, нехтуючи якою, ми 

формуємо зaгрoзу сaмoбутнoстi тa мaйбутньму  укрaїнськoї нaції. Вживaння ненoрмaтивнoї лексики 

призвoдить дo непoпрaвних нaслiдкiв на рівні фiзіологічнoгo тa психiчнoгo стaну людини. 

 Пoдaльшi дoслiдження цiєї прoблеми дaдуть пoштoвх для aктивнoї сoцiaльнoї прoпaгaнди тa 

зaцiкaвленoстi. Оскільки вживaння нецензурнoї лексики – це суспiльнa хвороба, то її, як і будь-яку 

іншу, нaлежить лiкувaти, а за умови прaвильної рoбoти нaд цiєю прoблемoю психoлoги тa психiaтри 

мoжуть зрoбити величезний крoк у рoзвитку лікування психiчних хвoрoб людствa. 

 

 

Делянова А. В. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОЇ КРОВІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. С. І. Присяжна 

 

Актуальність. Вчені різних країн продовжують шукати шляхи вирішення проблем, пов'язаних із 

розробкою і функціонуванням кровозамінників. Препарати штучної крові мають низку переваг: 

забезпечуючи основну функцію – транспорт кисню ,вони є абсолютно стерильними, що запобігає 

зараженню інфекційними захворюваннями, які передаються гематогенним шляхом, а також їх можна 

виробляти в достатній кількості. На даний момент вже існують препарати, які частково можуть 
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виконувати газотранспортну функцію крові . Однак впровадження і перспективи іі використання її 

штучного замінника залишаються важливим завданням для сучасної  медицини  

Мета. Проаналізувати сучасні наукові джерела щодо нових методів створення і впровадження 

технологій використання штучної крові ,оцінити її ефективність та можливі перспективи розвитку 

,застосування в клінічній практиці  

Матеріал та методи . Проаналізовані дані сучасної наукової літератури щодо застосування різних 

препаратів штучної крові їх безпечності ,ефективності, недоліків, та переваг . 

Результати . Ідея створення замінників донорської крові виникла ще в 1950-х роках. Вчені визначили 

ряд критеріїв ,яким має відповідати штучна кров: має нести біологічну безпеку, бути максимально 

наближена до природних тканин, бути сумісною з будь-якою групою крові і резус фактором і головне 

виконувати газотранспортну функцію. 

Основним напрямком в розробці штучної крові було використання гемоглобіну з еритроцитів, а саме 

його полімеризація та включення в розчин електроліту . Така сполука здатна забезпечити перенесення 

кисню, проте у роз’єднаному стані намагається приєднати оксид азоту , що спричиняє звуження судин 

та ряд інших негативних наслідків. 

Для уникнення залежності від поставок від донорської крові ,як джерела гемоглобіну, було 

використано технології з використання рекомбінованої ДНК, а також створення препаратів на основі 

рекомбінованого гемоглобіну бактеріального походження. З метою заміни гемоглобіну можна 

використовувати геметрин – білок ,який отримують з організму певних видів морських червів . 

Препарати на його основі мають функціональну здатність і можуть тривало зберігатись . 

За результатом  останніх гематологічних досліджень ,основним напрямком у пошуку препаратів 

штучної крові залишається створення препаратів на основі стовбурових клітин. В основі цього методу 

лежить здатність стовбурових клітин розповсюджені по всьому тілу людини і відновлювати 

пошкоджені частини, заміщаючи померлі клітини. Саме тому в останні роки вчені працюють над 

програмуванням стовбурових клітин для створення штучної крові шляхом генерування в еритроцитів. 

Висновки. Пошук препаратів штучної крові ,які б забезпечували не тільки газотранспортну функцію, 

але й не викликали негативних реакцій та були б сумісними за будь якою групою крові і резус 

фактором залишається надзвичайно актуальним, оскільки потреба в кровозамінниках постійно 

зростає. 

 

 

Дзюбенко Я. С. 

АНАЛІТИЧНО - СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА 

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ (МРТБ), 

ТУБЕРКУЛЬОЗ І КО- ІНФЕКЦІЇ ВІЛ/СНІДУ НАСЕЛЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник – асист. А. М. Коновалова 

 

Актуальність проблеми. Протидія туберкульозу (ТБ) в Україні є одним з пріоритетних напрямів 

державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку. Епідеміологічна ситуація щодо 

туберкульозу в Кіровоградській області за підсумками 2018 року залишається напруженою. 

Несприятливим прогнозом щодо подальшого розвитку епідситуації з туберкульозу в області є 

зростання показника пов’язаного з віковим показником (збільшення захворюваності серед підлітків), 

та якості проведення профілактичних оглядів серед дорослих. Водночас відмічаються позитивні 

зрушення наступних показників: зменшення несвоєчасно виявлених форм туберкульозу та 

поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу за рахунок закладів загально лікарської мережі. 

Мета дослідження. Провести аналіз результатів обстеження на захворюваність на туберкульоз 

легень, мультирезистентний туберкульоз (МРТБ), туберкульоз і ко-інфекції ВІЛ/СНІДу в 

Кіровоградській області з визначенням етіологічної структури за період 2014-2018 року. 
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Матеріал і методи. Матеріалами є статистичні дані захворюваності на туберкульоз легень по 

Кіровоградській області і по Україні за 2014-2018рр. Проаналізовано дані захворюваністі на 

мультирезистентний туберкульоз легень і захворюваність на туберкульоз легень з 

бактеріовидиленням серед різних груп населеня. 

Результати дослідження. У 2018 році захворюваність на туберкульоз, що включає нові випадки та 

рецидиви, серед населення України становило 63.9 на 100 тис. населення, зареєстровано 27121 

випадків(2017 р. - 28800 випадків) – зниження рівня захворюваності на 5.5%. Всього у 2018 році було 

зареєстровано 21995 нових випадків туберкульозу без врахування повторних випадків чи рецидивів 

туберкульозу.  

За статистичними даними, у Кропивницькому поширеність туберкульозу зросла на 5,3% і на 

100 тис. населення, становить 87,0 випадків проти 82,3 у 2017 році (обласний показник 2016 року -

102.8). Захворюваність на туберкульоз в 2017 році збільшилась на 25.4% і склала 62.7 проти 50.0 у 

2016 році (обласний показник 2016 року -67.0). Смертність від туберкульозу знизилась на 47.2% і 

становить 4.7 на 100 тис. населення проти 8.9 у 2016 році (обласний показник 2016 року -10.2).  

Висновки. Отже, у 2014-2018 роках у Кіровоградській області спостерігається тенденція до 

зменшення захворюваності на туберкульоз легень, але в країні в цілому за останні роки збільшується 

захворюваність на туберкульоз легень з бактеріовиділенням та МРТБ . Факторами, які сприяють 

захворюваності на туберкульоз легень залишаються мультирезистентний туберкульоз і ко-інфекції 

ВІЛ/СНІДу, а також в умовах соціальної кризи, яка поглиблюється через військовий конфлікт на 

Сході країни, прогнозується погіршення епідемічної ситуації з ТБ, що потребуватиме проведення 

додаткових організаторських заходів: 

 Підвищення соціально-життєвого рівня людей  

 Своєчасна діагностика  

 Ізоляція хворих на туберкульоз легень із бактеріовиділенням  

 Якісне лікування хворих на туберкульоз 

 

 

Дитюк Д. В.  

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ МЕШКАНЦІВ М. МАРІУПОЛЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою - к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники - к. мед. н., доц. С. С. Боєва, к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

 

Вступ. Місто Маріуполь – промислово насичений район, на території якого упродовж тривалого  часу 

концентрувалися промислові підприємства. У результаті в регіоні сформувався складний комплекс 

антропогенного впливу, а різноманітні природні умови обумовили різні рівні накопичення 

забруднювачів. Тому м. Маріуполь можна розглядати як об’єкт для дослідження складних 

взаємозв'язків у системі "суспільство – природа" на урбанізованих територіях в кількісних та якісних 

показниках антропогенного забруднення атмосферного повітря, водного середовища, промислових 

відходів та їх вплив на екологічний стан довкілля. Відповідно, важливим є вивчення взаємозв'язку 

між екологічною ситуацією, яка склалася вмісті, і здоров'ям його мешканців. Про результати цього 

впливу можна буде судити за даними функціонального стану основних органів і систем, а звідси і 

організму в цілому. 

Мета. Оцінити функціональний стан організму  населення  м. Маріуполь за допомогою  

функціональних проб. 

Матеріл та методи. Дослідження показників проводили у 40 умовно здорових осіб, віком від 18 до 

38 років, що мешкають в Донецькому регіоні в м. Маріуполь. Для оцінки функціонального стану 

організму піддослідним особам проводили функціональні проби: для оцінки працездатності серця при 

фізичному навантаженні виконували пробу Руф’є. Для оцінки функціонального стану системи 

дихання виконували пробу Сєркіна (трифазна затримка дихання),що  характеризує стійкість 
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організму до нестачі кисню. Відповідно до даної проби, чим триваліше час затримки дихання, тим 

вище здатність серцево-судинної і дихальних систем забезпечувати видалення з організму 

вуглекислого газу. Отримані результати оброблялися методами варіаційної статистики і рангової 

кореляції з використанням PCL.  

Результати досліджень. Проведені дослідження фізіологічного стану організму  за функціональними 

пробами показали, що рівень функціонального резерву серця за індексом Руф’є склає 12,4±0,5 та 

оцінюється як нижче середнього чи задовільного. Це свідчить про серцеву недостатність середнього 

ступеня у більшості обстежених. При проведенні проби Сєркіна виявлено, що у першій фазі затримка 

дихання у піддослідних склала 42 ± 0,6 с, у другій  фазі 19± 0,2 с  та 38±0,9 с  у третій фазі.  Ці дані 

говорять про задовільний функціональний стан дихальної системи здорових нетренованих осіб але 

вони знаходяться на межі норми, порівняно  даних осіб з прихованою недостатністю кровообігу, які 

у першій фазі складають 20-40с, у другій – 14с  і менше та у третій – 34с і менше. 

Висновки. Встановлено недостатність функціональних показників серцево - судинної та дихальної 

систем у населення, що мешкає в умовах екокризової ситуації в Донецькому регіоні м. Маріуполь. 

 

 

Догарова А. О., Чумаченко К. О. 

ВПЛИВ НІТРАТІВ ТА НІТРИТІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Донецький національний медичний університет  

м. Кропивницький, Україна  

кафедра загальної та біологічної хімії №2 

зав. кафедрою - к. хім. н., доц. Л. К. Святенко 

наук. керівник – асист. А. В. Костів 

 

 Нітрати – це солі азотної кислоти, які потрапили в ґрунт та підземні джерела через 

просочування добрив і стічних вод, гниття рослинного і тваринного матеріалу, промислових відходів. 

Гранично допустима концентрація нітратів у воді природних вод встановлена в розмірі 10 мг/дм3 по 

азоті або 45 мг/дм3 (лімітуючий показник шкідливості, - санітарно-токсикологічний). Нітрати є 

потенційно небезпечними для людей, оскільки вони переходять в нітрити (солі нітритної кислоти), а 

за окремих умов – в нітрозаміни. Гранично допустима концентрація нітритів у воді водойм 

встановлена в розмірі 3.3 мг/дм3 або 1 мг/дм3 у перерахунку на азот нітритів.  

 Дотримуючись вимог масової системи прогнозу стану навколишнього середовища (ГСМОС / 

GEMS), нітрит і нітрат - іони входять у програми невід'ємних досліджень за складом питної води і є 

вагомими показниками ступеня забруднення природного водоймища. 

 За статистикою у весняний та наприкінці літнього періодів спостерігається більша кількість 

отруєнь нітратами й нітритами. Це пов’язано з розкладанням неживої органічної речовини навесні, а 

влітку -  з активністю діатомових та зелених водоростей (відновлюють нітрати до нітритів). В усіх 

ранніх овочах — підвищений вміст нітратів, але всі вони акумулюють шкідливі речовини в різній 

кількості. З цієї причини весною ліпше відмовитись від споживання зелені.  

При потраплянні у кров людини нітратів (нітритів), виконується окиснення Феруму з 

гемоглобіну, результатом чого є виникнення метгемоглобіну. Внаслідок цього порушується 

транспортна функція еритроцитів.   

Задля попередження населення Побужжя було проведено лабораторне дослідження якості 

природних вод. Виявлено, що за вмістом нітритів жоден із показників природної води не відповідає 

вимогам стандарту питної. У пробах №3, 9 перевищення гранично допустимої концентрації в 4 рази, 

що є небезпечним для людського організму.  

Постійне споживання такої води може призвести до тканинної гіпоксії – порушення дихання 

клітин. Вона буває різної тяжкості, аж до летального наслідку. При хронічному отруєнні - рак шлунка, 

зміна функцій центральної нервової системи і серцевої діяльності.  

 До надлишку нітратів у воді та їжі найбільш чутливі діти, особливо першого року життя, 

оскільки тривале кисневе голодування може викликати порушення росту і формування організму, 
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функції серцево-судинної системи, затримання фізичного і психічного розвитку. Крім того, нітрати і 

нітрити призводять до виникнення раку, уроджених вад розвитку, несприятливо впливають на плід.  

 Захисний механізм матері не ідеальний тому, якщо вона вживає продукти з високим вмістом 

нітратів (капуста, морква, огірки, кабачки, кріп, шпинат), то вони неминуче потрапляють в грудне 

молоко, що є загрозою для здоров’я дитини. 

 

 

Донець М. М., Панасенко А. О. 

ПЕРВИННИЙ ГІПЕРАЛЬДОСТЕРОНІЗМ (СИНДРОМ КОННА): СИМПТОМИ, 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХРОРОБИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії №1 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – асит. О. М. Лисенко 

 

Синдром Конна (первинний гіперальдостеронізм) – рідкісна форма симптоматичної 

артеріальної гіпертензії, викликана гормонально-активною пухлиною (аденомою) клубочкової зони 

кори однієї з надниркових залоз, яка продукує альдостерон. Синдром первинного 

гіперальдостеронізму об'єднує ряд захворювань, в основі яких лежить незалежна від ренін-

ангіотензинової системи надмірна продукція альдостерону. 

При підозрі на альдостерому, перш за все, у пацієнта необхідно визначити альдостерон-

ренінове співвідношення. Якщо виявлено підвищення даного співвідношення, наступним кроком 

діагностики є підтвердження первинного гіперальдостеронізму одним із трьох тестів: 

1. Тест з натрієвим навантаженням, що передбачає перебування пацієнта на дієті з високим 

вмістом солі. Протягом трьох днів пацієнт повинен споживати більше 200 ммоль натрію під 

контролем його добової екскреції. Необхідний щоденний контроль рівня калію. На 3-й день у добовій 

сечі визначається рівень альдостерону та натрію. 

2. Тест з флудрокортизоном. Методика тесту передбачає прийом флудрокортизону ацетату 

протягом чотирьох днів (0,1 мг кожні шість годин); за умови обов'язкового прийому хлориду калію в 

таблетках кожні 6 годин. Тест вважається позитивним при рівні альдостерону плазми більше 6 нг/дл 

і активності реніну плазми менше 1 нг/мл/год на четвертий день у ранковий період. Вважається 

найбільш чутливим щодо первинного гіперальдостеронізму і безпечним тестом. 

3. Тест з фізіологічним розчином. Пацієнта переводять у горизонтальне положення, через одну 

годину здійснюють забір крові (базальна проба крові) і починають внутрішньовенне повільне 

введення 2л 0,9% розчину NaCl протягом чотирьох годин. Після закінчення введення проводять 

повторний забір крові (діагностична проба крові). В обох пробах крові – базальній та діагностичній – 

визначають концентрацію кортизолу, в діагностичній пробі визначають концентрацію альдостерону. 

Якщо концентрація кортизолу в діагностичній пробі перевищує концентрацію кортизолу в базальній 

пробі – тест вважається недійсним, необхідно повторне проведення тесту. Тест вважається 

позитивним, якщо в діагностичній пробі рівень альдостерону перевищує 10 нг/дл. 

Згідно з рекомендаціями ESH/ESC (2013) при підтвердженій односторонній альдостеромі 

методом лікування є лапароскопічне видалення ураженої надниркової залози (адреналектомія). У 

післяопераційний період необхідний контроль електролітного балансу і визначення рівня 

альдостерону та активності реніну плазми крові. 

 

 

Єсіна А. С., Хачикян А. А. 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ «МУМІЄ-ВІТАС» НА ПОКАЗНИКИ ГЕМАТО-

ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИ ГАСТРИТІ ТИПУ В ТА ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 
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Актуальність. «Муміє-вітас» - це вітчизняний комплекс біологічно активних речовин органічного та 

неорганічного походження в який входять поліфеноли, амінопептиди, амінокіслоти, насичені жирні 

кислоти, мікро- та макроелементи. Цей комплекс має імуномодифікуючі, протизапальні та 

мембраностабілізуючі властивості. 

Метою роботи було дослідження впливу препарату на показники крові населення, які проживають в 

екологічно несприятливих умовах Донецького регіону. 

Матеріал та методи. Вплив «Муміє-вітас» досліджувався в групі волонтерів (50 осіб) у віці 38-52 

років, у обстежених були встановлені наступні діагнози: хронічний гастрит, гастродуоденіт, 

виразкова хвороба 12-палої кишки, ВСД. Досліджувані були поділені на дві умовні групи: 

контрольна, в кількості 20 осіб, яка отримувала базисну терапію (ранітидин, гастрофарм, полівітаміни 

та спазмолітині засоби), та основна, в якій окрім базисної терапії  додавали «Муміє-вітас» протягом 

2 тижнів. До та після курсу терапії у досліджуваних оцінювали гемограмму, імунологічні та плазмові 

показники. 

Результати. Перед проведенням курсу «Муміє-вітас» аналіз результатів показав що, вміст 

гемоглобіну (HGB), концентрація гемоглобіну (MCV), середній вміст гемоглобіну в еритроциті 

(MCH), еритроцитів (RBC), гематокрит (НСТ) відповідали нормі. Однак у 90% осіб УЗК було 

зареєстровано прояви анемії, а саме у 70%-анізоцитоз і у 50%- пойкілоцитоз еритроцитів та 80% які 

мають гігантські форми тромбоцитів. У інших 70 % УЗК були зареєстровані: дисбаланс 

імуноглобулінів класу A,M,G., популяцій B і T лімфоцитів, субпопуляцій N-хелперів і T-супресорів 

та зниження рівня ЦИК і токсичності плазми крові. 

Після проведення терапії, з використанням препарату «Муміє-вітас» в порівнянні з 

контрольною групою, було визначено, що  у 76.6% досліджуваних зникли зміни з боку еритроцитів, 

що були виявлені раніше й які притаманні анемії, у 8 з 30 осіб зникли гігантські фори тромбоцитів. 

Показники лейкограми свідчили про тенденцію до підвищення вмісту нейтрофільних гранулоцитів, 

збільшення природних кілерів та тенденцію до зниження еозинофілів, зниження в’язкості та 

токсичності плазми крові. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про доцільність застосування препарату 

«Муміє-вітас», як адаптогенного засобу, в якості гемо- та імунокоректору, а також в комплексі 

лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та, як засіб антистресової дії  в екологічно-

кризових регіонах. 

Висновки. «Муміє» має широку біологічно активною дією, препарат нормалізує обмінні і 

репаративні процеси в тканинах, виявляє імуномодифікуючі властивості, підвищуючи клітинні і 

гуморальні фактори захисту організму, виявляє мембранозахисну та протизапальну дію. 

 

 

Ждань К. С. 

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСФУНКЦІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ СЕПСИСІ 

Донецький національний медичний університет 

м Краматорськ, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології №1 

зав. кафедрою – д. мед. н. С. В. Татарко 

наук. керівник – асист. Д. О. Потій 

 

Актуальність: Сепсис часто характеризується гострою дисфункцією головного мозку, яка пов'язана 

з підвищеною захворюваністю і смертністю. Його патофізіологія дуже складна і є наслідком як 

запальних, так і не запальних процесів, які можуть викликати значні зміни в уразливих ділянках 

мозку. Основним проявом дисфункції мозку є пригнічення свідомості від оглушення до глибокої 

коми. Сепсис може призводити до погіршення якості подальшого життя у людей, які пережили його. 
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Мета дослідження: Дослідити патофізіологічні основи пошкодження головного мозку при сепсисі, а 

також подальших наслідків цих змін. 

Матеріал і методи: Провести аналіз медичної літератури останніх років. 

Результати: Структури мозку, які в першу чергу залучаються у відповідь - мозкові вегетативні ядра; 

парабрахіальні ядра; ядра середнього мозку, що є джерелом серотонінергічних систем, ретикулярна 

формація; locus coeruleus; паравентрикулярні і супраоптичні ядра гіпоталамуса, які синтезують і 

вивільняють кортікотрофін-рилізинг-фактор (CRF) і вазопресин, що призводить до подальшого 

зменшення його рівня; мигдалина, яка перебуває всередині гіпокампу і пов'язана з лімбічною 

системою. У тканинах мозку виявляються ішемічні ураження у всіх випадках, кровотеча в 26%, 

синдром гіперкоагуляції в 9%, мікроабсцеси в 9%, багатовогнищева некротична лейкоенцефалопатія 

в 9%, яка може бути пов'язана як з локальною експресією, так і з високим рівнем циркулюючих 

прозапальних цитокінів. Реакція мозку на системну інфекцію фізіологічно запускається активуючим 

сигналом, опосередкованим трьома шляхами. Нервовий шлях - активація аферентних нервів, таких як 

блукаючий або трійчастий, шляхом залучення периферично продукуючих патоген-асоційованих 

молекулярних патернів (PAMP) і цитокінів. Гуморальний шлях залучає циркулюючі цитокіни. Вони 

досягають головного мозку на рівні судинного сплетіння і периферичних шлуночків, які знаходяться 

за межами гематоенцефалічного бар'єру (ГЕБ). Зміни гематоенцефалічного бар'єру, викликані 

активацією церебральних ендотеліальних клітин, призводять до вивільнення різних медіаторів в 

мозок. Ця активація відбувається через утворення ендотеліальними клітинами на ранній стадії 

сепсису оксиду азоту eNOS-синтазою. Всі ці шляхи стимулюють активацію клітин мікроглії. При 

активації вони можуть негативно впливати на мозок шляхом виробництва власного оксиду азоту, 

цитокінів і активних форм кисню, які призводять до загибелі нейронів в уразливих ділянках мозку. 

Це виробництво, в свою чергу призводить до ще більшої проникності гематоенцефалічного бар'єру. 

Дані механізми поглиблюються спільними метаболічними порушеннями, які виникають у пацієнтів з 

сепсисом (тривала гіперглікемія, важка гіпоксемія), гемодинамічної недостатністю, застосуванням 

ліків,ятрогенними факторами і факторами навколишнього середовища.  

Висновки. Системна відповідь на інфекцію включає в себе складну, організовану і узгоджену 

взаємодію між імунною, вегетативною, нейроендокринною та поведінковою системами. З одного 

боку, дисфункція головного мозку є ускладненням сепсису, а з іншого боку - може активно сприяти 

патогенезу сепсису, що породжує порочне коло і ускладнює перебіг процесу. 

 

 

Жебелєв В. Л., Сушицька О. І., Куцало А. О. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ПАТОГЕНЕЗУ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ХВОРИХ 

НА ВІЛАСОЦІЙОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

м. Вінниця, Україна 

кафедра патологічної анатомії 

зав. кафедрою – проф. А. О. Гаврилюк 

наук. керівник – д. мед. н., проф. А. О. Гаврилюк 

 

Актуальність теми: Україна посіла перше місце в Європі за темпами поширення ВІЛ/СНІДу. 

Динаміка реєстрації нових випадків ВІЛ-інфікування в Україні за останні 10 років зросла на 147% або 

у 2,5 рази. 

Мета: Виявити основні морфологічні ознаки в легенях при взаємодії туберкульозної та ВІЛ-інфекції. 

Матеріали та методи: Аутопсія, біопсія, мікроскопія патологічного матеріалу, аналіз науково-

дослідницьких публікацій європейських та американських вчених в галузі патогенезу ко-інфекції за 

останні 7 років.  

Результати: Морфологічні зміни в легенях при взаємодії туберкульозу та ВІЛ-інфекції залежить від 

стадії інфікування. 1)Ранній етап ВІЛ-інфекції. Виявлено вогнища інфільтратів 0.5-2см. 

Мікроскопічно зрілі туберкульозні гранульоми з казеозним некрозом, оточеним валом лімфоїдних 

клітин, макрофагів, епітеліоїдних клітин і клітин Пирогова-Лангханса з вираженим обмеженням 
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фокусів запалення грануляційною тканино. 2)Помірна імуносупресія при ВІЛ. Плевра: набряк і 

біляста плівка з нашаруванням фібрину, нерідко видно зрощення парієтального і вісцерального 

листків плеври. Мікроскопічно виявляли зменшення кількості макрофагів і відсутність епітеліоїдних 

клітин і клітин Пирогова-Лангханса, а також інфільтрація нейтрофілів в неповноціну гранульому. В 

бронхах і бронхіолах зміни у вигляді ендо- та панбронхіту. 3)Важка імуносупресія з глибоким ВІЛ. 

Макроскопічна картина легень характерезувалась субміліарними дисимінаціями, так і вогнищами до 

1 см з формуванням пневмогених субплевральних каверн. Плевра в апікальних сегментах різко 

набрякла, покрита синюшною плівкою. Мікроскопічно виявлено численні фокуси казеозного некрозу, 

розташовані по ходу кровоносних і лімфатичних судин легень. Навколо казеозного некрозу були 

виявлені поодинокі незрілі мононуклеарні макрофаги та нейтрофіли.  

Висновок:Результати нашого дослідження показали, що супресивна дія ВІЛ-інфекції погіршує 

перебіг та прискорює генералізацію ко-інфекції. 
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ 

ТА ВПЛИВУ ПІРАЦЕТАМУ У ЩУРІВ 
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м. Вінниця, Україна 

кафедра фармакології 

зав. кафедрою – проф. Н. І. Волощук 

наук. керівник – к. мед. н., доц. О. П. Драчук 

 

Актуальність: Згідно з численними даними літератури, наявність гендерних  відмінностей при 

застосуванні лікарських засобів стосується, в першу чергу, фармакокінетики та фармакодинаміки 

нових та вже відомих препаратів, перебігу обмінних процесів, відмінностей в механізмах, що 

реалізують поведінкову реакцію у особин різної статі. Якщо раніше погляд на ці питання був 

зосереджений на дії статевих гормонів, то останні дослідження свідчать про більш глобальний підхід 

до цієї проблеми на різних структурних і функціональних рівнях. Необхідно брати до уваги гендерні 

аспекти при застосуванні фармакотерапії, що дозволить підвищити ефективність лікування. Наразі 

питання гендерної різниці в дії ноотропних препаратів та їх впливу на формування пам'яті і навчання 

є недостатньо вивченим, що і стало предметом нашого  дослідження. 

Мета: виявити відмінності ноотропної дії пірацетаму у самців і самок інтактних щурів.    

Матеріал та методи: Дослідження проведено на 24 статевозрілих (3,5-4 місяці) білих щурах обох 

статей. Досліди проводили восени, в період з 18.00 до 20.00 години. Тварини були розподілені на 

групи: 1-ша - контрольна (6 самців та 6 самок), 2-га - самці і самки, яким вводили еталонний 

ноотропний засіб пірацетам щоденно протягом 7 днів внутрішньоочеревинно в дозі 200 мг/кг. Вплив 

на процеси пам’яті здійснювали за допомогою умовної реакції пасивного уникання (УРПУ), що 

включає пасивне уникнення з негативним (больовим) підкріпленням в установці з світлої та темної 

камер (О.В. Стефанов, 2001). Реєстрували час перебування в темній камері та латентний період входу 

в неї через 24 години після навчання електричним подразненням. Статистичну обробку здійснювали 

з використанням стандартного пакету програм Excel. Відмінності вважали вірогідними при p<0,05.   

Результати: Нами було встановлено наявність статевих відмінностей у формуванні умовного 

рефлексу пасивного уникання у щурів контрольної групи. Так, через 24 години після навчання, час 

перебування самців в темній кімнаті був в 2,5 рази менше ніж в перший день, проти зменшення в 1,7 

рази у самок щурів. Введення пірацетаму покращувало швидкість вироблення умовного рефлексу у 

особин обох статей, проте спрямованість статевих відмінностей виявилась протилежною: у самок час 

перебування в темному відсіку вірогідно (p<0,05) зменшувався в 4 рази порівняно з контрольними 

тваринами, тоді як у самців цей параметр змінювався лише на рівні тенденції. 

Висновок: отримані результати можуть свідчити про гендерні відмінності нейрофізіологічних шляхів 

формування пам’яті та фармакодинаміки ноотропів. Тому заданий напрямок досліджень представляє 

інтерес для подальшого поглибленого вивчення.  
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Вступ. Загальний аналіз крові є одним з найбільш важливих,  інформативних та доступних аналізів в 

практичній діяльності лікаря-терапевта та лікаря сімейної медицини.  У разі проведення діагностики 

серед хворих на пневмонію за допомогою загального аналізу крові можна виявити прогресивність 

перебігу запального процесу в організмі, етіологію захворювання, розвиток ускладнень або 

вторинних патологій. Так, наприклад, відомим є факт, що для пневмонії є характерним зсув 

лейкоцетарної  формули вліво в перефиричній крові. Тим не менш, з наукової точки зору, 

статистичний аналіз гемограм пацієнтів з пневмонією є актуальною темою, бо дає можливість 

проаналізувати особливості перебігу хвороби з урахуванням особливостей екологічного та 

економічного стану та інших факторів конкретного регіону. 

Мета дослідження – вивчити особливості змін гемограм пацієнтів з діагнозом пневмонія з 

використанням методів статистичної та комп’ютерної обробки даних. 

Матеріал і методи. В рамках проведеного дослідження були проаналізовані  гемограми 77 пацієнтів 

(44 жінки (57%)  та 33 чоловіка(43%)) з діагнозом пневмонія віком від 18 до 69 років, що мешкають у 

м.Лозова та отримують медичне обслуговування  на базі лікарні сімейної медицини. Статистичний 

аналіз даних проводився за допомогою табличного редактора Exсel. 

Результати. У результаті проведеного дослідження було виявлено, що відхилення від норми в 

показниках: еритроцитів спостерігається у 5 жінок (11,4%) та 6 чоловік (18,2%);  гемоглобіну – 21 

жінки (47,7%) та 14 чоловік (42,4%); лейкоцитів – 9 жінок (20,5%) та 2 чоловік (6,1%), СОЕ – 5 жінок 

(11,4%) та 2 чоловік (6,1%);еозинофілів – 3 жінок (6,8%) та 2 чоловік (6,1%); палочкоядерних – 14 

жінок (31,8%) та 8 чоловіків (24,2%); сегментоядерних – 13 жінок (29,5%) та 7 чоловіків (21,2%); 

лімфоцитів – 19 жінок (43,2%) та 13 чоловік (39,4%) та моноцитів – 16 жінок (36,4%) та 13 чоловіків 

(39,4%). 

Проведений аналіз також показав, що в 51 (66%) пацієнта спостерігається підвищення 

палочкоядерних нейтрофілів та лімфоцитів, що вказує на наявність пневмонії вірусної етіології. 

Наявність лейкоцитозу у 7 хворих (9%) вказує на гостру фазу пневмонії та її бактеріальну етіологію, 

а підвищена кількість еритроцитів у 5 хворих (6,5%) вказує на тяжкий перебіг хвороби як наслідок 

дегідратації. Також у 24 хворих (31,2%) спостерігається зниження гемоглобіну, що вказує на велику 

кількість ексудату в легенях та більш тривалий та важкий перебіг хвороби. 

Висновок. Таким чином, проведене дослідження підтвердило інформативність використання 

статистичного аналізу гемограм пацієнтів з діагнозом пневмонія для аналізу особливостей перебігу 

хвороби в регіоні.  
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Вступ. Хвороби органів травлення займають одне з провідних місць, як за частотою інвалідизації, так 

і за показником смертності. Натепер першочергове значення у формуванні запально-деструктивних 

захворювань надається специфічному інфекційному агенту — Helicobacter pylori (Н.Р.). Вважається, 

що даний мікроорганізм викликає  найбільш поширену персистуючу бактеріальну інфекцію 

(інфікованість ним зустрічається в 60 % населення земної кулі). Згідно з даними різних дослідників, 

інфікованість дитячого населення складає 60–70%. Така висока контамінація свідчить про зростання 

Н.Р. - асоційованих захворювань, передусім гастродуоденітів та виразкової хвороби. На сьогоднішній 

день питання діагностики H.Р є актуальним. Найпоширенішим методом діагностики захворювань 

щлунково кишкового тракту (ШКТ) та наявність Н.Р. серед пацієнтів є проведення 

фіброгастроезофагодуоденоскопії з швидким уреазним тестом. 

Мета. Проаналізувати рівень розповсюдження Н.Р. серед мешканців м. Краматорська за допомогою 

уреазного тесту - URE-HP тесту. 

Матеріл та методи дослідження: обстежено 940 пацієнтів за 2016-2018 роки,  віком від 6 до 75 років, 

що звернулися до лікувального закладу із певними функціональними чи органічними порушеннями 

верхніх відділів ШКТ. 

Для діагностики Н.Р. використовувався URE-HP тест, що призначений для швидкої ідентифікації Н.Р 

в біоптаті шлунка та ґрунтується на здатності уреази H. Р. розщеплювати сечовину і швидко 

змінювати рН розчину, при цьому змінюючи колір індикаторного середовища. Результат дослідження 

інтерпретується як позитивний чи негативний. Відтак, за 2016 рік обстеження пройшли 352 пацієнта, 

що становить 36±0,31% від загальної кількості обстежуваних, за 2017 – 384 та складає 40±0,32% і 234 

пацієнта за 2018 рік, відсоткова частка останніх дорівнює 24±0,31%. 

Результати дослідження та їх обговорення. За 2016 рік частка позитивних уреазних тестів 

обстежуваних становила 65±0,53%, негативних - 35±0,52%. У 2017 році рівень позитивних 

результатів не суттєво знижується та складає 61±0,5%, рівень негативних - 39±0,51%. А вже у 2018 

році відзначається зростання кількості виявлених епізодів H.P. серед досліджуваних і знаходиться 

на рівні 67±0,65%, частка негативних відповідно - 33±0,65%. 

Аналізуючи сезонність рівня прояву H.Р інфекції, можемо сказати, що він знаходився на однаково 

високому рівні, як в холодний, так і теплий періоди року. Тож, фактор сезонності не впливає на 

рівень контамінантності H.P серед населення. 

Висновки. Визначено високий рівень контамінантності Н.Р. інфекцією серед населення м. 

Краматорська за останні роки, а також зростання показників за 2018р., що наголошує на актуальності 

даної проблеми у нашому регіоні.  

 

 

Зьома Є. В., Братчук А. В. 

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИЛЕЙКОТРІЄНІВ 

ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії №1 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – асит. О. М. Лисенко 

 

Лейкотрієни – група низькомолекулярних біорегуляторів ліпідної природи, ліпооксигеназні 

метаболіти ейкозаполієнових кислот, що створюють каскад арахідонової кислоти. Біосинтез 

лейкотрієнів каталізується ферментом 5-ліпооксигеназою та здійснюється окислювальною 

трансформацією арахідонової кислоти, що вивільняється під дією фосфоліпази А2 з мембранних 

фосфоліпідів [1]. 
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Інтерес до лейкотрієнів обумовлений їх ключовою роллю в алергічних та запальних процесах. 

Численні дані вказують на те, що біосинтез та подальше вивільнення лейкотрієнів у людини 

визначаються патофізіологічними процесами. Такі захворювання, як бронхіальна астма, 

ревматоїдний артрит, псоріаз та ін., пов'язані з підвищенням рівня лейкотрієнів [1]. 

Після розшифровки ролі лейкотрієнів у патогенезі алергії та бронхіальної астми різко зріс 

інтерес до пошуку засобів контролю синтезу та дії цих медіаторів алергії. На сьогодні синтезовано 

десятки препаратів, що впливають на різні ланки метаболічного каскаду арахідонової кислоти [2], 

зокрема: 

– інгібітори 5-ліпоксигенази, що безпосередньо блокують активність 5-ліпооксигенази, а 

,відповідно, і синтез лейкотрієнів (зилеутон); 

– антагоністи рецепторів цистеїнілових лейкотрієнів, що селективно блокують зв'язування 

лейкотрієнів з відповідними рецепторами (монтелукаст, пранлукаст і зафирлукаст). 

Цистеїніллейкотрієни є потужними ейкозаноїдами запалення, що виділяються різними 

клітинами, у тому числі опасистими клітинами та еозинофілами. Ці важливі проастматичні медіатори 

зв'язуються з цистеїніллейкотрієновими рецепторами, присутніми в дихальних шляхах людини, і 

викликають таку реакцію, як бронхоспазм, виділення мокротиння, підвищення проникності судинної 

стінки і збільшення кількості еозинофілів. 

Монтелукаст є активною сполукою, яка з високою вибірковістю і хімічною спорідненістю 

зв'язується з цистеїніллейкотрієновими рецепторами. Монтелукаст спричиняє значне блокування 

цистеїніллейкотрієнових рецепторів дихальних шляхів, що було підтверджено його здатністю 

інгібувати бронхоконстрикцію у пацієнтів з астмою [3]. 

На сьогодні продовжується пошук селективних та нетоксичних лікарських препаратів, що 

діють як антагоністи лейкотрієнових біорегуляторів. 
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Вступ.  Забруднення довкілля важкими металами, що є наслідком діяльності підприємств  чорної 

металургії, почало цікавити науковців зразу ж від початку заснування перших металургійних  

підприємств. Маріуполь займає одне з перших місць на Україні щодо об’ємів викидів шкідливих 

речовин промисловими підприємствами. Встановлено, що накопичення в повітрі оксидів вуглецю, 

сірки, азоту, формальдегіду, промислового пилу (а з ним – сполук важких металів, поверхнево-

активних речовин та інших забруднювачів) призводять до зниження резистентності та імунологічної 

реактивності організму людини, що і визначає стан її здоров’я.  Тому,  визначення  впливу комплексу 

потенційно шкідливого впливу довкілля  промислововго міста м. Маріуполь на стан системи 

імунітету є актуальним питанням для науковців . 

Мета. Вивчити показники системи імунітету у мешканців промислового міста  деяких хімічних 

факторів Маріуполь. 
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Матеріал та методи дослідження. Дослідження показників системи імунітету проводили у 40 

умовно здорових осіб , що проживають в Донецькому регіоні в м. Маріуполь віком від 18 до 38 років 

та в середньому склав 19,8 ±0,7 років. Показники системи імунітету оцінювали за вмістом лейкоцитів 

та їх окремих пулів. Дослідження проводили на базі 2 міської лікарні м. Маріуполя  з подальшими 

дослідженнями та обробкою матеріалу на базі кафедри мікробіології, вірусології ті імунології 

Донецького національного медичного університету МОЗ України.  Вміст пулу лейкоцитів визначався 

в мазках, забарвлених за методом Романовського-Гімза. Отримані результати виражали у відсотках 

(%) та порівнювали з даними норми для умовно здорового населення. Отримані результати 

оброблялися методами варіаційної статистики і рангової кореляції з використанням PCL. Були 

використані програми «Statistica Windows», і пакет відповідних програм вимірювань.  

Результати та їх обговорення. Проведені дослідження показали різноспрямовані зміни вмісту пулу 

лейкоцитів. Так, у 22,5 ± 0,8% піддослідних осіб вміст лейкоцитів був вищим за показники середньої 

норми для Донецького регіону, а у 17,5 ±0,5 % вміст був низьким та коливався середньому вміст в 

межах від 3,5 до 4,4 Г в 1 л. При цьому в лейкоцитів периферичної крові у населення м. Маріуполя  

становив 5,5 ± 0,2 Г в 1 л й практично не відрізнявся від  показників середньої норми для Донецького 

регіону  5,3 ± 0,1 Г в 1 л. Вміст лімфоцитів периферичної крові був знижений у 15± 0,4% піддослідних 

осіб й коливався в межах від 2%  до 21%. У 10 ±0,7 % зареєстровано збільшення вмісту лімфоцитів  

вище верхньої межі норми й коливався в межах від 60%  до 69%. При цьому середній  показник вмісту 

лімфоцитів практично не відрізнявся  від  показників середньої норми та становив 29,6±2,2 %.   

Висновки. Таким чином, у населення м. Маріуполя  виявлені різнонспрямовані зміни в системі 

імунітету, які потребують додаткового вивчення й відповідної корекції. 
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За даними ВООЗ Україна займає друге місце в Європі за кількістю смертей від раку. Зараз в 

нашій країні налічується понад мільйон онкохворих пацієнтів.  

На сьогодні проблема лікування раку – одна з найбільших в сучасній медицині, адже не лише в 

Україні, а й по всьому світі онкозахворювання вбивають до десяти мільйонів людей щорічно, і це 

число постійно збільшується. Тому правильний метод лікування може зберегти мільйони людських 

життів щорічно. 

Для лікування злоякісних пухлин використовуються три метода: хірургічний, 

хіміотерапевтичний і радіотерапевтичний. Ці методи комбінуються, з метою примноження ефектів 

одне одного. 

До найбільш поширених методів радіотерапії відносять вплив α- та β-частинок, нейтронів, γ- та 

Х-промені. 

Один з найновіших методів радіотерапії на сьогодні – протонна терапія. Протонна терапія – це 

вид дистанційної променевої терапії, яка базується на використанні протонів, розігнаних до великих 

енергій (50-1000 МеВ) в синхротронах. Вона має значну перевагу – забезпечує розподіл дози на 

відповідну глибину. Максимум дози сконцентрований в кінці пробігу протона, що забезпечує 

мінімальне пошкодження тканин, через які він проходить до мішені. Крім того повністю відсутній 

променевий вплив за мішенню. 

Для порівняння: терапія електронами, γ- та Х-променями значно пошкоджує тканини, які 

знаходяться на шляху до мішені і не віддають всю енергію в кінці пробігу, пронизуючи тіло наскрізь 

і пошкоджуючи тканини на своєму шляху. 
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Тому методика протонної радіотерапії може використовуватися для лікування дрібних пухлин 

та пухлин, які розташовані близько до критичних радіочутливих органів. Протонна радіотерапія 

дозволяє скоротити курс лікування шляхом опромінення пацієнта високою дозою при меншій 

кількості лікувальних сеансів. Інколи буває достатньо одного або декількох лікувальних сеансів, аби 

зупинити ріст пухлини, або знищити її. 

Попри беззаперечну ефективність у лікуванні пухлин, які не піддаються іншим методам 

лікування, цей метод має значний недолік – циклотрони, які використовуються для розгону протонів, 

мають великі розміри. За вирішення цієї проблеми взялися науковці ЦЕРНу. ADAM, дочірнє 

відділення ЦЕРНу та компанії Advanced Oncotherapy plc., розробляє унікальну, повністю інтегровану 

систему протонної терапії під назвою LIGHT. Скоріше за все, ця система стане першим комерційно 

доступним лінійним прискорювачем протонів для променевої терапії. Уже представлено прототип 

прискорювача, який може поміститися у підвалі звичайного будинку. Це означає, що система 

протонної терапії стане компактною і зручною для користування, а отже доступнішою.  

Протонна терапія – інноваційний метод лікування раку, але через громіздкість обладнання і 

велику його вартість залишається недоступною для багатьох країн, в тому числі і для України. Нова 

розробка ЦЕРН зробить цю технологію доступною для більшості лікарень у кожній країні. 

 

 

Ісаєнко С. В. 

ТЕРАПІЯ РАКУ: МАЙБУТНЄ, ЯКЕ ВЖЕ НАСТАЛО 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії №2 

зав. кафедрою – к. хім. н. Л. К. Святенко 

наук. керівник – асист. Р. В. Юзефович 

 

Зараз Україна займає друге місце серед європейських країн за рівнем захворюваності на рак. 

Станом на сьогодні понад мільйон українців страждають на це захворювання. Підтвердження цього 

страшного діагнозу зараз сприймається як вирок. Але чи насправді ракові захворювання слід вважати 

такими страшними? Чи знайдена вже панацея від захворювання, яке тримає в страху більшість 

жителів України? 

Розкривши нові методи лікування, які вже використовуються або знаходяться на стадії 

розробки в більш розвинених країнах, ми сподіваємося показати, що проблема раку – це не незвідане 

поле для експериментів, а доволі досліджена галузь медицини, яка розвивається, і щороку дає плоди, 

які наближують людство до перемоги над раком. 

За останні роки вчені випробували досить велику кількість експериментальних методів 

лікування раку, тому тут будуть розглянуті ті, які показали найкращі результати. 

Інгібітори контрольної точки – це окремий клас препаратів, які не впливають на пухлину, 

а «знімають обмеження» з імунної системи, даючи імунним клітинам використовувати всі свої 

можливості для ліквідації новоутворення. 

Антитіла проти раку, розроблені вченими, можуть впливати на фактор комплементу Н 

(CFH), специфічний для ракових клітин. Тобто, імунна відповідь цих антитіл націлена лише на ракові 

клітини. 

Терапія, націлена на білок TNFR2, який у великих концентраціях присутній в багатьох 

ракових пухлинах. Синтезовані антитіла проти TNFR2 можуть знищувати ракові клітини, які 

експресують цей білок, а також імунні клітини, як пригнічують імунну відповідь на пухлини. 

Використання генно-інженерних імунних клітин, створених за допомогою технології 

CRISPR (Кластерні регулярні між просторові короткі поліндромні повтори), яка змінює ДНК власних 

імунних клітин хворого, і вони набувають здатності експресувати на своїй поверхні білки, які 

називаються химерними антигенними рецепторами, які дозволяють клітинам розпізнавати і атакувати 

ракові клітини, які експресують відповідні антигени. 
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Онколітична вірусна терапія має на меті використання вірусів, націлених на пухлину. 

Онколітичні віруси активно заражають ракові клітини, реплікуються і призводять до загибелі клітини.  

Інгібітори KAT6A і KAT6B – білків, які мають прямий ефект на запуск поділу ракових клітин, 

в результаті чого зупиняється прогресування раку а також уповільнюється його рецидив.  

Використання наночасток золота може використовуватися для доставки препаратів до 

ракових клітин, їх виявлення, пригнічення метастатичного рівня клітин. 

Всі представлені тут нові методи лікування раку знаходяться на різних стадіях дослідження. 

Деякі з них мають досить високу ефективність. Ці відкриття є дуже значущими не тільки як нові 

методи терапії раку, але й як підґрунтя для нових можливих методів в цій галузі. Ті темпи, з якими 

рухається вперед саме ця галузь медицини, дає можливість з упевненістю сказати, що рак – це, як 

віспа й чума в минулому, захворювання, яке навіює жах і несе смерть, але в подальшому буде 

поборене. 

 

 

Іщенко А. А. 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ  
Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології 

зав. кафедрою — к. мед. н., доц. Н. М. Сургай 

наук. керівник — Я. В. Тур 

 

Актуальність: Останнім часом гострою постає проблема збалансованого    харчування дітей, яка 

пов’язана з низькою якістю харчування , через недостатню спроможність більшості населення 

забезпечити повноцінний харчовий раціон. Ні для кого не є таємницею той факт, що взаємозв’язок 

між   поживними речовинами та продуктами харчування  має важливе значення для здоров’я людини, 

особливо для профілактики розвитку хронічних захворювань. 

Мета: проаналізувати та узагальнити стан і складові впливу збалансованого харчування на здоров’я 

дітей та дослідити можливий розвиток різноманітних захворювань, що обумовлені надлишком 

необхідних для життєдіяльності харчових речовин, а також недостатністю або надлишковою 

енергетично цінністю. 

Матеріал для дослідження добиралися із медичних статей , які були публіковані англійською 

мовою, для розуміння динаміки розвитку захворювань, які пов’язані із розладами харчування. Також 

було проведено мікроскопічне дослідження аліментарних дистрофій, що належать до хвороб, які 

відносяться до білкової та білково-енергетичної недостатності. 

Результати дослідження: Здоров’я дитини неможливо забезпечити без раціонального харчування. 

Під раціональним харчуванням слід розуміти таке, що задовольняє фізіологічні потреби у харчових 

продуктах, сприяє нормальному функціонуванню органів, тому дитинство і юність являються 

критичним періодом, оскільки фізіологічна потреба у поживних речовинах зростає в декілька разів. 

Як продемонстрував аналіз, з кожним роком все більше зростає кількість хвороб через порушення 

режиму живлення. До них можна віднести : дистрофія типа гіпертрофії, дистрофія типа паратрофії, 

дистрофія типа ожиріння, гіпостатура, маразм аліментарний та інші. 

Висновки: Раціональне харчування передбачає не тільки його калорійність, а й збалансованість. При 

цьому увагу слід приділити речовинам, які не виробляться організмом. Такі як, незамінні 

амінокислоти, вітаміни та мінеральні речовини. Нестача одного чи комплексу речовин призводить до 

розвитку небезпечних захворювань, які у дитячому віці, так і в подальшому дорослому житті. Від 

якості раціонального харчування залежить обмін речовин, функція та структура тканин і органів, 

резистентність організму до несприятливих факторів навколишнього середовища , дії різноманітних 

мікробів, вірусів, токсичних елементів тощо.  
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Іщенко А. С. 

ВПЛИВ ІМПЕДАНСУ НА ВИВЧЕННЯ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ 

Донецький національний медичний університет  

м. Краматорськ, Україна 

кафедра медичної фізики й інформаційних технологій 

зав. кафедрою - к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник –  к. фіз.-мат. н. В. В. Петухов 

 

Актуальність дослідження: в даний час метод вимірювання імпедансу вважається вельми 

перспективним і використовується при вивченні фізико-хімічних процесів, що відбуваються в живих 

клітинах, для визначення клітинного складу тканин, ступеня їх гідратації, зміни вмісту електролітів. 

Крім науково-дослідної роботи, метод застосовується і в клінічній практиці: в хірургії, реаніматології, 

трансплантології, терапії і в практиці інших медичних спеціальностей. Реографічне обстеження 

майже нешкідливе для пацієнта, тому що струм, який проходить через нього, має незначну величину.  

Мета дослідження: вивчити методику і прилади для вимірювання імпедансу біологічних тканин. 

З’ясувати, як цей метод застосовується для оцінки життєздатності тканин.  

Матеріал і методи: проведено літературний огляд сучасних джерел останніх років. Вивчені прилади 

для проведення діагностичних вимірювань. 

Результати: отримати відомості про явища можна спостерігаючи за відносною зміною електричного 

опору між електродами будь-якої форми для діагностики запальних процесів. Особливістю 

біологічних об’єктів  є те, що до їх складу входять білки й жири, тому їх питомий опір до постійного 

струму досить великий. Крім того, на електричні властивості тканин і клітин впливають клітинні 

мембрани. Дуже важливі відомості про стан біологічних об’єктів дають дисперсні криві графіки 

залежності повного опору тканини від частоти змінного струму. При пошкодженні тканини зростає 

проникність клітинних мембран, що може призвести до зменшення повного опору на низьких 

частотах. Тому криві на графіках мають меншу крутизну. При відмиранні тканини поляризація на 

межах поділу практично зникає і залежність електричного опору від частоти відсутня, тому що 

залишається лише активний опір. Таким чином, крутизна дисперсійної кривої може вказати на 

життєздатність тієї чи іншої тканини, особливо коли ця тканина призначена для трансплантації. 

Висновок: під час проведення досліджень було вивчено, як вимірюється електропровідність 

біологічних тканин, використання цього метода в діагностиці, а також в біологічних і медичних 

дослідженнях. Наприклад, значне зростання імпедансу тканини на низьких частотах дозволяє виявити 

запальний процес уже на перших стадіях. Деякі захворювання щитоподібної залози діагностуються 

по вимірюванню кута зсуву фаз між током і напруженням. Для характеристики фізіологічного стану 

тканин використовують також величину крутизни кривої дисперсії. Цей критерій застосовують, 

наприклад, для оцінки життєздатності тканини, яка призначена для трансплантації. 

 

 

Іщенко А. С., Авдякова О. В., Доценко О. А. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

НИМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою - проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник – д. філос. н, проф. І. С. Алексейчук  

 

Актуальність дослідження: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 28 березня 

2018 року № 334 про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів 

«Медицина» і «Фармація» в медичних ВНЗ Україні впроваджується система ЄДКІ (єдиний державний 

кваліфікаційний іспит), перший етап якого містить іспит з англійської мови професійного 

спрямування. Це пов’язане з тим, що комунікативні компетенції - це шлях до успіху в сучасному світі, 



 

 
78 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

де спілкування іноземними мовами та, особливо англійською, поруч з вміннями  обробляти великі 

обсяги інформації набуває все більшого значення. Тому, володіння англійською мовою – вже не 

дивовижна навичка, а необхідність.  

Мета дослідження: визначення реального часу самостійної роботи студентів.  

Матеріал і методи: цілодобові спостереження в формі щоденника за власними витратами часу (фото 

дня). Спостереження вели 65 студентів другого - третього  курсів медичного та стоматологічного 

факультетів Донецького національного медичного університету ( вік від 18 років до 22 років), які 

успішно вивчали англійську мову за професійним спрямуванням  ( рейтинг по дисципліні 130-195 

балів). 

Результати: при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням, спектри часових витрат 

були ізоморфні тим, що отримані в попередніх багаторічних дослідженнях самостійної роботи 3074 

студентів ДНМУ, серед яких 14% не готувались до конкретного заняття жодної хвилини. Цей 

показник можна розглядати як чутливий індикатор мотивації групи до навчання. Треба відмітити, що 

в групах з високим рівнем компетенцій та мотивації цей показник не буває менше ніж 2% (за умови  

використання традиційних педагогічних технологій).  

Висновок: частка тих, хто не готується до конкретного заняття жодної хвилини, суттєво знижувалася 

при використанні в групах  ігрових методів навчання, що може розглядатися як доступний резерв в 

підвищенні якості підготовки.  

 

 

Йованович А. Д., Сєрих Н. О. 

ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ АСКАРИДОЗУ ТА ЕНТЕРОБІОЗУ НА ТЕРИТОРІЇ 

ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 

Донецький національний медичний університет  

м. Краматорськ, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник – асист. О. Ю. Таллер 

 

Вступ. Незважаючи на те, що Південний Схід України має найнижчі по країні показники 

захворюваності на основні гельмінтози, ці хвороби все ще досить поширені в регіоні. Тому для 

попередження поширення їх необхідно відстежувати і аналізувати чинники поширення гельмінтозів.  

Мета. Провести аналіз даних СЕС з поширення нематодозів у м. Краматорську за 2012-2016 роки. 

Результати. В цілому на території регіону було зареєстровано 4 види гельмінтозів (аскаридоз, 

трихоцефальоз, ентеробіоз, дирофіляріоз), з них волосоголовець та дирофілярії зустрічаються не 

кожного року та поодиноко. Регулярно виявляли гострика та аскариду. Загальна кількість хворих на 

ці нематодози склала 2517 осіб, з них хворих на аскаридоз 29. 

Кількість випадків аскаридозу коливалася в межах 5-8 на рік. Серед них дорослі складали 20-

63%. Серед дітей найчастіше хворіли діти 1-4 років (34% від загальної кількості хворих). Жодного 

хворого не було зареєстровано у вікових категоріях діти першого року життя та юнацтво 15-17 років. 

Переважна кількість хворих мали діагноз ентеробіоз. Захворюваність на 100 тис. населення у 

2012 році склала 297 хворих. У 2013 році цей показник зростає на 5% і досягає максимуму за весь 

період спостереження. У наступні два роки простежується тенденція до зниження захворюваності на 

6% щороку. Значне скорочення ентеробіозу відмічено у 2016 році – на 28% у порівнянні з попереднім 

роком (до 196 хворих на 100 тис.). 

Аналіз вікового розподілу хворих на ентеробіоз показав: щороку 89-92% хворих складали діти 

у віці до 14 років, дорослі становили 3,4-6,5%. Найбільше хворих зареєстровано у 2012 році. Надалі 

цей показник поступово скорочується. Серед дитячого населення найбільша кількість хворих 

зареєстрована у віковій категорії діти 5-9 років. У 2012 році їх доля склала 47% від загальної кількості 

випадків, надалі цей показник зріс до 57% і залишався на сталому рівні. Друге місце за 

захворюваністю  посідає вікова категорія – діти 1-4 років. Найбільше хворих у цій категорій виявлено 

у 2012р (27% від загальної кількості хворих). У 2013 році кількість хворих знизилася до 19% і надалі 
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коливалася в межах 19-20%. У 2012-2015 роках відмічалися поодинокі випадки захворювання серед 

дітей першого року життя. 

Отже, серед нематодозів в донецькому регіоні найбільш поширеним є ентеробіоз. Серед 

хворих переважають діти до 14 років. Тож основними чинниками поширення хвороби можуть бути: 

недотримання дітьми правил особистої гігієни (особливо в організованих колективах), зниження 

імунітету у дітей. 

Висновки. Таким чином, основними заходами профілактики нематодозів в регіоні можуть стати 

покращення навичок особистої гігієни у дітей, регулярне ретельне обстеження дітей у дитячих 

садочках та школах, оптимізація стану імунної системи дітей. 

 

 

Каплун А. В., Рудой Д. О. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ПІГМЕНТНОГО ЕПІТЕЛІЮ 

 ПРИ ГЕМАНГІОМІ ХОРІОІДЕЇ 

Одеський національний медичний університет 

м. Одеса, Україна 

кафедра патологічної анатомії з секційним курсом 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. О. Ситнікова 

наук. керівник – к. мед. н., асист. О. В. Артемов 

 

Актуальність дослідження. Нове уявлення про прогеніторні гемопоетичні клітини як головні 

учасники пухлинного ангіогенезу, вимагає корекції колишніх поглядів на походження судинних 

пухлин. 

Об'єкт дослідження. Судинні пухлини та особливості їх формування.  

Предмет дослідження. Гемангіома хоріоідеї та особливості її гістогенезу. 

Мета дослідження. З'ясувати характер проліферації пігментного епітелію, що відбувається над 

мембраною Бруха при гемангіомi хоріоідеі, а саме: визначити, чи є ця проліферація реактивною 

реакцією на розвинену гемангиому хоріоідеї, або вона передує гемангіомі, тим самим обумовлюючи 

її розвиток. 

Завдання наукової роботи. Провести гістоморфологічне дослідження з використанням поточного та 

архівної патологоанатомічного матеріалу, що включає гемангіоми і метастатичні пухлини хоріоідеї. 

При дослідженні архівного матеріалу додатково використовувати наявні парафінові блоки для 

отримання серійних зрізів, що дозволить в подальшому максимально повно вивчити стан 

тапеторетинальної зони в місці зросту пухлин. 

Під час гістоморфологічного дослідження поточного матеріалу домагатися виготовлення серійних 

зрізів, максимально охоплюючих всю поверхню тапеторетинальної зони (мембрана Бруха і 

пігментний епітелій), прилеглої до пухлинного вузла. 

Методика дослідження. Гістоморфологічне  дослідження  серійних зрізів з використанням 

стандартного забарвлення гематоксилін-еозином. При необхідності, для більш чіткої 

диференціювання характеру змін тапеторетинальної зони - фарбування за ван Гізоном. 

Висновки . Зміна уявлень про гістогенез гемангіоми хоріоідеї та доказ iї потенційної злоякісності 

значно вплине на тактику лікування данного захворювання. Це може зробити більш зрозумілою 

доцільність енуклеації, яка в даний час широко проводиться при даному новоутворенні, хоча не 

узгоджується з існуючим уявленням про його доброякісність. Для остаточного вирішення цього 

питання потрібно імуногістохімічне дослідження з метою визначення в проліферуючих клітинах 

пігментного епітелію маркерів, специфічних для злоякісної неоплазми.  

 

 

Карнач Н. С. 
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кафедра медичної фізики та інформаційних технологій №1  

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник – О. А. Кльованик  

 

Актуальність: Сьогодні інформаційні системи в медицині використовуються все ширше: при 

створенні серйозної клініки без IT-складової вже не обійтися. Особливо актуально їх впровадження в 

практику діяльності клінік і медичних центрів, адже крім користі для медперсоналу і пацієнтів, 

інформаційні системи вигідні з чисто економічної точки зору. 

Мета роботи: вивчити медичні та клінічні інформаційні технології, що впроваджуються в закладах 

охорони здоров’я України. 

Матеріал і методи: Використано метод теоретичного узагальнення. 

Завдання: вивчити сучасні напрямки та перспективи розвитку медичних і клінічних інформаційних 

технологій у сфері медицини. 

В умовах розвитку сучасного суспільства інформаційні технології глибоко проникають в життя 

людей. Сьогодні інформаційні системи в медицині використовуються все ширше: при створенні 

серйозної клініки без IT-складової вже не обійтися. Вони полегшують зберігання величезних масивів 

даних і дозволяють швидко обробляти інформацію, а також вони мають вбудований інтелект, який, в 

поєднанні з людським, здатний творити чудеса. [1] Тому лікарі використовують комп'ютери для 

багатьох важливих застосувань. Застосування комп'ютерів Ї можна розділити на чотири основні 

категорії, які включають: зберігання даних, хірургічні процедури,  діагностичні тести, обмін 

знаннями. [2]Комп'ютери є прекрасним засобом для зберігання даних, пов'язаних з пацієнтом. 

Лікарям часто потрібна інформація про пацієнта, сімейний анамнез, фізичні недуги в сім'ї. Ця 

інформація може зберігатися в комп'ютерній базі даних. Завдяки комп'ютерному програмному 

забезпеченню можна проводити діагностику різних захворювань. Все частіше при проведенні 

складних хірургічних операцій підключають пристрі, це називають комп'ютерної хірургією - вона 

поєднує в собі і медичну експертизу, і інтелект машини.[3]Комп'ютерні технології полегшують 

спілкування між лікарями і пацієнтами. Обмін знаннями в області досліджень і оновлень в медичній 

сфері, може відбуватися з більшою ефективністю, завдяки комп'ютерним технологіям.  

Висновок: Сьогодні все більша увага приділяється впровадженню сучасних інформаційних 

технологій в лікарнях і поліклініках, оскільки це дозволяє вивести їх роботу на якісно новий рівень. 

[4]   

Література:   
[1] Сошин ЯД., Костильов В.А. Інформаційно-комп'ютерне забезпечення радіологічного корпусу. 

Медична фізика. 1997, № 4. С. 2 5-29. 

[2] Чайковський Г.М., Хохлов І.А. Методичні підходи до моделювання профілактичних оглядів з 

використанням ЕОМ. В зб. тез «Застосування математичних методів у вирішенні медичних задач». 

Свердловськ, 1983. 

[3] Стаття «Інноваційні технології в медицині» http://tech-life.org/technologies/291-healthcare-

technology 

[4] Журнал «Медичні новини» №11 за лютий 2013 року, стор. 6. 
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Актуальність теми. Вивчення теми виникнення юридичної відповідальності за неналежне надання 

медичної допомоги є досить актуальною. 

Метою роботи є юридичний аналіз належних дій лікаря у практичній діяльності. 

Матеріал та методи. Використано методи нормативно-правового та документального аналізу 

належної діяльності лікаря-стоматолога.. 

Результати дослідження та їх обговорення. Невідкладні стани розвиваються безпосередньо під час 

стоматологічних маніпуляцій. Існує прямий причинно-наслідковий зв'язок між діями лікаря та 

декомпенсацією соматичної патології. При поверхневому аналізі виникнення ургентних станів можна 

дійти висновку, що розвинене ускладнення можна розглядати як порушення в роботі медичних 

закладів, у зв'язку з чим нанесена шкода здоров'ю. 

Завдана здоров'ю пацієнта шкода не завжди є умовою виникнення відповідальності. 

Юридичне розмежування шкоди, завданої неналежним наданням медичної допомоги, від шкоди 

невинної, неминуче заподіяної лікуванням, має як теоретичну, так і прикладну значимість. В 

останньому випадку важливість полягає в тому, що медичний працівник звільняється від будь-яких 

видів відповідальності, у тому числі і від відшкодування збитків. 

Правопорушення може бути скоєне як діями, так і бездіяльністю людини, яке пов'язане з 

невиконанням обов'язків, що покладені на неї безпосередньо тим чи іншим нормативним документом. 

Отже, дотриманням стандартів, особою, яка здійснює медичну діяльність, практично виключає 

наявність у своїх діях провини. Ця обставина слугує вагомою гарантією від притягнення до 

відповідальності лікаря, який сумлінно виконує свою професійну діяльність. Грамотні записи в 

амбулаторній карті, виконані у відповідності зі стандартами медичної допомоги з приводу 

невідкладного стану, надають лікарю можливості доказу виправданого медичного ризику.  

На сьогодні існують 1) наказ МОЗ України від 15.01.2014 №34 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги», 2) 

наказ від 30 грудня 2015 року №916 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при медикаментозній алергії, включаючи 

анафілаксію», якими має керуватися лікар-стоматолог.  

Висновок. Особливу значимість проблеми права отримують у ситуаціях, які вимагають надання 

екстреної допомоги при невідкладних станах, а отже і питання про відповідальність за завдання 

шкоди здоров'ю. Вирішальне значення має відповідність дій медичного працівника стандартам 

надання медичної допомоги при даному виді патології, які на сьогодні розроблені. Лікарю-

стоматологу необхідно ознайомитися з принципами та стратегією правового забезпечення при 

виникненні ускладнень в стоматологічній клініці.  

 

 

Катасонова А. В., Ляшенко Н. М. 

РОЗПОДІЛ АКСИЛЯРНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ПО РІВНЯМ У ПАЦІЄНТІВ З 

ДІАГНОЗОМ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини  

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина  

наук. керівник – асист. А. С. Волошин 

 

Актуальність: Одним з основних методів лікування злоякісних новоутворень грудної клітини є 

пахвова лімфодисекція. Кількість аксилярних лімфатичних вузлів, за даними різних авторів, 

варіюється в межах – 15-20. Проте, точне число аксилярних лімфатичних вузлів різного рівня в 

сучасній літературі не представлено.  

Ціль дослідження: Встановити число аксилярних лімфатичних вузлів різного рівня в аксилярній 

клітковині.  
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Матеріал та методи: Ретроспективний аналіз 243 протоколів операцій аксилярної лімфодисекції, 

результатів гістологічного дослідження, матеріалів фото документації операційного поля і 

видаленого препарату.  

Результати досліджень: Радикальна мастектомія була виконана у 206 (84,8±2,3%) пацієнтів, 

квадрантектомія у 37 (15,2±2,3%) пацієнтів. З них правобічна локалізація процесу мала місце у 125 

(51,4±3,2%) пацієнтів, лівобічна – у 118 (48,6±3,2%) пацієнтів (р>0,05). Середнє число аксилярних 

лімфатичних вузлів, виявлених у видаленому препараті склало 12,0±0,6. При цьому, середнє число 

аксилярних лімфатичних вузлів  I рівня склало 6,3+0,5,  II рівня – 3,5±0,2, III рівня – 2,5±0,2. Середнє 

число аксилярних лімфатичних вузлів, виявлених у видаленому препараті при правобічній локалізації 

пухлинного процесу, склало 11,9±0,7, при лівобічній – 12,1±0,9 (p>0,05). Середнє число аксилярних 

лімфатичних вузлів, підтверджених при гістологічному дослідженні, склало 11,4±0,7. При цьому, 

середнє число аксилярних лімфатичних вузлів І рівня склало 6,2±0,5, II рівня – 3,5±0,3, III рівня 

2,5±0,2. Таким чином, практично всі лімфатичні вузли, видалені в аксилярній клітковині, на основі 

макроскопічних характеристик були підтверджені в результаті гістологічного дослідження. Із 243 

пацієнтів метастатичне ураження аксилярних лімфатичних вузлів було виявлено у 97 (39,9±3,1) 

пацієнтів. При цьому, середнє число уражених метастатичним процесом лімфатичних вузлів склало 

5,0±1,0, точніше середнє число уражених лімфатичних вузлів       І рівня склало 3,6±0,7, II рівня 

2,6±0,6, III рівня – 2,6±0,7. 

Висновок: Була досліджена анатомія лімфатичних вузлів пахвової ділянки.  Середнє число 

аксилярних лімфатичних вузлів, виявлених у видаленому препараті, склало 12,0±0,6. При цьому, 

достовірної відмінності між числом лімфатичних вузлів, виявлених у видаленому препараті та числом 

лімфатичних вузлів, підтверджених гістологічно не встановлено. До того ж, середнє число 

аксилярних лімфатичних вузлів І рівня склало 6,3±0,5, II рівня – 3,5±0,2,   III рівня – 2,5±0,2.  

Достовірної відмінності в кількості аксилярних лімфатичних вузлів при правобічній та лівобічній 

локалізації пухлинного процесу не встановлено.  

 

 

Качанюк А. О., Семенюк С. Р., Сєрих Н. О. 

ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ЛЯМБЛІОЗУ НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра медичної біології 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Федотов 

наук. керівник – асист. О. Ю. Таллер 

 

Вступ. Лямбліоз є поширеним захворюванням як в Україні так і у світі. За даними ВООЗ, у світі 

щорічно лямбліозом заражається близько 200 млн осіб, а 500 тис мають клінічні прояви 

захворювання. На рівень розповсюдження захворювання впливає ряд чинників: кліматичні умови 

місцевості, санітарно-гігієнічні умови, соціально-економічні чинники, особливості харчування тощо, 

тому необхідне дослідження поширення даного захворювання в конкретному регіоні та встановлення 

факторів, які сприяють його поширенню.  

Мета. Проаналізувати дані з поширення лямбліозу за 2012-2016 роки у м. Краматорську. 

Результати. За цей період було виявлено 370 хворих. З них 18% було зареєстровано у 2012 році. У 

2013 році кількість хворих залишилася на тому ж рівні і склала 20%. У 2014 році відбулося значне 

зниження захворюваності – на 40% у порівнянні з попереднім роком і склало 12% від загальної 

кількості хворих. Можливо, це пояснюється виїздом значної частини населення через окупацію міста 

та його потрапляння в зону АТО. У 2015 році кількість хворих повернулася до вихідного рівня і 

становила 17%. Ймовірно це можна пояснити зростанням кількості населення через повернення 

місцевого населення та збільшення кількості ВПО. Значне зростання кількості хворих відмічено у 

2016 році – на 86% у порівнянні з попереднім роком (і склало 32% від загальної кількості хворих). Це 

може бути пояснене кількома факторами. З одного боку в 2016 відбулося зростання населення 

Краматорська (за даними місцевої влади населення зросло на понад 20 тис. осіб), з іншого боку, дане 
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захворювання часто має субклінічний перебіг і переходить у гостру фазу при зниженні імунітету. 

Населення регіону перебуває тривалий час у стані стресу, що призводить до погіршення 

функціонування імунної системи і робить можливим перехід хвороби в гостру фазу. 

Крім того було проаналізовано розподіл хворих за віковими категоріями. У перші два роки серед 

хворих переважали дорослі (близько 60% від загальної кількості хворих). Серед дітей найчастіше 

хворіли діти віком 1-9 років у 2012 та 5-14 років у 2013році. Починаючи з 2014 року зростає частка 

хворих дітей до 50%. Незважаючи на скорочення загальної кількості хворих у 2014 році зростає 

кількість дітей з лямбліозом у віці 1-4 роки на 140%. Зростання кількості хворих у 2016 році корелює 

із збільшенням хворих у всіх вікових категоріях, вперше за період спостережень з’явилися хворі у віці 

до 1 року і, після дворічної перерви, у віці 15-17 років.  

Висновки. Необхідно й надалі відстежувати ситуацію із захворюваності на лямбліоз. Для 

попередження поширення лямбліозу необхідно вживати заходів для нормалізації функціонування 

імунної системи населення і привчати дітей до особистої гігієни, поліпшувати економічний стан 

населення.  

 

 

Ківеня І. М., Федоров Д. М. 

ОЦІНКА ФЕРМЕНТІВ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ПОДАГРИЧНУ 

НЕФРОПАТІЮ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – доц. С. О. Дубина  

наук. керівник – проф. О. В. Синяченко 

 

Вступ. Всюди спостерігається збільшення чисельності хворих на подагру, поширеність якої серед 

усього населення сягає 5%. За останні півстоліття змінився характер перебігу захворювання в 

контексті статевого й вікового диморфізму, особливостей суглобового та ниркового синдромів. 

Мета дослідження: оцінити клініко-патогенетичну роль порушень ферментів пуринового обміну при 

сучасному перебігу подагричної нефропатії. 

Матеріал і методи. Під наглядом перебували 103 хворих на первинну подагру у віці від 26 до 78 

років(в середньому 52±1,1 років), серед яких співвідношення чоловіків і жінок склало 10:1. Тривалість 

захворювання дорівнювала 12±0,7 років, причому, першою ознакою патологічного процесу у 89% 

пацієнтів був суглобовий криз, а у 11% - ниркова колька. Інтермітуючий артрит констатований в 60% 

спостережень, хронічний – в 40%, легкий перебіг мав місце в 20%, середньої тяжкості – в 50%, тяжкий 

– в 30%. Периферійні тофуси виявлено у 51% від числа хворих, кісткові – у 67%, уролітіазний тип 

нефропатіїї діагностований в 39% випадках, латентний – в 61%. Зниження функції нирок встановлено 

у 54% хворих, з них I стадія хронічної хвороби нирок – у 21% від загального числа пацієнтів і 40% 

від числа з подагричною нефропатією, II – відповідно  у 17% та 31%, III – у 12%  і 23%, IV – у 3% й 

6%. Оцінювали активності ксантиноксидази (XO), ксантиндезамінази (XD), аденозиндезамінази 

(AD), 5-нуклеотидази (NT).  

Результати. У обстежених хворих активність ферментів пуринового обміну виявилася 

наступною:XO– 7,3±0,28 нмоль/мл×хв, XD – 7,9±0,35 нмоль/мл×хв, AD – 11,6±1,14 нмоль/мл×хв, NT 

– 6,2±0,10 нмоль/мл×хв. За результатами виконаного багатофакторного дисперсійного аналізу 

Уїлкоксона-Рао, з оцінених 30 клініко-лабораторних чинників на інтегральний стан ферментів 

пуринового обміну чинять вплив стать хворих, тип нефропатії, стадія хронічної хвороби нирок, 

перебіг пртриту, наявність артеріальної гіпертензії, кісткових тофусів, субхондрального склерозу, 

епіфізарного остеопорозу та остеокістозу. Як свідчить однофакторний дисперсійний аналіз Брауна-

Форсайта, активності XD і AD Залежать від ступеня зниження функції нирок, активності XO та NT – 

від форми нефропатії. Активність AD<30 нмоль/мл×хв є прогнознегативним критерієм відносно 

патології нирок. Уролітіазний тип подагричної нефропатії порівняно з латентним проявляється 

вірогідним підвищенням на 39% активності XD при зменшенні активності NT на 10%, зниження 
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функції нирок супроводжується підвищенням активності XO на 52% при зменшенні активності NT 

на 6%. Наступним етапом нашої роботи стала оцінка участі окремих ферментів пуринового обміну в 

патогенетичних побудовах подагричної нефропатії. Активність XO виявилася нездатною впливати на 

основні ниркові прояви захворювання. У свою чергу XD чинить дію на тип нефропатії і функцію 

нирок, NT – на розвиток сечокам’яної хвороби. 

Висновок: ферменти пуринового обміну беруть участь в патогенетичних побудовах подагричної 

нефропатії, залежать від форми ниркової патології (активності XO, XD, NT),  мають прогностичну 

значущість, визначають видільну функцію нирок. 

 

 

Клебан В. Є. 

ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ ПРИЙОМУ ПРЕПАРАТІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою - проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник -  асист. Л. М. Пальчак 

 

Мета дослідження. Зробити акцент на проблемі дотримання режиму прийому препаратів, 

самолікування і необгрунтованого самостійного прийому пацієнтами рецептурних лікарських 

засобів. 

Матеріал та методи. Пошуковий аналіз літературних даних з вітчизняних і зарубіжних джерел. 

Анкетування населення м Краматорська. 

Результати. Повна користь від багатьох ефективних і безпечних препаратів може бути досягнута 

тільки в тому випадку, якщо пацієнти в достатній мірі дотримуються режиму прийому препаратів. 

Комплаенс, зазвичай, вище серед пацієнтів з хворобами у гострому стані, ніж у  пацієнтів з 

хронічними захворюваннями; комплаенс серед пацієнтів з хронічними станами, на жаль, низький, і  

різко знижується після перших шести місяців медикаментозної терапії. Такі гострі стани як: 

респіраторні інфекції (кашель, риніт, біль у горлі, лихоманка), головний біль, розлади з боку 

шлунково-кишкового тракту (печія, запори або діарея), розлади з боку центральної нервової системи 

(підвищена тривожність, стомлюваність, емоційна лабільність, безсоння), вугрі, гострий біль та 

спазми, поранення шкіри, можуть коригуватися завдяки безрецептурним препаратам. У такому 

випадку, дотримання режиму прийому препаратів залежить в повній мірі від пацієнта та якості 

наданої фармацевтичної послуги. 

На жаль, терапія безрецептурними препаратами може негативно впливати на дотримання режиму 

прийому препаратів для терапії хронічних захворювань, оскільки не завжди можлива сумісність 

лікарських засобів (так прийом ацетилсаліцилової кислоти, як антипиретика, може викликати 

кровотечу спільно з прийомом клопідогрелю, як антитромбічного препарату). 

Висновки. За результатами проведеного анкетування було визначено, що в 12% випадків пацієнти 

самостійно приймають рецептурні препарати, що може загрожувати погіршенням стану людини, або 

переходом захворювання з гострої форми в хронічну, підвищенням ризику виникнення небажаних 

побічних ефектів. Це свідчить про необхідність формувати лікарями та фармацевтичними 

працівниками прихильності пацієнтів до дотримання режиму прийому препаратів, не призначати 

складні схеми прийому, адекватно пояснювати переваги і побічні ефекти ліків, брати до уваги спосіб 

життя пацієнта і вартість ліків. 

 

 

Клименко Я. М. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ МОНОКЛОНАЛЬНИХ 

АНТИТІЛ У ТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ ОНКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Донецький національний медичний університет 
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Мета дослідження. Вивчити сучасні розробки та удосконалення у використанні моноклональних 

антитіл в якості лікарських препаратів для лікування злоякісних пухлин. 

Матеріал та методи. Аналіз сучасних іноземних і національних літературних джерел. 

Результати. Моноклональні антитіла являють собою антропогенні аналоги білків імунної системи. 

Ці молекули можуть бути дуже ефективні у лікуванні раку, тому що їх можна біотехнологічно тонко 

налаштувати для атаки на специфічні ділянки ракової клітини. Назви всіх лікарських засобів на основі 

моноклональних антитіл (monoclonal antibodies, mAb), згідно INN номенклатури, повинні 

закінчуватися  на -mab. Раніше для лікування людей використовувалися мишачі антитіла, однак у 

пацієнтів часто відбувалося утворення ендогенних антимишачих  антитіл, що призводило до реакції 

гіперчутливості, тому для зменшення імуногенності були розроблені химерні, гуманізовані  і 

повністю людські антитіла. Для лікування захворювань онкологічного профілю можуть бути 

використані голі моноклональні антитіла, які  працюють самі по собі, деякі з яких  посилюють імунну 

відповідь на ракові клітини, приєднуючись до них як сигнальний маячок, наприклад, препарат 

Alemtuzumab (Кемпас), а інші блокують пухлинні антигени, порушуючи ріст і розмноження клітини 

за рахунок протидії до певного білка, наприклад, препарат   Trastuzumab (Герцептин). Також можуть 

використовуватися кон’юговані моноклональні антитіла – які працюють за рахунок приєднання 

антитіла до молекули хіміотерапевтичного препарату , або радіоактивного ізотопу, наприклад, 

препарат Ibritumomab tiuxetan  (Зевалін). Ще слід навести біспецифічні  моноклональні антитіла, які 

складаються з частин двох різних антитіл, завдяки чому здатні одночасно прикріплятися до двох 

різних білків, наприклад, препарат Вlinatumomab (Блінціто). 

Висновки. В Україні застосовують наступні зареєстровані препарати моноклональних антитіл: 

Trastuzumab, Cetuximab, Daclizumab, Alemtuzumab, Efalizumab, Infliximab. Для коректного 

використання моноклональних антитіл у лікуванні раку слід  попередньо проводити  

імуногістохімічний аналіз певних блоків фіксованих клітин пухлини тільки за допомогою точного і 

валідованого методу. На жаль, цей аналіз і препарати моноклональних антитіл є дуже коштовні і не 

можуть бути дешевшими, бо є високотехнологічними. Сучасні дослідники стверджують про більшу 

перспективність, у порівнянні з моноклональними антитілами, використання  ген-направлених 

препаратів-антисенсних олігонуклеотидів у перспективах лікування захворювань онкологічного 

профілю. 

 

 

Кобилинська Л. І., Власенко О. В., Гордієнко В. В. 

ВПЛИВ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ НА МЕХАНІЗМИ МЕТАБОЛІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ  

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра патологічної фізіології ім. Д. О. Альперна 

зав. кафедрою – проф. О. В. Ніколаєва 

наук. керівник – к. мед. н., доц. Н. А. Шутова 

 

Надлишкова вага і ожиріння є глобальною проблемою сучасного суспільства. Ожиріння 

пов'язане з етіологією великої кількості захворювань: цукрового діабету 2 типу, патології серця та 

судин, а також включається в патогенез загального поняття метаболічний синдром. Тому відтворення 

ожиріння в експерименті для подальшого вивчення механізмів розвитку асоційованих із ним 

захворювань є актуальною проблемою патофізіології. На сьогодні відомо бгато видів 

експериментальних моделей ожиріння. Враховуючи, що існує позитивна кореляція між споживанням 

жиру та розвитком ожиріння найбільш розповсюдженими є дієт-індуковані моделі ожиріння, з 
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використанням різних жиро- та вуглеводовмісних продуктів у різних комбінаціях. Наприклад, раціон 

з високим вмістом пальмової олії використовується в експериментальнії патофізіології для 

відтворення ожиріння. При відтворенні ожиріння з використанням цієї моделі спостерігається 

підвищення загального та питомого приросту маси тварин, в печінці та сироватці крові підвищюється 

вміст тригліцеридіов (ТГ), загального холестерину (ЗХ), вільних жирних кислот (ВЖК) та ін. 

Ціль роботи: дослідити і порівняти активність розвитку ожиріння на тлі звичайного 

висококалорійного раціону, та раціону із додаванням пальмової олії. 

Експеримент проводили на 36 щурах-самцях рандомної лінії, яких було розділено на 3 групи꞉1 

– контрольна (стандартний раціон), 2 – звичайна висококалорійна дієта, 3 – висококалорійна дієта із 

додаванням пальмової олії (30 г/кг). Для досліджень використовували сироватку краніальної крові і 

гомогенат печінки, приготований на 0,25 трис-НСlбуфере (рН 7,4). Вміст ТГ, ЗХ, фосфоліпідів, 

ЛПВЩ, ЛПНЩ визначали за допомогою наборів реагентів фірми "Ольвекс". Статистичне оброблення 

результатів дослідження проводили з використанням t-критерію Ст’юдента. Оцінювання вірогідності 

здійснювали на рівні значимості не менше ніж 95% (р≤0,05). 

Встановлено, що використання в раціоні щурів пальмової олії призвело до збільшення 

сироватці крові: ТГ в 2,5 рази, ЗХ в 1,5 рази, ЛПНЩ в 3 рази, та зменшенню концентрації ЛПВЩ в 

1,6 рази у порівнянні з контрольною групою. В печінці щурів 3 групи відмічено підвищення вмісту 

ТГ в 2,4 рази у порівнянні з контролем, та у 1,8 рази у порівнянні із щурами 2 групи. Також в печінці 

щурів 3 групи відмічено зниження фосфоліпідів. Використання пальмової олії в щоденному раціоні 

щурів протягом 8 тижнів сприяє розвитку гіпертригліцеридемії, гіперхолестеринемії, підвищенню 

концентрації ЛПНЩ, зниженню вмісту фосфоліпідів і концентрації ЛПВЩ. Отже, пальмова олія є 

ключовим компонентом в дієт-індукованому експериментальному моделюванні ожиріння. Проведені 

нами дослідження рекомендують використовувати пальмову олію в комплексній дієті при 

експериментальному моделюванні ожиріння у щурів, що, можливо, дозволить в подальшому на 

відпрацьованій експериментальній моделі удосконалити етіотропну та патогенетичну терапію 

аліментарного ожиріння. 

 

 

Кобцева Д. Д., Астапчик Д. О., Давидова К. З. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ НИМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою - д. філос. н, проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник – проф. І. С. Алексейчук  

 

Актуальність дослідження: з березня 2018 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України  № 334, в медичних ВНЗ Україні впроваджується система ЄДКІ (єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту), перший етап якого містить іспит з англійської мови професійного 

спрямування на третьому курсі навчання. Це пов’язане з тим, що комунікативні компетенції 

забезпечують основу професійного успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами, 

особливо англійською, набуває все більшого значення. Такі вміння починають формуватися, 

переважно, під час самостійної роботи дома.  

Мета дослідження: отримати кількісні показники реального часу самостійної  

позааудиторної підготовки студентів при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням.  

Матеріал і методи: анонімне опитування та цілодобові спостереження (в формі щоденника) за 

власними витратами часу (т.з. фото дня). В опитуваннях брали участь та вели спостереження 68 

студентів другого - третього  курсів медичного та стоматологічного факультетів Донецького 

національного медичного університету ( вік від 18 років до 32 років), які успішно вивчали англійську 

мову за професійним спрямуванням  (рейтинг по дисципліні 130-195 балів).  
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Результати: при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням, спектри часових витрат 

на самостійну роботу були ізоморфні тим, що отримані в попередніх багаторічних дослідженнях 

самостійної роботи більш ніж 3 тис. студентів ДНМУ, серед яких не менше 10% не готувались до 

конкретного заняття жодної хвилини (по іншим дисциплінам ніж «англійська мова» ). Цей показник 

(відсутність домашньої підготовки до конкретного заняття) можна розглядати як чутливий індикатор 

мотивації групи до навчання. Треба відмітити, що в групах з високим рівнем мотивації та мовних 

компетенцій цей показник не був менше ніж 2% (за умови  використання традиційних педагогічних 

технологій).  

Висновки: частка тих, хто не готується до конкретного заняття жодної хвилини, суттєво знижувалася 

при використанні в групах  ігрових методів навчання, що може розглядатися як доступний резерв в 

підвищенні якості підготовки. Використання технології «фото дня» - цілодобових спостережень  (в 

формі щоденника) за власними витратами часу – давало суттєві ефекти лише за два місяца 

несистемного використання. Таким чином, можна рекомендувати поєднувати ці дві технології на 

протязі всього терміну вивчення англійської мови за професійним спрямуванням.  

 

 

Коваленко В. С., Проскуріна Т. Ю., Стрижак Н. В. 

МІКРОБНИЙ ПЕЙЗАЖ У ДІТЕЙ З ДІАРЕЙНИМИ РОЗЛАДАМИ 

ДИТЯЧОГО ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ М. КРАМАТОРСЬКА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник – асист. Н. О. Сєрих, доц. О. А. Слюсарев 

 

Вступ. Колонізація організму кишечника патогенними бактеріями може стати причиною тяжких 

патологічних станів і викликати важкі ускладнення у дитячому організмі. 

Мета. Аналіз результатів бактеріологічного дослідження мікрофлори кишечнику, та порівняльна 

характеристика найпоширеніших інфекцій у дітей з діарейними розладами  м. Краматорськ за 2016-

2018 р. 

Матеріал та методи. В дослідженні були використані результати бактеріологічних досліджень 

мікрофлори кишечнику, що були люб'язно надані Комунальною медичною установою   ̏ ДКТ 

територіальне медичне об’єднання ̏ м. Краматорськ, з 2016 по 2018 рр. Було проведено аналіз 

бактеріологічного дослідження мікрофлори кишечника у 780 хворих дітей віком від 0 до 16 років з  

діарейними розладами  із різними ступенями важкості, що знаходилися на стаціонарному лікуванні. 

Для  цього здійснювали забір матеріалу (випорожнення) з подальшим висіванням на наступні поживні 

середовища: Ендо, Плоскірєва, вісмут-сульфіт агар. З отриманих висіяних колоній виготовляли мазки 

та мікроскопували, пересівали на агар для накопичення чистої культури; далі виділені культури 

ідентифікували. За 2016 рік їх кількість становила 219 дітей, у 2017 – 247 дитини, та у 2018 – 314 

дітей. 

Результати дослідження та їх обговорення. В результаті проведених досліджень встановлено, що 

за період 2016-2018 рр. у  12% обстежених дітей з діарейними розладами була виявлена  Salmonella 

еnteritidis, а у 87,9% Кebsiella рneumonia.  

 Кількість діарейних розладів, викликаних Salmonella enteritidis становила у 2016 р.              4,4 

± 0,35%, у 2017 р. 4,4 ± 0,36% та у 2018 р. – 3,0 ± 0,35%. Кількість діарейних розладів викликаних 

Кebsiella рneumonia становила у 2016 р.  23,5 ± 0,36%, у 2017 р. - 27,1 ± 0,36%, у 2018 році - 37,1 ± 

0,36%. Тобто, якщо захворюваність на діарейні розлади, викликані Salmonella еnteritidis була сталою 

й не змінювалась в динаміці спостереження, то захворюваність на діарейні  розлади, викликані 

Кebsiella рneumonia наростала з часом . 

 Кebsiella рneumonia була виділена: у 22,8 ± 0,38% дітей у віці  0 – 1 р., у 30,4 ± 0,38%   дітей у 

віці 1– 3 р., у 15,4 ± 0,38% дітей у віці 3 – 5р., у 10,2 ± 0,39% дітей у віці  5 – 7 р., у 9 ± 0,38% дітей у 

віці 7 - 10 р., у  11,5 ± 0,38% дітей у віці 10 –16 р.  
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 Salmonella еnteritidis була виділена: у 15,9 ± 1,03%  дітей у віці  0 – 1 р., у 28,7 ± 1,03%  дітей 

у віці 1 – 3 р., у 15,9 ± 1,03% дітей у віці 3 – 5 р., у 11,7 ± 1,02% дітей у віці  5 – 7 р., у 8,5 ± 1,03% 

дітей у віці 7 - 10 р., у  19,1 ± 1,0% дітей у віці 10 –16 р..  

 Частота діарейних розладів дітей, що пов’язані, як з Salmonella еnteritidis, так і з  Кebsiella 

рneumonia була вірогідно вищою у дітей у віці 1 – 3 р. (P<0,05), що можна пояснити, в першу чергу, 

відсутністю гігієнічних навиків у цієї вікової групи. 

Висновки. В результаті досліджень встановлено, що незважаючи на те, що за Salmonella Enteritidis 

відноситься до патогенних мікрорганізмів, зростання випадків діарейних розладів у дитячого 

населення в м. Краматорську Донецького регіона викликає умовно-патогенний мікроорганізм –  

Кebsiella рneumonia.  
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 На сьогоднішній день є величезна різноманітність засобів для вирівнювання волосся. 

Найбільшої популярності має кератиновий спосіб.  

 Кератин – це фібрилярний білок, який має особливу міцність хімічної сполуки. Він входить 

до складу рогового шару волосся поряд з іншими поживними речовинами і білками, що мають інший 

хімічний склад. Іншими словами, кератин – це «рідке волосся», завдяки цій властивості речовина 

благотворно впливає на структуру, відновлюючи їх від різних пошкоджень, покращує структуру 

рогового шару і коріння волосся. На 90% наше волосся складаються з білка кератину. Відновлення за 

допомогою цієї речовини робить їх здатними чинити опір несприятливих впливів навколишнього 

середовища. Однак до випрямлення за допомогою кератину потрібно ставитися з обережністю. 

Вся справа в тому, що до складу препарату для випрямлення входять шкідливі речовини. Всі 

засоби для кератинового випрямлення волосся містять формальдегід. 

Формальдегід (хімічна формула CH2O) в звичайних умовах являє собою безбарвний газ з 

різким запахом, добре розчинний у воді. Одержують цю речовину у промислових масштабах шляхом 

окислення метанолу. 

Досить давно відомі бактерицидні властивості цієї хімічної сполуки – всім знайомий 

формалін, що застосовується в анатомії для консервації тканин і органів, є звичайним 40% -м водним 

розчином мурашиного альдегіду. Дубильні властивості зробили його незамінним компонентом для 

засобів шкіряної і деревообробної промисловості. Крім того, він використовується при виробництві 

різних косметичних засобів, а також в харчовій промисловості (як добавка під кодом Е240). 

Вченими-токсикологами доведено, що формальдегід шкідливий для здоров’я людей. Однак, 

слід, розуміти, що він небезпечний (токсичний) лише при попаданні всередину організму. У той час 

як, при попаданні на шкіру він викликає лише подразнення, яке швидко проходить.  

Набагато більшу небезпеку становлять пари формальдегіду. Адже хронічне отруєння ними 

викликає такі симптоми: 

 алергію, постійний кашель, подразнення очей, носа, горла і шкіри, напади астми; 

 порушення сну, психічне збудження, тремтіння, схуднення; 

 головні болі, розлад зору і координації; 

 хронічну втому, сонливість, млявість, загальмованість; 

 розлад потовиділення, і регуляції температури тіла. 
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Перші ознаки гострого отруєння формальдегідом: сльозотеча, різь в очах, нежить, кашель, 

задуха, головний біль, порушення координації рухів, судоми. При вдиханні його парів можливе 

виникнення алергічних реакцій шкіри (аж до екземи), у жінок порушується менструальний цикл. 

Як правило, наслідки отруєння формальдегідом проходять самі при усуненні його джерела і 

не вимагають допомоги лікаря. Але, при вдиханні його у високих концентраціях розвивається гострий 

кон’юнктивіт, риніт, бронхіт, набряк в області легень і гортані. Смерть може наступити при 

концентрації цього газу в атмосфері, що дорівнює 20 мг / м3, протягом 30 хвилин. 
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м. Кропивницький, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник – асист. Р. Б. Алієв 

 

Актуальність теми: Метаболічний синдром – комплекс метаболічних, гормональних і клінічних 

порушень, які є предиктором розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. 

Актуальність даної проблеми обумовлена високою розповсюдженістю метаболічного синдрому у 

популяції дорослого населення – понад 25% населення індустріально розвинених країн мають основні 

компоненти синдрому. Вивчення патогенезу метаболічного синдрому має велике значення ще й тому, 

що цей стан є оборотним, а при відповідному лікуванні можна досягти позбавлення або зменшення 

вираженості основних його проявів і ускладнень. 

Мета: Вивчити роль лептину в розвитку метаболічного синдрому.  

Матеріал і методи: Аналіз наукової літератури  

Результати: Лептин – гормоноподібна речовина, що синтезується адипоцитами, має анорексогенный 

ефект - під його дією формується відчуття ситості і знижується відчуття голоду, бере участь в 

процесах енергообміну (підвищення термогенезу), ряді нейроэндокринных функцій і має 

периферичні ефекти. Лептин і його рецептори - ключові регулятори маси тіла і енергетичного 

гомеостазу. Доведено, що у хворих з ожирінням виникає гіперлептинемія, проте центральних 

фізіологічних ефектів лептина у них не спостерігається, що дозволяє припустити про формування 

лептинорезистентності гіпоталамічної ділянки у відповідь на гіперпродукцію лептина. Нині феномен 

лептинорезистентності пояснюють рядом механізмів, включаючи порушення структури гена 

кодуючого рецептори до лептину, транспорту лептина через гематоенцефалічний бар'єр і сигналінга 

від лептиновых рецепторів. В той же час чутливість периферичних тканин до лептину збережена. 

Внаслідок зниження дії лептину на нейрони гіпоталамуса відбувається порушення відчуття апетиту з 

розвитком ожиріння, зниження енергетичного обміну зі зменшенням термогенезу, гіперінсулінізм з 

формуванням інсулінорезистентності. Значна патогенетична роль лептину пов’язана з його 

периферичними ефектами, які посилюються при гіперлептинемії – зниженням еластичності 

кровоносних судин і підвищенням ймовірності розвитку тромбозу в результаті особливої взаємодії з 

рецепторами на поверхні тромбоцитів. 

Висновки: Гіперлептинемія і лептинорезистентність є ключовою етіопатогенетичною ланкою 

розвитку і прогресування метаболічного синдрому. Подальші дослідження порушення метаболізму 

лептину, з метою визначення додаткових критерїїв діагностики метаболічного синдрому дозволять 

розробити ефективні шляхи корекції даного патологічного процесу. 
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Електрокардіографія (ЕКГ) – методика реєстрації та дослідження електричних полів, що 

супроводжують серцеву діяльність. ЕКГ відображає графічне представлення різниці потенціалів, що 

виникають в результаті роботи серця і проводяться на поверхню тіла. Нідерландський фізіолог Віллем 

Ейнтховен у 1903 р. сконструював прилад (струнний гальванометр) для реєстрації потенціалів серця 

та вперше у світі використав електрокардіографію з діагностичною метою у 1906 р. Він також 

запропонував сучасне позначення зубців ЕКГ і описав деякі порушення серцевого ритму. У 1924 році 

він отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. 

Працюючи на Станції швидкої медичної допомоги фельдшером 14 років (7 років з яких – в 

кардіореанімаційній бригаді), я дійшла висновку, що: хоча наразі з’явилася велика кількість новітніх 

технологій, ЕКГ залишається одним з основних методів діагностики порушень роботи серця. 

Спочатку розглянемо основні складові нормальної ЕКГ, але слід пам’ятати, що нормальна ЕКГ 

не виключає захворювання серця. 

Технічна оцінка придатності електрокардіограми: 

– наявність контрольного мілівольта: в нормі величина сигналу 1 мВ=10 мм прямокутної форми 

з чіткими кутами (на ньому не повинно бути «хвостиків» та «заокруглень»); 

– правильно накладені електроди (– завжди позитивний, – від’ємний). Якщо переплутані 

електроди на лівій і правій руках, то комплекс QRS у І відведенні спрямований униз, у відведенні аVR 

реєструють позитивні зубці P S T, а комплекс QRS направлений уверх; 

– швидкість запису: =50 мм/с (1 мм=0,02 с; 5 мм=0,1 с); =25 мм/с (1 мм=0,04 с; 5 мм =0,2 с). 

– відсутність технічних перешкод (м’язового тремору, емоційного напруження, впливу холоду, 

поганого контакту електродів зі шкірою, дихальних рухів пацієнта, рухів кінцівками під час запису 

ЕКГ тощо). 

Зміни внутрішньошлуночкової провідності: 

1) Блокада правої ніжки пучка Гісса (БПНПГ) – причини, ЕКГ-ознаки, клінічне значення, 

лікування; 

2) Блокада лівої ніжки пучка Гісса (БЛНПГ) – види, причини, ЕКГ-ознаки, клінічне значення, 

лікування. 

Часто труднощі ЕКГ-діагностики інфаркту міокарда пов’язані з повною блокадою лівої ніжки 

пучка Гісса. До того ж, раптове її виникнення також може розглядатись як можлива ознака інфаркту 

міокарда. 

Блокада правої ніжки пучка Гісса переважно не створює жодних перешкод для ЕКГ-

діагностики інфаркту міокарда.  

Порушену провідність всередині шлуночків можна виявити як у дітей, так і дорослих. Серед патології, 

виявленої за допомогою ЕКГ, частка внутрішньошлуночкових блокад – до 2,4 %.  

За поширеністю серед населення: 1) на першому місці – блок в лівій ніжці (передньоверхньої 

гілки); 2) на другому – правої ніжки. 

Порушення провідності у задньонижньому пучку зустрічається рідко. 
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Аквапорин-4 (AQP4) – трансмембранний водний канал, розташований у головному мозку. Рух 

води залежить від різниці осмотичного тиску між внутрішньо- і позаклітинним простором. 

Порушення регуляції AQP4 призводить до набряку мозку внаслідок різних неврологічних розладів, 

таких як ішемічний або геморагічний інсульт, травма мозку тощо. Інсульт є однією з найважливіших 

причин смерті та інвалідності, особливо при розгляді збільшення тривалості життя у всьому світі, 

причому ішемічний інсульт є набагато більш поширеним, ніж геморагічний. У фізіопатологічному 

ланцюзі ішемічного інсульту набряк головного мозку є першим елементом, який може зменшити 

некроз тканини, і підвищити функціональне відновлення. Тож пошук шляхів зменшення набряку є 

актуальною задачею сьогодення. Важливість AQP4 в розвитку набряку робить його ідеальною 

терапевтичну мішенню для потенційних лікарських засобів при травмі мозку і інсульті. В останні 

роки виявлено, що AQP4 також може бути залучений до хвороби Альцгеймера, аутоімунних 

захворювань нейромієліту. Важливим напрямком у лікуванні даних захворювань може стати 

застосування інгібіторів AQP4.  

Пошук сполук, які знижують активність AQP4 привів до кількох структур, які здатні зменшити 

набухання, збільшити життєздатність клітин і зменшити загибель клітин після мозкової травми, а 

також в моделі щурячого ішемічного інсульту. Найбільш активними виявилися сполуки AZA, TGN-

020, AqB013, NSC670229. Однак, жодна з них не використовується у якості лікарського засобу з 

причин недостатньої ефективності, значної токсичності або відсутності специфічності.  

Продовжуючи дослідження у напрямку пошуку ефективних інгібіторів AQP4 нами проведено 

молекулярний докінг сполук, змодельованих на основі AZA, TGN-020 і NSC670229, з AQP4. За 

результатами роботи виявлено структурні модифікації сполук, які призводять до збільшення 

активності відомих інгібіторі, а також запропоновано кілька потенційних інгібіторів AQP4, які 

можуть стати ефективними лікарськими засобами в терапії черепно- мозкових травм, глаукоми, 

набряку головного мозку і онкозахворювань. 
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Ревматоїдний артрит має досить істотне соціальне значення внаслідок його широко розповсюдження 

серед населення світу. Ревматоїдний артрит займає близько 10% від загального числа ревматичних 

хвороб, а  частота появи нових випадків захворювання кожного року становить близько 0,02%. Згідно 

з даними ВООЗ, частота народження осіб з ревматоїдним артритом в популяції коливається від 0,6 до 

1,3%, при цьому у близьких родичів вона досягає 3-5%. Дослідження даної хвороби сприяє кращому 

розумінню сутності базових механізмів патології і фармакотерапії інших поширених захворювань  

(атеросклероз, цукровий діабет типу II, остеопороз і ін.), що патогенетично пов'язані з хронічним 

запаленням. 

Етіологія до сих пір достовірно невідома. Вважається, що ревматоїдний артрит-мультифакторіальне 

захворювання. Розвиток асоціюється з носійсвом HLA-DR4 і HLA-DR1. До можливих інфекційних 

факторів відносяться мікоплазми, ретровіруси, вірус Епштейн-Бара, цитомегаловірус, але для 

реалізації активності даних інфекцій потрібні певні умови зовнішнього середовища. 

Ревматоїдний фактор - аутоантитіла класу A, G, M, синтезуються плазматичними клітинами в 

синовіальній оболонці. З синовіальної оболонки ревматоїдний фактор потрапляє в системний 

кровообіг і реагує в якості аутоантигена з власними IgG. Імунні комплекси, що утворилися, 

пошкоджують стінки судин, синовіальну оболонку. Дослідження на ревматоїдний фактор 
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застосовують для визначення аутоімунних та інших запальних захворювань. Одна за відсутністю 

даного фактору не відхиляється діагноз ревматоїдного артриту. 

Суть патологічного процесу при захворюванні полягає в системномк аутоімунному запаленні, яке 

вражає синовіальну оболонку суглобів. Як наслідок порушується імунна відповідь та змінюється  

функціональна активність імунокомпетентних клітин. Результатом взаємодії макрофагів, Т- і В-

лімфоцитів є вироблення антитіл, що поєднуються з антигеном та утворюють імунні комплекси, які 

запускають каскад імунозапальних реакцій. Це викликає швидку трансформацію захисної гострої 

запальної реакції в хронічне прогресуюче запалення. При ревматоїдному артриті загалом переважає 

Т-клітинний тип імунної відповіді, що характеризується гіперпродукцією «прозапальних» цитокінів 

(інтерлейкін-1 (IL-1), IL-8, IL-10, фактору некрозу пухлини альфа (TNFA-α). На пізніх стадіях в 

патогенезі ревматоїдного артриту  переважають автономні ( «пухлиноподібні») процеси. 

Висновок: на сьогоднішній день ревматоїдний артрит займає досить важливе місце серед 

захворювання сполучної тканини людини завдяки широкому поширенні серед населення світу, а 

значить потребує подальшого досконалого вивчення та дослідження. 
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Актуальність:  У популяції пацієнтів, які перебувають на програмному гемодіалізі, часто 

спостерігаються ускладнення, пов'язані з мінеральнокостними порушеннями які формуються на тлі 

вторинного гіперпаратиреозу. Паратіреоїдектомія можлива як в молодому, так і в літньому віці при 

відсутності явних протипоказань до оперативного втручання. Після успішного видалення 

прищитовидних залоз відзначається значне зниження рівня інтактного паратгормону, кальцію і 

фосфору крові, зменшення клінічних симптомів гіперпаратиреозу (особливо кісткового больового 

синдрому). 

Ціль дослідження: Оцінити виразність гострої гіпокальціємії при синдромі «голодної кістки» після 

паратиреоїдектомії з приводу вираженого гиперпаратиреоза у пацієнтів на програмному гемодіалізі. 

Матеріал та методи: Спостерігали 6 пацієнтів до і після паратиреоїдектомії. В післяопераційному 

періоді проводився регулярний моніторинг рівня кальцію крові (загального та іонізованого), фосфору, 

інтактного паратгормону, оцінювалися клінічні ознаки гіпокальціємії, їх купування за допомогою 

препаратів кальцію. 

Результати: У пацієнтів після перенесеної операції відзначалися клінічні і лабораторні ознаки гострої 

гіпокальціємії, які швидко купуються на тлі внутрішньовенного введення препаратів кальцію. 

Ефективний профілактичний прийом альфа-кальціферолу і кальцію карбонату і внутрішньовенне 

введення глюконату кальцію в кінці процедури гемодіалізу. 

Висновки:  У пацієнтів які знаходяться на апаратному гемодіалізі з вираженим гіперпаратирезом в 

післяопераційному періоді паратіреоїдектомії спостерігається гіпокальціємія різного ступеня 

виразності. Регулярний моніторинг іонізованого кальцію з персоналізованим підходом до введення 

препаратів кальцію парентерально і в таблетованій формі сприяє сприятливому перебігу 

післяопераційного періоду і допомагає уникнути важких ускладнень, таких як: ларингоспазм, судоми 

і кома. 

Навчання пацієнтів відрізняти і своєчасно інформувати медичний персонал про ранні клінічні ознаки 

гіпокальціємії з подальшим негайним внутрішньовенним введенням препаратів кальцію також 

дозволяє не допустити небезпечних для життя проявів гіпокальціємії. 
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Переклад будь-якої медичної літератури – дуже кропітка робота. Перекладач повинен бути обізнаним 

у цій галузі та намагатися відтворити текст оригіналу не тільки правильно, але й зробити його 

зрозумілим для майбутнього читача.  

Медична термінологія є сукупністю слів і словосполучень, що позначають медичні наукові та технічні 

поняття і використовуються для здійснення комунікації в галузі охорони здоров’я. Вона поділяється 

на такі види, як анатомічна і гістологічна номенклатура, патолого-анатомічна, патолого-фізіологічна 

й клінічна терміносистема та фармацевтична термінологія. Для української мови, як і для більшості 

європейських мов, джерелом нової термінології є, перш за все, англійська мова. Маючи багато 

спільного з термінологією природничих наук, медична термінологія має такі особливості: 

- Основу медичної термінології складають запозичені греко-латинські терміни або терміни, створені 

штучно з греко-латинських терміноелементів.  

- Більшість медичних термінів є інтернаціональними, оскільки греко-латинські терміни лежать в 

основі медичної термінології практично всіх європейських мов.  

- Низка спеціальних виразів у фаховій мові медика любої країни вживаються тільки латинською 

мовою. Наприклад: per os, in vivo, in vitro, per rectum . тощо. Слід пам’ятати, що в національній 

медичній літературі можуть використовувати спрощені або, навпаки, ускладнені епонімічні назви; у 

ряді випадків взагалі відбувається заміна прізвища. Наприклад: Cushing's disease – хворо́ба Іце́нка- 

Ку́шинга; Cori’s disease – хвороба Форбса; Duhring’s disease – хворобливий поліморфний дерматит 

Брока. 

Серед проблем перекладу медичної термінології треба зазначити наявність латинських назв та 

скорочень. Наприклад, широко вживане словосполучення "клінічний аналіз крові" зазвичай 

перекладають як "blood test" або "blood analysis", що є в корені невірним. Відповідником 

словосполучення "клінічний аналіз крові" є англійське "complete blood count" або "CBC", яке включає 

визначення цілком конкретних показників крові, таких як рівень гемоглобіну, кількість еритроцитів і 

лейкоцитів тощо. У свою чергу поняття "blood test" або  "blood analysis" є більш широкими і 

потребують у тексті подальшого уточнення щодо типу обстеження: Blood chemistry tests or Basic 

Metabolic Panel (BMP) – Blood Glucose, Electrolytes тощо; Blood enzyme tests – Troponin, Creatine 

Kinase; Blood tests to assess heart disease risk тощо.  

Не можна забувати і про хибних друзів перекладача. Наприклад, українським еквівалентом 

англійського терміна "angina" є не "ангіна", а "стенокардія, біль у грудях". Або англійський термін 

"cellulitis" – не "целюліт", а "флегмона", "панікуліт"; "gland" перекладатимо як "залоза", а не "гланд" 

(tonsil).  Окремо необхідно виділити вживання в англійській мові абревіатур і скорочень, які 

українською перекладаються, як терміни. Наприклад, LK – целіванирка, LN – рідкий азот. Або ж 

навпаки, деякі абревіатури перекладаються звичайними словами: a.c. – до вживання їжі, b.i.d. – двічі 

на день.  

Отже, переклад медичних текстів – дуже затребуваний вид перекладу, але в той же час, один із 

найскладніших та відповідальних. Цей вид перекладу означає абсолютне розуміння перекладачем 

тексту оригіналу, кропітку працю зі словниками та довідниками, а також постійні консультації з 

фахівцями цієї галузі. 
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Науковий інтерес до кави зростає в міру того, як з'являються нові роботи, що підтверджують її 

позитивний вплив на здоров'я людини. Порушення вуглеводного обміну супроводжують цілий ряд 

захворювань. На сьогоднішній день ЦД – особливо розповсюджена патологія. У світі страждають 

близько 422 млн., а в 2016 році відбулося 1,6 млн. смертельних випадків. В роботі описані 

дослідження із застосуванням кави у якості антидіабетичного засобу. 

Цукровий діабет – захворювання, що супроводжується порушенням обміну речовин, множинної 

етіології, для якого характерна хронічна гіперглікемія з порушенням метаболізму вуглеводів, жирів 

та білків в результаті порушення секреції інсуліну та/або дії інсуліну. Виділяють два типи цукрового 

діабету, які в першу чергу відрізняються дефіцитом інсуліну, при ІЗЦД – абсолютний, а при ІНЦД – 

відносний.  

Для лікування ІНЦД (ІІ типу) використовують бігуаніди. Основним представником цієї групи 

вважають метформін. Механізм дії спрямований на усунення продукції глюкози печінкою 

(пригнічування глюконеогенезу через блокаду ферментів), а також на зниження 

інсулінорезистентності м'язової і жирової тканини. Такими ж самими властивостями володіє й 

кафестол –– дітерпенова молекула, що міститься в каві та надає їй гіркоти.  

У новому дослідженні, результати якого були опубліковані в вересні 2017 року, вчені хотіли 

подивитися, чи допоможе кафестол запобігти, або хоча б відстрочити, виникнення діабету 2-го типу 

у піддослідних мишей. Дослідники розділили мишей, генетично схильних до діабету 2-го типу, на три 

групи. Гризуни з двох груп отримували різні дози кафестолу. У контрольній групі кафестол не давали. 

Через 10 тижнів обидві групи мишей, які отримували речовину, мали в крові більш низькі рівні 

глюкози й кращу секреторну здатність підшлункової залози в порівнянні з контрольною групою. 

Вчені прийшли до висновку, що якщо щоденне споживання кафестолу може затримати початок 

діабету другого типу у піддослідних мишей, то, ймовірно, такий же ефект буде спостерігатися і у 

людей.  

Таким чином, можна припустити, що кафестол є кандидатом на розробку препаратів для 

лікування або профілактики цього захворювання у людей, а кава в помірній кількості виявляє 

антидіабетичні властивості. 
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Рівень здоров’я людини, його збереження і поліпшення є медико-соціальною проблемою, яка 

потребує оптимального вирішення залежно від тих чи інших умов сьогодення, при зміні яких виникає 

необхідність вдосконалення організації та управління системою заходів з досягнення мети. 

Ця проблема піднімається та обговорюється в Донецькому національному медичному 

університеті в межах наукових семінарів. 

На сьогодні тема реабілітації є досить важливою та актуальною. Грамотно складений курс 

реабілітації – самий короткий шлях до одужання і повернення до звичного способу життя. 

Реабілітація включає в себе: 1) відновлення після неврологічних захворювань; 2) після травм 

(побутових, дорожньо-транспортних); 3) відновлення після операцій та інших захворювань, які 
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можуть призвести до обмеження рухливості; 4) реабілітація учасників АТО; 5) робота з 

геріатричними пацієнтами.  

Реабілітація після неврологічних захворювань включає: відновлення навиків ходьби; 

відновлення роботи рук та ніг (в тому числі дрібної моторики); кінезотерапія (лікування рухом) 

застосовується при травмах різного характеру. 

Реабілітація після травм здійснюється за допомогою такого унікального пристрою, як 

«Вертикалізатор», який комплексно допомагає пацієнту в процесі реабілітації. В ньому поєднанні дві 

важливі функції: статична та динамічна, що дає можливість пацієнту приймати вертикальне 

положення та самостійно ходити. 

Під час реабілітації дітей використовують обладнання – системи «Павук», призначеної для 

дітей, які не можуть знаходитися у вертикальному положенні, яка добре розвиває м’язову систему, 

покращує координацію, збільшує амплітуду руху. 

Вібротренажери, профілактор Евмінова, спайн-коректор використовуються для лікувальної 

фізкультури. 

Застосування цих приладів дозволяє людям з інвалідністю бути: соціально-активними, 

навчатися, працювати, користуватися громадськими об’єктами, займатися спортом, відвідувати 

соціальні місця. 

На даний момент в м. Кропивницькому працюють такі реабілітаційні центри: «Апріка», 

дитячий медичний центр «Добруджа» та спортивний центр «Драйв». 

Послуги центру «Апріка» включають: водолікування, підводне витягування хребта, душ-масаж, 

теплі фракційні столи. 

В лікувально-діагностичному центрі «Ацинус» використовується ударно-хвильова терапія для 

лікування захворювань опорно-рухового апарату без хірургічного втручання. 

Під час реабілітаційного періоду використання індивідуально розроблених рухових вправ на 

спеціальних тренажерах з навантаженням або без нього, поліпшують загальний стан хворого, 

здійснюють коригуючу дію на перебіг захворювання, знімають больові відчуття і сприяють повному 

одужанню. 

Вправи потрібно виконувати під наглядом досвідченого фахівця реабілітолога та на 

спеціальних антигравітаційних тренажерах. Заняття в звичайних спортзалах не гарантує досягнення 

позитивного результату. 

 

 

Костенко А. В. 

МЕДИЧНИЙ ЖАРГОН В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра гуманітарних та мовних дисциплін №2 

зав. кафедрою – к. філ. н., доц. Р. І. Стецюк 

наук. керівник - А. В. Сьомак  

 

Актуальність теми: жаргонізми є невід′ємною частиною мови будь-якої сучасної людини, 

незалежно від її освіти, віку або мови, на якій вона спілкується. Медичні працівники широко 

використовують жаргонізми, які дуже часто служать для спрощення складних медичних термінів і 

назви лікарських препаратів. 

Останнім часом лінгвістика приділяє особливу увагу дослідженню нестандартної мови, яка 

відсуває мовні норми на другий план. У розмовну мову достатньо швидким темпом проникає жаргон, 

який зачіпає усі сфери функціонування мови і дуже часто переходить в стандарт. У сучасному світі 

він є невід′ємною частиною, яка постійно розвивається і оновлюється. 

Медичний сленг – непрофесійна термінологія, акроніми та скорочення різного типу, якими 

послуговується медичний персонал. Багатьом професіям притаманна своя «таємна» мова, часто 

незрозуміла для інших. Поява і використання медичного жаргону обумовлена декількома факторами. 

Насамперед це стрес, з яким щодня стикаються медики при спілкуванні з пацієнтами, в ситуаціях 
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неможливості встановлення точного діагнозу, в разі смерті пацієнта, і т.д. Наприклад, у професійному 

медичному жаргоні існує достатня кількість слів, яка використовується тільки між медичними 

працівниками: albatross – пацієнт з хронічним захворюванням, який ніколи не «розлучається» з 

лікарем, bag – дати кисневу маску, box – (ящик) померти, blue blower – (блакитний трубач) пацієнт з 

тяжкою легеневою патологією, bug juice – (жучиний сік) антибіотик. 

Також можна виділити невелику групу професійних категорій лікарів: baby catcher – (ловець 

немовлят) акушер, shrink – («вижимає» мозок) психотерапевт, gasser/gas passer – (газівник) 

анестезіолог, plumber – (сантехнік) уролог, rear admiral – (тиловий адмірал) проктолог. 

До терапевтичної групи можна віднести наступні жаргонізми: deep fry – (глибока жарка) 

променева терапія кобальтом, dowager′s hump – (горб вдови) прояв остеопорозу, finger wave – 

(пальцева хвиля) ректальне обстеження, grapes – (виноград) гемороїдальні вузли, whale – (кит) пацієнт 

з великим надлишком тіла. 

Медичний сленг є неформальним лексичним утворенням, яким послугується медичний 

персонал. У основі сленгових утворень лежать прості та образні номінації сленгу. Звідси і виникає 

актуальна на сьогоднішній день проблема нерозуміння мови лікарів звичайним пацієнтам. Але все 

таки медичні жаргонізми мають широке розповсюдження на практиці. Метою вживання медичного 

сленгу є економія часу, експресивність мови та шифрування небажаної для пацієнтів інформації. 

 

 

Крючкова І. О. 

КОЛАГЕНОЗИ: ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ПРОЯВИ 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра патологічної фізіології ім. Д. О. Альперна 

зав. кафедрою – О. В. Ніколаєва 

наук. керівник – доц. Н. А. Шутова 

 

Ні для кого не секрет, що проблема патологій сполучної тканини стає все більш актуальною. Адже 

дана тканина, хоч і, не виконуючи основної функції органів, займає 60-90% від їх маси і відіграє 

допоміжну роль. 

Колагенози характеризуються системною дезорганізацією сполучної тканини, зокрема, колагенових 

волокон. На жаль, патогенез не э до кінця вивчений, але провідне значення віддається аутоімунним 

процесам з утворенням аутоантитіл до власних тканин організму. До цієї групи відносять: ревматизм, 

ревматоїдний артрит, системну склеродермію, системний червоний вовчак (ВКВ), дерматоміозит, 

вузликовий періартеріїт, гранулематоз Вегенера та ін. 

Всі ці захворювання мають одну патоморфологічну ознаку – фібриноїдна зміна колагену, в той час як 

патофізіологічний механізм розвитку різний в кожному окремому випадку. 

Загальний патогенез полягає в порушенні числа і активності різних класів лімфоцитів під дією 

етіологічних факторів. Це обумовлює підвищення синтезу і секреції плазматичними клітинами Ig до 

власних антигенів. Залежно від захворювання, утворені антитіла мають спорідненість до різних 

тканин організму. Далі формуються циркулюючі імунні комплекси або ті, які місцево фіксуютья в 

органах і тканинах, що призводить до пошкодження клітин і неклітинних структур. Для 

дерматоміозиту органами – мішенями є шкіра і скелетні м'язи, для системної склеродермії - шкіра, 

ендотелій, внутрішні органи. Ревматоїдний артрит характеризується ураженням суглобів, рідше 

серозних оболонок, ревматізм – проявами з боку серця і судин. Але в разі системного красного 

вовчака імунні комплекси не мають специфічності, а тому вражають багато систем органів. 

Клініка при системному красному вовчаку: артралгія, еритема типу метелика, плямисто-папульозний 

висип на обличчі, шиї і руках, алопеція, ознаки системного васкуліту, перикардит, вовчаковий 

нефрит, васкуліт судин головного мозку (проявляється лихоманкою, психозами, епілептичними 

припадками, ступором або комою).  

http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3A2011-05-19-06-27-58&catid=7%3A2011-05-05-09-09-08&Itemid=27&lang=uk
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Клініка при дерматомиозиті: періорбітальний набряк повік і еритема з бузковим відтінком, папули 

Гортрона над суглобами пальців, ураження нігтьових валиків, прогресуюча м'язова слабкість 

проксимальних м'язів на кінцівках, м'язів обличчя і глотки, интерстиційне ураження легень. 

Клініка при системній склеродермії: синдром Рейно, обмеження рухливості суглобів, м'язова 

слабкість, ураження шкіри, пальців, «ростральний ніс» і «кісетні» складки навколо рота, дрібні 

чутливі виразки на кінчиках пальців, ураження стравоходу, рестриктивні зміни легких, легенева 

гіпертензія. 

Клініка при ревматоїдному артриті: скутість, біль і набрякання суглобів рук, зап'ясть, ступень, 

ліктьових і колінних суглобів, суглобів шиї, в сироватці виявляється ревматоїдний фактор. 

Клініка при ревматизмі: ураження серця, поліартрит, ревматична хорея (Танець Святого Віта) у 

підлітків, підшкірні вузлики на розгинальній поверхні, кільцеподібна еритема. 

Таким чином, колагенози мають велике значення в медичній практиці, адже дана група захворювань 

має системний характер. Також слід зазначити питання ранньої діагностики для попередження 

прогресування проявів і розвитку ускладнень. 

Література: 

1.  Патофізіологія. Том 1: Підручник / П.Ф. Літвицький; 

2. Патологічна анатомія: Підручник / А. І. Струков, В. В. Сєров; 

3. Патологічна фізіологія. Частина 1. Загальна патологія. Навчальний посібник / Н. А. Кліменко,  

А. Н. Шевченко. 

 

 

Кудрик П. О. 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В ЛІКУВАННІ  

ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ПЕРШОГО ТИПУ 

Донецький національний медичний університет 

Лиман, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії №1 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – Л. Г. Бобошко 

 

Інсулінозалежний цукровий діабет, або цукровий діабет першого типу, - це ендокринне 

захворювання, викликане руйнуванням β-клітин острівцыв Лангерганса підшлункової залози, що 

призводить до нестачі інсуліну. Найбільш доступним видом терапії при цукровому діабеті 

залишається введення екзогенного інсуліну, що допомагає регулювати рівень глюкози в крові і 

суттєво збільшує очікувану тривалість життя пацієнтів. Однак залишаються довгострокові 

ускладнення, пов'язані з системним характером хвороби і її впливом на всі види обміну речовин. 

Уникнути цих ускладнень можна за допомогою методів, здатних забезпечити кращий 

контроль над рівнем глюкози в крові. Найбільш перспективними методами лікування пацієнтів з 

цукровим діабетом можуть бути: заміщення клітин острівців Лангерганса і проведення 

регенеративної терапії. 

Результати нещодавно проведених досліджень, присвячених вивченню процесів регенерації 

функціональних клітин показали: крім первинних β-клітин підшлункової залози існують 

альтернативні клітинні джерела, здатні генерувати інсулін-продукуючі клітини за допомогою 

диференціювання, перепрограмування і трансдиференціювання. До них відносяться: ембріональні 

стовбурові клітини, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини і стовбурові клітини дорослих. 

Дослідження підтвердили, що стовбурові клітини можуть дозволити пацієнтам з СД 

підтримувати нормальну концентрацію глюкози в крові протягом декількох років незалежно від 

введення інсуліну. Проте існує безліч проблем, пов'язаних із застосуванням стовбурових клітин в 

клінічній практиці. По-перше, це джерело клітин. Кожному реципієнту потрібно близько 100 000 

панкреатичних острівців. По-друге, незважаючи на те що кілька дослідницьких колективів 

використовували різні методи для диференціювання стовбурових клітин в β-подібні клітини, при їх 

клінічному застосуванні ці клітини були далекі від відповідності функціональним вимогам у зв'язку 
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з відносно низькою ефективністю диференціювання в цільові клітини. По-третє, терапія 

стовбуровими клітинами пов'язана з рядом побічних ефектів: підвищується ризик розвитку пухлин і 

метастазів, можливо виникнення проблеми відторгнення трансплантата і т.п. 

Проте вчені вважають, що замісна клітинна терапія і регенеративна медицина в майбутньому 

будуть широко застосовуватися в клінічній практиці, значимо підвищать ефективність проведеного 

лікування і навіть можуть вирішити проблему лікування ЦД. 

 

 

Кульчицька А. А., Тарадайкіна К. О. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОКОМПОНЕНТІВ ЧЕБРЕЦЮ, ЯК 

РАДІОПРОТЕКТОРА ПРИ ПРОЛОНГОВАНОМУ ОПРОМІНЕННІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою - к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник - к. мед. н., д. біолог. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева 

 

Актуальність. У зв’язку з забруднення великих територій України радіонуклідами природного й 

чорнобильського походження, виникає необхідність пошуку речовин з радіопротекторними 

властивостями, що захищають організм від пошкоджуючої дії хронічного опромінення. Класичні 

радіопротектори при хронічному опроміненні є мало дієвими. Саме тому дуже важливою задачею є 

виявлення нових ефективних і нетоксичних радіопротекторів з пролонгованим механізмом дії, 

використання яких може зменшити мутагенний вплив хронічного опромінення. Пошук таких речовин 

є найбільш перспективним серед біологічно активних речовин рослинного походження, багато з яких 

мають антимутагенні, антиканцерогенні та геропротекторні властивості. 

Мета. Дослідження ймовірної радіопротективної дії фітокомпозитів чебрецю природно збагаченого 

селеном при пролонгованому опроміненні. 

Матеріал та методи. Дослідження проводились на кафедрі мікробіології, вірусолгії та імунологі 

Донецького національного медичного університету. Досліджували білих безпородних щурів, 

згрупованих по 10 особин у 2 групи. Контрольна група підпадала пролонгованому опроміненню й 

витримувалась на звичайному раціоні (КГ). Основна група підпадала пролонгованому опроміненню 

та додатково отримували екстракти фітокомпозитів у вигляді питва в поїлках в дозі 1,0 мл. на одну 

тварину щодобово протягом 3,5-х тижнів. Піддослідні щури опромінювались рентген опроміненням в 

дозі 0,44 гр. через добу протягом місяця. Сумарна доза пролонгованого опромінення становила 6,5 Гр. 

У тварин до та після дослідження імунологічнии методами I рівня встановлювали стан системи 

імунітету а саме вміст лейкоцитів та їх пулів. Крім того, аналізували цитоморфологічні зміни 

елементів гемограми крові. 

Аналіз отриманих результатів.  Вивчення гемато-імунологічних показників свідчило про наявні 

позитивні зміни гемограми крові тварин ОГ, на відміну від КГ.  Так, у тварин КГ, вірогідно зменшувався 

вміст лейкоцитів та їх пулів, реєструвалась тенденція до підвищення розпаду клітин й руйнування 

клітинних мембран, підвищення вмісту клітин з токсигенною зернистістю цитоплазми, ворсинчатістю 

хроматину. У тварин ОГ вміст лейкоцитів та їх пулів також знижувався, але залишався в межах видової 

норми. Частота виявлення клітин у процесі розпаду й з зруйнованими клітинними мембранами була 

зниженою порівняно з КГ. В ОГ було встановлено вірогідне зниження вмісту клітин з токсогенною 

зернистістю, ворсинчастістю хроматину, спостерігалась тенденція до зниження вмісту нейтрофілів з 

гіпосегментованим ядром. При цьому у окремих тварин реєструвались молоді (аберантні) та незрілі  Т 

- лімфоцити, бобовидні лімфоцити та природні кілери, кількість яких не виходила за межі видової 

норми. Отримані дані свідчити про позитивний вплив фітокомпозиту чебреця на стан гомеостазу 

організму, й зокрема на ланку системи імунітету. Останнє проявляється тенденцією до зменшення 

процесів перекисного окислення ліпідів й руйнування клітинних мемебран й підсиленням контролю 

генетичного гомеостазу організму з боку системи імунітету.  
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Висновок. Пероральне введення екстрактів фітокомпозитів чебрецю, збагаченого селеном свідчать 

про їх радіопротективну дію при пролонгованому опроміненні. 

 

 

Куряча О. П., Огнєва Л. Г. 

ФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ У ГЕРОНТОЛОГІЇ 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра патологічної фізіології ім. Д. О. Альперна 

зав. кафедрою - д. мед. н., проф. О. В. Ніколаєва 

наук. керівник - д. мед. н., проф. О. О. Павлова 

 

Дослідження соціальних, і зокрема, поведінкових принципів літньої людини має 

особливе значення для процесу її суспільного пристосування. Враховуючи демографічну ситуацію 

сьогодення нашої держави, а саме явище постаріння нації із збільшенням питомої ваги населення 

похилого і старечого віку у порівнянні з часткою дитячого населення, можна припустити, що частіше 

лікарі будуть співпрацювати саме з цією категорією пацієнтів у зв’язку із збільшенням її чисельності 

та віковими особливостями організму із зростанням рівня захворюваності. Саме тому лікарі мають 

вибудовувати довірчі відносини зі своїми пацієнтами. Професійна лікарська етика засновується на 

принципі доброти і милосердя стосовно людей старшого віку. Наведена норма «правильного» 

ставлення людини до людини, що базується на любові, турботі, допомозі, підтримці, безпосередньо 

пов'язана з професійною діяльністю та практичним відношенням до хворого. Модель відносин «лікар-

пацієнт», особливо похилого віку, повинна будуватися незважаючи на його расу, національність, вік, 

суспільну, фінансову та інші характеристики. Ця своєрідна властивість вкладати душу в будь-якого 

пацієнта в лікарській практиці є вагомим показником і для професійної орієнтації, і для оцінки рівня 

лікарської майстерності. "Де любов до людей, - писав Гіппократ, - там любов і до свого мистецтва". 

  У сучасній вітчизняній медичній культурі зберігається переважання моральних і 

соціальних норм, таких як емпатія і піклування про хворих, створення сприятливих умов для 

збереження і відновлення здоров'я людини, трансформації моральних цінностей в професійній 

медичній культурі, цінності життя і здоров'я в інших формах медичної культури. Ці та багато інших 

етичних та культурологічних проблем визначають напрямок подальшого розвитку вітчизняної 

медичної культури. Для того, щоб розцінювати довголіття як здобуток людської цивілізації, 

суспільного прогресу та досягнень у медицині, потрібно людей похилого віку розглядати як 

своєрідний клас, що робить певний внесок в соціум, а не як на чинник виникнення проблем  різного 

характеру в ньому. 

 

 

Кучерявая Ю. А. 

МЕТАБОЛОМІКА - НОВИЙ НАПРЯМ В ДІАГНОСТУВАННІ І ПІДБОРІ 

ЕФЕКТИВНОГО ЛІКУВАННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії № 1 

зав. кафедрою – доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – к. хім. н. Н. В. Величко 

 

Одним з нових напрямків в медицині, генетиці і молекулярній біології - метаболоміка, яка може 

допомогти практикуючим лікарям в діагностиці, лікуванні та прогнозі різних захворювань. 

Метаболоміка - область науки, що вивчає кінцеві і проміжні продукти обміну речовин в біологічній 

системі, будь то клітина, орган або організм в цілому. Метаболіт або метаболічний профіль, являє 

собою сукупність всіх низькомолекулярних метаболітів (<1500 Да) біологічного зразка, будучи 

унікальним хімічним «відбитком пальців», специфічним для процесів, що протікають в живих 
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клітинах. Внутрішньоклітинні метаболіти знаходяться в динамічній рівновазі з метаболітами 

біологічних рідин, що омивають клітини. Таким чином, будь-який клітинний відповідь буде 

відображений в змінюваному складі біологічних рідин організму, таких як кров, сеча, слина, 

насіннєва, фолікулярна або церебральна рідини. В даний час описані метаболоми біологічних рідин 

людини і тварин - сечі, спинномозкової рідини, плазми крові і т.д. Останні дослідження показали, що 

метаболоміка може виявити специфічні ознаки хвороби, так звані біомаркери, які в майбутньому 

відіграють велику роль в діагностиці і прогнозі захворювання. Дослідження метаболічного профілю 

виконують з використанням гібридного методу аналізу - поєднання газової (ГХ) або рідинної (ЖХ) 

хроматографії і мас-спектрометрії (МС) або спектроскопії ядерного магнітного резонансу (ЯМР-

спектроскопія) .ГХ - універсальний метод розділення суміші речовин, що випаровуються без 

розкладання . Сеча і мокрота багаті летючими органічними метаболітами, потенційними 

біомаркерами багатьох захворювань. Їх отримання не вимагає застосування інвазивних процедур (на 

відміну від забору крові або спинномозкової рідини). У метаболоміческіх дослідженнях виділення 

летких органічних сполук (ЛОС) з зразка найчастіше виробляють способом твердофазной мікроек-

стракціі (ТФМЕ). Метод заснований на сорбції компонентів газової фази зразка на нитку з полімерним 

покриттям з її подальшої термічної десорбцією в попередньо нагрітій інжекторі газового 

хроматографа. Високого рівня по інформативності метаболоміческіх даних досягли дві технології: 

МС і ЯМР-спектроскопія.  

У доповіді наводиться аналіз метаболічних профілів при різних захворюваннях. Хоча метаболоміка - 

відносно молодий напрямок у порівнянні з геноміки і протеомікою, її вже застосовують в 

різноманітних галузях медицини, в тому числі при скринінгу патології новонароджених, в 

токсикології та фармакології. В цілому, світові дослідження показують ефективність, значущість і 

перспективність досліджень метаболічного профілю при різних патологічних станах організму.  

 

 

Кушніренко С. В., Коломіцев В. В., Юрик І. С. 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ ВІТАМІНІВ “V КАРАТИН” 

НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ МЕШКАНЦІВ М. КРАМАТОРСЬКА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівники – проф. О. А. Ракша-Слюсарева, доц. С. С. Боєва 

 

Актуальність. «V каротин» - це вітчизняний вітамінний комплекс, в який входять вітаміни А, В та 

С. Цей комплекс має різноспрямований позитивний корегуючий вплив на системи крові, імунітету, 

антиоксидантну систему та систему детоксикації організму. 

Мета роботи: дослідити  дію відомого вітамінного комплексу «V каротин» на показники системи 

крові населення  м. Краматорська. 

Матеріал та методи. Методи. Було обстежено 39 осіб з умовно здорового контингенту (УЗК) у віці 

18-40 років. Із них основна група (ОГ) у кількості 21 особи отримувала курс препарату «V-каротин» 

протягом 3 тижнів, а інша група УЗК у кількості 18 осіб – була контрольною (КГ) й не отримувала 

препарат. У осіб обох груп перед початком курсу препарату та після нього з допомогою імунологічних 

методів І рівня встановлювали стан показників системи імунітету.  

Результати. Проведені дослідження показали, що у 23,8% осіб ОГ й 33,3% осіб КГ перед 

проведенням дослідження  вміст паличкоядерних(ПН) був  підвищений. Середній вміст лейкоцитів 

(Л), паличкоядерних (ПН) та сегментоядерних нейтрофілів (СН) у КГ перед дослідженнями був трохи 

вищим  порівняно з показниками  ОГ, але ці відмінності не були вірогідними. Після курсу препарату 

«V-каротин», середній вміст Л в обох дослідних груп практично не відрізнявся й мав значну 

тенденцію до нормалізації. При цьому у 38% осіб ОГ і 39% осіб КГ виявлено незначне підвищення 

вмісту Л. Вміст СН у осіб ОГ й КГ в середньому мав тенденцію до нормалізації. На відміну від ОГ, у 

27,80% осіб КГ реєструвалось зниження вмісту СН У 47,6% осіб ОГ перед початком дослідження 
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виявлені різноспрямовані зміни вмісту пулу лімфоцитів (Лі), порівняно з показниками норми для 

Донецького регіону. Після курсу препарату у всіх осіб ОГ реєструвалось підвищення вмісту Лі до 

рівня норми. У осіб КГ навпаки, спостерігалося вірогідне зниження вмісту Лі в межах показників 

норми. 

Перед початком дослідження вміст моноцитів (М) був майже вдвічі меншим ніж у осіб КГ, 

але  в середньому, не перевищував показники норми у осіб обох груп. При цьому у 27,7% осіб КГ 

зареєстровано збільшення вмісту М вище верхньої межі норми. Вміст М у осіб ОГ після курсу 

препарату мав тенденцію до підвищення в межах норми, а у осіб КГ, навпаки, на термін закінчення 

курсу препарату вміст М  вірогідно й значно знижувався.  

Висновки.  
1.У мешканців м. Краматорськ виявлені зміни показників крові та  системи імунітету, що 

негативно впливають на загальний функціональний стан організму людини.  

2. Введення у раціон населення м. Краматорськ  курсу препарату «V-каротин» приводило до 

зменшення негативних змін й поліпшення стану системи крові, імунітету та загального 

функціонального стану організму людини. 

 

 

Латипова К. О. 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО  

РИТМУ У ШКОЛЯРІВ 11-13 РОКІВ 
Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології  

зав. кафедрою – д. мед. н., доцент С. В. Татарко  

наук. керівник – асист. Г. А. Прокопенко  

 

Актуальність проблеми. Одною з найважливіших систем організму є вегетативна нервова система 

(ВНС). Підлітковий вік характеризується удосконаленням функцій ВНС, що є одним з основних 

регуляторів гомеостазу, що грає важливу роль у регуляції серцево-судинної діяльності.  

Мета дослідження. Оцінка вегетативного гомеостазу у підлітків, у яких на розвиток організму 

впливають гормональні зміни, що знаходяться у щільному контакті з нервовою регуляцією. 

Результати дослідження. За даними триразового дослідження ВНС Догадкіна С.Б. на 40 дітях у віці 

11, 12 і 13 років методом спектрального аналізу варіабельності ритму серця (ВРС) з використанням 

прибору «Полі-Спектр-12», було виявлено статеві відмінності у дітей. В 11 років показана більш 

висока сумарна активність нейрогуморальних впливів на серцевий ритм за рахунок більш високих  

показників низько- і високочастотних коливань ВРС, у дівчат, що свідчить про більшу витривалість 

дівчат даного віку до стресових факторів у порівнянні з хлопцями. У 12 років дані розбіжності в 

сумарній активності нейрогуморальних впливів зникають. У 13-річних дівчат у порівнянні з 12-

річними виявлено подальше збільшення дуже низькочастотного компоненту ВРС, що свідчить про 

посилення гормональних впливів. Переважання парасимпатичного компоненту є показником 

індивідуальної стійкості здорового організму до стресових факторів. Особлива роль у нервово-

гуморальній регуляції функцій організму та підтримці гомеостазу займає симпато-адреналова 

система, яка впливає за допомогою катехоламінів, що швидко впливають на працездатність серцевого 

м’яза та функціонування ЦНС. Встановлено, що адреналін підвищує збудливість та скоротливість 

серцевого м’язу. Норадреналін різко звужує периферичні судини, викликає компенсторне підвищення 

вагусних впливів на серце, що проявляється появою брадикардії. У молодшому шкільному віці 

спостерігаються структурні та функціональні зміни багатьох систем організму, у тому числі серцево-

судинної та нейроендокринної. 

Висновок.  Узагальнюючи матеріал, у дівчат більш висока активність  ВНС у порівнянні з хлопцями, 

що свідчить про їх кращі адаптаційні можливості у даному віці. У процесі росту і статевого розвитку 

відбувається удосконалення нервових регуляторних механізмів діяльності серця, зростає тонус 

парасимпатичної нервової системи. 
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Список використаної літератури.  Антропов М.В. Реакції основних фізіологічних систем організму 

дітей 6-12 років у процесі адаптації до навчального навантаження.// Фізіологія людини 1983. – Т.9.-

№1. С.18-24 

Ситдиков Ф.Г., Ситдикова А.А. Функціональний стан симпато-адренолової системи і особливості 

вегетативної регуляції серцевого ритму у школярів//Фізіологія людини, 2006.-№6.-с.22-27. 
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АНАЛІЗ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ В СКЛАДІ ПРОБІОТИКІВ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В 

УКРАЇНІ, ЗА РІВНЕМ ДОКАЗОВОСТІ ПРИ РІЗНІЙ ПАТОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою - д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівники - асист. І. А. Гейко, асист. Н. І. Штучна 

 

Актуальність теми. Не зважаючи на досягнення останніх років, в Україні дуже гостро постає 

проблема  у лікування клінічних ситуацій, пов'язаних з порушенням складу і функцій мікрофлори, 

тобто дисбактеріоза (ДБ). У зв’язку  з широким використання антибіотиків, гормональних засобів, 

виникає необхідність пошуку нових, ефективних, безпечних штамів мікроорганізмів, спеціальних  

комбінацій бактерій в певних дозах на базі яких можуть бути створені нові пробіотичні препарати. 

Ціль роботи. Проаналізувати  зареєстровані в Україні пробіотики за відповідністю штамів 

мікроорганізмів критеріям та рекомендаціям World Gastroenterology Organisation (WGO), 2017.  

Методи та матеріал. Аналіз наукової літератури за останні 5 років. Аналіз складу  зареєстрованих в  

України пробіотиків. 

Результати. Треба відзначити, що в МКХ-10 діагноз «Дисбактеріоз кишечника» відсутня, і клінічні 

прояви розцінюються, як прояви синдрому роздратованого кишечника (СРК), bacterial overgrowth 

syndrome - синдром надлишкового бактеріального роста (СНБР) та ін.. Орієнтуючись на висновки 

WGO, засновані на рівнях доказовості (1 – мета-аналіз рандомізованих досліджень, 2 – контрольоване 

дослідження без рандомізаціі), на чіткому типуванні, а також кількості бактерій (не менше 10*9) 

можна розподілити пробіотики таким чином: 

1. При гострій  інфекційній діареї: 

1 – L.paracasei Lpc-37 «БіфіформЛактоплюс», L. rhamnosus GG «Лацидофіл», 

S.Boulardii «Ентерол-250»; 

2 – E. faeciumSF68 та  B. longum BB46«Біфіформ»; 

 В. lactis(BВ12 Bi-07)«Ацидолак бебі»; 

S. thermophilus TH4. 

2. При антибіотико-ассоційованій діареї (ААД): 

Лікування: 

1 – L. rhamnosusGG «Лацидофіл», «Лактіалє GG», «Ацидолак»; 

L. acidophilus (LA-5) «Лінекс Форте», L. сaseiDN114(BioK+CL1285); 

S. boulardii CNCM I-745 «Ентерол-250»; 

2 – B. lactis (BB-12) «Лінекс Форте». 

Профілактика: 

1 – S. boulardii «Ентерол»;  

LGG; 

В. lactisBB12 и S. thermophilusTH4 «Ацидолак бебі»; 

2 – L. acidophilus «Лінекс Форте» CL1285; 

L. casei DN114 «Йогурт». 

3. Для ерадікації Н. Pilori: 

1 – L. casei, B. longumBB46 и E. faeciumSF68; 

L. bulgaricus, S. boulardii, L. Reuteri; 
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2 – S. thermophiles «Біфіформ Бебі». L. acidophilus NCFM, B.lactis Bi-07. 

4. Лікування гострого гастроентериту: 

1 – S. boulardii «Ентерол»; 

L.reuteriProtectis DSM 17938 «БіоГая ОРС»; 

Bacillusclausii «Enterogermina». 

Висновки: 1. В нашому регіоні використовується бактеріологічний метод фекалій на дисбактеріоз за 

методом Епштейна-Литвака (1970р.), що обмежує лікарів у постановці діагнозу, а також контролю 

якості лікування та профілактики. 2. Сучасні вимоги потребують  використання нових методів, нової 

апаратури та навченого новим методам персоналу. 3. Пробіотиками, які найбільш відповідають 

критеріям WGO за рівнем доказовості є: I - «БіфіформЛактоплюс», «Ентерол-250», «Лінекс Форте», 

«БіоГая ОРС», «Лацидофіл», «Біоспорин-Форте»; II - «Лінекс», «БіоГаяПротект», «Біфофарм»; III - 

«Ентерожерміна», «Лактовіт». 

 

 

Лисенко С. С. 

АНАТОМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ІНФАРКТУ МІОКАРДА 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра анатомії людини   

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина  

наук. керівник – асист. Т. Ф. Асрієва  

 

Актуальність теми. За оцінками ВОЗ, щороку  понад 17,2 млн осіб померло від інфаркту чи інсульту. 

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) – найпоширеніша причина смерті в світі. 

Щороку в Україні 6 з 10 смертей спричинені ССЗ. Це більше ніж від сукупної кількості випадків 

смерті від всіх видів раку, туберкульозу, СНІДу.  

Україна посідає сьогодні одне з перших місць у Європі з показником смертності –   801,6 на 100 тис. 

населення.  

Мета дослідження. вивчити анатомічні закономірності локалізації інфаркту міокарда при різних 

варіантах розгалужень вінцевих артерій. 

Матеріал і методи. Проведено порівняльний аналіз 100 історій хвороби пацієнтів Кіровоградського 

обласного кардіологічного диспансеру, які перенесли інфаркт міокарда з проведеною 

коронароангіографією (КГ), в період з 2017 по 2019 рік. 

Результати та обговорення. За даними КГ, встановлено, що в 84% випадків інфаркт міокарда 

визначений у пацієнтів з правовінцевим варіантом розгалуження вінцевих артерій, тоді як у хворих з 

лівовінцевим і рівномірним варіантами даний діагноз встановлений в 9% і 7% відповідно. У 60% 

хворих патологічний процес локалізувався на грудино-реберній поверхні серця в поєднанні з 

порушенням кровотоку в басейні передньої міжшлуночкової гілки. Порушення васкуляризації 

ділянок міокарда на діафрагмальній поверхні серця виявлено у 40% пацієнтів при зниженні просвіту 

правої вінцевої артерії і задньої міжшлуночкової гілки. Було виділено групу хворих у віці до 35 років, 

що становить 10% з числа обстежених. При КГ встановлено, що 70% з них - з правовінцевим 

варіантом розгалуження вінцевих артерій,  вогнище ураження розташовувалося в передньо-

перегородочно-верхівковій області серця. У 20% випадків інфаркт міокарда виявлено на передній і 

бічній поверхні лівого шлуночка, 10% пацієнтів - з ураженням міокарда на лівій бічній поверхні.  

Згідно з даними КГ, судини басейну лівої вінцевої артерії уражаються значно частіше, в порівнянні з 

басейном правої коронарної артерії. Стеноз від 70% до оклюзії встановлений в 50% випадків протягом 

проксимальної третини передньої міжшлуночкової гілки, а в її середній і дистальній третині - в 20% 

і 5% спостережень, відповідно. Аналогічне зменшення просвіту субепікардіально судин виявлено в 

проксимальної третини обвідної артерії в 45% випадків, тоді як порушення васкуляризації середньої 

та дистальної третин бічної поверхні лівого шлуночка - відповідно в 25% і 10% спостережень. 
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Висновки. Отримані результати відображають анатомічні особливості локалізації інфаркту міокарда 

з урахуванням вікових особливостей пацієнта. Аналіз, проведений на підставі даних прижиттєвої КГ, 

відображає закономірності топографії ділянок зниження васкуляризації серця. 

 

 

Лисенко С. С. 

АНОМАЛІЇ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ У РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ ПРИ 

КОРОНАРОАНГІОГРАФІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра анатомії людини 
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Актуальність теми. Аномалії коронарних артерій можуть бути причиною розвитку багатьох 

патологічних станів: дисфункція міокарда, стенокардія, інфаркт міокарда, аритмії серця, синкопе, в 

тому числі раптової серцевої смерті, людей з/без ознак серцево-судинних захворювань.  

Мета. Вивчити виявлення і характер аномалій коронарних артерій в різних вікових групах. 

Матеріал і методи. Огляд медичної літератури. 

Результати та їх обговорення. У структурі відхилень розвитку коронарних артерій переважали 

аномалії відходження – 58%. Друге місце по частоті займали коронарні артерії з міокардіальним 

містком – 25%. Артеріовенозні фістули і інші аномалії розвитку коронарних артерій (вроджена 

відсутність венозних колекторів серця, відсутність гілки лівої коронарної артерії) склали 17%.  

Відзначено значне переважання чоловіків – 75%, в порівнянні з жінками – 25%. Середній вік з 

аномаліями коронарних артерій варіює в широких межах і становить 66 років. Частка молодих осіб і 

осіб середнього віку склала 33,3%.  

Аномалії відходження і міокардіальні містки коронарних артерій відзначили часто серед осіб 

чоловічої статі (50% і 20%, відповідно) в порівнянні з жіночим (8,33% і 4%, відповідно). 

Артеріовенозні фістули і інша патологія зустрічалися однаково у чоловіків і жінок (8,33% і 8,33%, 

відповідно). 

Наймолодший контингент серед осіб з діагностованими міокардіальними 

містками - 58 років. Середній вік пацієнтів з аномаліями відходження коронарних артерій склав 68 

років. Серед пацієнтів з виявленими фістулами і інший одиничній патології середній вік склав 72 

років. 

Висновки. 1. Аномалії коронарних артерій виявили в 2,34%, частіше у чоловіків (75), середній вік 

пацієнтів склав 66 років. 

 2. В структурі аномалій переважали аномалії відходження коронарних артерій – 58% (середній вік 68 

років), рідше виявляли коронарні артерії з міокардіальними містками – 25% (середній вік 58 років), 

зрідка - артеріовенозні фістули і інші поодинокі аномалії коронарних артерій - 17%. 
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Актуальність теми. Орфанні захворювання – рідкісні хронічні захворювання, що супроводжуються 

тяжким, довготривалим і прогресуючим перебігом з формуванням інвалідизації хворих, зменшенням 
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якості та тривалості їхнього життя. В Україні орфанні захворювання визначають як захворювання, 

поширеність яких серед населення становить не частіше, ніж 1:2000. Одним із найважливіших 

соціально-економічних наслідків орфанних хвороб є втрата працездатності хворими, що починається 

на ранній стадії розвитку і стає довічною проблемою. 

Метою роботи є дослідження сучасного стану правової бази щодо забезпечення хворих на орфанні 

хвороби в Україні. 

Матеріал та методи дослідження. Опрацьовано нормативно-правові документи України щодо 

забезпечення хворих на орфанні хвороби. Використано методи нормативно-правового та 

документального аналізу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проблема орфанних хвороб є актуальною у сфері 

охорони здоров'я, і відсутність необхідного її регулювання призводить до порушення прав даних осіб. 

На даний час основними правовими документами України, відносно орфанних захворювань, є:  

1. Наказ МОЗ України № 778 від 27.10.2014 р., що набирає чинності з 01.01.2015 р. «Про затвердження 

Переліку рідкісних (орфанних) захворювань». Відповідно до цього Переліку виділено 171 вид 

орфанних захворювань. МОЗ України зобов'язане робити щороку перегляд даних захворювань та 

вносити відповідні зміни у разі необхідності. 

2. Закон України № 1213-VII від 15.04.2014 р., що набрав чинності з 01.01.2015 р. «Про внесення змін 

до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо забезпечення профілактики та лікування 

рідкісних (орфанних) захворювань». Згідно цього закону МОЗ України відповідає за: безоплатне 

надання лікарських препаратів хворим на орфанні хвороби та забезпечення їх харчовими продуктами 

для спеціального дієтичного споживання; державний реєстр хворих на орфанні захворювання; 

розроблення заходів профілактики орфанних хвороб. 

3.Наказ МОЗ України № 641 від 31.12.2003 р. «Про удосконалення медико-генетичної допомоги в 

Україні». Згідно цього наказу передбачено постійне проведення масового скринінгу новонароджених 

щодо виявлення моногенних захворювань (фенілкетонурія, муковісцидоз, вроджений гіпотиреоз), які 

входять у перелік орфанних захворювань. 

Висновки. Правове регулювання надання допомоги хворим на орфанні захворювання здійснюється 

поетапно, починаючи із запровадження скринінгу новонароджених за окремими рідкісними 

хворобами. Наступним етапом є внесення переліку орфанних хвороб, державний реєстр хворих на 

орфанні хвороби та забезпечення їх безкоштовними ліками і спеціальними харчовими продуктами. 

Останнім етапом є розробка і введення заходів профілактики орфанних хвороб. 

 

 

Максимець М. В. 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РІВНЯ БІЛІРУБІНУ І ЧАСТОТИ АМПУТАЦІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК У 

ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою - д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник – д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

 

Актуальність: Цукровий діабет уже давно віднесли до захворювань, які найчастіше призводять до 

інвалідизації населення і смерті. За даними ВОЗ, хвороба збільшує смертність в 2-3 рази і суттєво 

скорочує тривалість життя. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні налічується близько 

1100000 хворих на цукровий діабет 2 типу. 

Мета роботи: розглянути зв'язок між концентрацією плазмового білірубіну і частотою ампутації 

нижніх кінцівок з приводу критичної ішемії у хворих на цукровий діабет 2 типу. 

Матеріал і методи: Провести аналіз медичної літератури останніх 10 років 

Результати: Були проаналізовані дані 9795 пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Середній вік 

учасників склав 62 ± 7 років, з середньою тривалістю діабету до 5 років. 
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Всі ампутації які проводилися поділені на 2 підгрупи - великі (вище рівня щиколотки) і малі 

(нижче рівня щиколотки). За все дослідження проведено 190 ампутацій у 115 пацієнтів. Середній 

вихідний рівень плазмової концентрації загального білірубіну склав 9,7 мкмоль / л (діапазон 1-70 

мкмоль / л). Пацієнти з низьким рівнем плазмового білірубіну (1,38-5 мкмоль / л) мали більш високий 

ризик першої ампутації нижніх кінцівок. Частота ампутацій була найбільш високою у пацієнтів з 

найменшим рівнем білірубіну від 0-5 мкмоль / л, а пацієнти з рівнем білірубіну понад 21 мкмоль / л 

не мали за весь період спостереження ампутаційних подій. 

Рівень білірубіну менше 6 мкмоль / л є ризиком майбутніх ампутаційних подій, який в 2 рази 

більше ніж у пацієнтів з рівнем білірубіну більше 12 мкмоль / л. Цікаво, що зворотній зв'язок між 

концентрацією білірубіну і ампутації був сильнішим для великих, ніж для малих ампутацій. Під час 

аналізу гендерних відмінностей виявлено, що зворотній зв'язок між концентрацією білірубіну і ризик 

першої ампутації був більш значний у чоловіків, але не у жінок. 

Експериментальні дослідження показали, що білірубін володіє антиоксидантним і 

протизапальним ефектами in vitro і in vivo, який невілює вплив надлишку прозапальних цитокінів при 

атеросклерозі. 

Ключова роль в протекції відводиться одному з добре вивчених ферментів на сьогоднішній 

день - гемоксигенази 1 (HMOX-1). HMOX-1 каталізує одну зі стадій деградації гема на окис вуглецю, 

закісного заліза і білівердин, який потім швидко руйнується до білірубіну за допомогою білівердин 

редуктази. 

Визнається, що саме HMOX-1 може володіти судинними захисними ефектами, і зокрема, 

через катаболізм гема. 

Висновок: Більш глибоке розуміння генних і молекулярних механізмів, що регулюють рівень 

білірубіну і потенційно захисні механізми, може привести до нових терапевтичних підходів 

профілактики і лікування периферичних захворювань артерій. 

 

 

Мамедов Г. С. 

ОСТЕОХОНДРОПАТІЯ НАКОЛІНКА  

(СИНДРОМ СІНДІНГ-ЛАРСЕН-ЙОХАНСОНА) 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. Д. С. Хапченкова 

 

Актуальність. Остеохондропатії –це група захворювань, що характеризується розвитком 

асептичного некрозу губчастої речовини різних кісток скелета, схильних до великого механічного 

навантаження. Хвороба Sinding-Larsen-Johansson – захворювання, що проявляється болем в 

передньому відділі колінного суглоба і виявляється при рентгенографії фрагментацією нижнього, 

рідше верхнього, полюсу наколінка. Захворювання зустрічається у дітей віком від 10 до 14 років. 

Первинні прояви супроводжуються больовим синдромом при інтенсивних фізичних навантаженнях. 

Мета дослідження. Опис клінічного випадку спостереження дитини з хворобою Сіндінг- Ларсен - 

Йохансона. 

Матеріал та методи. Огляд сучасної літератури, медична документація, збір анамнезу, дані 

об′єктивного та інструментальних методів дослідження. 

Результати дослідження. Хлопчик 9 років звернувся зі скаргами на болі в правому колінному 

суглобі, "клацання" в суглобі при підйомі по сходах і бігу. Вперше хворобливі відчуття в області 

правого колінного суглоба зазначалися після тривалого фізичного навантаження, періодичну появу 

«хрускоту» і «клацань» у правому суглобі при підйомі по сходах. Рентгенограма правого колінного 

суглоба в бічній проекції – узурація передньонижнього контуру і фрагментація нижнього полюсу 

наколінка. Ультразвукове дослідження правого колінного суглоба – контур надколінка в нижньому 
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полюсі в місці прикріплення власної зв'язки наколінка нерівний, фрагментований. Консультований 

ортопедом – остеохондропатія нижнього полюсу надколінка (синдром Сіндінг-Ларсен-Йохансон). 

Висновки. Рання діагностика і своєчасне лікування хвороби, дозволяють домогтися високих 

результатів і мінімізувати рецидив захворювання в майбутньому.  

 

 

Мартиненко Д. А. 

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПНЕВМОСКЛЕРОЗУ 
Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник – асист. А. С. Шаповалова 

 

Актуальність. Пневмосклероз є патологічним процесом з прогресуючим розвитком дихальної 

недостатності. Як правило, пневмосклероз не є самостійним захворюванням, а лише ускладнює іншу 

патологію. Сьогодні немає остаточної ясності в механізмах розвитку цього стану.  

Оскільки процес є незворотнім, вивчення патогенетичних механізмів розвитку пневмосклерозу 

для своєчасного встановлення діагнозу і лікування патології, яка призведе до розвитку пневмофіброзу 

та наступної дихальної недостатності, є важливим та актуальним на сьогодення. 

Мета. Вивчити механізми розвитку пневмосклерозу. 

Матеріал і методи. Огляд наукової медичної літератури. 

Результати. Головними чинниками розвитку пневмосклерозу є захворювання бронхолегеневого 

апарату і грудної клітки: інтерстиціальні захворювання легень, захворювання бронхів, інфекційні 

захворювання, гемодинамічні порушення легеневої тканини, тромбоемболії, вроджені захворювання, 

травми грудної клітки, вплив шкідливих і токсичних чинників та ін. 

Переходу гострого запального процесу в легенях у хронічний, і розвитку пневмосклерозу 

сприяють наступні чинники: 1) порушення бронхіального дренажу; 2) порушення кровообігу: 

венозний стаз і розширення вен, підвищення проникності капілярів, вихід білкового ексудату і 

розвиток у подальшому прямого (безклітинного) склерозу; 3) порушення лімфовідтоку; 4) порушення 

трофіки; 5) деструктивні процеси з розвитком непрямого склерозу грануляційної тканини. 

Провідне значення в патогенезі дифузних пневмосклерозів належить бронхіту. Хронічний 

бронхіт часто зумовлює розвиток пневмосклерозу при переході ендобронхіта в панбронхіт, 

виникненні перибронхотичного лімфангіта і перибронхіта, тобто інтерстиціального запалення. 

У патогенезі пневмосклерозу все більше уваги привертають алергічні реакції і утворення 

аутоантитіл, наявних при ревматизмі і інших колагенозах.  

Патогенез променевого пневмосклерозу визначається: 1) ураженням бронхів з наступним 

ателектазом і сполучнотканинною організацією; 2) серозно-фібринозним альвеолітом; 3) ураженням 

дрібних судин з проліферацією ендотелію; 4) підвищенням проникності капілярів з виходом білків 

плазми; 5) приєднанням інфекції. 

Плеврогенний пневмосклероз виникає внаслідок організації запального процесу на периферії 

легені, зумовленого появою ексудату в плеврі та «просочування» периферичних відділів легень по 

лімфатичних шляхах ексудатом з наступною його організацією. 

Висновки. Пневмосклероз є захворюванням поліетіологічним зі значними варіаціями патогенезу. У 

переважній більшості випадків пневмосклероз розвивається з провідною участю запального процесу 

в бронхах, але в одних випадках - як результат сегментарних уражень легень, а в інших - є наслідком 

перибронхіта і носить переважно дифузний характер.  

 

 

Матюшин С. С. 

ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ КОЛОДЯЗІВ ДЛЯ ПИТНИХ ПОТРЕБ У 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
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Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

зав. кафедрою – проф. В. М. Лобас 

наук. керівник – асист. І. В. Костецький 

 

Вода має важливе значення не тільки в житті людини, але й всього живого на нашій планеті. Як 

відомо, життя без води не можливе. 

Найчастіше забезпечення жителів населених пунктів здійснюється шляхом централізованих 

систем. Вони з гігієнічної точки зору мають суттєві переваги, є обов’язковою умовою функціонування 

сучасного населеного міста. 

В Європі вже давно відмовились від вживання води колодязів, а в Україні маже 75% сільського 

населення для задоволення питних потреб використовує колодязну воду. Гігієністами приділяється 

особлива увага використанню цієї води для пиття дітьми віком до 3-х років. Це пов’язано з високою 

ймовірністю підвищеного вмісту нітратів в колодязній воді, що може спричинити водно-нітратну 

метгемоглобінемію. Групу ризику становлять немовлята віком до одного року, які перебувають на 

штучному вигодовуванні з використанням такої води.  

За даними ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» у 2017 році для питних потреб 

дітей віком до 3-х років в нашій країні використовувався 18471 громадський колодязь та 7909 

індивідуальних колодязів. В Донецькій області, що підконтрольна українській владі, у 2017 році таких 

об’єктів було 454 та 391 відповідно. Найбільша кількість колодязів зосереджена в Слов’янському, 

Добропільському, Костянтинівському районах. Згідно звітних форм ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ 

України» за 2018 рік кожна третя досліджена проба води колодязів по області мала відхилення за 

мікробіологічними показниками, кожна друга – за санітарно-хімічними (в т.ч 50% за вмістом 

нітратів). 

 Питна вода повинна бути доброякісною та безпечною за хімічним складом та епідемічному 

відношенні, відповідати вимогам радіологічної безпеки. Використання забрудненої води для питних 

чи побутових потреб може стати причиною ряду захворювань. Вони можуть мати інфекційну природу 

і пов’язані з присутністю у воді патогенних мікроорганізмів, вірусів. Найбільшу небезпеку серед них 

становлять збудники холери, дизентерії, черевного тифу. Неінфекційні захворювання спричиняють 

певні хімічні речовини у воді, які впливають на нормальне функціонування людського організму. Такі 

хімічні сполуки потрапляють у водне середовище найчастіше техногенним шляхом або присутні в ній 

в природному вигляді.  

Основним джерелом питної води для Донбасу є канал Сіверський Донець-Донбас. Проведення 

військових дій неодноразово приводило до пошкоджень водогонів та об’єктів централізованого 

питного водопостачання. Ряд населених пунктів області вимушено залишались без питної води. 

Складні та нестабільні умови роботи систем централізованого питного водопостачання 

змушують населення, особливо сільське, що проживає близько до місця ведення бойових дій на 

Донбасі, використовувати для питних потреб колодязі, криниці, які за таких умов ставали чи не 

єдиними об'єктами, що могли задовольнити мінімальні потреби людей у питній воді. Найбільш 

складна ситуація з питною водою на сьогодні склалась в містах Мар’їнці та Красногорівці, організація 

доставки очищеної води лише частково вирішує цю проблему.   

 

 

Мешкова О. А. 

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ОНКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарєв 

наук. керівник – асист. П. Г. Коваленко 



 

 
109 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Статистика говорить про те, що за останні 100 років за рівнем захворюваності та смертності в 

світі онкопатологія перемістилася з десятого місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево - 

судинної системи. За даними ВООЗ, щороку знову хворіють 10 млн чоловік. Україна на другому місці 

в Європі за темпами поширення раку. За даними Інституту раку за останні десять років кількість 

хворих зросла на 25%, загальна чисельність населення скоротилася на 4 млн. чоловік. Онкологічна 

захворюваність стабільно зростає на 2,6-3% на рік, і рак продовжує «молодіти». 

Матеріал та методи. Проаналізовано статистичні дані онкологічної служби за 2017 рік  

Результати і обговорення.  Відсоток виявлення раку губи (3,8 проти 2,5 у 2016 році), раку ободової 

кишки (27,5 проти 26,2 у 2016 році), меланом шкіри  (9,9 проти 8,4 у 2016 році), раку стравоходу (5,4 

проти 4,2 у 2016 році), раку шлунку (24,4 проти 23,4 у 2016 році), раку легені (48,1 проти 44,8 у 2016 

році), раку молочної залози (83,8 проти 77,5 у 2016 році) і яєчників – (23,4 проти 20,3 у 2016 році) на 

100 тисяч жіночого населення, раку шкіри (64,3 проти 63,7 у 2016 році), раку шийки матки (38,2 проти 

34,7 у 2016 році на 100 тисяч жіночого населення), передміхурової залози (61,2 проти 48,6 на 100 

тисяч чоловічого населення у 2016 році),  злоякісних лімфом (10,4 проти 9,4 у 2016 році). В структурі 

онкозахворюваності серед всього населення області займають : І місце - рак шкіри 64,3 на 100 тисяч 

населення, або 13,5 %; ІІ місце - рак трахеї та легені 48,1 на 100 тисяч населення, або 10,6%; ІІІ місце 

- рак молочної залози 45,7 на 100 тисяч населення, або 9,5%; 

Серед жіночого населення: І місце - рак молочної залози 83,8 на 100 тисяч жіночого населення, або 

17,6%; ІІ місце - рак шкіри 72,8 на 100 тисяч жіночого населення, або 15,3%; ІІІ місце - рак тіла матки 

42,3 на 100 тисяч жіночого населення, або 8,9%; 

Серед чоловічого населення: І місце - рак легенів 80,4 на 100 тисяч чоловічого населення, або 16,7%; 

ІІ місце - рак передміхурової залози 61,2 на 100 тисяч чоловічого населення, або 12,7%. ІІІ місце - рак 

шкіри 54,4 на 100 тисяч чоловічого населення,  або 11,3%. 

 Відсоток хворих, які не прожили одного року з моменту встановлення діагнозу склав 28,9% (у 

2016р - 30,0%). По Україні у минулому році він склав 30,5%. Показник летальності до року 

використовується як індикатор якості медичної допомоги. Показник смертності від злоякісних 

пухлин склав 202,0 у 2017 році проти 213,5 на 100 тис.населення у 2016 році (по Україні у 2016 році 

– 174,5).  

Висновки. Таким чином, показник захворюваності на злоякісні пухлини зріс з 468,4 на 100 тисяч 

населення у 2016 році до 478,2 у 2017 році, тобто на 2,1%, та значно перевищив середньоукраїнський 

показник 2016 року – 348,4, що свідчить про  несвоєчасну діагностику злоякісних пухлин, допущені 

похибки їх реєстрації в популяційному канцер-реєстрі, недостатню увагу населення до цієї проблеми 

та несвоєчасне звернення за допомогою. 

 

 

Міщенко О. В. 

ІНТЕРАКТИВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВ ГЕМОДИНАМІКИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 2 

в. о. зав. кафедрою – к. пед. н. Л. П. Суховірська 

наук. керівники – к. пед. н. Л. П. Суховірська, к. пед. н. О. М. Лунгол 

 

Інтерактивна візуалізація навчального матеріалу з медичної та біологічної фізики спрямована 

на візуальне представлення фізичної складової медико-біологічних процесів. Важливим розділом 

біофізики для студентів-медиків є гідродинаміка з основами гемодинаміки, оскільки одним з 

можливих інформаційних джерел про стан організму є дослідження гемодинаміки, яке може 

визначити наявність певних патологічних відхилень в тканинах та органах. Візуалізація основ 

гемодинаміки дозволяє більш детально зрозуміти основні поняття та методи визначення в’язкості 

крові, умови прояву турбулентності в системі кровообігу, роль еластичності кровоносних судин, 

розподіл тиску і швидкості течії крові в системі кровообігу, роботу і потужність серця тощо.  



 

 
110 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Варіанти візуалізації навчального матеріалу з гемодинаміки представлені на ресурсному центрі 

кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного 

університету (ДНМУ), які можна переглянути за посиланням: http://rcf-ptu.in.ua/?page_id=835. 

Одним із варіантів візуалізації є інтерактивна візуалізація, яка створена із заздалегідь 

розробленим сценарієм, коли користувачу надається можливість слідувати за ним за умови 

правильного виконання завдань. Використання інтерактивної візуалізації з гемодинаміки дозволяє 

студенту бути учасником процесу або події. Розроблений викладачами кафедри медичної фізики та 

інформаційних технологій № 2 ДНМУ (Суховірською Л.П., Лунгол О.М., Задорожною О.В. за 

підтримки Сухомлин Г.М., Клянчина А.С., студентки 3-го курсу ДНМУ Міщенко О.В.) програмний 

продукт «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний 

кровообіг SORIN C5» є симуляційною моделлю підготовки пацієнта до використання апарату 

штучного кровообігу під час операції на відкритому серці. Дана розробка передбачає перевірку 

правильності проходження етапів та зворотній зв’язок із студентом. Майбутній лікар має володіти 

відповідним навчальним матеріалом та вміти визначати площу поверхні тіла пацієнта (за однією з 

формул: DuBois, Костефф), визначати швидкість кровотоку, використовуючи індекс перфузії k для 

дорослих або для дітей, правильно розташувати датчик температури, з’єднати операційний стіл з 

теплообмінником, встановити інвазійний датчик для контролю тиску та проаналізувати покази, 

приєднати венозний катетер для забору венозної крові в екстракорпоральний контур апарату 

штучного кровообігу тощо. У випадку неправильного розрахунку програма блокує перехід на 

наступний крок і з’являється вікно із зазначенням помилки, необхідно зробити повторні підрахунки. 

Описаний приклад інтерактивної візуалізації спрямований на активізацію у студентів-медиків 

біофізичного мислення, вміння якісно та кількісно описувати складні медико-біологічні явища та 

процеси, необхідність аналізувати, узагальнювати, поглиблювати й ефективно застосовувати на 

практиці отриманні знання, формувати засади науково-дослідної і практично спрямованої діяльності. 

 

 

Момот М. С. 

ПОРІВНЯННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник – к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

Курс англійської мови (за професійним спрямуванням) є важливою частиною навчання у 

медичному університеті. Не будемо приховувати що для багатьох студентів це є складна дисципліна. 

Але древня італійська, тобто латинська мова, дуже добре сприяє вивченню англійської медичної 

термінології. 

 Метою даної роботи є проведення порівняння та пошук відмінності і схожості між 

англійською та латинською медичною термінологією, а також вивчення проблеми використання 

англійської термінології в медицині.  

Завдяки тому, що англійська мова дуже схожа на латинську мову, це полегшує вивчення 

великої кількості медичної термінології. 

Запозичення слів з латині може бути повним (apex (лат.) – apex (англ.) - верхівка) або  

частковим: шляхом випадання закінчення (vitaminum (лат.) – vitamin (англ.) - вітамін), заміни 

закінчення (therapia (лат.) – therapy (англ.) - терапія), заміни букв в корені слова (tabuletta (лат.) – tablet 

(англ.) - таблетка), додавання закінчення (суфікса), прийнятого в англійській мові (palpatio (лат.) – 

palpation (англ.) - пальпація). Більшість слів не змінюють свого значення, що також полегшує 

паралельне вивчення мов. Слід зазначити, що читання слів може змінюватися відповідно до правил 

читання, що існують в англійській мові.  

Проблема синонімів займає особливе місце у порівнянні латинських та англійських медичних 

термінів. Наприклад, в англійській мові слово «пухлина» визначається термінами «tumor», «mass», 
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«growth», «swelling», «neoplasm», «formation», «blastoma», «carcinoma». Цілою низкою синонімів 

визначається поняття «захворювання»: «disease», «illness», «sickness», «ailment», «disorder», «trouble», 

«distress», «disturbance». 

Найчастіше синоніми можна зустріти в назвах анатомічних структур: живіт – abdomen (лат) - 

belly (англ.). Але у назвах захворювань перевага надається термінам латинського походження, не 

зважаючи уваги на наявність англійського еквіваленту: печінка – liver (англ), але hepatitis – запалення 

печінки, гепатит.  

Отже ми бачимо, що англійська та латинська мови мають багато спільного, але є і відмінності. 

Вибір латинського чи англійського еквіваленту зумовлюється цільовою аудиторією, а однозначність 

терміну не слід плутати з варіантами перекладу терміну, тому що перекладний еквівалент терміну не 

є значенням, а лише один з можливих варіантів еквівалентної відповідності. 

Список літератури: 

1. Муравейская М.С. Англійська мова для медиків - М: Наука, 2008 - 384 с. 

2. Пиввуева Ю.В., Двойнина Е.В. Пособие по теории перевода. – М.: Филоматис, 2004. – 304с. 

3. Чернявський М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. – Минск: Вышэйшая 
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Актуальність теми. Заробітна плата (ЗП) – головний стимул, для якісної роботи будь-якого 

працівника. За умов медичної реформи, усе більше закладів охорони здоров’я комунальної власності 

(КЗОЗ) перетворюється на комунальні некомерційні підприємства (КНП), тому важливо бути 

обізнаним з питань законодавчого впорядкування оплати праці в цих закладах.  

Мета дослідження. Проаналізувати особливості законодавчого впорядкування оплати праці 

медичних працівників бюджетних закладів і комунальних підприємств.  

Матеріал і методи. Аналіз статті 97 і 98 Кодексу законів про працю України, Закону України № 

108/95-ВР від 24.03.1995 р, Закону України «Про оплату праці», постанови КМУ № 1298 від 

30.08.2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів 

з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», 3356-

ХІІ від 01.07.1993 «Про колективні договори і угоди».  

Результати дослідження. Оплата праці лікарів бюджетних закладів регламентовані документами 

Кабміну: постанова № 1298 та Умови № 308/519. Посадовий оклад встановлюють на основі Єдиної 

тарифної сітки (ЄТС). В Умовах № 308/519 затверджено схему тарифних розрядів посад. Працю в 

КЗОЗ оплачують за відпрацьований час з огляду на посадовий оклад з урахуванням підвищень, доплат 

та надбавок, передбачених чинним законодавством (п. 1.4 Умов № 308/519). Лікарі мають право на 

надбавку за вислугу років на умовах, визначених Порядком № 1418, обов’язкову допомогу на 

оздоровлення під час виходу в щорічну відпустку (постанова № 524). Доплата згідно зі ст. 31 Закону 

№ 108/95, якщо розмір зарплати за повністю відпрацьовану місячну норму праці менший від розміру 

мінімальної зарплати, здійснюють доплату до її рівня. Сьогодні існує практика перетворення КЗОЗ у 

КНП, проте не всі КЗОЗ, які реорганізувались у КНП, уклали договір з Національною службою 

здоров’я України (НСЗУ). Вони, як і раніше, до 01.10.2018 р. отримуватимуть медичну субвенцію 

відповідно до розпорядження № 420-р. Якщо ж КНП уклало договір з НСЗУ, то оплата праці КНП 

перейде до сфери договірного регулювання, що передбачено: ст. 97 КЗпП, ст. 15, 16 Закону № 108/95 
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, Законом № 3356, положеннями Генеральної угоди та відповідними галузевими і регіональними 

угодами. 

Висновки. ЗП в бюджетних установах нараховується на основі ЄТ та залежить від відпрацьованого 

часу та кваліфікації лікаря. Проте за ст. 31 Закону № 108/95, відбулось зрівняння лікарів різної 

кваліфікації. Комунальні установи перейшли до сфери договірного регулювання. На основі 

колективного договору, у якому є залежність між кількістю підписаних декларацій та доходами, що є 

більш вигідним кваліфікованим лікарям. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО ПСИХОЛОГА Г. І. ЧЕЛПАНОВА 
Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 3 

в. о. зав. кафедрою – доц. О. М. Сидоренко 

наук. керівник – О. В. Петренко 

 

Георгій Іванович Челпанов (1862 - 1936). Народився 16 квітня 1862 року в м. Маріуполі. 

Талановитий педагог з блискучими організаторськими здібностями. Його коливання, кого обрати 

своїм керівником, схилилися на користь Н.Я. Грота, і в 1883 р Г.Н. Челпанов вступив на історико-

філологічний факультет Новоросійського університету. [5, c.188] 

У січні 1898 року, за клопотанням видатних вчених – професорів Г. І. Челпанова (1862-1936) 

та О. М. Гілярова (1855-1938), при кафедрі філософії Університету святого Володимира було створено 

психологічний семінарій. Учасники семінарію розглядали світоглядні та методологічні проблеми, 

питання співвідношення матеріального та духовного, проблеми теоретичної та експериментальної 

психології. [3, с. 43-44] 

Г.І. Челпанов серйозно підійшов до створення інституту. У 1910-1911 роках він здійснив 

поїздки по Європі і США з метою дізнатися, як влаштовані психологічні лабораторії в провідних 

університетах того світу. [4, с. 416]. З 1 вересня 1912 року всі заняття Психологічного Семінарія 

перенесені в Інститут.  

Інститут був прекрасно оснащений апаратурою: понад 150 спеціальних приладів: були так 

звані «загальні» прилади і гордість Г.І. Челпанова –  новітній проекційний апарат.  

З початку 1920-х років в науці розгорнулася кампанія по впровадженню марксизму. 

Психологія Челпанова була оцінена як ідеалістична і визнана невідповідною марксизму. У зв'язку з 

цим в 1923 р. Челпанов був зміщений з поста директора і звільнений з університету. [1] 

Темою основних робіт Г.Н. Челпанова в 1920-і рр. було роз'яснення своєї позиції по 

відношенню до марксизму. 

Хоча Г.І. Челпанов і не створив власного психологічного вчення, він зіграв головну роль в 

становленні сучасної психології. Через Психологічний інститут, організований ним, пройшли майже 

всі значні психологи, такі як: Сергій Васильович Кравков (1893-1951); Петро Антонович Рудик (1893-

1983); Анатолій Олександрович Смирнов (1894-1980) [2, с. 38]. 

Всіх названих вище вчених об'єднує спільне минуле: вони вчилися  в Психологічному інституті Г.І. 

Челпанова, який став незамінною методологічною та методичною базою для кожного з них на все 

подальше життя.  

Література: 

1. Богданчиков С.А. Происхождение марксистской психологии: Дискуссия между К.Н. 

Корниловым и Г.И. Челпановым в отечественной психологии 20-х годов. 

Саратов, 2000. 

2. Психологический институт в Москве. Документальная летопись к 100-летию со дня 

основания. М.; СПб.: Нестор-История, 2013. 

3. Челпанов Г.И. О задачах Московского психологического института // Вопр.психологии. 1992. 
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м. Маріуполь, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 3 

в. о. зав. кафедрою – доц. О. М. Сидоренко 

наук. керівник – О. В. Петренко 

 

Актуальність: виникає потреба скорочення слів, так як день за днем кількість термінів у медицині 

невгамовно зростає, а деякі поняття мають досить складну структуру. 

Мета: виявлення і аналіз найбільш використаних абревіацій та складнощі перекладу медичної 

термінології. 

Результати досліджень. Абревіація – утворення нових слів шляхом скорочення (усічення) основи. В 

результаті дії цього способу словотворення створюються слова з неповною, усіченою, основою (або 

основами), звані абревіатурами [3, с. 4]. 

За даними нашого дослідження, англійська медична термінологія представлена наступними 

видами термінів абревіатури: 

1. Деякі абревіатури англійською мовою вимовляються окремо по буквах: WHO (World Health 

Organisation) – Всесвітня організація охорони здоров'я;  

2. Інші абревіатури читаються як слова і називаються акроніми: AIDS (Acuired Immune Deficiency 

Syndrome) – СНІД (синдром набутого імунодефіциту). 

3. В англійській мові є абревіатури, які використовуються тільки на листі, а ось у мові 

вимовляються як повноцінні слова: dr (doctor) –  лікар.  

4. Наступні абревіатури на англійській мові використовуються в організаційній структурі мови: 

i.e. – that is to say – (латинське id est) – тобто  

Під час дослідження було виявлено такі способи перекладу абревіатур: 

 Переклад відповідною повною формою слова або словосполучення. Наприклад: RV 

(Rightventricle)  – праве предсердя [4, с. 79]. 

 Створення нового українського скорочення.  
Наприклад: CT (computer tomography) – КТ (комп’ютерна томографія) [2, с. 117]. 

 Транскодування.   

Наприклад: LASER (Light amplification by Stimulated Emission of Radiation) – Лазер (посилення 

світла шляхом стимульованого випромінювання) [1, с. 15]. 

Висновок. Таким чином, зважаючи на викладене вище, варто зауважити, що прогрес неминуче 

впливає й на утворення нових лексичних одиниць, зокрема за останні десятиліття в англійській мові 

виникла величезна кількість абревіатур. 

У зв'язку з цим перспективами подальших наших досліджень є аналіз найбільш поширених 

медичних абревіатур в англійській мові. 

Література: 
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наук. керівник – к. вет. н., доц. О. Г. Мартинюк  

 

Актуальність. На фоні того, що сучасний тероризм став одним із найзагрозливіших явищ нашого 

часу, про що свідчить наявність у світі декількох десятків різних терористичних організацій, то 

дослідження чинників, що викликають масове ураження є актуальним на сучасному етапі. 

Історія біологічного тероризму починається з історії виникнення та поширеності інфекційних 

хвороб. А розповсюдженість інфекцій  та небезпека для здоров'я і життя людей, висока вражаюча 

ефективність вже з давніх-давен привертали «недобрих» людей до використання їх в якості зброї 

ураження. Одним із таких чинників масового ураження є токсин, що виділяють із штамів Clostridium 

botulinum.  

Мета роботи: Показати можливості збудника ботулізму, як одого із факторів розробки біологічної 

зброї. 

Результати та їх обговорення. Під час та після  Другої Світової Війни низка держав намагалася 

виділити ботулотоксин, та використовувати його у військових цілях, скидаючи токсин з літаків на 

ворога. У 1991 р. під час війни у Перській затоці спостерігачами ООН у Ірані було виявлено 19 тисяч 

літрів чистого ботулотоксину, такої кількості вистачило б, щоб знищити всю людську популяцію три 

рази.  

Ботулізм це тяжка токсикоінфекція всіх видів тварин і людини, реєструється в багатьох 

країнах світу. Летальність сягає 70-100 %. 

Існує 7 серотипів збудника. Чотири з них (типи A, B, E і в рідкісних випадках F) викликають 

ботулізм людини. Типи C, D і E викликають хворобу у ссавців, птахів і риб. 

Clostridium botulinum виділяє спори, які є стійкими до високих температур і сильно 

розповсюджені в навколишньому середовищі. Інкубаційний період 12-72 години. При відсутності 

кисню ці спори ростуть і виділяють ботулотоксин - один із найсильніших відомих токсичних сполук 

(0,005 мкг кристалічного токсину C. botulinum типу А, смертельна доза для людини вагою у 60 кг). 

Це робить токсин у 15 тисяч разів більш отруйним за нервово-паралітичний газ VX, та у 100 тисяч за 

Зарін. Тому небезпеку для здоров’я людини і тварин становлять: контамінований спорами C. 

botulinum грунт, корм, продукти харчування різного походження, та виготовленні с цих продуктів 

консерви . 

При появі перших ознак захворювання ботулізмом застосовується антитоксична 

протиботулінічна сироватки, завдяки чому значно знижуються показники летальності.  

Висновки. Спори та токсин C. botulinum  можуть бути використаними як біологічна зброя, з високою 

летальністю, а наслідки використання його є вкрай непередбачуваними. Тому є необхідність 

розробляти системи заходів захисту тварин і людей від спалахів ботулізму. Створення в Україні 

засобів специфічного захисту від ботулізму є необхідними.  
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Особливе положення медичного перекладу серед інших видів науково-технічного перекладу 

визначається неприпустимістю неточних формулювань та термінів. Якісний переклад медичних 

текстів потребує не тільки високого рівня володіння іноземною мовою, але й відповідних медичних 

знань. Здійснюється переклад не окремих слів, словосполучень та граматичних структур, а значень, 

які одночасно є назвами певних понять в медицині і які можуть мати інше значення при дослівному 

перекладі. Наприклад, atrial flutter (тріпотіння передсердя), plaster of paris cast (гіпсова пов’язка). 

В медичних текстах поряд зі словами англосаксонського походження часто використовуються 

терміні, запозичені з латинської та грецької мов. Наприклад: intoxication (лат.) = poisoning (англ.) – 

отруєння, thorax (лат.) = chest – грудна клітина клетка, pharynx (лат.) = throat гортань, selection (лат.) 

= choice – вибір.   

Деякі слова із загальновживаної лексики набувають додаткового значення та стають 

медичними термінами. Наприклад, «reduction» поряд з загальним значенням «зменшення», в 

медичних текстах означає:  «вправлення» (в травматології); reduction treatment – лікування 

наркоманів шляхом поступового вилучення наркотику; reduction diet – режим харчування з малим 

вмістом жирів та речовин; reduction in circulation – послаблення кровообігу.  

Однією з проблем перекладу медичних термінів є володіння латинською мовою. Наприклад, 

у довідці офтальмолога можна знайти скорочення OS, OD, які розшифровуються з латині як праве та 

ліве око (oculus dexter/ oculus sinister).  

Крім того, в англійській мові існує ряд термінів, які вживаються як у рідному значенні, тік і у 

міжнародному. Наприклад: whooping соugh та реrtussis (кашлюк), itch та рruritis (зуд), brain та 

сеrеbrum (мозок),  liver та hepar (печінка). 

Характерним для англійської медичної термінології є також утворення термінів-гібрідів, які 

мають латинське або грецьке коріння та англійських префікс, або навпаки. Наприклад: overdose, 

reoxygenation. 

         Особливу увагу при перекладі медичних текстів слід приділити тому факту, що інтернаціональні 

терміни можуть мати різне значення, наприклад:         cellulitis – це не «целлюлит», а  флегмона; potent 

pathogen - не «потенційний», а міцний патоген. Слово «symptomatic» може мати значення не тільки  

«симптоматичний», але й «з клінічними проявами», наприклад: symptomatic hypertension – 

артеріальна гіпертонія з клінічними проявами, а не "симптоматична артеріальна гіпертонія", 

 Отже, процес перекладу медичних текстів має низку проблем. Але вирішенню існуючих проблем 

сприяє співробітництво досвідченого лінгвіста-перекладача та фахівця медичної галузі.   
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Актуальність. Сучасний професійний медичний переклад тексту є одним із найскладніших у 

практиці перекладу, а переклад спеціальної термінології є актуальним, оскільки вимагає професійних 

знань і підготовки спеціаліста. До основних проблем перекладу текстів медичного спрямування варто 

віднести насиченість абревіатурами.  

Мета роботи: провести аналіз сучасної літератури, щоб виявити як абревіації використовують для 

творення нових термінів. 

Результати дослідження. Аналіз теоретичних джерел показав, що при абревіації новий термін 

утворюється шляхом злученням компонентів кількох слів. 

Треба зазначити, що класифікація абревіатур залежно від їхньої структури та вимови має такий 

вигляд: ініціальні абревіатури (буквені, звукові), абревіатури складового, абревіатури змішаного 

типу та комбіновані абревіатури). 

При цьому переважна більшість медичних термінів, як зауважує Коваленко В.Г., належать до 

ініціальних абревіатур, наприклад: AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) – СНІД (синдром 

набутого імунного дефіциту), ARD (Acute Respiratory Disease) – ГРЗ (гостре респіраторне 

захворювання), ENT (Ear, Nose, Throat) – ЛОР (ларинголог), IOP (Intraocular Pressure) – ВОТ 

(внутрішньоочний тиск), RBC (red blood cell) – Е (еритроцит), TPR (Temperature, Pulse, Respiration) – 

Т.П.Д., WR (Wasserman Reaction) – RW (реакція Вассермана), WBC (White Blood Cell) – білі кров’яні 

тільця (лейкоцити), UTI (Urinary Tract Infection) – інфекція сечовивідних шляхів, TB (tuberculosis) – 

туберкульоз та ін. 

Борисов В.В вказує на дію деяких обмежуючих факторів, що впливають на структуру конкретного 

скорочення (абревіації): 1) морфологічний фактор: структура скорочення в значній мірі визначається 

морфологічною структурою вихідного слова; 2) фонетичний фактор: для скорочення 

використовуються елементи, що забезпечують легку вимову скорочень; 3) семантичний фактор, який 

потребує виключення небажаних асоціацій, або навпаки, використання асоціативних зв’язків; 4) 

нормативний фактор: норма англійської мови дозволяє більш широко вживати скорочення; 5) 

прагматичний фактор розпізнання: очевидність шляху скорочення. 

В результаті досліджень, проведених американськими вченими, було встановлено, що лише половина 

всіх абревіатур, використовуваних лікарями однієї спеціальності, правильно розуміється фахівцями 

інших галузей медицини. близько половини всіх медичних помилок, що відбулися в стаціонарах, 

пов'язані з проблемами спілкування, розуміння і взаємодії.  

Висновок. У світі дуже багато різних абревіатур, які розуміються фахівцями різних галузей по 

різному. Перспективами подальших дослідження ставлять до уваги шляхи поліпшення розуміння 

абревіатур і використання нових методів їх творення для поліпшення їх розуміння. 
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Актуальність. Чисельність хворих обласного діалізного центру м. Краматорська постійно 

збільшується. Пацієнти, що отримують лікування програмним гемодіалізом (ГД), належать до групи 

осіб з високим ризиком інфікування ВГ, у зв’язку з особливостями процедури та переважно 

інапарантним перебігом захворювання. При цьому інфіковані хворі є джерелом зараження інших 

пацієнтів, медичного персоналу та свого оточення. 

Мета дослідження. Визначити стан та ймовірні причини інфікування пацієнтів обласного діалізного 

центру м. Краматорськ у динаміці. 

Матеріал та методи: семантичний, клінічний, імунологічний. 

Результати. В результаті дослідження було встановлено, що серед  115 пацієнтів обласного 

діалізного центру м. Краматорськ станом на травень 2018 року у  21,7 %   були виявлені маркери 

вірусних гепатитів В (HВV) або С (HСV). У 19,1 %  осіб виявлено маркери HВV, а у 2,6% HСV. Мікст-

інфекцій не виявлено. Серед осіб  з маркерами HВV і HСV 16% особи знаходяться на лікуванні ГД 10 

років і більше років, 28 % - від 5 до 7 років і 56% - 2,5 років і менше. 

40% хворих з маркерами HВV і HСV пацієнтів,  пов’язують інфікування з ГД. З них 8% хворих 

знаходяться на ГД більше 10 років, 50%  – від 5 до 7 р., 30% - від 2,5 р. до півроку. Встановлено, що 

20 % серед цих хворих інфікувалися у відділенні ГД м. Горлівки. Інші 40% пов’язують інфікування з 

гемотрансфузіями. В 1 хворої HBsAg було виявлено після імплантації судинного протезу в м. Дніпро, 

а 1 хворий інфікувався від своєї дружини, на той час він знаходився на діалізі близько 5 років. 16%  

особи були інфіковані за різних обставин до початку лікування ГД. 

З 2009 по 2018 рр. HBsAg був виявлений також серед співробітників обласного діалізного центру м. 

Краматорськ,зокрема у 2 медичних сестер діалізного центру . Встановлено, що 1 з них була інфікована 

у відділенні в процесі виконання службових обов’язків, а обставини інфікування іншої не були 

встановлені. 

Станом на березень 2019 року кількість пацієнтів, що знаходиться на хронічному ГД  складає  139 

осіб. Кількість пацієнтів, інфікованих HCV збільшилася на 40%. Одна з цих осіб пов’язує інфікування 

з гемотрансфузією, а інша – була інфікована у ДЦ м. Маріуполь. Кількість осіб,  інфікованих HBV 

збільшилася на 9,09% Всі особи, нфіковані HBV, пов’язують інфікування з гемотрансфузіями. 

Випадків інфікування серед медичних працівників зафіксовано не було. 

Висновки.  Отримані результати свідчать про збільшення кількості захворюваності на ВГ, отже 

відділення вважається інфікованим. З метою контролю інфікування, на нашу думку, обстеження 

хворих необхідно проводити кожні 3 місяці. Необхідно проводити обстеження  нових пацієнтів, як 

тільки вони надходять у відділення гемодіалізу. 
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Для повноцінного оволодіння професією кожна людина повинна добре знати свою фахову 

термінологію. Відомо, що професійною мовою лікарів усього світу до сьогодні вважається латина. Не 

є виключенням узбецька мова.  

У своїй роботі медики та фармацевти Узбекистану використовують більше 60 відсотків слів 

латинського та грецького походження. Порівняйте, наприклад, відомі синоніми дантист (утворено 

від латинської назви зубу) та стоматолог – від грецької назви роту. Крім того, більшість лікарів 

країни, особливо люди старшого віку, традиційно вживають також терміни російського походження: 

зубной врач та граматична калька – tish doktori, в якій використовується слово латинського 

походження «доктор» зі значенням «вчитель, наставник» та узбецька назва зубу. Подібне: Gingiva – 

Десна – Milk; Dens serotinus - Зуб мудрости - Aql tishi; Dens caninus – Клык - Qoziq tish; Mandibula - 
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Нижняя челюсті - Pastki jag' та багато інших прикладів. Таким чином, навіть найпростіші медичні 

назва існують в декількох синонімічних варіаціях. 

Але лінгвісти наполягають, що специфіка будь-якого терміну – це зручність у використанні, 

семантична прозорість, відсутність синонімів. 

Не менш цікаві випадки використання серед медичних термінів-інтернаціоналізмів. 

Наприклад, ще одне слово латинського походження імунітет, яке в перекладі означає звільнення від 

чогось. Воно використовується для назви привілей, якими користуються представники 

дипломатичного корпусу іноземних держав, або недоторканність членів законодавчого органу 

(депутатів). Нагадаємо, що в медицині імунітет людини – це стан несприйнятливості до різних 

інфекційних і взагалі сторонніх для генетичного коду людини організмів та речовин. Імунітет 

організму визначається станом його імунної системи, яка представлена органами та клітинами. Така 

полісемія терміна теж додає певної плутанини в його використанні. 

Суттєві труднощі пов’язані з процесом переходу в Узбекистані з кирилиці на латиницю. Адже 

відомо, що будь-які зміни в мові відбуваються поступово. Наявність двох графічних систем 

ускладнюється використанням латинських літер у фармацевтичних рецептах.  

Можемо зробити висновок, що узбецькі медичні терміни потребують певної стандартизації та 

впорядкованості, адже від стану наукової термінології залежить розвиток самої науки та її засвоєння 

і практичне використання. 

 

 

Олійник О. О. 

ВАЖЛИВІСТЬ ОБРОБКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ. РОЛЬ СТАТИСТИКИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра медичної фізики і інформаційних технологій №1 

зав. кафедрою – к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник – О. А. Кльованик 

 

Актуальність. Аналіз даних потрібний для інтерпретації медичних досліджень і є найважливішим 

етапом вивчення клінічних, діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів. Крім того 

статистичний аналіз є одним із засадничих розділів доказової медицини. Статистична обробка 

результатів наукових досліджень клінічної і експериментальної медицини потрібна для перевірки 

міри достовірності і виявлення закономірностей процесів, що вивчаються. Без знань результатів 

розбору медико-біологічних даних неможливе проведення наукових досліджень. 

Ціль роботи. Оцінити вплив вивчення медико-біологічних інформаційних масивів на медицину в 

цілому. 

Матеріал і методи. Використаний метод вивчення і аналізу. 

Результати дослідження. У медицині і охороні здоров'я часто використовуються різні статистичні 

дані при ухваленні рішень з таких питань як оцінка стану здоров'я, його прогноз, вибір стратегії і 

тактики профілактики і лікування, оцінка віддалених результатів і виживаності. Знання статистики є 

важливим для розуміння і критичної оцінки повідомлень в медичних журналах, монографіях, 

доповідях і т.д. Жодне серйозне медичне або медико-біологічне наукове дослідження не може 

обійтися без статистичного аналізу експериментальних даних.[1].Знання принципів розбору великих 

об'ємів інформації абсолютно необхідне для планування, проведення і аналізу наукових досліджень в 

медицині. Особливо це актуально для області громадського здоров'я і охорони здоров'я, популяційних 

досліджень, що базуються на даних. Спроможність таких досліджень і їх результатів залежить від 

застосування на всіх стадіях розумних методів аналізу. У більшості випадків для якісного аналізу 

медичних даних потрібна участь фахівця з професійною підготовкою в математичній 

статистиці.[2].Саме в ході такої співпраці можна розраховувати на проведення глибокого і коректного 

статистичного аналізу даних. 

Висновки. Знання статистичних методів і уміння застосовувати їх потрібні не лише для розуміння 

медико-біологічних наукових дисциплін, але також і для ефективної роботи у будь-якій з областей 
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охорони здоров'я. У більшості випадків корисна інформація прихована в масі необроблених даних. 

Зібрані дані потрібно організувати так, щоб отримати можливість ясно бачити інформацію, що 

міститься в них. 

Література: 

[1] Основні принципи обробки медичних і медико-біологічних даних в наукових дослідженнях. 

Науковий журнал МОЗ України №2 (3) 2013. Філатова А.Е., 2013. 

[2] СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА МЕДИЧНИХ  ДАНИХ. Гордєєва М.В. 

https://scienceforum.ru/2017/article/2017032861 
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Патології щитовидної залози є досить актуальною проблемою для України, оскільки вони 

супроводжуються високою частотою тимчасової та стійкої непрацездатності, що визначає соціальну 

значущість проблеми. Щитовидна залоза – найбільший орган внутрішньої секреції організму людини. 

Тироксин, трийодтиронін і тиреокальцитонін регулюють процеси розвитку і дозрівання різних тканин 

організму, забезпечують нормальний енергетичний обмін, беруть участь в обмінних процесах і 

синтезі багатьох ферментів, інших гормонів. При надлишку чи нестачі гормонів щитовидної залози 

всі ці процеси порушуються, що призводить до виникнення серйозних захворювань. 

Мета дослідження. Вивчення і аналіз частоти захворюваності патологіями щитовидної залози серед 

населення України; обробка статистичних даних поширеності захворювань в Україні. 

Матеріал і методи. Аналіз наукової літератури; статистична обробка даних, взятих із статистичної 

служби системи Міністерства охорони здоров’я України. 

Результати дослідження. За результатами обробки статистичних даних нами було встановлено, що 

у структурі ендокринних захворювань України за 2017 рік провідне місце належить патологіям 

щитовидної залози. Найбільш поширені з них такі: дифузний зоб I ступеня – 18,87%; вузловий зоб – 

8,49%; тиреоїдити – 5,33%, дифузний зоб II-III ступеня – 4,63%; набутий гіпотиреоз – 2,98%; 

тиреотоксикоз – 1,50%. Дані патології становлять 41,8% від усіх хвороб ендокринної системи. 

Гіпотиреоз веде до гальмування синтезу гормонів Т3 і Т4. Нами було проаналізовано, що 

набутим гіпотиреозом найбільше страждають в Дніпропетровській області – 9,4%, Харківській – 

6,5%, Донецькій – 6,1%, а найменше в Луганській області – 0,82% та Чернівецькій – 2,05%. 

Причинами цієї патології можуть бути неконтрольований прийом деяких лікарських засобів, аплазія 

щитовидної залози, пухлини, опромінення та аутоімунні захворювання. Набутий гіпотиреоз часто 

виникає в підлітковому віці в умовах дефіциту йоду та низького валового вмісту синергістів йоду: 

кобальту, міді, цинку (характерно для певних географічних районів України).  

Гіпертиреоз веде до збільшення синтезу гормонів Т3 і Т4. За статистичним аналізом було 

виявлено, що найбільший відсоток цього захворювання має Дніпропетровська область – 8,1%, 

Донецька – 6,7%, Львівська – 6,6%, найменший відсоток має Луганська область – 0,87%, Херсонська 

– 1,7% та Волинська – 2,01%.  Проаналізовано вплив різних факторів на поширення цієї патології. 

Встановлено, що найвпливовішими з них є несприятлива екологічна ситуація; постійні стреси; 

враження інфекціями; доброякісні та злоякісні пухлини гіпофіза; гормональні захворювання 

яєчників; безконтрольний прийом препаратів, до складу яких входять тиреоїдні гормони. 
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В Україні ВІЛ-інфекцію, як самостійну нозологічну форму, реєструють з 1987 року. 

Відповідно до діючої нормативної бази та існуючої системи ЕН, встановлення діагнозу та реєстрація 

випадку ВІЛ-інфекції відбувається на підставі результату підтверджувального дослідження на 

наявність антитіл до ВІЛ, отриманих даних епідеміологічного анамнезу та об’єктивного обстеження 

особи, яка звернулася до ЗОЗ для встановлення діагнозу.  

Матеріал та методи. Проаналізовано статистичні дані закладів охорони здоров’я у Кіровоградській 

області за 2018 рік та проведено порівняльну характеристику з аналогічними даними за останні 5 

років.   

Результати і обговорення. По Кіровоградській області в 2018 році за накопичувальними даними 

зареєстровано 312 дітей,  що народжені ВІЛ - інфікованими матерями, із них у 114 підтверджено ВІЛ 

– статус, знято з обліку – 92, померло – 3 дитини, у 2017 році зареєстровано 323 дитини, із них у 120 

підтверджено ВІЛ – статус, знято з обліку – 74, померло – 2 дитини,  у 2016 році зареєстровано 319 

дитини, із них у 112 підтверджено ВІЛ – статус, знято з обліку – 90, померлих не було, у 2015році 

зареєстровано 329 дитини, із них у 107 підтверджено ВІЛ – статус, знято з обліку – 78, померло – 3 

дитини,  у 2014 зареєстровано 293 дитини,  із них у 94 підтверджено ВІЛ – статус, знято з обліку – 89, 

померло – 6 дітей.   

Станом на 1 січня 2018 року в умовах КЗ «Кіровоградський обласний центр профілактики та 

боротьби зі СНІДом» АРВ - терапію всього отримує  94 дитини, у 2017 році - 92 дітей. Всі діти, 

народжені інфікованими матерями у віці до одного року отримують препарат бактисептол для 

профілактики пневмоцистної пневмонії.   

За аналізуємий проміжок часу кількість зареєстрованих дітей, народжених ВІЛ - інфікованими 

матерями знизилась, зменшилась кількість новонароджених дітей у яких підтверджено: ВІЛ – статус. 

Це свідчить про вчасне визначення статусу у вагітних жінок щодо ВІЛ-інфікування  в жіночих 

консультаціях під час взяття їх на облік та перед пологами. Проводиться  добровільне консультування  і 

тестування  на антитіла до ВІЛ. Вагітні, які не перебували на обліку в жіночих консультаціях, обстежуються 

в пологах швидкими тестами, що дає змогу вчасно провести профілактику передачі ВІЛ від матері до дитини 

Висновок. Своєчасне обстеженя та виявленя факту ВІЛ-інфікованості у вагітних дозволило знизити 

відсоток ВІЛ-інфікованих дітей, що народились від ВІЛ-позитивних матерів.  
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Актуальність. З давніх-давен, коли ще тільки зароджувались основи медицини людина розуміла, що 

спроба вилікувати або врятувати чиєсь життя часом знаходиться за межами її можливостей, в той час 

як хворий міг відчувати надзвичайні муки не лише тіла, а й душі. Перервати життя страждаючих 

такий підхід в медицині як в минулому так і сьогоденні викликає низку суперечок, що і не дивно, 

адже з точки зору світогляду різних культур і релігій такі дії лікаря вважаються вбивством. Разом з 
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тим, зважаючи на зростання в світі, й у тому числі в Україні, хворих на невиліковні захворювання, 

питання евтаназії, на нашу думку, отримало особливу актуальність. 

Мета дослідження. Визначити момент появи сучасної евтаназії та проаналізувати перші спроби її 

легалізації, причини негативного ставлення та її необхідності в сучасному світі, в тому числі й в 

Україні.  

Матеріал та методи. Теоретичний аналіз медичної наукової літератури та публікацій останніх років. 

Результати. Евтаназія – практика припинення (або скорочення) лікарем життя людини, яка страждає 

невиліковним захворюванням і відчуває нестерпні страждання. Іншими словами – це добровільний 

крок в «обійми смерті», проте вона не є самогубством. Термін «евтаназія» вперше з’явився в XVII  cт., 

автором є англійський філософ Ф. Бекон. «Батьком» сучасної евтаназії вважають Дж. Кеворкяна – 

американського лікаря вірменського походження. В 1989 р. він створив так звану «машину 

самогубства» Mercitron, яка вводила смертельну дозу анальгетиків і токсичних препаратів в кров 

пацієнта. В період з 1990 по 1998 рік цією методикою скористалось близько 130 людей. З історії 

медицини відомі і більш ранні свідчення про евтаназію. Так, наприклад, в 1906 р. в США (штат 

Огайо) була здійснена перша спроба легалізувати «право на смерть». У 30-ті рр. ХХ ст. у Німеччині 

в контексті «расової гігієни» існувала примусова активна евтаназія, внаслідок чого в газових камерах 

було знищено більш ніж 275 тис. німців. У 1941 р. Швейцарія стала першою країною, котра 

легалізувала «вбивство з милосердя». Наразі окремі форми евтаназії офіційно дозволені в Бельгії, 

Люксембурзі, Нідерландах, Канаді, Індії, Мексиці і деяких штатах США. В Україні національним 

законодавством не визнається будь-яка форма евтаназії, про це йдеться в пункті 2 ст. 52 «Основ 

законодавства про охорону здоров’я України», а також в пункті 3 ст. 52  цього нормативного акту. 

Разом з тим, опитування, проведене центром соціологічних досліджень у 2007 р. показало, що 51% 

українців підтримують «право на смерть». В 2010 р. навіть була зроблена спроба частково узаконити 

евтаназію в Україні, але ця спроба зазнала поразки.  

Висновок. Таким чином, з однієї сторони зрозуміла неприязнь до «легкої смерті» значної частини 

людей, а з іншої – обов’язок лікаря полягає не лише в тому, щоб відновити здоров’я, але і в тому, щоб 

полегшити страждання, спричинені невиліковними хворобами. На нашу думку, евтаназія має право 

на існування, але жорстока практика нацистів і низка трагічних випадків під час її застосування, на 

довго поставили крапку в цьому питанні.  
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Подагра - це захворювання, що все частіше виявляється в центрі уваги лікарів усього світу.  

Подагра виникає внаслідок різних за походженням порушень метаболізму сечової кислоти (синтезу / 

виведення), що призводять до стійкого підвищення її рівня в крові - гіперурикемії. Залежно від 

причин, які призводять до розвитку захворювання, подагра може бути первинною або вторинною.  

Причини первинної подагри досі є не вивченими до кінця. Припускають, що вона повязана з 

порушенням активності ферментів, що беруть участь в процесі утворення сечової кислоти з 

пуринових основ: підвищення активності 5-фосфорибозил-1-пірофосфатсинтетази та частковий 

дефіцит гіпоксантин-гуанінфосфорибозил-трансферази. Дефекти цих ферментів є генетично 

обумовленими. 

Вторинна подагра є наслідком інших захворювань - патології нирок з порушенням їх функцій, 

захворювань крові (лейкозів, лімфоми, поліцитемії), псоріазу, лікарської терапії цитостатиками, 

салуретиками та ін. препаратами, що мають здатність впливати на пуриновий обмін. 
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Основним патогенетичним фактором є гіперурикемія (рівень сечової кислоти в сироватці крові 

більше 420 мкмоль / л). 

Механізм розвитку гострого подагричного нападу обумовлений внаслідок відкладення в суглобової 

порожнини уратових мікрокристалів, здатних активізувати фактор Хагемана, компоненти 

комплементу, кініни, що призводить до збільшення судинної проникності та підвищеному притоку 

нейтрофілів, які фагоцитують кристали уратів натрію. Внаслідок цього процесу вивільняються 

лізосомальні ферменти, наслідком чого є підсилення запалення.  

Сечова кислота також сприяє вивільненню з макрофагів синовальної рідини медіаторів запалення (ІЛ-

1, ІЛ-6, ІЛ-8, цитокінів), що супроводжується розвитком запалення інших суглобів і м'яких тканин. 

Також нещодавно було доведено участь імунних механізмів в патогенезі подагри, зокрема Ig і 

компонентів комплементу (C3 і C4), які фіксують урати і стимулють фагоцитарну активність 

нейтрофілів.  

Етіологія та патогенез подагри наразі широко обговорюються в літературі і вимагають подальшого 

вивчення, адже є невід'ємними складовими вирішення цієї важливої в наш час проблеми. 

 

 

Платонова Є. О. 

РОЛЬ КЛІЩІВ РОДУ DEMODEX У РОЗВИТКУ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра медичної мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник – асист. Т. В. Громова 

 

Актуальність теми. Демодекоз є причиною вугревого висипу та часто є супутником таких 

захворювань, як розацеа, периоральний дерматит, блефарит. Але, не дивлячись на розповсюдженість 

цього захворювання, його діагностиці не завжди приділяється належна увага, так як збудник данного 

захворювання кліщ – Demodex folliculorum та Demodex brevis, є умовними патогенами. Кліщі 

виявляються приблизно у 60% дорослих людей проте це захворювання виникає не у всіх. Крім того, 

демодекоз є хронічним захворюванням з періодами ремісій і загострень. Практика показує, що навіть 

при тривалих курсах лікування у значної кількості хворих повного етіологічного лікування, на жаль, 

не наступає. Вишукування ефективних методів лікування данного захворювання до теперішнього 

часу. 

Мета: Дослідити зв’язок між кількістю кліщів Demodex та виникненням демодекозу, а також інших 

шкірних захворювань. 

Матеріал і методи. Проведено досліди щодо взаємозв’язку паразитування D. Folliculorum та D. brevis 

на тілі людини з шкірними захворюваннями. Для цього ми відібрали групу піддослідних з 30 чоловік 

на базі офтальмологічного відділення КНП «Херсонської міської клінічної лікарні імені А. і О. 

Тропіних», в яку потрапили 15 жінок та 15 чоловіків різного віку. 

 Першим етапом дослідження було видалення у піддослідних 16 вій з обох очей (по 4 з кожної 

повіки). Після чого їх клали на предметне скло, покривали гліцерином та проводили мікроскопію при 

малому збільшені з ідентифікацією збудника. У другому етапі зроблено зіскріб уражених часток 

шкіри, після чого проводено мікроскопію та ідентифікацію збудника, як і в першому етапі. 

Висновок. Отже, наявність демодекозу та ступінь його прояву залежить від кількості кліщів на місці 

уражених шкірних покровів (а саме 20 або більше кліщів на віях і більше 10 на шкірі обличчя 

викликають демодекоз з явними проявами, менша кількість паразитів можуть супроводжувати інші 

шкірні захворювання). Стать людини не впливає на частоту зараження кліщами, хоча частіше 

виявляється у жінок (1:2). Це можна пояснити тим, що чоловіки рідше звертаються до лікаря щодо 

своєї зовнішності, а також тим, що сприятливим осередком проживання для демодекса є різні 

рослинні, тваринні жири, вазелін -входять до складу багатьох косметичних засобів в яких він може 

тривалий час зберігатися. 
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Поліщук І. С. 

ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 2 

зав. кафедрою – к. філ. н., доц. Р. І. Стецюк 

наук. керівник – к. пед. н., О. П. Максимова 

 

Розвиток медичної термінології тісно пов’язаний із формуванням української термінології 

взагалі. Сьогодні українська наукова термінологія тяжіє до міжнародних стандартів. Медична 

термінологія - це комплекс термінологій великої кількості медично-біологічних, клінічних і 

фармацевтичних дисциплін. Фахівці із цієї проблематики виділяють три основні групи термінів: група 

термінів анатомічної і гістологічної номенклатури; група термінів клінічної термінології, до якої слід 

відносити терміни терапії, хірургії, акушерства й гінекології, неврології, офтальмології, психіатрії та 

інших клінічних дисциплін; група термінів фармацевтичного спрямування.  

Запозичення - елемент чужої мови, який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті 

мовних контактів, а також сам процес переходу елементів однієї мови до іншої.  

Запозичене слово зазвичай приймає на себе одне або декілька значень семантично найбільш 

близьких до нього слів, вже раніше існували в мові. При цьому відбувається перегрупування у їх 

смисловій структурі, тобто якесь другорядне значення, може стати центральним або навпаки. 

Запозичення можна також класифікувати по тому, який аспект слова виявляється новим для 

приймаючої мови.  

  Фонетичні запозичення - характеризуються тим, що загальний звуковий комплекс їх 

виявляється для мови, що запозичить новим, хоча кожен із складових їх звуків, за рідкісними 

винятками, замінюється звуком мови, у який вони потрапляють. 

  Кальками називаються запозичення у вигляді буквального перекладу іноземного слова або 

виразу, тобто точного відтворення його засобами приймаючої мови із збереженням морфологічної 

структури та мотивування. 

  Під семантичним запозиченням розуміється запозичення нового значення, часто 

переносного, до вже наявного в мові слова. Обов'язковим критерієм виділення семантичної кальки є 

той факт, що нове значення слова має відображати нове для даної мови поняття. Такими 

семантичними кальками з'явилися, свого часу, англійські "cell" - "клітка" (в значенні "найпростіша 

одиниця будови і життєдіяльності організму, що складається з ядра, протоплазми і оболонки"); 

"tissue" - "тканина" (в значенні "сукупність гістологічних елементів, тобто клітин і елементів 

міжклітинної речовини"); "vessel" - "посудина" (в значенні "проток або канал, який несе будь-яку 

біологічну рідину"); "proving" - "випробування" (в значенні "систематична процедура тестування на 

здорових людях, щоб з'ясувати симптоми, що викликають необхідність в лікарській речовині"). 

 Кальку дуже часто плутають з буквалізмом. Калькування - це один із шляхів збагачення 

словника мови, оскільки воно не є порушенням мовних норм, яким є буквалізм ("to call names" 

перекладається "сварити"; "aggressive" - не тільки агресивний, але і наполегливий ; “strong “- може 

позначати не тільки сильний, але і міцний). 

  Існує ще один різновид кальок – напівкальки, які виникають у тому випадку, коли яка-небудь 

частина слова, що калькується, залишається без перекладу і передається морфемами української мови 

("thermo-nuclear" – термоядерний). 
 

 

Поліщук І. С. 

ПРОБЛЕМИ ЕВТАНАЗІЇ  

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 2 

зав. кафедрою – к. філ. н., доц. Р. І. Стецюк 

наук. керівник - к. ю. н., доц. І. П. Зеленко  
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Головним, фундаментальним правом людини, що посідає особливе місце серед особистих 

немайнових прав, які забезпечують природне існування фізичної особи, є право людини на життя. 

Поряд існує право фізичної особи розпоряджатися своїм життям, що в контексті права на життя вчені 

тлумачать як можливість піддавати його значному ризику і вирішувати питання про припинення 

життя. Саме з можливістю реалізації права на розпоряджання власним життям і юристів, і медиків, і 

суспільство загалом турбує проблема евтаназії. Термін "euthanasia"– (від грец.) хороша, легка смерть.  

Прихильники евтаназії, здебільшого, відзначають, що головним аргументом на користь її 

легалізації є можливість гідного завершення життя людини, оскільки втрата гідності людини є більш 

негативною, ніж її смерть. «Найвищою цінністю є реальне благополуччя людини. Не кожен має сили 

лежати паралізованим, обходитися без сторонньої допомоги, відчувати постійний та нестерпний біль; 

не у всіх однакове уявлення про якісні параметри життя». Проте беручи до уваги якісні 

характеристики життя на його завершальній стадії, відкидається цінність людського життя як такого 

Найбільша небезпека, пов’язана з евтаназією полягає в тому, що вона зазіхає на ідею святості 

людського життя, переходить межу, позначену давнім законом "не убий". Щонайменше, нелогічно 

вимагати моральної санкції на дії, які спрямовані проти основоположного принципу самої 

моральності. Евтаназія не може вважатися правомірною, оскільки в цьому випадку людина 

переходить межі своєї компетентності. Є дві речі, які докорінно стосуються людини, але відбуваються 

без її згоди. Це її народження і її смерть. Ніхто не запитував людину чи бажала вона прийти в цей 

світ. І ніхто не запитує її чи бажає вона піти з нього. 

Якщо лікарі офіційно знайдуть право вбивати "зі співчуття" вся наша медицина як сфера 

професійної діяльності, а також кожен лікар, інший медичний працівник виявляться позбавленими 

довіри і поваги, яке висловлює суспільство тим, хто лікує, заспокоює страждання і підтримує життя 

при всій її крихкості. У свою чергу, суспільство, якщо воно хоче бути справді гуманним, не повинно 

з "благих намірів і спонукань"нав’язувати лікарю обов’язки, що суперечать суті його професійної 

діяльності. В сучасних умовах кардинального переосмислення життєвих цінностей та моральних 

пріоритетів надання медичним працівникам таких широких повноважень щодо проведення евтаназії 

нівелює соціальне та професійне призначення лікаря стосовно подовження життя людини. 

Легалізація евтаназії, яка пропонується сьогодні, так чи інакше призведе до переосмислення 

моральних пріоритетів, гостро поставить питання про цінність життя людини. Паніщев А. Л. вважає 

що, "у результаті законодавчого прийняття евтаназії ми ризикуємо впасти в ту ситуацію, коли про 

повноцінність людини будуть, насамперед, судити не за її духовним, а фізичним станом". 

 

 

Пономарьова В. Д. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МУКОЛІТИКІВ У ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 2-Х РОКІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою - д. фарм. н., проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник - Л. М. Пальчак 

 

Мета дослідження: Актуалізувати питання щодо підходів до призначення муколітиків дітям, зокрема 

у віковій категорії до 2-х років. 

Матеріал і методи: Аналіз сучасних національних та іноземних літературних джерел. 

Результати: На даний момент в практиці педіатра актуальним питанням є лікування кашлю у дітей 

віком до 2-х років. Закордоном використання муколітичних засобів у цій віковій групі заборонено  з 

2011 року. В Україні деякі  муколітичні  препарати дозволені до  використання у цієї категорії дітей 

під наглядом лікаря. Як правило при більшості захворювань дихальних шляхів відзначається 

порушення нормального функціонування мукоциліарного кліренсу. З огляду на анатомофізіологічні 

особливості дихальних шляхів у дітей, до вибору муколітичної терапії слід поставитися більш 

уважно. оскільки за наявності у дитини бронхообструктивного синдрому або зниженого кашльового 

рефлексу (особливо характерного для дітей молодшого віку) ці препарати можуть призводити до так 
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званого «синдрому заболочування», тобто істотно збільшувати обсяг бронхіального секрету без 

належного відкашлювання.  Згідно опитування, були виявлені  найбільш поширеніші муколітики,  

якими користуються педіатри- це бромгексина гідрохлорид та амброксола гідрохлори. 

Фармакодинамічні особливості цих діючих речовин  між собою схожі, та полягають у в тому, що вони  

збільшують секрецію залоз дихальних шляхів, стимулюють активність війок дихальних шляхів, 

збільшують  продукцію  сурфактанта в легенях, що є важливою складовою для відходження 

мокротиння. Але це не стосується  дітей віком до 2-х років, оскільки у них на відміну  від дорослих 

запальні захворювання органів дихання мають свої анатомо-фізіологічні особливості. Практично 

завжди  вони супроводжуються сильною гіперсекрецією слизу, в’язким мокротинням, кашлем, в них 

низький мукоциліарний кліренс. Враховуючи те, що кашльовий рефлекс у них  не достатньо 

сформований  и формується повноцінно тільки в віці 5-6 років, лікувальна терапія з використанням 

мукокінетичних препаратів  може привести до бронхообструкцій та ускладнень. В таких країнах як 

Франція ,Італія і.т.д для лікування кашлю у дітей такого віку рекомендують використовувати 

дренажний масаж, часте споживання води та прогулянки на свіжому повітрі. 

Висновки: З проаналізованих нами літературних джерел національного походження ми не знайшли 

жодних даних, які ставлять під сумнів застосування муколітиків   у педіатричній практиці. 

Аналізуючи інструкції до застосування ми бачимо наступну диференціацію: ацетилцистеїн дозволено 

до застосування дітям з 2-х років, амброксолу гідрохлорид не має вікових обмежень. Ці данні свідчать 

про необхідність більш глибокого дослідження питання раціонального використання муколітиків у 

дітей різних вікових груп в Україні. 

 

 

Потаєва К. С. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У МОЛОДІ З РІЗНИМ СТАВЛЕННЯМ ДО 

ЗДОРОВ’Я 

Донецький національний університет імені Василя Стуса  

м. Вінниця, Україна 

кафедра психології 

зав. кафедрою – проф. О. В. Бацилєва 

наук. керівник - д. психол. н., проф. О. В. Бацилєва 

 

 Сучасні вимоги до студентів під час навчання передбачають високий рівень емоційної 

напруги, виснаження, що призводить до порушень соматичного і психологічного здоров’я. Гострою 

залишається проблема вивчення копінг-стратегій (КС), вибір яких є вагомим чинником у формуванні 

ставлення до здоров’я та дотримання відповідного способу життя. 

 Розвиток суспільства спричиняє зростання кількості складних життєвих ситуацій, що 

потребують вирішення. КС – це засоби управління діючим стрес-чинником, які виникають як 

відповідь особистості на загрозу. Аналіз літератури дав змогу виокремити найпоширенішу 

класифікацію КС: конфронтація, дистанціювання, самоконтроль, пошук соціальної підтримки, 

ухилення від відповідальності, уникнення, планове вирішення проблеми, позитивна переоцінка. 

 Поняття «здоров’я» розглядається як цілісне, системне явище, рівновага взаємовідносин 

людини з довкіллям, та відчуття повного фізичного, духовного, психоемоційного благополуччя.  

Варто зазначити той факт, що ефективність збереження здоров’я залежить і від відповідального 

ставлення особистості до збереження та його зміцнення, що виступає як внутрішній механізм 

саморегуляції діяльності та поведінки людини в різних сферах. 

На основі теоретичного аналізу виявлено, що поняття КС та ставлення до здоров’я пов’язані 

між собою і зв'язок є малодослідженим. Було здійснене емпіричне дослідження проблеми, метою 

якого було дослідити особливості вибору КС молоді з різним ставленням до здоров’я. Об’єкт 

дослідження копінг-поведінка особистості. Предмет ‒ особливості вибору КС молоді з різним 

ставленням до здоров’я. Гіпотеза дослідження передбачає те, що наявність адекватного ставлення до 

здоров’я  має позитивний вплив на використання успішних КС, а наявність неадекватного ставлення 

до здоров’я, має тенденцію до вибору неуспішних КС. Основні методики: опитувальник копінг-
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стратегій (WCQ), опитувальник «Ставлення до здоров’я», опитувальник самооцінки здоров’я 

(адаптація Г. Г. Гарскової), розроблена анкета «Ставлення до здоров’я». 

Досліджуючи провідні КС у молоді з різним ставленням до здоров’я, було виявлено, що 

переважна більшість досліджуваних з адекватним ставленням до здоров’я (70,1%) схильні 

використовувати успішні КС, що сприяє їх ефективному функціонуванню у умовах життєдіяльності. 

Характерним для 16,6% опитуваних є вибір неуспішних КС, незважаючи на їх позитивне ставлення 

до власного здоров’я. Усі досліджувані з неадекватним ставленням до здоров’я (13,4%) виявилися 

схильними до обрання неуспішних КС. 

На підставі результатів було визначено, що наявність адекватного ставлення до здоров’я  має 

позитивний вплив на використання ефективних КС: настанова на зміну ситуації, усвідомлення та 

аналіз власних емоційних переживань, активізація ресурсів та дій щодо самостійного подолання 

проблеми чи пошук підтримки та допомоги інших людей. Досліджувані, у яких було діагностовано 

наявність неадекватного ставлення до здоров’я, мають тенденцію до вибору неефективних КС, 

зокрема перенесення відповідальності, дистанціювання, конфронтація. 

Отже, гіпотеза підтвердилася; перспективою роботи є розробка та впровадження соціально-

психологічного тренінгу та практичних психолого-педагогічних рекомендацій для формування 

конструктивних КС.  

 

 

Потебенько С. В. 
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зав. кафедрою - д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

наук. керівник - д. мед. н., доц. С. В. Татарко 

 

 

Актуальність: В основі багатьох видів спорту лежить тренування спортсменом вміння фокусувати 

увагу. Атлетам доводиться реагувати на численні зовнішні та внутрішні сигнали, які можуть бути як 

поодинокими так і множинними. Само собою є очевидним, що ступінь уваги залежить від виду 

спорту. Завдяки тренуванню уваги спортсмен здатен зменшити вплив факторів на рівень концентрації 

під час тренування або змагань. Тож такі тренування мають бути специфічними для окремих видів 

спорту. 

Мета дослідження: Вивчити електрофізіологічні особливості характеристик уваги у важкоатлетів та 

баскетболістів різної кваліфікації. 

Матеріал та методи: Обстежені 40 спортсменів-чоловіків віком 18-25 років, які були розділені на дві 

групи - важка атлетика(20 осіб) і баскетбол(20 осіб). В кожній групі було виділено дві підгрупи(по 10 

осіб) за рівнем спортивної кваліфікації. До першої підгрупи увійшли спортсмени, які тренуються 

більше трьох років і здобули спортивну кваліфікацію; друга підгрупа сформована з тих, хто займаєтся 

конкретним видом спорту не більше року і не мають спортивних розрядів. Було проведено 

дослідження особливостей соматосенсорних викликаних потенціалів (ССВП) головного мозку на 

нейроміографі. 

Результати: При дослідженні характеристик ССВП у фронтальній ділянці було виявлено, що у 

важкоатлетів зі стажем латентний період ССВП нижче, ніж у новачків. Амплітуда ССВП під час 

тренувань у важкоатлетів не змінювалась. У баскетболістів відзначалося значне зниження як 

латентного періоду, так і амплітуди ССВП. У цілому, при порівнянні характеристик ССВП 

спортсменів високої кваліфікації, було встановлено, що у баскетболістів ступінь латентного періоду 

і амплітуди ССВП на 30% нижчий, ніж у важкоатлетів. Цікаві результати були отримані і при 

дослідженні ССВП у спортсменів в потиличних ділянках. У баскетболістів зі збільшенням 

майстерності знижується як амплітуда, так і латентний період ССВП. В той же час у важкоатлетів 
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амплітуда ССВП у новачків та тренованих спортсменів майже не відрізняється, а латентний період у 

більш майстерних важкоатлетів навіть трохи збільшується. У підсумку рівень амплітуди і латентного 

періоду ССВП в потиличній ділянці у тренованих баскетболістів в два рази нижчий ніж у їхніх 

висококваліфікованих колег з важкої атлетики. 

Висновки: Отримані результати свідчать про те, що аналіз ССВП дозволить оцінити динаміку 

удосконалення уваги у спортсменів і може бути об’єктивним критерієм оцінки рівня майстерності. 
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Актуальність теми. В останні десятиліття ще більше зросла значимість проблем зв’язаних з 

порушеннями серцево-судинної системи(ССС). Такі соціальні процеси, як : погіршення екологічного 

стану, постійні стреси, безконтрольне застосування лікарських засобів та багато іншого - мають 

негативний вплив на ССС, а одним з відносно непомітних факторів - є вживання енергетичних напоїв. 

У всьому світі популярність цього виду рідини стрімко зростає, а з їх вживанням зростає і число 

потенційно хворих людей. Різні професори, в різних медичних сферах, зацікавлені у вивченні впливу 

даної речовини на організм людини в цілому,а також конкретно вивчається вплив компонентів напою 

на ССС. 

Мета. Проаналізувати як само впливає енергетичний напій на серцево-судинну систему. 

Матеріал та методи дослідження. Був проведений експеримент в якому брали участь троє здорових 

добровольців. Перед початком випробування вимірювали пульс і тиск, після чого всі троє були 

змушені за умовами експерименту пройти за комп'ютери, так само кожному з учасників були надані 

різні види рідини для угамування спраги. Першому випробуваному дісталася звичайна вода, другому 

- гуртка кави, а третьому - енергетичний напій, обсяг всіх видів рідин дорівнював одному літру. Всі 

троє приступили до початку експерименту, суть якого була - створення напруги і стресу при грі у 

комп’ютер. 

Результати дослідження. Після проведення експерименту, який тривав годину, всі учасники були 

знову схильні до вимірювальних маніпуляцій, і ось які результати були зафіксовані в порівнянні з 

значеннями спочатку тесту: Перший учасник почав випробування з тиском 120/80, пульс 77 уд/хв, по 

закінченню мав 135/80, пульс 83 уд/хв. Другий учасник - 130/80, пульс 75 уд/хв, по закінченню 

терміну випробування тиск рівнявся 140/85, пульс 89 уд/хв. І нарешті третій учасник - починав з 

тиском 130/80, пульс 81 уд/хв, а завершив з тиском 160/90, пульс 110 уд/хв. Так само при аускультації 

серця всіх трьох учасників, у останнього зазначалося явне посилення першого тону. 

Висновки. На такі відмінності в отриманих цифрах впливало не тільки те, що випробовувані були в 

стані напруги від ігор у комп'ютер, але так само різні напої, які вони вживали. Вода - в собі якихось 

компонентів впливаючих на серцево-судинну систему не має. Кава - містить кофеїн, який звужує 

судини, стимулює серце працювати інтенсивніше, вимиває різні мінерали і вітаміни. Енергетичний 

напій - містить в собі той же кофеїн; гуарану - яка перешкоджає зниженню тромбоксану, в слідстві 

чого може розвинутися інфаркт міокарда або ж інсульт; таурин - при зниженому тиску вживання 

таурину заборонено, серцева недостатність та інші серцеві патології під дією речовини тільки 

посиляться. 

Отже, енергетичні напої через комбінації в собі різних компонентів, що негативно впливають на 

серце, несуть більше загрозу, ніж гуртка кави. Так само в наш час поширена продукція яка поєднує в 

собі енергетичний напій і алкоголь, що ще гірше впливає на роботу серця, так як перший продукт 

звужує судини, а другий розширює.  
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Актуальність: інтегративні і керуючі функції мозку здійснюються за рахунок високої пластичності 

механізмів регуляції, властивостей структур мозку, окремих центрів до постійної динамічної 

реорганізації. Поява нових технологій відновлення втрачених функцій після інсульту, травм мозку, 

при деяких нейродегенеративних захворюваннях за допомогою перепрограмування коркових полів 

проблема нейропластичності набуває велике практичне значення 

Мета роботи: на основі літературних даних визначити процес нейрогенезу активних і дрімаючих 

(неактивних) стовбурових клітин мозку. Описати види нейропластичності мозку, що присутні людині 

з клінічних прикладів наукової літератури. 

Матеріал та методи: аналіз та порівняння наукових статей стосовно можливостей нейропластичних 

змін мозку людини та особливостей їх впливу на якість життя.  

Результат: живі нейрони формуються в нашому мозку до самого кінця життя. До теперішнього часу 

знайдені активні нейрональні стовбурові клітини в нюхової цибулини мозку, а також дрімаючі 

клітини в перегородці, у смугастому тілі, гіппокампі та спинному мозку. Існує 4 види пластичності: 

«розширення карти», «сенсорний перерозподіл», «компенсаторна заміна», «захоплення дзеркальної 

області». Кожний вид нейропластичності демонструє свої особливі риси, які проявляються у різних 

часових характеристиках (швидкості та тривалості) відтворюваних змін, морфологічних проявах та 

фізіологічних механізмах на клітинному та системному рівні. 

Висновок: одні частини мозку здатні переймати функції інших за принципом конкуренції, але 

втрачають (терміново чи постійно) частину своїх функцій. При цьому порушується класична теза про 

жорстку прив’язку функції мозку до певної її структури мозку, як було прийнято вважати раніше. 
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Життєдіяльність організму в нормі характеризується ланцюгом адаптивних реакцій, які 

можуть змінюватися під дією екзогенних факторів. Одним із актуальних екзогенних чинників – є 

електромагнітне випромінювання (ЕМВ), механізм впливу на організм якого відбувається за рахунок 

утворення вільних радикалів. З іншого боку, вільнорадикальні процеси можуть бути наслідком 

розвитку ожиріння. Відомо, що ЕМВ і ожиріння запускають механізми розвитку оксидативного 

стресу в організмі, порушуючи, метаболізм ліпідів, як наслідок - зрив адаптаційно-пристосувальних 

реакцій спрямованих на збереження гомеостазу. В роботі досліджено та порівняно функціональну 

активність базових ферментів антиоксидантної системи в периферичній крові – супероксиддисмутази 

(СОД) та каталази на тлі впливу ЕМВ із попереднім моделюванням ожиріння. Картина зміни їх 

активності може враховуватися як хактеристика загальної активності антиоксидантної системи 

організму. 

Роботу проведено на 24 щурах самцях 5-місячного віку чистої лінії. Всі тварини були поділені 

на 4 групи по 6 в кожній: 1 – інтактні щури, 2 – щури на тлі впливу ЕМВ; 3 – аліментарне ожиріння; 

4 – комбінований вплив. Модель впливу ЕМВ на організм відтворювали за допомогою апарату 

«ЕМІБІО-1.1». Ожиріння відтворювали за патентом кафедри. Активність каталази та СОД у сироватці 

крові визначали спектрофотометричним методом. Статистичну обробку результатів проводили із 

використанням t-критерію Стюдента, відмінність вважали достовірною при р < 0,05. 

Досліджено, що вміст каталази та СОД у сироватці крові щурів на тлі впливу ЕМВ достовірно 

збільшена у порівнянні з контролем в 2,6 рази та в 1,8 рази відповідно. Це може бути відображенням 

розвитку оксидативного стресу на тлі дії ЕМВ, и може бути визначено, як компенсаторна реакція 

спрямована на захист тканин від пошкоджуючої дії надлишку вільних радикалів. Зміни 

функціональної активності каталази та СОД у сироватці крові на тлі розвитку ожиріння підвищення 

активності цих антиоксидантних молекул не спостерігалось. Порівнюючи отримані дані із даними 

активності антиоксидантної системи у щурів з ожиріням, яки паралельно опромінювалися ЕМВ 

встановлено, що активність каталази, активність СОД значно вища в цій групі у порівнянні з 

контролем відповідно в 3,1 каталази та 3,4 СОД, та ніж показники на тлі опроміненя ЕМВ: каталази 

у 1,2 рази та 1,4 рази СОД.   

Аналіз результатів свідчить про сумацію екзогенних та ендогенних чинників, що одночасно 

можуть впливати на організм тварини. При паралельному впливі процеси вільнорадикального 

окиснення посилюються і є більш виразним у порівнянні із контрольною групою, та групами де вплив 

обмежується тільки одним патогенним фактором.  

Отже, патологічні механізми при звичайному перебігу ожиріння на ранніх сроках не 

впливають на активність антиоксидантної системи. ЕМВ підвищює виразність оксидативного стресу 

при ожирінні, та надає передумови для глибшого зрушення процесів обміну речовин на віддалених 

строках ожиріння. 
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Статистична обробка результатів хімічного аналізу – дуже трудомістка робота, що вимагає 

великих витрат часу і сил. У практиці фармацевтичного аналізу сировини для виготовлення 
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препаратів і готової продукції більша частина визначень реалізується інструментальними методами. 

І кожна методика інструментального аналізу в обов'язковому порядку вимагає побудови 

градуювального графіка, тобто знаходження відповідності між величиною, що реєструється 

приладом, і відшукуваним вмістом (концентрацією). Причому статистична обробка градуювального 

графіку набагато складніша, ніж статистична обробка самих результатів аналізу. Тому застосування 

комп'ютера для виконання цієї роботи – завдання актуальне. 

Як правило, градуювальні графіки практично всіх інструментальних методів представляють 

собою лінійну залежність загального виду y = a + bx. Завдання зводиться до відшукання коефіцієнтів 

регресії a і b, а також до визначення їх середньоквадратичних відхилень і в кінцевому підсумку – 

довірчого інтервалу для кожного з коефіцієнтів. При цьому необхідно встановити статистичну 

значущість коефіцієнта а з метою визначення можливості виключення його з градуювального 

рівняння. 

У доповіді наводиться алгоритм побудови градуювального графіка на прикладі 

фотометричного визначення білка біуретовим методом на фотоелектроколориметрі КФК-2 зі 

світлофільтром з λ = 540 нм для вибірки з 5 варіант. Статистична обробка результатів вимірювання 

оптичної густини градуювальних розчинів з відомими концентраціями проводилася за методом 

найменших квадратів. Для виконання такої роботи існує досить багато спеціалізованих комп'ютерних 

програм. Ми ж для цієї мети скористалися засобами доступного на кожному комп'ютері пакету Excel. 

В результаті визначені коефіцієнти регресії: а = 0,053; b = 9,9; їх середньоквадратичні відхилення Sa 

= 0,059; Sb = 1,034; довірчі інтервали ±Δа = 0,189 і ±Δb = 3,292. Порівняння коефіцієнта а і його 

довірчого інтервалу ±Δа показало: а < ±Δа, тобто його величина є статистично незначною, що дає 

можливість виключення коефіцієнта а з градуювального рівняння. Таким чином, виведено 

градуювальне рівняння С = 9,9А (С – концентрація альбуміну, ммоль/л; А – оптична густина) з 

коефіцієнтом кореляції r2 = 0,968 (тобто практично 1), що вказує на практично повну кореляцію 

значень оптичної густини А значенням концентрації С, і практично повної відповідності 

градуювального графіку експериментальним значенням. 
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Гіпоксія викликає загибель нормальних клітин шляхом апоптозу або некрозу, проте сприяє 

виживанню пухлинних клітин через активацію шляхів гліколізу і ангіогенезу, стимулюючи пухлинну 

прогресію. Індуковані гіпоксією генетичні зміни забезпечують пухлинну прогресію в результаті 

клональної селекції.  

Особливістю клітин злоякісної є забезпечення енергетичних потреб в синтезі АТФ навіть у 

аеробних умовах, головним чином, гліколітичним шляхом. Рівень генерації АТФ в мітохондріях 

пухлинних клітин, особливо з високими показниками проліферативної активності, досягає лише 50% 

від загального рівня, тоді як в нормальних клітинах він становить 90%. Таке пригнічення 

енергетичного обміну знижує потребу пухлинних клітин в кисні. 

Перемикання механізму синтезу АТФ на кисневонезалежний гліколітичний шлях 

розглядається як ефективний механізм адаптації пухлинних клітин до метаболічного стресу в умовах 

дефіциту кисню. Посилений гліколіз в клітинах злоякісних пухлин призводить до перітуморального 

підкислення за рахунок дифузії надлишку іонів водню в навколишні тканини, що індукує загибель 

нормальних клітин шляхом некрозу або каспаза-опосередкованої активації р53-залежного апоптозу. 

Лактат забезпечує деградацію позаклітинного матриксу та посилює міграційну активність пухлинних 

клітин, очевидно, підвищуючи метастатичний потенціал злоякісної пухлини. 
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Незважаючи на здатність пухлинних клітин виживати і пролиферувати  в умовах дефіциту 

кисню в їх мікрооточенні, в цих клітинах підтримується залишкова активність аеробного дихання. У 

зв'язку з цим пухлинні клітини виявляють високу чутливість до інгібіторів мітохондріального 

дихання. Використання ротенон - специфічного інгібітору транспорту електронів в комплексі І 

призводить до гіпергенераціі АФК і часткової загибелі пухлинних клітин. 

Генеруються в мітохондріях АФК регулюють відкриття іонних каналів плазматичної 

мембрани, а контролюючи [Ca2 +] i, мітохондрії регулюють Са2 + -чутливі транскрипційні фактори, 

що в ряді випадів може сприяти забезпеченню стійкості до апоптозу злоякісних клітин. 

Клітини злоякісних пухлин характеризуються низькою експресією потенціалчутливих К+ -

каналів, що знаходяться під редокс-контролем, на тлі підвищеного мітохондріального 

трансмембранного потенціалу. Цесприяє стійкості до апоптозу. 

Репрограмування метаболічних процесів в мітохондріях пухлинних клітин проявляється в 

зміні їх функціональної спрямованості від синтезу АТФ до зміщення енергетичного метаболізму в бік 

цитоплазматичного гліколізу. 
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Мета: виміряти та проаналізувати рівень радіаційного впливу у місті Маріуполь.З’ясувати характер 

впливу радіації на організм людини. 

Актуальність: у зв‘язку з активним розвитком ядерної енергетики для поліпшення умов та якості 

життя населення, збільшився і рівень радіації у навколишньому середовищі.Люди все більше 

впроваджують в своє життя радіонукліди.Тому, вкрай важливо розуміти можливі наслідки впливу 

радіації на здоров’я людей. 

Сьогодні найбільш небезпечним с точки зору збереження здоров’я людини є 

випромінювання,що виникає внаслідок розпаду ядер радіоактивних елементів. 

Ми провели вимірювання природного радіаційного фону за допомогою дозиметра у 

м. Маріуполь. Для найбільш точної оцінки цих значень, вимірювання проводилися тричі, а 

представлені результати розраховані як середні показники, одиниці вимірювання мкР/год 

(мікрорентген за годину):район заводів Ілліча 24,Азовсталь 25;житлові райони Центральний 17, 

Приморський 23, Кальміуський 14, Лівобережний 13, звалище сміття 18, підземний перехід 27.З 

вищеперерахованих значень можна зробити висновок про найвищий зафіксований рівень радіації у 

підземному переході. Причинами можуть бути використані матеріали для будівництва і обмежене 

провітрювання підземного переходу. Але враховуючи верхню межу припустимої дози радіації, яка 

приблизно дорівнює 50 мкР/год, такі показники не перевищують норму радіації. 

Насамперед ступінь небезпеки опромінення залежить від інтенсивності і тривалості впливу 

радіації на організм. Малі дози радіації тривалої зовнішньої та внутрішньої дії(постійне надходження 

радіонуклідів в організм з продуктами харчування та водою)є причиною зниження захисних функцій 

імунної системи і як наслідок організм стає вразливим до захворювань бактеріальної,вірусної 

природи,захворювань нервової,серцево-судинної систем,органів дихання. 

Шкода радіації полягає в тому, що вона сприяє появі незворотних змін в тканинах організму, 

через порушення природного механізму відновлення клітин є висока ймовірність розвитку 

онкологічних захворювань. Серед найбільш розповсюджених ракових захворювань, викликаних 

опроміненням, виділяються лейкози, рак молочної залози, щитовидної залози, легень. Перевищення 

допустимого рівня радіації викликає руйнування клітинних мембран,порушення біохімічних процесів 

організму: метаболічні зміни, передчасне старіння, поява мутацій. Але чутливість органів до радіації 
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різна–червоний кістковий мозок,органи зору,кровотворної та репродуктивної систем найбільш 

вразливі. А нирки, печінка, сечовий міхур та хрящові тканини майже не схильні до впливу радіації. 

Отже, знання рівня радіації та можливих реакцій організму на опромінення необхідні для 

оцінки наслідків ушкоджень та попередження розвитку захворювань. Нами виміряний рівень 

радіаційного фону у місті Маріуполь знаходиться в межах норми і тому небезпеки для здоров’я його 

мешканців не становить. 

 

 

Русанов О. Д. 
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На сьогоднішній день головний біль є найпоширенішою скаргою, через що, не вважається тривожним 

симптомом і, найчастіше, ігнорується пацієнтами і лікарями. Епізодичний або хронічний, гострий, 

нападоподібний головний біль, що вражає половину голови або певний її відділ, та протікає в кілька 

стадій, називається мігренню. Мігрень - це важке, інвалідизуюче захворювання головного мозку. 

Згідно зі спостереженнями, частіше воно вражає жінок (приблизно 1 з 5) і маніфестує в середньому 

віці, чоловіки страждають їм рідше (приблизно 1 з 15) і проявляється в дитячому віці. Захворювання 

значно впливає на якість як соціального, так і особистого життя. В Україні майже 15% населення 

страждають на мігрень в зв'язку з чим, актуальною є проблема діагностики, лікування і профілактики 

даного захворювання. Основною теорією сьогодення вважають теорію деполяризації. Вона 

передбачає, що потужна хвиля електричної деполяризації поширюється уздовж кори головного 

мозку, змінюючи діяльність певних її областей. Це призводить до вивільнення великої кількості 

медіаторів запалення, які подразнюють корінці трійчастого нерва. Тригемінальні волокна іннервують 

піальні судини і судини Вілізієвого кола відповідно з кожного боку, що, можливо, є одним з пояснень 

характеру гемікраніального болю, й характерних відчуттів в області обличчя під час нападу. Теорія 

деполяризації підтверджується позитронно-емісійною томографією, яка показує поширення 

деполяризації, що починається приблизно за добу до початку мігрені. По мірі виникнення нападу, 

втягується більша частина головного мозку, включаючи гіпоталамус і таламус. Ключовим аспектом 

патофізіології мігрені може служити феномен таламокортикальної дисритмії. Вважають, що 

порушення електричної активності таламуса, внаслідок масивної деполяризації, провокує роз'єднання 

його стимулюючого і пригнічуючого ефекту на кору великих півкуль на користь останнього. 

Ураження ділянок кори головного мозку, викликає зворотну функціональну атрофію відповідних 

ядер таламуса. Це призводить до того, що клітини кори і таламуса переходять на якісно новий рівень 

біоелектричної активності. Постійні, низькочастотні імпульси замінюються хаотичними, 

високочастотними, що провокує галюцинації в фазу аури. Таламокортикальна дисритмія також є 

провідним фактором виникнення головного болю. Доведено, що вентральне постеромедіальне, заднє, 

задньо-бокове і дорсальне ядра таламуса отримують функціональні ноцицептивні сигнали від твердої 

мозкової оболонки. При порушенні біоелектричної активності сигнали неправильно сприймаються, 

передаються і аналізуються, що і є обґрунтуванням больового симптому. Роблячи висновок, варто 

підкреслити, що патогенез мігрені вкрай складний і до сих пір ведуться дебати про природу і 

механізми розвитку даного захворювання. Розуміння патофізіології мігрені допоможе лікарю з 

максимальною ймовірністю поставити точний діагноз, призначити коректне лікування, грамотно 

провести профілактику і сформувати уявлення про основні аспекти нейробіології людини. 
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Актуальність. Рак молочної залози - найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок у світі. 

Щорічно в світі виникає 1 250 000 випадків захворювання на рак молочної залози. Минулого року 

діагноз «рак молочної залози» почули 14 170 українців, зокрема, 14 057 жінок та 113 чоловіків та 

через цю хворобу померли 5823 людини (5774 жінки та 49 чоловіків). Тобто, кожного тижня близько 

110 українців помирає від раку молочної залози. Проблема також актуальна тим, що населення 

планети не знає про вплив солі алюмінію - головна діюча речовина антиперспірантів, яка з плином 

часу може викликати рак.  

Мета. Вивчити ефект дії солі алюмінію, якої міститься в антиперспірантах близько 90% та при 

тривалому використанні можуть підвищувати виникнення раку молочної залози. 

Матеріал і методи. Проаналізовано дані різних досліджень проведених протягом 10 років. 

Результати та обговорення. Дослідження свідчать про те, що алюміній більш активно 

накопичується у верхній зовнішньої області молочної залози, ніж у нижній. Між ними і пахвовою 

ямкою є активна лімфатична протока в обидві сторони. Вимірявши рівень алюмінію в молочних 

залозах, видалених після мастектомії, вміст алюмінію в зовнішніх областях, біля пахвових ямок, 

значно вище. Саме ця область є найбільш вірогідною зоною появи ракових пухлин. Частота 

виникнення раку в цій зоні зросла з 30% в 30-х і 40-х роках (тобто до початку масового використання 

антиперспірантів) до 57% сьогодні. Якщо провести зв'язок між дією солей алюмінію і 

новоутвореннями (кістами), то можна скласти логічний ланцюжок: антиперспірант блокує роботу 

потових залоз; це діє на тканини поруч (де і відбувається утворення кіст); токсини виводяться з 

потом, а їх вихід заблокований, тобто відбувається самоотруєння організму, що призводить до 

утворення кіст. Цей процес супроводжується утворенням вільних радикалів, які можуть руйнувати 

клітку і провокувати зміни в їх ДНК. Відповідно наслідкам перерахованим вище з’являються 

клітинні мутації і рак молочної залози. Крім цього наведені додаткові факти, які можуть 

провокувати рак - ще один інгредієнт в антиперспірантах, який викликає ризик виникнення пухлин 

-  парабени. До недавнього часу ці ефіри вважалися нешкідливими і універсальними консервантами, 

які не роблять ніякого впливу на організм людини. Однак, дослідження довели той факт, що 

парабени можуть бути однією з причин утворення пухлин. Невдовзі знайшли підтвердження про те, 

що не тільки через алюміній з’являються пухлини. Він як і інші мінерали - зберігається в пухлинній 

тканині. Наприклад, щурів годували з канцерогенною неалюмінієвою речовиною, яка викликає 

пухлини молочних залоз і у щурів значно підвищився рівень алюмінію в тканинах пухлини. Також, 

окрім алюмінію, в більш високих концентраціях містяться інші мінерали (Cd, Ni, Br, Ca, Cl, Co, Cs, 

Fe, K, Mn, Na, Rb, Zn). Проведений дослід за участю 800 жінок, половина з яких хворіли на рак 

грудей, показали вагомі зміни мікрофлори, пов’язані між захворюванням і засобами гігієни. 

Висновок. Абсолютно точно можна сказати, що солі алюмінію значно впливають на здоров'я 

нашого тіла в цілому і шкіри зокрема. Постійне використання дезодорантів і антиперспірантів 

призводить до непередбачуваних і кардинальних перебудов мікрофлори.  
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Актуальність теми. Обструктивний синдром, що реєструється при гострих респіраторних 

захворюваннях (ГРЗ) все більш часто реєструється у дітей молодшої вікової групи в Україні. При 

цьому лікування цієї патології розроблено недостатнь ефективно, що віддзеркалюється збільшенням 

повторних епізодів обструктивного синдрому при ГРЗ, частота яких досягає 1 - 2 рази на місяць. 

Патогенез ГРЗ, ускладнений обструктивним синдромом вивчений недостатньо. Попередніми 

дослідженнями  (Ракша-Слюсарева О.А.і співавт, 2015 –2019; Тарасова і співавт., 2018) було 

встановлено, що у хворих на ГРЗ ОС, як в період загострення хвороби, так і в період реконвалесценції 

значно підвищується вміст IL 1, IL,2 й зменшується вміст IL 10; серед етіологічних факторів 

нараховуюється біля 20 патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів у вигляді різних 

мікробних асоціацій з локалізацією в зіві. Дослідження показників системи імунітету дасть 

можливість більш глибоко зрозуміти процеси патогенезу ГРЗ ОС й розробити адекватні й ефективні 

лікувально-профілатичні методи. 

Мета дослідження. Виявити ймовірні взаємозалежності між різними популяціями лейкоцитів 

периферичної крові дітей з ГРЗ ОС у динаміці хвороби. 

Матеріал та методи Методами імунологічних досліджень І рівня з додатковим цитоморфологічним 

аналізом проводилось визначення  взаємозв`язків пулів лейкоцитів периферичної крові 13 дітей з ГРЗ 

ОС в динаміці хвороби. Отримані дані піддавались статистичній обробці методами кореляційного 

аналізу. 

Результати дослідження. Отримані дані досліджень свідчили про різноспрямовані кореляційні 

залежності популяцій клітин крові дітей  хворих на ГРЗ ОС, які змінювались в динаміці хвороби. Так, 

в період загострення ГРЗ ОС була встановлена пряма помірна (ближча до сильної) тіснота зв’зку 

(0,66) між вмістом лейкоцитів та лімфоцитів, клітинних розпадів та вмістом нейтрофілів з 

токсогененною зернистістю цитоплазми. Обернена сильна тіснота зв’зку (0,66) встановлена між 

вмістом сегментованих і гіпосегментованих нейтрофілів (0,66), вмістом гіпосегментованих та 

гіперсегментованих нейтрофілів (0,697). В період реконвалісценції виявлена обернена помірна 

залежність між вмістом лімфоцитів й нейтрофілів, за рахунок зниження вмісту лімфоцитів й 

підвищення вмісту нейтрофілів з тенденцією до унормування; пряма помірна тіснота зв’язку між 

клітинним розпадом і вмістом лейкоцитів (0,55) і лімфоцитів (0,59), вмістом клітин Боткіна-

Гумпрехта і вмістом лімфоцитів (0,64). 

Висновки. Отримані дані свідчать про наявність закономірної взаємозалежності змін між пулами 

нейтрофілів, гіпосегментоядерних нейтрофілів й лімфоцитів, зокрема зниженням вмісту лімфоцитів 

та збільшенням вмісту нейтрофілів з тенденцією до унормування в динаміці хвороби, а також про 

значну роль саме пулу лімфоцитів в розвитку ГРЗ ОС. 
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Птаха пізнають по пір’ю, а людину по мові. Людина, що досконало володіє мовою, найкраще 

може себе показати, розкрити свій духовний світ через спілкування.  

У сучасному світі поняття сленгу все більше починає завойовувати увагу сучасної філології. 

Сленг- набір особливих слів або нових значень уже існуючих слів, що вживаються в різних групах 
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людей (професійних, громадських, вікових і так далі).[1] Особливу увагу займає молодіжний сленг. 

Невимушеність молодіжної мови прагне піти від нудного світу дорослих. Молодіжний сленг 

подібний його носіям - він різкий, гучний, зухвалий. 

 Перші спроби поповнити, розширити свій сленг у молоді з’явився після розпаду СРСР. Саме 

тоді, після падіння «залізної завіси» у молодіжному сленгу з’явлися такі слова як girlfriend, boyfriend, 

happy end та інші. Це вдалося завдяки тому, що молоді того часу відкрився доступ до американської 

преси, західних книг та оригінальних фільмів, а носії англійської мови стали викладати англійську 

мову в наших університетах. 

Зараз найбільш продуктивними джерелами поповнення лексичного запасу молоді є такі 

сфери, як ЗМІ (Інтернет), техніка (комп'ютерні технології), поп-культура (кіно, музика). Багато слів - 

респект (калька від англ. Respect), іншомовні вкраплення вау (від англ. Wow), о'кей (від англ. OK), 

бай (від англ. Bye) - настільки зміцнилися в повсякденній мові, що вже багато людей приймають ці 

слова за запозичені лише в глибокій підсвідомості. [2] 

«Який висновок можливо зробити з усього вище сказаного?»-запитаєте ви. Мова-це живе 

створіння, яке з кожним днем росте, розвивається, поповнюється новою інформацією згідно з 

інтересами сучасного світу. Поза всякими сумнівами сучасна українська мова знаходиться під 

безпосереднім впливом англійської мови, її англіцизмів. І ми не зможемо зупинити цей процес, до тих 

пір, поки самі не станемо створювати щось своє унікальне. 

Література 
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2. Дьяков А. І. Причини інтенсивного запозичення англіцизмів у сучасній російській мові 

[Текст] / А.І. Дьяков // Мова і культура. - Новосибірськ, 2003. - с. 35-43 
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Перший природній випадок захворювання нетиповою для людини малярією було зафіксовано у 1965 

році на Малайзійському півострові.  У місцевого хворого було виявлено Plasmodium knowlesi – 

малярійний плазмодій, що паразитує у довгохвостих і свинохвостих макак (Macaca fasicularis і M. 

nemestrina). Переносником P. knowlesi є комари р. Anopheles. Але досі не визначено, чи відбувається 

передача від людини до людини (хоча розвиток гаметоцитів у людей підтверджено у 2009 р). 

Малярія P. knowlesi, є найбільш поширеним видом малярії в Малайзійському Борнео, а також широко 

поширена на Малайзійському материку. Більше того, випадки малярії P. knowlesi, передані локально, 

були зареєстровані в Таїланді, В'єтнамі, Сінгапурі, М'янмі, Індонезійському Борнео та Камбоджі, на 

Філіппінах. З того часу нетипова малярія була зафіксована в неендемічних країнах Азії (Японія та 

Тайвань) у людей з історією подорожей до Малайзії та Філіппін. Дванадцять випадків були 

зареєстровані, як ввезені до рідних країн мандрівниками інших континентів та країн: США, Австралії 

та Нової Зеландії, Нідерландів, Німеччини, Іспанії, Франції, Швеції, Фінляндії, Румунії. З 2014 по 

2017 рр. було зафіксовано 26 смертей від малярії knowlesi. 

Характерною особливістю P. knowlesi є найкоротший цикл еритроцитарної шизогонії – 24 години, що 

може призводити до швидкого підвищення рівня паразитемії.  

Симптоми при малярії knowlesi типові для інших видів малярії людини: озноб, головний біль, 

лихоманка, нудота, міалгія, біль у животі, анемія. Більшість зареєстрованих випадків цього типу 

малярії мають хронічний характер, симптоми проявляються навіть при порівняно низькій паразитемії. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сленг
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Клінічні дослідження показали, що у більше удодніж 10% пацієнтів з малярією P. knowlesi 

розвиваються тяжкі ускладнення. 

Ідентифікація збудника за допомогою мікроскопії виявляється проблематичною через морфологічну 

схожість P. knowlesi з P. malaria. Існуючи експрес-тести з діагностики інших видів малярії людини не 

виявляють малярію knowlesi. Основним методом діагностики для видового визначення є ПЛР 

(полімеразна ланцюгова реакція).  

На даний час P. knowlesi представляє загрозу не тільки для місцевого населення Малайзії, але й для 

приблизно 25 мільйонів туристів та професійних мандрівників до Малайзії та інших країн Південно-

Східної Азії, оскільки остаточно не визначені шляхи передачі цього збудника, діапазон і розподіл 

первинних господарів і переносників, поширеність Plasmodium knowlesi у людській популяції, 

найбільш ефективні методи контролю та профілактики цього зоонозу.   
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На сьогоднішній день більшість вагітних жінок віддають перевагу кесареву розтину, а не 

природнім пологам. Багато хто навіть уявити не може які наслідки на них можуть очікувати.   

Кесарів розтин – це складна операція з крововтратою, з виходом із наркозу та подальшими 

ускладненнями, такими як: рубець на матці, сепсис, спайкова хвороба. Операція необхідна лише коли 

природні пологи дуже ризиковані для матері та дитини.   

Я підтримую природний шлях народження, адже так було вирішено людською сутністю. 

Дитина, яка проходить родовим каналом, є вже підготовленою до існування в агресивному 

навколишньому середовищі. Завдяки гормонам стресу, які виробляються при народжені, малюк 

краще відчуває себе в новому для нього світі. Зазначу, що новонароджені операційним шляхом, 

частіше спостерігаються у невролога, тому що період адаптації відсутній.  

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що тенденція набула глобального масштабу. 

Так в Бразилії, де населення понад 200 мільйонів, вже більше 56% дітей з'являються на світ 

хірургічним шляхом. Рекордсменом по цьому показнику у Європі є Італія, близько 38%. До речі, ще 

в 1924 році англійський біолог Джон Холдейн заявив, що до 2074 року тільки 30% дітей будуть 

виношуватись матерями.  

З усіх новітніх технологій, найбільше мене турбує ектогенез - розвиток зародка поза людського 

тіла, в штучній матці. Команда, яка працює над даним проектом, називають її Biobag. Вперше це 

відтворили американські вчені, а влітку 2017 року, група австралійських та японських вчених, за 

допомогою інноваційного пристрою життєзабезпечення, виходила недоношене ягня. Плід постачався 

необхідним середовищем та киснем перебуваючи у пластиковому мішку, де він і розвивався. Головне 

завдання штучної матки – допомогти дозріванню бронхолегеневої системи плода.   

Дане відкриття має багато етичних аспектів. Я вважаю, що цей метод підтримки 

життєдіяльності дуже ризикований. Ним варто користуватися виключно у крайніх випадках для 

збереження життя. Безумовно, ми матимемо успішний результат, але чи не принесе це нам ще більше 

массових захворювань в майбутньому.  

Таким чином, можна зробити висновок, що питання природних та штучних пологів є дуже 

актуальним у теперішньому світі, і нам варто приділити більше уваги щодо його вирішення.  
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Актуальність теми. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 2-й тиждень 2019 

року на кір захворіли 2 767 людей —1 087 дорослих і 1 680 дітей. Щеплення — єдиний надійний 

спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Кір – гостре 

вірусне захворювання, характеризується високою контагіозністю, повітряно-капельним шляхом 

передачі та проявляється токсикозом, лихоманкою, катаром верхніх дихальних шляхів і слизових 

оболонок очей, а також плямисто-папульозний висип.  Вірус кору може жити в повітрі та на 

поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих 

людей, що контактують із хворим, будуть заражені.  

Мета. Проаналізувати важливість вакцинації проти кору та наслідки за її відсутності. 

Матеріал та методи дослідження. Були проаналізовані данні ВОЗ в рамках глобальної програми по 

вакцинації та імунізації . 

Результати дослідження. Найчастіше хворіють діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно. У 

рамках посиленої імунізації станом на 10 січня частка дітей, які отримали пропущену першу дозу 

КПК, становить 56,6 % (найменше — у Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській 

та Закарпатській областях). А частка тих дітей, які надолужили дві дози, іще менша — 46,2 % 

(найменше — у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській 

областях). Ризик захворіти збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих 

садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних щеплень. 

Висновки. Враховуючи високий індекс контагіозності кіру, повітряно- капельним шляхом, 

збільшується кількість випадків тяжких форм захворювання. Проаналізувавши данні ВОЗ, 

рекомендую зробити вакцинацію проти кіру обов’язковою. 
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Актуальність: Мігрень – це одна з причин інсультів у молодому віці. В міжнародній практиці описані 

випадки інсульту і в три роки, і в 16 років в наслідок мігрені. Згідно даним ВОЗ – це одна з 19 хвороб, 

яка призводить до значного зниження якості життя.   

Мета: Вивчити запропоновані препарати для купірування нападу мігрені. Та проаналізувати їх 

ефективність. Для раціонального застосовування фармакологічних знань. 

Висновки: Мігрень - сильна головний біль, яка часто супроводжується порушенням зору, нудотою і 

блювотою. Найчастіше спостерігається у жінок. Іноді може бути сімейним захворюванням. Напади 

спровоковані стресами і деякими харчовими продуктами. Мігрень рецидивує з різними інтервалами. 

Існує дві основні форми мігрені: мігрень з aypoй і без аури. Аурою називається група симптомів, 

головним чином, зорових, які з'являються перед початком головного болю. 

Лікування нападів мігрені передбачає призначення фармакологічних препаратів з різними 

механізмами дії і ряд режимних заходів: 
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 анальгетики та нестероїдні протизапальні засоби – НПЗЗ (Метамізол натрію, 

Ацетилсаліцилова кислота, Ібупрофен, Парацетамол, Напроксен та ін.); 

 селективні агоністи 5-НТ1-рецепторів (Суматриптан, Елетриптан, Золмитриптан, 

Наратриптан та ін.); 

 неселективні агоністи 5-НТ1-рецепторів (Ерготамін і його похідні); 

 комбіновані препарати (Кaфергот, Каффетін, Мігренол, Солпадеїн, Сарідон та ін.); 

 β-блокатори (Анаприлін); 

 блокатори кальцієвих каналів (Німотоп, Верапаміл, Флунарізин); 

 режимні заходи (провітрювання приміщення, відпочинок в ліжку, затемнення приміщення); 

Необхідно пам'ятати, що пацієнтам, у яких в констрікторній фазі нападу мігрені відзначається 

геміанопсія або геміпарез, протипоказаний ерготамін. В даний час практично відмовилися від 

використання ненаркотического анальгетика фенацетину, що обумовлено порівняно частими і 

важкими побічними ефектами цього препарату («фенацетіновий» нефрит, метгемоглобінемія, 

виражені алергічні реакції). З обережністю слід призначати метамізол натрію, застосування якого 

нерідко супроводжується серйозними небажаними явищами. 
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Актуальність: Лайм-бореліоз – найпоширеніша трансмісивна ендемічна інфекційна хвороба, яка 

може бути причиною появи інвалідності. 

Мета: Проаналізувати особливості епідеміологічної ситуації щодо Лайм-бореліозу в м. Краматорськ 

в динаміці з 2011р. по 2018р. 

Матеріал та методи: На основі статистичних (журнал обліку хворих на Лайм-бореліоз) даних, 

люб’язно наданих КІЗ (Кабінетом інфекційних захворювань) у м. Краматорськ, в роботі були 

використані результати дослідження сироватки крові 124 осiб зi 194 звернувшихся, за перiод 2011-

2018рр. Діагноз Лайм-бореліозу підтверджували методом імуноферментного аналізу (ІФА).  

Результати дослідження та їх обговорення: У 87,9% були виявлені специфічні до збудника Лайм-

бореліозу імуноглобуліни класів M і G. У 12,1% маркери Лайм-бореліозу не були виявлені.  

Вік осіб з позитивними серологічними показниками щодо даної хвороби становив  20 р. – 78 р. 

Частота реєстрації хвороби на Лайм-бореліоз, підтверджена за наявністю специфічних 

імуноглобулінів в сироватці крові, в динаміці дослідження мала хвилеподібний характер із 

зниженням та підйомами у різні роки. Так частота лабораторного виявлення Лайм-бореліозу (за 

виявленням спецефічних антитіл в ІФА) у 2011р. 12,9 ± 0,89%, у 2012р. 12,9 ± 0,89%, у 2013р. – 16,2 

± 0,89%, у 2014р. – 4 ± 0,89%, у 2015р. – 11,3 ± 0,89%, у 2016р. – 11,3 ± 0,89%, у 2017р. – 12,1 ± 0,89% 

та у 2018р. – 19,3 ± 0,89%. Звертає на себе увагу, що частота виявлення хворих, в сироватках крові 

яких виявлялися серологічні маркери інфекції значно підвищилася у 2018р. 

Найчастіше ураження на Лайм-бореліоз, через укус кліща, реєструвалось у хворих з серологічно 

підтвердженим діагнозом, в межах міста Краматорськ, що складає 52,6±0,32%. Вірогідно менше 

серологічно підтверджене ураження реєструвалось у приміських селищах – 18,6±0,19% (Р<0,05). 

Частота ураження в лісових масивах 11,2±0,15%, в річково-озерній зоні відпочинку 8,9±0,13% і 

парковій зоні 8,7±0,13% була вірогідно нижчою, ніж у приміських селищах (Р<0,05). Найчастіше 

серологічно підтверджений діагноз зустрічався у віковій групі 20 р. – 60 р. відповідно78,2±0,89%від 

кількості обстежених. Після 60 років частота випадків захворювання вірогідно знижувалась й 

становила 21,8±0,89% (Р<0,05). Найпоширеніші місця укусу кліщем були: гомілка, живіт, пахова 
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ділянка, верхні кінцівки та грудна клітина. Річна динаміка захворюваності кліщового бореліозу 

характеризується вираженою сезонністю, пов’язаною з періодом активності переносників. 

Висновок: Встановлена неблагополучна епідемічна ситуація вимагає реалізації додаткових цільових 

профілактичних програм та проведення санітарної пропаганди /бесід, інформування населення щодо 

забезпечення захисту у період найбільшої активної діяльності кліщів, та у місцях їх скупчення. 

 

 

Сізова А. С. 

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник – к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

Кожний лікар знає латинське висловлювання «Invia est in medicina via sine lingua latina»,  тому 

ще починаючи з античних часів словниковий склад медицини формувався на основі, яку складали 

латинська та грецька мови. Ця двомовність була закономірним розвитком термінології в медицині на 

протязі багатьох століть і, навіть, продовжується сьогодні. Термінологічна семантика греко-

латинських слів дозволяє їм поєднуватися з різними термінологічними елементами, що сприяє 

значному збільшенню потенціалу наукової мови.  

Греко-латинські термоелементи є короткими за числом складів, а тому вони зручні та 

стабільні. Це, в свою чергу, дозволяє утворювати багатокомпонентні високоінформативні слова 

замість термінів-словосполучень (які складаються з декількох слів рідною мовою). Так, наприклад в 

українській медичній мові частіше використовується термін «цистит» замість «запалення сечового 

міхура», термін «перикард» замість «навколосерцева сумка», термін «томографія» замість «пошарове 

рентгенологічне дослідження» тощо. Семантична однозначність греко-латинських термінологічних 

елементів зумовлює високий ступінь системності медичної термінології, а саме здатність утворювати 

комплекси взаємопов’язаних термінів. Мікросистеми назв запальних захворювань – яскравий тому 

приклад. 

Медична термінологія знаходиться в постійному русі: одні терміни виходять з використання 

разом із застарілими поняттями. Крім того багато відомих термінів наповнюються повністю новим 

змістом. Саме ця етимологія медичним термінів дає можливість фахівцю не тільки встановити 

походження та первинне значення терміна, але й зрозуміти значення нових термінів.  

Розвиток медичної термінології як системи відбувається під впливом факторів, які умовно 

можна поділити на екстралінгвістичні та лінгвістичні. До екстралінгвістичних факторів відносять 

зародження відповідної галузі знань та її характер, а також спроби стимулювати розвиток цих знань. 

В свою чергу до лінгвістичних факторів відносять розвиток деяких видів багатозначності, 

розходження значень синонімічних термінів, перетворення полісемії у омонімію, вплив форми 

терміна на сприйняття суті поняття, яке він позначає, повнота лексичного значення та взаємозв’язок 

мовних одиниць в межах термінологічної системи. Різноманітність лінгвістичних факторів впливають 

на розвиток медичної термінології та збагачують її. З іншого боку, вони заважають розумінню змісту 

терміна, у випадках багатозначності.  

Отже, термінологічна наука утворює фундамент визначень та описів, які долають шлях від 

звичайного лексичного словника до термінології. В наукових медичних текстах саме термінологія 

складає основу лексики тексту, тому без її знання неможливо здійснювати активну професійну 

діяльність, тому що отримана важлива інформація може стати незрозумілою та безкорисною. 

Використана література: 

1. Величко Е.М., Таранова Е.Н. Структурно-семантические особенности медицинской 

терминологической лексики // Научные ведомости. Серия: Гуманитарные науки, 2012. - № 18 

(137). – С.47-54. 
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Актуальність дослідження.  У сучасному постіндустріальному суспільстві, як і сто років тому, існує 

тенденція сприйняття жінки, насамперед, через призму її відповідності стандартам краси, які постійно 

змінюються у суспільстві. Усе це не може не впливати на розвиток  відношення до себе, свого тіла та 

зовнішності. Вивчаючи проблему відношення дівчат до медійних стандартів краси, компанією Dove 

у 2016 році було проведено соціальне дослідження під назвою «Searching» та проаналізовані пошукові 

запити серед дівчат-підлітків у соціальних мережах. Результати були несподіваними. Частіше всього 

підлітки запитують наступне: «Чому я некрасива?» та «Як зробити пластичну операцію?».  

Мета дослідження: вивчення особливостей сприйняття молоддю жіночої краси та відношення до 

різних уявлень образу тіла та зовнішності - бодіпозитиву, бодінегативу та бодінейтральності. 

Методи дослідження: стандартизоване інтерв’ю та опитувальник «Широка концептуальна шкала 

краси» проф. Т.Тілка (BCBS). 

Результати. Випадкова вибірка складає 503 респонденти – це учні та студенти віком від 13 до 25 

років. Середній вік - 19,3 роки. Результати свідчать про те, що лише третина опитаних згідні з 

наступними твердженнями  шкали BCBS: «Красивою може бути жінка, якщо вона не вважається 

привабливою іншими або суспільством» та «Прийняття жінкою самої себе може змінити моє 

сприйняття її фізичної краси». Ці твердження можемо віднести до бодіпозитиву як систему настанов 

особистості, що включає позитивне ставлення до  свого тіла та зовнішності незалежно від думки 

інших. Половина опитаних впевнені, що «худі жінки більш вродливі, ніж жінки, у яких інший тип 

статури тіла». Це можна віднести до бодінегативних поглядів - нереалістичного уявлення щодо краси 

жінок, beauty-стандартів, що дискредитують жінок. Це породжує самокритику, почуття провини, 

сором, дієтичну поведінку та більш серйозні  порушення фізичного та психічного здоров’я 

(дісморфофобія, депресія, анорексія, булімія тощо), про що свідчать Fairbum С., Tylka Т., Mask L. та 

інш. Одночасно 34% юнаків та  46% дівчат згодні з твердженнями шкали BCBS «різноманіття 

зовнішності – це красиво», «красивими можуть бути жінки з різними розмірами», які можна віднести 

до бодінейтральних поглядів.  

Висновок. Отримані дані свідчать про невизначеність поглядів молоді щодо жіночої краси та 

стереотипні уявлення про худобу як один з основоположних критеріїв краси жінки. Вважаємо, що 

актуальною є психопрофілактична робота з молоддю, заснована на бодінейтральності та 

інклюзивному підході щодо фізичної краси та зовнішності жінки. Це дозволить порушувати існуючі 

у суспільстві стереотипи жіночої краси та розвивати бодінейтральність – бачити красу у 

різноманітності форм тіла та зовнішності. 

  

 

Слободян О. О. 
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Навчаючись у медичному унiверситеті ми проходимо практику та тiсно спiлкуємося з хворими 

рiзних вiддiлень: ми доглядали дiток не з благополучних родин з педикульозом i попрiлостями, 

доглядали хворих реанiмацiйного вiддiлення, спостерыгали за дiтками педiатричного вiддiлення, 

спiлкувалися та були присутнi на дiагностицi хворих на онко захворювання, доглядали за хворими 

терапевтичного, кардiологiчного i самих рiзних вiддiлень лiкарень мiста Кропивницького.  

Не залежно вiд виду лiкування, кожний хворий потребує позитивних емоцiй. Коли людина 

знаходиться в лiкарнi серед незнайомих медичних працiвникiв, у незвичному для себе станi у нього 

вже виникає стресова ситуацiя, яка може перешкоджати повному видужуванню. Хворі до яких 

приходять родичі, підтримують та хворого, приділяють йому увагу та турботу швидше видужують, 

ніж хворі до яких ніхто не приходить.  

У народі говорять: «Всi хвороби вiд нервiв» Цей вираз давно має наукове пiдтвердження i на 

практицi. Позитивнi емоцiї дiють на органiзм людини як лiки. Людина складається не тiльки з 

фiзичних, але й з душевного i духовних складових. За визначенням ВООЗ: «Здоров`я - це стан повного 

фiзичного, душевного i соцiального благополуччя, а не тiльки вiдсутнiсть хвороб i фiзичних 

дефектiв».  

У давнi часи лiкарi мали дещо iнше уявлення про виникнення i лiкування хвороб. Вони вважали, 

якщо людина страждає на хвороби ротового апарату, наприклад зубiв, то рекомендували такому 

хворому менше сквернословити, осуджувати інших людей, якщо ж хвороби очей, то не робити 

перелюбу i помiчати свої грiхи замiсть чужих. Безпосередньо у цьому є логiка, хоча на даний час таке 

«лікування» буде викликати лише насмішки та ставити під сумнів кваліфікацію лікаря.  

Вчені вважають, що є два напрями впливу позитивних емоцій на людину: 

1. Розширення свідомості. 

2. Накопичення людських ресурсів. 

У першому випадку можна навести приклад. Коли людина нервує, то вона не здатна прийняти 

правильне рішення, а якщо заспокоїтись або відволіктися від проблеми, то здатна знайти правильне 

її вирішення. Коли людина знаходиться під впливом позитивних емоцій, вона дивиться на певні речі 

з одного боку, а коли гнівається, ображається – з іншого. 

Другий напрямок можна охарактеризувати так, після розширення свідомості, людина 

намагається зробити певні висновки з ситуації, що заставила її піддатися впливу негативних емоцій. 

Так, студент, що погано підготувався до заняття і отримав незадовільну оцінку, звичайно, 

засмучується, нервується. Після цього йде фаза розширення свідомості, студент заспокоюється і 

приймає правильні рішення. З цього моменту починається друга фаза, він уже  усвідомив, що йому 

потрібно прикласти більше зусиль, і починає підбирати іншу тактику у вивченні матеріалу.  

Сучасне життя повне переживань та емоцій. Людина сама обирає які емоції їй відчувати. І часто 

не задумується, як сильно вони впливають на наш внутрішній стан, та навіть на стан людей, що нас 

оточують, Людина вважає себе щасливою лише тоді, коли позитивні емоції в перевищують негативні. 

А якщо людина вміє керувати ними. тоді вона буде успішною, спокійною, здоровою, впевненою та 

щасливою. 
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Актуальність теми. В останні три десятиріччя з’являється все більше даних, що до сигнальних 

молекул (пептидних гормонів, біогенних амінів, тощо), які здійснюють системний та локальний 

міжклітинний зв’язок та синтезуються нервовими, імунними та ендокринними клітинами. Відкриття 

такої єдності головних регуляторних систем  організму стимулювала бурхливий розвиток досліджень 

в новій галузі знань, що отримала назву нейроімуноендокринологія. Компоненти такої об’єднаної 

системи знаходяться не тільки у вигляді вищезгаданих клітин, а й також в кожному вісцеральному 

органі як пептид/ амінергічні нейрони, імунокомпетентні клітини та апудоцити, через що вони 

виконують функцію локальних регуляторів гомеостазу. Порушення будь-якої ланки цієї складної 

системи може проявитись в найрізноманітніших змінах від прискореного старіння до аутоімунних 

захворювань. Саме тому дуже важливе вивчення цієї галузі за для запобігання та зменшення впливу 

порушень системи. 

Мета роботи. На основі літературних даних визначити механізми взаємодії нервової, імунної та 

ендокринної системи та їх вплив на організм. 

Матеріал та методи. Аналіз наукових статей, дисертацій та авторефератів за ключовими словами: 

нейроімуноендокринна система, регуляторні системи, підтримка гомеостазу . 

Результат. Правильна взаємодія нервової, імунної та ендокринної систем забезпечують нормальне 

функціонування організму та підтримку гомеостазу. Предмет дослідження нейроімуноендокринології  

- нервові, гуморальні механізмів регуляції імунної системи організму та вплив імунних реакцій на 

функціонування нейроендокринної . Головною в цьому трьохкомпонентному об’єднанні є центральна 

нервова система, в якій деякі структури, такі як переднє та заднє гипоталамічні поля, гіпокамп, 

ретикулярна формація середнього мозку, мигдалеподібний комплекс та інші мають імунорегулюючий 

вплив, кора великих півкуль, базальні ядра – імуногенезний, а гіпоталамус – ендокринорегулюючий. 

Беручи за основу сучасні відомості, загальний механізм нейроімуноендокринної взаємодії виглядає 

наступним чином: нейроактивні речовини через нейромедиаторні системи або ендокринні шляхи  

проникають всередину іннервовуємої тканини, змінюючи хімічне оточення клітин. Ці зміни 

сприймаються рецепторами на мембрані лімфоцитів, що впливає на імуногенез. І навпаки, імунна 

система надсилає сигнали, які впливають на швидкість аксонального транспорту.  

Висновок. На основі знайдених даних досліджено механізм взаємодії нервової, імунної та 

ендокринної систем. 

Список літератури. Пальцев М. А., Кветной И. М. Руководство по нейроиммуноэндокринологии: 

отдельное издание. Изд. 1-е. 2014. 752 стр. 

Парахонский А. П. Нейроиммуноэндокринные взаимодействия в регуляции гомеостаза. Современные 

наукоемкие технологии. 2007. №8. С 55-57. 
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я захворюваність цукровим діабетом 

подвоюється у 2 рази кожні 15 років. В Україні станом на 2017 рік за даними центру МОЗ офіційно 

налічувалося 1,3 мільйони діабетиків. 

Для здорової людини норма глюкози в крові людини натщесерце лежить в діапазоні від 3,5 до 

5,5 ммоль/л і через 1,5-2 години після їжі може підвищуватися до 7,8 ммоль/л. Для хворих на цукровий 

діабет ці показники підвищуються на 2-3 одиниці, але бажано, щоб верхня межа не перевищувала 

показник 10 ммоль/л. 
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Людям, хворим на цукровий діабет, життєво важливо уникати стану гіпоглікемії, коли рівень 

глюкози в крові нижче 3,2-2 ммоль/л, що загрожує людині впасти в кому, та стану гіперглікемії – 

підвищеного рівня глюкози.  

Нормалізація рівня глюкози в крові людини відбувається за рахунок введення призначених 

лікарем доз інсуліну, дотримання дієтичного харчування та фізичних, розумових й психологічних 

навантажень. Лікарями-ендокринологами наголошується, що регулярне виконання фізичних 

навантажень сприяє не лише зниженню рівня глюкози в крові, але й зменшенню потреби в інсуліні 

(за рахунок збільшення у клітин організму чутливості до інсуліну), запобіганню розвитку хвороб 

серця та інсульту; контролю маси тіла; зміцненню кісток і покращенню тонусу м’язів; збільшенню 

рівня енергії і зняття стресу (а як відомо стресові ситуації підвищують рівень глюкози). 

Проаналізувавши вимоги до фізичного навантаження людей, хворих на цукровий діабет, 

техніку плавання кролем і технічні особливості вже створених тренажерів плавання, ми висунули до 

власного тренажера ряд вимог:  

1. Стіл, на якому тренується людина, має бути керованої довжини і таким, щоб ноги мали 

можливість вільно рухатися вгору-вниз. 

2. Стіл тренажеру повинен володіти властивістю нахилятися під дією м’язів торсу в лівий та 

правий бік. 

3. Система важелів для обертання, які дають можливість імітувати рухи рук при плаванні. 

4. Система управління навантаженням. 

5. Датчики для регулювання роботи тренажера відповідно до основних показників роботи 

організму людини: а) датчик пульсу для обмеження фізичного навантаження; б) ваги тіла для 

правильного розрахунку витрачених кілокалорій під час тренувань; в) датчик вимірювання рівня 

глюкози в крові людини (інвазійним або неінвазійним), який автоматично буде передавати дані на 

систему управління тренажером; г) таймер для обмеження тривалості вправ з метою уникнення стану 

гіпоглікемії. 

До складу тренажерного комплексу ми включили наступні електронні компоненти:  

– мікроконтролер для контролю показів датчиків і відповідного оберненого зв’язку;  

– батарея живлення електронних компонентів; 

– датчики для регулювання роботи тренажера відповідно до основних показників організму 

людини. 

Розроблений тренажер здатний знизити рівень цукру в крові людини до нормального рівня при 

дотриманні правил занять, а саме: частота скорочень серця має бути не більше 60-80 % від 

максимальної; тривалість занять не має перевищувати 30-45 хвилин; рівень глюкози в крові має бути 

в межах 5,5-10 ммоль/л. 
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УЛЬЦЕРОГЕННОЇ ДІЇ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
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Актуальність. Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) широко застосовують для зменшення 

больового синдрому при гострих та хронічних запальних процесах. Поряд з добре доведеними 

перевагами НПЗП, при їх прийомі підвищується ризик виникнення побічних реакцій з боку 

шлунково-кишкового тракту (ШКТ)  різного ступеня тяжкості  від диспепсії і пептичних виразок до 

більш важких потенційно загрозливих для життя ускладнень, таких як, кровотечі або перфоративні 

вирази. 
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Мета дослідження. Визначення ризику виникнення побічних дій НПЗЗ  на організм людини при 

лікуванні гострих і хронічних запальних процесів. Аналіз статистичних даних та наукових досліджень 

щодо можливості застосування пантопразолу для профілактики ульцерогенної дії НПЗЗ, з 

урахуванням його фармакокінетичних особливостей.  

Результати. Токсична дія НПЗЗ на ШКТ обумовлена блокадою опосередкованого циклооксигеназою 

1-го типу (ЦОГ-1) утворення цитопротекторних простаноїдів, таких, як простагландин Е2 і 

простациклін. Нові високоселективні інгібітори ЦОГ-2 викликають менш виражені пошкодження 

ШКТ, порівняно з впливом неселективних НПЗЗ, так як останні пригнічують активність обох 

ферментів - ЦОГ-2 і ЦОГ-1. 

Оскільки гастродуоденальні пошкодження відзначаються не у всіх пацієнтів, які приймають НПЗЗ, а 

симптоми не є надійним предиктором розвитку цих ушкоджень, необхідно виявляти хворих, що 

відносяться до групи підвищеного ризику виникнення цих ушкоджень.  

У стандартних дозах блокатори Н2-рецепторів (ранітидин і фамотидин) надають помірний  

протекторний вплив на розвиток виразок дванадцятипалої кишки при лікуванні НПЗЗ, але при цьому 

не знижується частота утворення виразок шлунка, що залишається серйозною проблемою. Інгібітори 

протонної помпи (ІПП) зменшують виділення соляної кислоти в шлунку шляхом пригнічення 

активності протонного насоса (протонної помпи) в парієтальних клітинах шлунку. Ефективність ІПП 

при різних кислото-залежних  захворюваннях дає підставу вважати, що ця група препаратів може бути 

успішно використана для профілактики ульцерогенної дії НПЗЗ.  

Згідно з даними п'яти рандомізованих контрольованих досліджень, частота ендоскопічного виявлення 

виразок шлунка і дванадцятипалої кишки під час застосування НПЗЗ у осіб, які приймали  ІПП, склала 

14,5%, тоді як в групі хворих, які отримували плацебо - 35,6%. У цьому дослідженні вперше була 

доведена ефективність короткочасного лікування пантопразолом літніх пацієнтів з високим ризиком 

НПЗЗ-гастропатій. Ці дані мають велике клінічне значення, оскільки значна кількість НПЗЗ-

індукованих ушкоджень ШКТ у літніх хворих виникають при періодичному або короткочасному 

прийомі цих препаратів для полегшення болю. Крім того, у жодного з хворих, які приймали тільки 

пантопразол, не виникало побічних реакцій. 

Особливу увагу привертає: 1) стабільність пантопразолу при значеннях рН близьких до нейтрального 

та властивість утримання значення рН>6 в тілі шлунку; 2) час відновлення секреції соляної кислоти 

після застосування пантопразолу – 46 годин; 3) низький потенціал взаємодії з іншими лікарськими 

засобами. 

Висновок. В ході аналізу літературних джерел з’ясовано: 1. Необхідність  корекції ульцерогенної дії 

НПЗЗ, особливо у пацієнтів високого ризику. 2. Перевагами пантопразолу, як засобу  профілактики 

ульцерогенної дії НПЗЗ є висока ефективність, безпека і низький потенціал лікарської взаємодії, що 

особливо важливо для пацієнтів, які застосовують лікарські засоби різних терапевтичних груп 

одночасно. 

Особливо важливо для пацієнтів, які застосовують лікарські засоби різних терапевтичних груп 

одночасно. 
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Актуальність. Спіральні артерії матки відіграють важливу роль у забезпеченні поживними 

речовинами плаценти і плоду, саме з цією метою вони розширюються під час вторгнення 

трофобласту. Знання механізмів цих змін допомагають краще розуміти причини токсикозу та інших 

ускладнень вагітності, які виникають через неповну перебудову спіральних артерій. Протиріччя, які 
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все ще існують, стосуються різних етапів цих фізіологічних змін, і деякі з цих розбіжностей 

висвітлюються в цьому огляді, тим самим пропонуючи напрямки подальших досліджень даної теми. 

Мета дослідження. Проаналізувати зміни у будові спіральних артерій матки під час вагітності та 

вивчити їх вплив на стан здоров’я матері. 

Матеріал і методи. Проведений аналітичний огляд закордонних наукових публікацій останніх 

років. 

Результати. Фізіологічна конверсія материнських спіральних артерій передбачає втрату гладких 

м'язів і еластичної пластинки від стінки судини до внутрішньої третини міометрія та пов'язана з 5-10-

кратним розширенням у просвіті судини.  Низка поширених ускладнень вагітності (обмеження росту 

плода, токсикоз, ранній початок прееклампсії, передчасні пологи і  розриви оболонок, і т.д.) пов'язана 

з різним ступенем нездатності анатомічно трансформувати спіральні артерії плацентарного русла 

матки. Крім того, це провокує аномальні адаптації матері до вагітності у другому триместрі, 

включаючи нездатність набирати вагу, відсутність зниження артеріального тиску та стійкість рівню 

гематокриту. 

Висновки. Після проведеного аналізу літературних джерел було виявлено, що на даний момент існує 

досить багато суперечок та невизначеностей з приводу перебудови спіральних артерій матки та їх 

ролі, оскільки дослідити це явище досить складно. Незважаючи на велику кількість досліджень 

механізму вторгнення трофобласту, більшість науковців оглядають це питання поверхнево, тому 

існує необхідність створення окремого дослідження за даною темою. Єдиною спільною думкою є те, 

що трофобласт відіграє важливу роль у повній зміні будови спіральних артерій матки, а недостатня 

їх перебудова перешкоджає нормальному перебігу вагітності та сприяє виникненню ускладнень. 

 

 

Солкан О. О., Половинка В. О. 

ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ БУДОВИ ВІЛІЗІЄВОГО КОЛА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. С. В. Бондаренко 

 

Актуальність теми. «Некласичні» варіанти будови артеріального кола великого мозку (Вілізієвого 

кола) зустрічаються за даними різних авторів від 25 до 75% випадків. На думку різних авторів, такі 

варіанти відображаються на її повноцінної функції, що грає велику роль у регуляції току крові в 

головному мозку. 

Ціль. Вивчити варіанти розташування артерій у Вілізієвому колі. 

Матеріал та методи. Огляд медичної літератури. 

Результати дослідження. Біля основи черепу магістральні артерії утворюють Вілізієве коло, від 

котрого і відходять артерії, котрі постачають кров до тканин головного мозку. При передній 

трифуркації внутрішня сонна артерія доставляє мозку – 50% крові, а протилежна – у результаті 

гіпоплазії проксимального сегмента передньої мозкової артерії – 30% крові. Внутрішня сонна артерія 

на стороні її задньої трифуркації доставляє мозку біля 50% крові, протилежна внутрішня сонна 

артерія – 40% крові, а основна артерія – всього 10% крові. 

При задній трифуркації від внутрішньої сонної артерії відходять передня, середня та задні 

мозкові артерії, причому остання відходить за допомогою крупною задньої з’єднувальної артерії. 

Проксимальний відрізок задньої мозкової артерії, що примикає до основної артерії, як правило, 

гіпоплазований, однак, у рідких випадках, діаметр дорівнює діаметру задньої з’єднувальної артерії. 

На другому місті за частотою, що зустрічається стоїть аплазія одної або обох задніх 

з’єднувальних артерій, котрі виявляються частіше у брахіцефалів (22% випадків) і рідше – у 

мезоцефалів (18% випадків) та доліхоцефалів (12%). Частіше спостерігається одностороння аплазія 

задньої з’єднувальної артерії (8-18%) ніж двостороння (2-4%). Відсутність задніх з’єднувальних 

артерій спостерігаються в 6 разів частіше, ніж передня з’єднувальна артерія. 
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Інші варіанти некласичної будови артеріального кола великого мозку виявляються значно 

рідше (4-8% випадків) 

Висновки:  
1. Варіанти некласичної будови артеріального кола великого мозку виявляються приблизно з 

однаковою частотою у людей з різним типом черепу: у 64% випадків у мезоцефалів, у 60% 

спостережень – у брахіцефалів і в 54% - доліхоцефалів. 

2. У доліхоцефалів варіанти некласичної будови Вілізієвого кола виявляються частіше в його 

передньому відділі (співвідношення варіації переднього відділу кола до заднього дорівнює 1,3:1), 

у мезоцефалів та брахіцефалів – частіше у задньому відділі Вілізієвого кола (співвідношення 

варіацій переднього відділу кола до заднього становить у мезоцефалів – 0,8:1 та у брахіцефалів – 

0,6:1). 

3. Серед варіантів некласичної будови артеріального кола великого мозку частіше виявляється задня 

трифуркація внутрішньої сонної артерії (18-26% випадків) та аплазія задньої з’єднувальної артерії 

(12-22% випадків). 

 

 

Стрілець А. С. 

НЕБЕЗПЕКА КОНТАМІНАЦІЇ ВІРУСІВ, ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ, ХАРЧОВИХ ДОБАВОК 

ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник - д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева 

 

Актуальність. Проблеми захисту населення в цілому і його окремих контингентів, в умовах, що 

склалися шляхом введення в організм дієтичних харчових добавок (ХД) і функціональних продуктів 

харчування. 

Мета. Виявити вплив ХД і БАДів на організм людини  і на регулюючу психонейроімуноендокринну 

систему. 

Матеріал та методи. Когнітивний та бібліосематичний  

Результат. В сучасному науковому світі контроль якості , оснований на поєднанні органолептичних 

й інструментальних методів. Але в оцінці якості продуктів харчування органолептичні методами 

залишаються першочерговими і пріоритетними. В  для оцінки якості продуктів харчування все 

частіше й ширше запроваджуються поряд з органолептичними інструментальні методи дослідження, 

вони об'єктивність визначення якості продукту. Так, для оцінки свіжості і безпеки продуктів 

запроваджені як органолептичні, так і мікробіологічні показники якості. Вводяться автоматичні 

методи спектрофотометрії, хемілюмінесценції, ядерного магнітного резонансу, методи газової і 

газорідинної хроматографії, імуно- і рентгенфотолюмінісценції, хемілюмінесценції і проточної 

флуоресценції, методи електро- й імуноелектрофорезу. Данні методи дають змогу дізнатися більше 

про якісний і кількісний склад продуктів харчування. Для виявлення ГМО використовують 

імуноферментний аналіз й запроваджуються молекулярні методи дослідження, зокрема полімеразна 

ланцюгова реакція (ПЛП). Ці інструментальні методи оцінюють свіжість та якість за хімічним 

складом. Для оцінки біологічно активних добавок (БАД) існує дуже багато методів, тому треба 

опиратися на напрям їх використання. Необхідно визначати якість і біологічну цінність продуктів, що 

розробляються або введені у споживання за допомогою фізіологічних, імунологічних і 

гематологічних методів оцінки їх впливу на організм потенційних споживачів. 

Висновок. Дані методи дозволяють оцінювати біологічну активність, вплив на імунний гомеостаз, 

здатність викликати сенсибілізацію організму, речовин, що вивчаються, на підставі змін показників 

гемато-імунологічного стану як у модельних дослідженнях на тваринах, так і у клінічних 

випробовуваннях ХДД БАД, ФП, інших продуктів й елементів харчування. 
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Стрілець А. С. 

ДОСВІД ОПТИМІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна  

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник – проф. І. С. Алексейчук 

 

Актуальність. Час - це безцінна річ кожної людини. Його не можна купити за гроші, і це не послуга 

яку можна продовжити. У нього є свої межі, а у кожної людини вона індивідуальна. За ці десятиліття 

людина повинна встигнути все: вивчитися, створити сім’ю, реалізуватись у суспільстві, заробити 

достатню кількість грошей для житті, збудувати дім – це все важливі справи, які за свій проміжок 

часу виконує майже кожна людина. Воно не вимагає якихсь чітких обмежень часу, а виконується 

якось мимохідь. Але якщо поринути глибше, то можна зрозуміти, що важливі справи  складаються з 

дрібних, які ми в своєму житті робимо автоматично. Наприклад: приготування обіду, вивчення 

домашнього завдання, прибирання в квартирі, в’язання чи шиття. Ці всі дрібниці якраз таки займають 

все наше життя, і складають життєвий пазл глобальних справ людини. Дуже часто люди неправильно 

планують свій час. Правильно спланованій час, є атрибутом успішної людини. Для початку потрібно 

завести свій щоденник, де ви будете записувати розпорядок дня, з урахуванням часу. Згодом по шляху 

заповнення, ви зрозумієте ваші помилки в графіку і зможете правильно їх коректувати. 

Мета дослідження. В Медичному Університеті дуже тяжко навчатися. Найтяжчим предметом, як на 

мене є англійська мова. В школі не було достатньо бази для вивчення іноземних мов, і в університеті 

це мене потягнуло до низу в плані вивчення англійської мови. В мене були проблеми із словарним 

запасом та граматикою, тому на зимових канікулах було вирішено розробити і вчити за такою схемою 

англійську мову. 

Матеріал і методи. В день на англійську мову я приділяла не так багато часу. Але згодом були помітні 

перші результати. З понеділка по суботу я вчила тільки слова, а в неділю граматику. При цьому у мене 

вистачало часу і відпочити, і займатися домашніми справами. Отже, я вчила по сім слів в день за 50 

хвилин.  намагаючись вивчити не тільки слова, а і його написання. Неділя – це день повтору, саме 

йому я приділяла максимальну увагу і витрачала 120 хвилин. В цей день проводилися самостійні, та 

за вивченими словами писались речення та повторювалась граматика. 

Результат. Три тижні такого режиму дали свої плоди, було вивчено 126 слів та три теми з граматики, 

при мінімальній  затраті часу в 420 хвилин на тиждень, та 1260 хвилин за весь час навчання. 

Висновок. Отже, правильно розподілений час - це запорука успіху. Тому треба вміти правильно 

хронометрувати свій час, та не витрачати його на балачки. Саме головне в  любому «startup» – це 

бажання, натхнення та мотивація. 

 

 

Сухий Б. Г.  

АНОМАЛІЯ КІМЕРЛЕ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. Д. С. Хапченкова 

 

Актуальність. Зміни краніовертебрального переходу різноманітні, що зумовлює неоднорідність 

клінічних проявів, та як наслідок, труднощі в діагностиці. Особливе місце серед аномалій розвитку 

вертебробазилярного басейну займає аномалія Кімерле, яка характеризується змінами в ділянці 

задньої дуги атланту, осифікацією косої атлантополитичної зв′язки, що проходить над хребцевою 

борозною і при цьому утворюється кісткова перемичка, що перетворює борозну хребцевої артерії у 

вигляд каналу чи тунелю. Частота аномалії в популяції складає 8 %. Клінічне значення аномалії 
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Кімерле пов′язане з великою рухливістю в атлантоаксіальному сегменті та анатомо-фізіологічними 

взаємовідносинами з хребцевими артеріями.  

Мета дослідження. Опис клінічного випадку спостереження підлітка з аномалією Кімерле. 

Матеріал та методи. Огляд сучасної літератури, медична документація, сбір анамнезу, дані 

об′єктивного та інструментальних методів дослідження. 

Результати дослідження. Хлопчик 15 років звернувся зі скаргами на головний біль, головокружіння, 

підвищення артеріального тиску, метеозалежність. Вперше скарги почав відмічати після довгих 

статичних навантажень у положенні сидячи. В неврологічному статусі патологічних змін не 

відзначено. Рентгенограма шийного відділу хребта в прямій та бічній проекції – аномалія 

розташування шийних хребців, аномалія Кімерле. УЗДГ брахіоцефальних судин – кутовий вигин 

внутрішньої сонної артерії з гемодинамічними змінами на рівна С6-С7. Гіпоплазія правої хребцевої 

артерії. Розширення вен Розенталя. МРТ головного мозку – об′ємні утворення відсутні. Права 

хребцева артерія малого діаметру. Консультований неврологом – аномалія Кімерле. Гіпоплазія правої 

хребцевої артерії з гемодинамічним зсувом. Отримав рекомендації щодо режиму дня та поведінки, 

курсів медикаментозної терапії. 

Висновки. Аномалія Кімерле поєднується з варіантами ангіодисплазії артеріального кола кровообігу 

головного мозку та інтракраніальної венозної системи. Особливості церебральної гемодинаміки у 

пацієнтів із зазначеною патологією визначають тактику лікування та профілактики. 

 

 

Сухініна А. А., Соколова К. С. 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою - проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник – к. психол. н., доц. Ю. М. Ящишина  

 

Актуальність дослідження. Темперамент має важливе значення у професійній діяльності фахівця 

будь-якої галузі. Специфіка роботи фармацевтичного працівника полягає у тому, що доводиться 

постійно спілкуватися з великою кількістю різних людей, які заклопотані своєю хворобою, уразливі, 

легко ранимі. Тому в фармацевтичній галузі повинні працювати люди, які мають певні індивідуальні 

динамічні особливості психічної діяльності, які відносяться до темпераменту. Вимогами до 

фармацевта є швидкість реакцій, врівноваженість, чуйність, уважність, стриманість, терпеливість 

тощо. Урахування особливостей темпераменту дозволяє більш ефективніше використовувати свої 

сильні сторони та розвивати слабкі.  

Мета дослідження: на основі даних тестування визначити особливості типів темпераменту серед 

студентів фармацевтичної спеціальності.  

Методи дослідження - особистісний опитувальник Г.Айзенка (EPI). В опитуванні брали участь 

студенти 1 курсу фармацевтичного факультету ДНМУ віком від 17 до 19 років в кількості 32 

респондента (23 дівчат та 9 юнаків).  

Результати дослідження. У студентів типи темпераменту розподілені наступним чином: холеричний 

тип - 32%, меланхолічний - 31%, сангвінічний - 28%, флегматичний - 9%. Серед дівчат спостерігається 

більшість холериків і меланхоліків (відповідно 24% і 28%). Серед юнаків – сангвініків та флегматиків 

(відповідно 12% і 6%). Найменша кількість серед дівчат флегматиків (3%), а серед юнаків – 

меланхоліків (3%). Усереднена якісна оцінка темпераменту показує, що більшість студентів – 

майбутніх фармацевтів мають підвищений рівень збудливості та нейротизму (63%), але вони у 

більшості відкриті, що зумовлюється високим показником екстравертованості (60%). 

Висновки. Найбільш поширеними типами темпераменту серед студентів - майбутніх фармацевтів, є 

холеричний, меланхолічний та сангвінічний. Менш поширеним є флегматичний тип темпераменту. 

Кожен з цих типів темпераменту має свої сильні та слабкі сторони у роботі фармацевта. Сангвінікі та 

холерики швидко знайдуть спільну мову та мають дар переконувати, швидко переключаються від 
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однієї справи до іншої, але не терплять одноманітності. Проте вони повинні бути більш 

врівноваженими та терплячими у комунікаціях. Меланхоліки та флегматики чудово впораються з 

вирішенням завдань, де необхідна спостережливість та увага до дрібниць, успішні при виконанні 

одноманітних видів діяльності. Проте вони мають меншу реактивність, більшу повільність і 

потребують особливих умов роботи. Наприклад, у лабораторії або в аптеці, де виготовляють ліки. 

Отже, формування спеціаліста відбувається зі студентських лав, тому студентам необхідно знати 

переваги індивідуальних особливостей свого темпераменту та приділяти увагу розвитку слабких 

сторін. 

 

 

Тарадайкіна К. О., Кульчицька А. А., Шульга О. С. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАКЦИН ПРОТИ КОРУ, 

ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ, КРАСНУХИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра медичної фізики та інформаційних технологій №1 

зав. кафедрою - к. пед. н. Т. Л. Богданова 

наук. керівник - к. пед. н. Т. Л. Богданова 

 

Кір, краснуха, епідемічний паротит –  висококонтагіозні гострі вірусні захворювання, які можуть 

викликати серйозні ускладнення. Дуже велику небезпеку краснуха набуває при ураженні вагітної 

жінки, оскільки може призвести до переривання вагітності, тяжких вад розвитку плоду і, навіть 

внутрішньоутробної загибелі дитини. Паротит може бути етіологічною причиною розвитку таких 

серйозних наслідків, як тіреоідіт з функціональною недостатністю щитоподібної залози, хронічного 

панкреатиту та цукрового діабету, оофоритів у жінок та орхоепідидимітів у чоловіків з наступним 

безпліддям. Однак, цих ускладнень можна уникнути шляхом імунізації дитячого та дорослого 

населення, комплексною вакциною від кору, краснухи, паротиту [1,2]. Саме для захисту дітей і 

дорослих від цих  трьох потенційно небезпечних інфекцій створена комплексна вакцина, проте багато 

людей відмовляються, застерігаючись ускладнень. 

Мета. Проаналізувати статистичні дані щодо захворюваності, летальності, частоти ускладнень у дітей 

після імунізації комбінованою вакциною проти кору, краснухи і паротиту (КПК) та у дітей, які не 

були вакциновані. 

Матеріал та методи. Ретроспективний аналіз статистичних звітів про інфекційну захворюваність та 

вакцинацію; наявність поствакцинних реакцій та ускладнень;  медичні карти стаціонарних хворих 

(форма № 003/о), карти профілактичних щеплень, історії розвитку дитини Дитячої  поліклініки №3 м. 

Краматорськ .  

Аналіз результату. В ході дослідження було виявлено , що за 2018 рік на епідемічний паротит 

захворіло 7 дітей, з них імунізованими було 3, на кір захворіло 19 дітей, де вакцинованими було лише 

7, а на краснуху 2, які не були вакциновані. Вивчаючи медичні карти стаціонарних хворих (форма № 

003/о), була помітна велика різниця у тяжкості перебігу хвороби. У тих дітей, яким була введена 

вакцина він був менш тяжким, ніж у не вакцинованих дітей та ці інфекції не визвали серйозних 

ускладнень. За 2018 рік наявність поствакцинних реакцій не виявлено, бо перед щепленням дітям 

проводиться алергічна проба до вакцини КПК. Було також проаналізовано статистичні звіти 

вакцинації дітей у 2019 році. Виявлено, що на 2019 рік заплановано 1133 щеплень вакциною КПК, 

1823 ревакцинацій, з них було проведено за три місяці 206 вакцинацій та 322 ревакцинації.  

Висновок. Після аналізу даних  було доведено що вакцинація є надійнішим методом профілактики 

та захисту від інфекційних захворювань, тому що сприяє формуванню імунітету та не викликає 

тяжких поствакцинних ефектів.  

Список використаної літератури. 
1. Возіанова Ж. І.  Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: «Здоров'я»,2003. 

2. Інфекційні хвороби  (за ред. О. А. Голубовської). - Київ: ВСВ «Медицина» - 2018. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ВАРІАНТИ РОЗТАШУВАННЯ КОАРКТАЦІЇ АОРТИ 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. Д. С. Хапченкова 

 

Актуальність. Коарктація аорти (КоА) – вроджена мальформація аорти, що характеризується її 

звуженням в ділянці перешийка. Даний вид судинної аномалії відноситься до найбільш поширених в 

структурі вроджених вад серцево-судинної системи у дітей (6-10%) та займає друге місце серед 

причин розвитку критичних станів. 

Мета дослідження: визначити варіанти розташування коарктації аорти. 

Матеріал та методи. Огляд сучасної літератури. 

Результати дослідження. Першу класифікацію КоА запропонував L. Bonnet в 1903 році, основою 

послужило розташування звуження аорти щодо відкритої артеріальної протоки. Виділені 

інфантильний і дорослий варіанти вади, які згодом були перейменовані в предуктальну і 

постдуктальну форми. Анатомічно дуга аорти розподіляється на три сегменти: проксимальний, 

дистальний сегменти поперечної частини дуги і перешийок аорти. Предуктальна форма характерна 

для дитячого віку, з трьома анатомічними варіантами: I – локалізоване звуження, проксимальніше 

відкритої артеріальної протоки, II – гіпоплазія всього перешийка аорти від гирла лівої підключичної 

артерії, III – гіпоплазія перешийка та дуги аорти до гирла лівої загальної сонної артерії. Постдуктальна 

форма КоА характеризується локальним звуженням її просвіту, представленим діафрагмою з 

ексцентричним отвором. Юкстадуктальна КоА характеризується звуженням на рівні відкритої 

артеріальної протоки. 

Висновки. Знання варіантного розташування коарктації дає змогу визначити клінічну симптоматику 

вади та об′єм хірургічного втручання. 

 

 

Тіхова В. О. 

СЛОВА ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник – к. пед. н., доц. О. П. Шевченко 

 

Терміни, терміносистеми та термінологія є предметом аналізу багатьох вітчизняних та 

іноземних науковців. Але переважна кількість робіт, присвячених проблемам медичної термінології 

пов’язані з термінами латинського походження. Саме тому вивчення медичної термінології грецького 

походження, а також слів та частин слів грецького походження в медичній термінології набувають 

безперечної актуальності.  

Мета даної роботи – розглянути шляхи проникнення слів грецького походження в українську 

медичну термінологію, а також класифікацію термінів за семантичним значенням.  

Однією з причин широкого використання грецької мови у медичній термінології є наукові 

контакти вчених різних країн та необхідність використання єдиної термінології у дослідженнях. В 

медицині слова та словоелементи грецької мови використовуються переважно у назвах галузей 

медицини (кардіологія - κɑρδιά – серце + λόγος - вчення) – наука про будову серця та його 

захворювання), найменуваннях медичних інструментів та пристроїв, ліків та видів лікування 

(ендоскоп – εντο – усередині + σκοπεύω – дивитися, розглядати – пристрій, який досліджує стан 

порожніх органів), назвах частин організму (бронх - βρογχός), назвах хвороб (клептоманія – κλεπτώ – 

красти + μανια - манія). 
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Під час аналізу сучасної термінології з генетичної точки зору використовуються два шляхи 

утворення термінів: запозичення терміну повністю та запозичення лексичних, префіксальних або 

граматичних частин.    

В сучасній медичній мові існують слова, які не потребують спеціального тлумачення, а також 

є групи слів, які використовуються у метафоричному значенні. Важливого значення у даному випадку 

набуває визначення мотивації під час утворення терміну, яка, в свою чергу, допомагає зрозуміти сам 

термін, звернути увагу на відбір того чи іншого слова тощо. Серед таких виділяють наступні групи:  

1. Медичні терміни, які походять від назв тварин (заяча губа – λαγός – заєць + χείλι - губа); 

2. Медичні терміни, під час утворення яких використовувались міфологічні образи 

(гермафродитизм – Σρμής – Гермес + Αφροδίτη - Афродита); 

3. Медичні терміни, при утворенні яких використовувались слова, які означають рослини 

(дендрит – δέντρον - дерево); 

4. Терміни, при утворенні яких використовувались звичайні слова за принципом зовнішньої 

схожості (цестоїди – κεστός – розшитий пояс + -είδης - подібний); 

5. Терміни, під час утворення яких використовувались кольори (ціаноз – κύανος – темно-

синій).  

Усе вищевикладене дозволяє зробити висновок, що в українській медичній термінології існує 

велика кількість слів грецького походження, які представлені словами загальної та спеціальної 

(фахової) мови у прямому та переносному значенні. Знання цієї термінології сприяє кращому 

розумінню значення медичних термінів та єдності вчених, які спілкуються різними мовами.  

Використана література: 

1. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высшая школа, 

1987. – 105 с. 

2. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и 

терминоэлементов. – М.: Наука, 1982. – 152 с. 

 

 

Угрин А. А. 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНОСТІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ У 

ВІННИЦЬКІЙ ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ КРІЗЬ ПРИЗМУ МОРФОЛОГІЇ  

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

м. Вінниця, Україна 

кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. А. О. Гаврилюк 

наук. керівник – асист. С. В. Струц  

 

Актуальність: Рак шийки матки є одним з найнебезпечнішим злоякісним захворювань жіночих 

статевих органів. За поширеністю він займає четверте місце у світі. Щорічно у 7500 українських жінок 

діагностують дане онкологічне захворювання, серед яких 2500 помирають.  

Мета: Проаналізувати епідеміологічні особливості поширеності плоскоклітинного раку і 

аденокарциноми шийки матки, морфологічну структуру різних гістологічних його типів та порівняти 

статистичні дані канцер-реєстру за 2018 рік у Львівський та Вінницькій областях. 

Матеріал та методи: Проведено ретроспективний аналіз статистичних даних по формі С53 обласних 

клінічних онкодиспансерів за 2018 рік у Львівській та Вінницькій областях. Використано 

епідеміологічний, бібліографічний, статистичний методи та аналітичний синтез. 

Результати: Протягом 2018 року було виявлено 186 випадків раку шийки матки у Львівській та 154 

випадки у Вінницькій областях. У Львівській області плоскоклітинний рак виявляється у 75,4% 

хворих, аденокарцинома - у 14,2%, недиференційований рак у 10,4%. Найчастіше захворювання 

проявляється у жінок віком 50-59 років – 37,6%. Переважно дану патологію діагностують уже на І 

стадії 60,8%, на ІІ – 23,1%, ІІІ – 13,4%, ІV – 2.7%. У Вінницькій області плоскоклітинний рак 

діагностовано у 87,7% хворих, аденокарциному - у 9,7%, недиференційований рак - у 2,5%. 
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Переважно хворіють жінки віком від 40 до 49 років – 27,9%. Найчастіше рак шийки матки було 

діагностовано на ІІ стадії – 46,5%, далі на І – 43,8%, на ІІІ – 6,2%, ІV – 3%.  

Найчастішою морфологічною формою є плоскоклітинний рак, що розвивається з плоского епітелію 

шийки матки. Враховуючи ступінь диференціації атипових епітеліальних клітин розрізняють 

зроговілий та незроговілий плоскоклітинний рак. Характерною відмінністю плоскоклітинного раку зі 

зроговінням епітелію є утворення гранул кератину у клітинах пухлини та формування рогових мас 

концентричної структури, які називаються «перлини раку». Аденокарцинома шийки матки 

зустрічається набагото рідше. Вона локалізуються переважно в цервікальному каналі та розвивається 

з резервних клітин, що знаходяться під циліндричним епітелієм. Зазвичай даний вид злоякісного 

новоутворення має несприятливий прогноз, що пов’язаний з переважним виявленням пухлини на 

пізніх стадіях. 

Висновки: Згідно зі статистичними даними за 2018 рік у Львівській та Вінницьких областях 

найчастіше було діагностовано плоскоклітинний рак на І або ІІ стадії у жінок віком від 40 до 59 років.  
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Актуальність дослідження: У сучасному світі актуальною є проблема тривожності, недосипання, 

нестійкості до стресу. Недотримання режиму дня призводить до різних станів, в яких людям стає 

складніше вчитися, працювати [1, 2]. Численними дослідженнями доведено, що режим дня, 

побудований з урахуванням біологічних циркадних ритмів, є запорукою здоров'я. Основна функція 

мелатоніну полягає в участі у внутрішньодобовій ритміці і регуляції циклу «сон-неспання» [3, 4]. 

Згідно з цим циклом, організм в різний час доби знаходиться в певних станах. Вранці, коли активна 

симпатоадреналова система, людина знаходиться в стані неспання, вона уважна, зосереджена, готова 

сприймати нову інформацію, мислити, аналізувати. Вночі симпатоадреналова система пригнічується 

мелатоніном, відбувається розслаблення організму, відновлення, обробка інформації, яку людина 

сприйняла в денний час доби [5]. Тому тільки при грамотному плануванні свого режиму можна 

розраховувати на антистресову стійкість організму, підвищення якості життя і продуктивності [6]. 

Мета дослідження: спираючись на раніше проведені дослідження, проаналізувати залежність 

продуктивності людини від дії постійного навколишнього освітлення, а також визначити ступінь 

впливу вироблення мелатоніну на когнітивні здібності. 

Матеріал і методи: в ході дослідження був використаний експеримент «Фізіологічна дія світла» 

[Foster, Hankins, 2002; Fu et al., 2005; Hannibal, 2006]. В ньому було показано, що при постійному 

освіленні знижується не тільки світлочутливість фоторецепторів. До добре документованих у людини 

фізіологічних реакцій на світло відносяться зниження секреції мелатоніну, зрушення фази і 

синхронізація добових ритмів, підвищення рівня неспання, зіничний рефлекс  [Cajochen, 2007]. Ці 

відомі реакції використовують, щоб протестувати фізіологічне значення того чи іншого параметра 

світлового впливу, наприклад, спектрального складу світлового стимулу. 

Результати: зоровим фоторецепторам людини в різній мірі притаманні ритмічні циркадні зміни 

світлочутливості, які вимірюються електро-ретинографічним способом: у колбочок вони виражені, а 

у паличок - ні. При цьому світлочутливість поступово знижується в умовах режиму постійного 

освітлення [Van Someren, Nagtegaal, 2007]. З іншого боку ступінь активації рецепторного апарату ока 

впливає на концентрації мелатоніну у крові. Зменшення вироблення мелатоніну призводить до 
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дисбалансу біологічних ритмів всередині організму. Наслідком цього є зниження працездатності, 

підвищення втомлюваності, погіршення настрою, схильність до помилок. 

Висновок: в результаті проведеного дослідження установлено, що недостатня кількість гормону 

мелатоніну в організмі людини може призвести до порушення  циркадних ритмів «сон-неспання», що 

в свою чергу суттєво позначається на продуктивності роботи і навчання, а також якості життя. 
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Актуальність. Пролапс тазових органів (ПТО) - синдром опущення тазового дна і органів малого 

тазу ізольовано або в поєднанні, який вкрай негативно відбивається на якості життя пацієнток. 

Поширеність нетримання сечі у жінок в країнах східної півкулі становить 20%, в Англії - 29%, в США 

- 37%. Етіологія захворювання має багатофакторну природу, найбільш значущими є родова травма 

(52,2%), важка фізична праця (18,7%), гормональні порушення (8,9%). Виявлено поєднання 

симптомів нетримання сечі з опущеними і випаданням статевих органів в 75% випадків. Згідно зі 

світовими даними від 2,9 до 53% жінок відзначають ті чи інші прояви ПТО. До 47% хворих пролапсом 

тазових органів - це жінки працездатного віку. У більшості випадків ПТО протікає практично 

безсимптомно, що свідчить про його більшу поширеность в популяції. Однак при наявності 

симптомів ПТО кожна 5-та жінка має ризик бути прооперованою до 80 років з приводу ПТО або 

нетримання сечі. 

Мета. На підставі огляду літератури вивчити роль порушення підтримуючого і фіксуючого апарату 

тазового дна в патогенезі пролапсу тазових органів. 

Методи дослідження. Ретроспективний аналіз вітчизняної та світової літератури. 

Результати. Було встановлено, що підтримуючий апарат тазового дна представлений трьома рівнями. 

Перший рівень являє собою комплекс кардинально-маткових зв'язок і пубоцервікальної фасції, що 

забезпечує прикріплення шийки матки і склепінь піхви до крижів і бічних стінок таза. 

 Другий рівень представлений фасцією сухожильної дуги таза, перівезікальною і пері уретральною 

фасцією, пубоуретральними і уретротазовими зв'язками, ректовагінальної фасції, що покриває м'яз-

леватор ануса, і забезпечує підтримку середній частині піхви. 

Третій рівень включає зовнішню уретральную зв'язку, сечостатеву діафрагму і тіло промежини, які 

створюють опору нижній частині піхви.  

Були встановлені фактори ризику розвитку ПТО. Були вивчені види пролапсу в залежності від 

порушення підтримки того чи іншого компонента тазового дна. Була вивчена сучасна класифікація 

ПТО. 

Висновок. Патогенез ПТО є порушенням балансу на будь-якому рівні підтримки тазових органів під 

впливом певних, провокуючих, стимулюючих і декомпенсуюсих факторів ризику розвитку даної 

патології. 
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Актуальність: В маріупольському пренатальному центрі станом на 2018 рік зареєстровано 16 

переривань вагітності у наслідок патології плода та 31 випадок народження дітей с патологіями. Крім 

того, у першому кварталі 2019 року вже зафіксовано 9 випадків переривань вагітності (терміном 20 

тижнів), що пояснюються вродженими вадами розвитку. 

Встановлено, що вроджені вади розвитку (ВВР) у 20-ти відсотках випадків зумовлені порушенням 

генетичного апарату клітини, ще у 20-ти - порушеннями реалізації генетичної інформації під час 

ембріонального розвитку під впливом шкідливих чинників довкілля, а у більшості - 60-ти % - 

поєднанням генетичних дефектів і негативного впливу певних факторів довкілля. Найуразливішим 

періодом формування ВВР є 15-60-та доба після зачаття. За статистикою на 100 дітей народжується 

3-17 малюків з вадами розвитку. Серед пренатальних смертей – у 18-ти відсотках випадків 

реєструються вади розвитку. 

Мета: проаналізувати дані наукової літератури щодо впливу тератогенних факторів на ембріогенез і 

стадії розвитку плодів. 

Матеріал та методи дослідження. Аналіз окремої вітчизняної та світової наукової літератури за 

темою дослідження. 

Результати. Встановлено, що тератогенез – виникнення певних каліцтв в результаті спадкових змін, 

викликаних шкідливими факторами в період внутрішньоутробного розвитку. Найлегші за формою 

вади розвитку називають аномаліями, а найважчі – потворністю. Найпоширеніші патології – пахова 

і пупкова грижі, дисплазія тазостегнового (кульшового) суглоба, заяча губа, вовча паща, полідактилія, 

вроджений порок серця і ін.  

Дія тератогенних факторів (тератогенів) особливо небезпечна в критичні періоди індивідуального 

розвитку (періоди включення і перемикання генів і, як наслідок, зміни обміну речовин).  

Тератогенні фактори можуть бути ендогенними і екзогенними. 

До тератогенних чинників, зокрема, відносять інфекційні та інвазійні захворювання, метаболічні 

розлади материнського організму, радіацію, певні медичні препарати тощо. Як наслідок, 

тератогени поділяють на біологічні, фізичні та хімічні. В останній час, особливу увагу серед 

хімічних тератогенів інтенсивному дослідженню підлягають медичні препарати. За цією дією їх 

класифікують на встановлені групи.  
Висновок. Аналіз наукової літератури з обраної теми дозволяє стверджувати наступне. Сучасність 

характеризується появою все нових хімічних, в т.ч. медичних препаратів, які потрібно досліджувати 

і на тератогенність. Звертати увагу на профілактику і новітні методи діагностування ВВР. Якщо 

прогноз щодо можливості певних вад розвитку плоду є вірогідним, то в таких випадках показано 

переривання вагітності. Якщо ж плід народжується життєздатним, показане хірургічне лікування та 

консультації дитячих лікарів.  
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Науковий інтерес до кави зростає в міру того, як з'являються нові роботи, що підтверджують 

її позитивний вплив на здоров'я людини. Хоча довгий час назвати каву корисним продуктом мало хто 

наважувався. Алкалоїд кофеїн, який міститься в каві, чинить стимулюючу дію на серцево-судинну і 

нервову системи, а при тривалому застосуванні може викликати і залежність. Тому кава збуджує 

організм і підвищує кров'яний тиск. Як наслідок, з’являється безсоння, а у гіпертоніків збільшується 

ризик інсульту.  

Сьогодні вчені з різних країн провели вже понад 19 тисяч досліджень корисних і небезпечних 

властивостей кави. Одне з останніх, в серпні 2017 року, проводилось спільно з Оксфордським 
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університетом, Імперським коледжем Лондона й Міжнародним агентством з вивчення раку (IARC) в 

рамках масштабного дослідження EPIC пов’язане з дослідженням впливу кави на тривалість життя. 

Воно охопило 521 330 осіб у віці від 35 років, які проживають в десяти країнах Європи. Добровольці 

були залучені до участі в 1992-2000 рр. і на протязі в середньому 16,4 років регулярно заповнювали 

опитувальні анкети, присвячені їхньому харчуванню. Крім цього були задіяні й результати 

біохімічних тестів. До кінця дослідження від різних причин померло близько 41 693 людей. Кінцевим 

результатом стала наявність зворотного зв'язку між вживанням кави і захворюваннями печінки й 

органів травлення, самогубством у чоловіків, випадками раку у жінок. У тих, хто випивав по три 

філіжанки кави в день та більше, ризик смерті від всіх причин був нижче, ніж у людей, які не пили 

кави зовсім. Тому вчені прийшли до висновку, що вживання кави пов'язане зі зменшенням ризику 

смерті від різних причин. І це співвідношення не змінювалося в залежності від країни. 

В каві міститься речовина – «кафестол», він збільшує секрецію інсуліну в клітинах 

підшлункової залози, таким чином збільшується поглинання глюкози в м'язових клітинах, що є 

механізмом дії антидіабетичних препаратів. У вересні 2017 р. вчені хотіли подивитися, чи допоможе 

кафестол запобігти (або хоча б відстрочити) виникнення діабету 2-го типу у піддослідних мишей. І 

дійсно, щоденне споживання кафестолу може затримати початок діабету другого типу у піддослідних 

мишей, а, ймовірно, такий же ефект буде спостерігатися й у людей. А це означає, що кафестол є 

кандидатом на розробку препаратів для лікування або профілактики цього захворювання у людей. 

Доречі, раніше вчені вже з'ясували, що помірне споживання кави запобігає ризику виникнення 

хвороби Паркінсона (кофеїн здатний запобігати виникненню нейрофібрилярних клубків і амілоїдних 

бляшок в людському мозку).  

Сьогодні кава займає друге місце по вживанню серед усіх напоїв після води. Щодня 

випивається близько 2,25 мільярда філіжанок цього напою. Кава являє собою складну суміш хімічних 

речовин, що містяться в кавовому зерні, і її вплив на наш організм ще не повністю досліджено. Але 

все ж на даний момент можна стверджувати, що помірне й регулярне вживання кави здоровими 

людьми або не заподіює шкоди, або навіть є корисним. 

 

 

Ульянцева В. М, Кондрашева У. О. 

РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ВІТАМІНІВ В ПРОФІЛАКТИЦІ Й ЛІКУВАННІ РАКУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник – асист. С. Ю. Старостенко 

 

Дана робота присвячена застосуванню вітамінних комплексів в клінічній практиці з метою 

профілактики й лікування ракових захворювань. В роботі описані дослідження із застосуванням 

високих доз вітамінних препаратів в якості інгібіторів вільнорадикального окислення (ВРО), оскільки 

рак – це захворювання, в основі якого лежить механізм ВРО, що ушкоджує геномну ДНК. Отже, 

зростає інтерес до потенційного захисного антиоксидантного ефекту вітамінів.  

Активні форми кисню (АФК) є побічними продуктами нормального клітинного метаболізму, 

але їх рівні можуть помітно зростати під час запалення чи впливу певних екзогенних факторів, таких 

як: іонізуюче випромінювання, тютюновий дим та лікарські препарати (ацетамінофен). 

Антиоксиданти допомагають захистити клітини від ушкодження АФК, але поширеність АФК в 

порівнянні з доступними захисними антиоксидантами призводить до окислювального стресу. 

Окислювальний збиток, викликаний АФК, може призводити до мутацій ДНК і зміненим 

метаболічним шляхам, які пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку.  

Було проведено багато спостережних досліджень, в тому числі досліджень з випадковим 

контролем, для вивчення того, чи пов'язано використання антиоксидантних вітамінів зі зменшеним 

ризиком розвитку раку у людей. Також були проведені рандомізовані контрольовані клінічні 

випробування, в яких були відсутні більшість упередженостей, що обмежують надійність досліджень. 
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Таким чином, вони вважаються найбільш сильними й надійними доказами користі і / або шкоди 

досліджуваних препаратів. На сьогоднішній день у всьому світі було проведено дев'ять таких 

досліджень антиоксидантних вітамінних препаратів для профілактики й лікування раку: 5 – у США, 

1 – міжнародне, 1 – у Китаї, 1 – у Франціїї, 1 – у Фінляндії. Усі вони були схожі за переліком 

використаних вітамінних препаратів (Vit C, Vit D, Vit A, Vit E). Для проведення досліджень обиралися 

люди різних вікових категорій (від 18 до 65 років), статі, професій, із наявністью/відсутністью 

серцево-судинних захворювань чи шкідливих звичок.  

В цілому, ці дев'ять рандомізованих контрольованих клінічних випробувань не показали 

доказів того, що антиоксидантні вітамінні препарати корисні при профілактиці та лікуванні раку. 

Крім того, систематичний огляд наявних доказів щодо використання вітамінних і мінеральних 

препаратів для профілактики хронічних захворювань, включаючи рак, що проводяться для Цільовий 

групи по профілактичних послугах Сполучених Штатів (USPSTF), також не знайшов чітких доказів 

користі у профілактиці раку. 

Можливо, що відсутність користі в клінічних дослідженнях можна пояснити відмінностями в 

ефектах тестованих антиоксидантів, коли вони споживаються у вигляді очищених хімічних речовин, 

як препарати, на відміну від того, коли вони споживаються з їжею й містять складні суміші не тільки 

антиоксидантних, а й інших вітамінів. 

 

 

Федоренко П. С. 

ДІАМЕТР ЗАГАЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ (ЗЖП) У ЛЮДИНИ БЕЗ ПАТОЛОГІЇ 

БІЛЛІАРНОЇ СИСТЕМИ, ТА ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – асист. О. О. Іванченко 

 

Актуальність. Жовчокам’яна хвороба (ЖКХ) досить поширена у країнах з західним стилем життя 

(Європа, США, Україна): ця хвороба була зареєстрована з частотою ~ 10 15%. У вітчизняній 

анатомічній та хірургічній літературі не вказуєтеся діаметр ЗЖП, його взаємозв'язок з віком та полом, 

та проведеною холецистєктомією. У вітчизняній та хірургічній літературі та «стандартах»  не 

вказуєтеся діагностична роль такого показника, як «діаметр ЗЖП» в діагностиці патології білліарної 

системи, наприклад: ЖКХ, холедохолітіаз.   

Мета. На підставі огляду наукової періодики відповісти на ряд питань: 1. діаметр спільної жовчної 

протоки у людей без патології гепатобіліарної системи; 2. залежність діаметра спільної жовчної 

протоки від біологічної статті та віку; 3. можливість розширення спільної жовчної протоки після 

холецистектомії; 4. з’ясувати клінічну роль вимірювання діаметру спільної жовчної протоки  

Методи дослідження. Ретроспективний аналіз вітчизняної та світової літератури використовуючи 

бази даних наукової періодики.  

Результати. У процесі аналізу отриманої інформації було встановлено, що різні автори наводять різні 

градації диаметра ЗЖП. Отриманні данні були систематизовані. Діаметр спільної жовчної протоки 

залежить від віку та статті, однак отриманні данні відрізняються в різних дослідженнях. Зміна  

діаметру ЗЖП після холецистєктомії – дискусійне питання; аналіз результатів досліджень не зміг 

підтвердити розповсюдженими думки про те, що діаметр загальної жовчної протоки збільшується 

після холецистектомії.  

Висновок. Діаметр ЗЖП напевно залежить від приналежності людини до даної етнічної групи. 

Диференціальна діагностика при УЗД більше опиратися на форму, ніж на "дійсний" або 

"визначаємий" діаметр, оскільки точне вимірювання біологічних структур залежить від багатьох 

змінних і ряду анатомічних чинників. 
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м. Маріуполь, Україна 
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Однією з найважливіших особливостей діагностики більшості захворювань є необхідність визначити 

первинний чинник порушення стану здоров’я людини на підставі всієї сукупності симптомів, що 

спостерігаються. Вирішення подібних завдань є типовою метою застосування сучасних методів 

статистичних досліджень “Data Mining”. Набутий досвід практичного застосування методів “Data 

Mining” засвідчив високу ефективність та інформативність методу «дерев» класифікації та регресії 

(ДКР). В наданій роботі, з використанням методу ДКР досліджували можливі взаємні зв'язки 

захворювань наступних систем організму: нервової; сечової; кровотворної; ендокринної; травлення; 

зорової; слухової; репродуктивної.  

З застосуванням традиційного методу багатофакторних регресійних моделей було побудовано 

діаграми розсіювання, які засвідчили, що в більшості випадків отримані результати не надають 

можливості зробити математично обґрунтовані висновки, щодо існування або відсутності 

відповідних впливів, внаслідок розташування переважаючої кількості експериментальних точок за 

межами встановленої 95% довірчої області. Крім того, характерними є також діаграми що вказують 

на відсутність будь-якого зв’язку між двома факторами, внаслідок практично «горизонтальної» 

орієнтації розрахованої лінії тренду та низьких значень коефіцієнту детермінації (R2<0, 0013). З 

урахуванням отриманих результатів, методом ДКР було побудовано відповідні дендрограми з метою 

характеризувати можливі зв’язки  кожного з вказаних різновидів захворювань з усіма іншими 

патологіями. Було встановлено, зокрема, що схильність до захворювань крові, з ймовірністю ≥95 %, 

залежить від схильності до ендокринних та урологічних захворювань. При цьому, патології 

ендокринної системи здійснюють вирішальний, безпосередній, посилюючий вплив. Цей факт було 

підтверджено результатами традиційного регресійного аналізу у вигляді відповідної діаграми 

розсіювання: головні статистичні показники становлять:α<<0,05 та R20,6195. Схильність до 

урологічних захворювань, вливає тільки за умов зменшеної ймовірності ендокринних патологій. 

Проте, вплив стану ендокринної системи на схильність до захворювань крові, знову стає вирішальним 

в умовах зменшеної ймовірності урологічних захворювань. Отримані результати добре узгоджуються 

з даними літературних джерел та клінічної практики. В якості додаткового підтвердження високих 

адекватності та ефективності застосування методу ДКР до аналізу медичних даних слід наголосити 

на результатах досліджень зв’язків патологій генетичного та травматичного походження з іншими 

різновидами захворювань. Отримані результати засвідчили відсутність впливу будь яких досліджених 

набутих людиною захворювань на ці  патології, що цілком узгоджується з визначенням, як таких що 

обумовлені виключно діями факторів, відповідно, спадкового та зовнішнього характеру.   
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Актуальність. В сучасних лікарських засобах часто використовуються екстракти та ефірні олії 

рослин. Лідером серед них є аптечна ромашка. Висушені суцвіття, ефірні олії та препарати на її основі 

найчастіше використовують в стоматології, гастроентерології, гінекології та отоларингології. 

Біологічно активні речовини ромашки проявляють болезаспокійливі, потогінні, протизапальні, 

спазмолітичні, антисептичні, седативні властивості. 

Мета роботи. Проаналізувати дані з різних наукових джерел щодо дії хімічних речовин ромашки 

аптечної. Визначити ті, що зумовлюють найбільший лікувальний ефект. 

Матеріал та методи. Критичний аналіз наукових видань та літератури. 

Результати дослідження. Згідно опрацьованого матеріалу, хімічний склад квіток ромашки 

наступний: ефірна олія ромашки (до 2%), терпени, терпеноїди, органічні кислоти та флавоноїди. 

Серед виявлених близько 150 вторинних речовин проміжного метаболізму, слід виокремити 

терпеноїди (28шт.), фенольні сполуки, флавоноїди (36 шт.). Найважливішими з них є: хамазулен (1,4-

диметил-7-етилазулен) – має високу антиоксидантну, спазмолітичну та протизапальну дію; a-

Бісаболол з його оксидами і матрицин – мають антисептичні та протизапальні властивості. Фенольні 

сполуки: апігенін та глікозидна форма апігенін-7-O-глікозид – має протизапальну, седативну, 

протипухлинну, антисептичну дію. Органічні кислоти (аскорбінова, ізовалеріанова, саліцилову, 

каприлова) – мають антиоксидантні, протизапальні, протиалергійні властивості. 

Дослідженнями доведено, що ефірні олії, терпеноїди і флавоноїди ромашки здатні діяти в дермі, а не 

тільки в поверхневих шарах епідермісу. Саме тому, доречно використовувати цю рослину та ліки на 

її основі як місцевий протизапальний засіб. Протизапальна властивість проявляється завдяки 

інгібуванню вивільнення простагландину Е2 в результаті процесу пригнічення циклооксигенази- 2. 

Висновки. Ромашка аптечна має дійсно ряд важливих лікувальних властивостей, завдяки вмісту 

флавоноїдів, ефірної олії, терпенів та терпеноїдів, органічних кислот. Ефективним є використання 

ромашки як окремого лікарського засобу, так і у складі медичних препаратів для зовнішнього та 

внутрішнього прийому. 
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кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою – д. мед. н. С. В. Татарко 

наук. керівник – асист. Ю. О. Ченцова 

 

Актуальність теми. В Україні понад два мільйони громадян потребують лікування препаратами на 

основі канабісу. Це – хворі на епілепсією, онкохворі, паліативні пацієнти тощо. Щодня вони 

страждають від неможливості використання ефективних лікарських засобів. Однак канабіс допомогає 

у боротьбі із раком та з багатьма іншими невиліковними  захворюваннями. У той же час полегшує 

симптоми, традиційного лікування раку. 

Мета. Розповісти про можливості у лікуванні онкологічних захворювань. 

Матеріал та методи. Група іспанських вчених на чолі з Мануелем Гусманом дослідила чи можна 

зупинити прогрес багатоформной гліобластоми, відрізавши її від кровопостачання за допомогою 

медичного канабісу. Глиобластоми важко піддаються лікуванню, бо часто не реагують на звичайне 

лікування раку. Вчені знали, що використання медичної марихуани блокує зростання кровоносних 

судин у мишей, але чи відбудеться те ж і у людини? Результати виправдалися. Активність генів, 

асоційованих з ростом кровоносних судин у пухлині, виробляючи фактор росту ендотелію судин або 

VEGF, була значно знижена. Канабіойди зупиняють виробництво VGEF, виробляючи з'єднання 

керамід, яке управляє гибеллю клітин. Завдяки цим результатам онкохворі користуються медичною 

марихуаною як альтернативним методом лікування раку, який також допомагає відновити апетит. 

Променева і хіміотерапія впливають на сприйняття хворим запаху і смаку. Каннабинола - основний 

інгредієнт каннабіса, підтвердил спроможність підвищувати апетит у хворих. Ще одна важлива 
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перевага медичної марихуани - вона допомагає зменшити біль. Методи лікування, які 

використовуються при раку, часто неприємні. Прийом медичної марихуани може допомогти 

полегшити біль. 

Крістіна Санчес, молодий біолог з Мадридського університету, досліджувала клітинний метаболізм. 

Вивчаючи клітини раку мозку, які ростуть швидше нормальних клітинних ліній, вона виявила, що 

ракові клітини вмирають, коли піддаються впливу тетрагидроканнабинола (ТГК) - основної 

психоактивної речовини. Так замість нової інформації про функції клітин, вчена натрапила на 

антиракові властивості ТГК. У 1998 році вона опублікувала в одному з європейських журналів з 

біохімії статтю, що тетрагідроканнабінол «викликає апоптоз в клітинах гліоми C6» і так звані 

канабіноїди - не тільки діють на симптоми раку, а ще мають протипухлинну дію. 

Висновки. Проаналізувавши ці дослідження, можна сказати що канабіс є гарним помічником в 

лікуванні онкології та відмінно допомагає боротися з наслідками променевої та хіміотерапії і 

багатьом хворим просто необхідний. Ще один з плюсів вибору таких препаратів - це їх дешевизна і 

натуральність, в порівнянні з дорогими препаратами хімічної складової. Саме тому розвинені країни 

Європи використовують канабіойдні пріпарати при лікуванні. 

 

 

Хмеленко О. О. 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ДОНОРСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін № 3 

в.о. зав. кафедрою – доц. О. М. Сидоренко 

наук. керівник – О. В. Петренко  

 

Актуальність. Людський організм не досконалий. При багатьох хворобах виникає необхідність у 

донорстві: травми, опіки, важкі пологи, онкозахворювання, гемофілія, проведення операцій.  

Мета дослідження: розглянути основні проблеми донорства та шляхи їх вирішення в сучасних 

реаліях медицини України. 

Матеріал і методи. Критичний аналіз вітчизняної наукової літератури та медичних досліджень за 

останні роки. Підчас дослідження було використано такі інформаційні джерела: МОЗ України № від 

05062017, ВООЗ № 279. 

Результати досліджень. За статистикою переливання крові або її компонентів раз в житті потрібно 

кожній третій людині. Щоб закрити ці потреби і не відчувати проблем, на 1000 чоловік має припадати 

не менше 40 донорів, – так вважає Всесвітня організація охорони здоров'я. Однак в Україні цей 

показник не дотягує і до половини: на кожну тисячу українців припадає всього 18 донорів. Серед всіх 

донорів України 8% – платні донори. Вони отримують 160 грн. за 1 літр крові. При тому, що за один 

раз один донор може здати не більше 450 мл. Інші – це безкоштовні донори, і 40% з них, як 

зазначалося вище, – одноразові, як правило, родичі або ті, кого знаходять родичі хворого. І хоча у нас 

всі донори здають свою кров безкоштовно, її перевірка потребує значних затрат. У будь-якій країні 

одним з ключових питань охорони здоров'я залишається якість та безпеку донорської крові та її 

компонентів. На сьогодні в Україні загострилася проблема інфекційної безпеки компонентів 

донорської крові і виготовлених з неї препаратів. Наприклад, серед осіб, які виявили бажання стати 

донорами, загальне число ВІЛ-інфікованих осіб в 2017 р. склало більше 1000 чоловік. Така ситуація 

вимагає додаткових заходів для забезпечення інфекційної безпеки донорської крові. І це питання є 

найважливішим, адже перевірка донорської крові в Україні не відповідає європейським стандартам. 

В цілому ми маємо багто проблем служби крові: немає обміну ні кров'ю, ні компонентами крові; немає 

спеціалізованого транспорту для доставки крові, ні інформації про запаси; ні навіть обміну 

інформацією про те, чи може людина з іногородньої пропискою здати кров. 

Для вирішення цих проблем пропонуються наступні способи підтримки руху донорства: 1) зібрати 

групу швидкого донорського реагування; 2) стати "адвокатом" донорського руху; 3) поширювати 

інформацію, ділитися статтями на тему донорства, та ін. 
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Висновок. Найбільша проблема в нашій державі взагалі, і служби збору донорської крові зокрема – 

це корупція. Також велика проблема – відсутність системи, стратегії, статистики та даних у вільному 

доступі. Вважаємо, що повинна існувати національна служба крові, повинна бути автоматизація та 

уніфікація всіх процесів; відкрита статистика, і не повинно бути планів з донорства.  
 

 

Царюк А. О. 

АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра медичної інформатики №2 

зав. кафедрою – Л. П. Суховірська 

наук. керівник – асист. О. В. Мироненко 

 

Вчені-дослідники з Університету Мельбурна опублікували в серпні 2017 року у The Medical 

Journal of Australia (MJA) статтю «Тривимірний друк у медицині». Автори описали інноваційні 

зрушення в технології 3D-друку, які вже в найближчому майбутньому змінять медицину у таких 

напрямках, як індивідуальне протезування, друк органів для навчання та репетицій операцій, 3D-друк 

людських органів та їх фрагментів, фармакологія. 

Адитивна технологія, за допомогою якої можна друкувати людські органи чи їх частини, у 

науковому світі отримала назву «біодрук». Сучасні науковці вже використовують 3D-технології для 

створення «органоїдів», що імітують органи людини у зменшеному масштабі і можуть 

використовуватися для досліджень. Для конструювання «органоїдів» використовують стовбурові 

клітини, які можна стимулювати для перетворення на функціональну одиницю конкретного органу 

(нирки або печінки). Такий «біодрук» включає використання піпетки з комп’ютерним управлінням, 

яка обробляє культури клітин у спеціальному розчині, багатому поживними речовинами. Потім 

друкує їх у шарі гелю (без нього клітини перетворюються на драглисту рідину). Досі вченим 

вдавалося роздруковувати тільки дуже тонкі шари живої тканини (до 200 мкм). За більшої товщини 

тканина починала гинути, оскільки поживні речовини і кисень не можуть проникнути на таку глибину 

без наявності кровоносних судин. 

Незважаючи на недосконалість технології «біодруку», вже є кілька успішних прикладів її 

застосування. Зокрема іспанська компанія BioDan Group розробила технологію друку шкіри на 3D-

біопринтері. У чотирьох картриджах принтера — плазма крові, фібробласти, хлорид кальцію і 

кератиноцити. У результаті виходить матриця шарів на основі гідрогелю, що підтримує живі клітини. 

Після певного часу дозрівання в лабораторії ця надрукована тканина може бути готовою до 

пересадки. 

Поки світ вчиться друкувати людські органи для пересадки, в Україні застосування 3D-друку 

для потреб медицини досі залишається сферою наукової фантастики. Тільки окремі приватні клініки 

використовують адитивні технології в стоматології, ортопедії та протезуванні. Одним з найвідоміших 

і найуспішніших стартапів останніх років, який займається інтеграцією адитивних технологій в 

українську медицину є студія 3D-друку Bila Muraha, заснована Віктором та Надією Бакланами. За 

допомогою технології 3D-друку вони створюють декоративні кавери для протезів, біонічні 

(роботизовані) протези та друкують 3D-моделі частини тіла, органи та пухлини на основі медичних 

даних пацієнта, тим самим даючи лікарям можливість підготуватися до майбутньої операції і 

врахувати потенційні ризики. 

Можливо в Україні в масова інтеграція адитивних технологій в медицину відбуватиметься 

довше, ніж в Європі та Америці, але вона вже розпочалася і активно розвивається. 
 

 

Царюк А. О. 

ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД КАЛЕНДУЛИ  
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Актуальність. У сучасній медицині широко використовуються лікарські рослини. Одним із лідерів 

по частоті використання є Календула. Препарати на її основі найбільше використовуються в 

гінекології, косметології, проктології та дієтології. Оскільки суцвіття календули та лікарські 

препарати на їх основі володіють широким спектром дій, вони використовуються при 

дерматологічних захворюваннях і виразках, нервових розладах, а також входять до складу майже 200 

косметичних засобів. 

Мета роботи. Дослідити, шляхом аналізу різних наукових джерел, хімічний склад та лікувальну 

здатність біологічно активних речовин календули.  

Матеріал та методи. Критичний аналіз наукової літератури. 

Результати дослідження. Квітки календули містять біля 4% каротиноїдів (β-,γ-,δ- каротини, лютеїн 

(С40Н56О2), флавоксантин (С40Н56О3), лікопін (С40Н56) інші), до 2,5% дубильних речовин та слизу, біля 

3,5% смол та інуліну, флавоноїди (найпоширенішим є ізорамнетин (С16Н12О7) та його похідні), до 

0,22% ефірної олії, органічні кислоти (яблучну, саліцилову, пентадецилову), мaкроелементи (K, Mg, 

Ca, Fe), мікроелементи (Al, Co, Zn, Mo, Cu, Cr, Ni). Тритерпенові глікозиди, що представлені 

спиртами, олеановою кислотою та відповідно їх естерами, містяться в усіх органах цієї рослини. Вони 

проявляють протизапальну активність та нейротропну здатність. Окремі сполуки з числа 

тритерпенових глікозидів – сильну цитостатичну дію в культурах клітин раку товстої кишки, лейкемії 

та меланоми. 

Експериментальні дослідження показали, що календула лікарська має ангіогенну та фібропластичну 

дію, яка позначається на проліферативних етапах процесу загоєння рани. Екстракти календули мають 

радіопротекторну дію, основу якої становлять антиоксидантні механізми. Водний витяг календули 

виявляє селективну дозозалежну цитостатичну дію проти ракових клітин in vitro. Також було 

доведено, що календула виявляє противірусну активність, прискорює регенерацію, захищає від появи 

грубого колоїду на місці пошкодження, стимулює секреторну діяльність печінки і жовчної системи, 

знімає спазм, знижує тиск. 

Висновок. Завдяки своєму хімічному складу, календула має бактерицидну, протизапальну, 

ранозагоювальну, гіпотензивну, спазмолітичну, седативну дію. Тому, використання цієї рослини є 

доцільним не лише в народній медицині, а й в традиційній – в складі лікувальних препаратів.  
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У кожній мові функціонують сотні тисяч медичних термінів. Щорічно арсенал медичної 

лексики поповнюється сотнями нових найменувань. Англійська мова займає провідну позицію в 

утворенні нової  медичної термінології, тому що більш ніж 60% інформації з різних областей 

медицини публікується англійською мовою. Особливо великий приріст назв нових методів 

діагностики та лікування хворих спостерігається у кардіології. 

Мета даної роботи – розглянути особливості морфологічних способів словотворення 

кардіологічної термінології в англійській мові.  

Кардіологія – одна з найважливіших областей медицини, яка займається вивченням серцево-

судинної системи організму людини. В основі семантики терміну – грецькі коріння: «кардіо» - серце, 
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«логос» - наука, вивчення. Саме тому найбільш продуктивним префіксом в досліджуваній 

терміносистемі є префікс «cardio-». Наприклад: cardioacceleration, cardioactive, cardioangiography, 

cardiocentesis, cardiodilator, cardiokinetic, cardiolipin, etc. Висока терміноутворювальна активність 

даного префікса зумовлена його здатністю з’єднуватися з будь-якими основами завдяки прямому 

зв’язку даного елемента з головним об’єктом дослідження у кардіології – серцем.  

Серед інших префіксів, які приймають участь у утворенні кардіологічних термінів, доволі 

часто використовуються: auto- (autoblood), hyper- (hypertrophy), de-(decompensation), in- (inadequate), 

tri- (tricuspid), dia- (diastolic), trans-(transplantation), a- (adiastole), iso- (isorhythm), cardi- (cardioscope), 

dis- (disfunction), out- (output), poly- (polycardia), inter- (interatrial), pre- (precardial). 

Аналіз літератури з теми дослідження дозволив виділити найуживаніші суфікси, які 

використовуються у кардіологічній термінології. Серед них : 

- для утворення прикметників: -ive (congestive), -tory (inhibitory), -ous (anomalous), -al 

(paroxysmal), -ary (coronary), –ic (cardiogenic), -ular (cardiovascular), -ent (transient), -y (hairy), -able 

(unstable); 

- для утворення іменників: -ity (cardiomotility), -ure (premature), -ion (obstruction), -osis 

(cardiodiosis), -or/er (defibrillator), -graph (cardiograph), -ency (insufficiency), -ism 

(cardiopaludism), -itis (cardiovalvulitis), -ence (competence), - ness (dullness), -ing (pacing); 

Отже, англійські кардіологічні терміни характеризуються великою кількість способів 

утворення. При цьому утворення однокомпонентних термінів відбувається за допомогою запозичених 

та первинних афіксів. При аналізі кардіологічної лексики можна зробити висновок про те, що робота 

з перекладу медичної термінології представляє собою непросте завдання, особливо якщо мова йде 

про переклад тексту, присвяченого проблемам патології серцево-судинної системи українською 

мовою. 

 

 

Чалий Д. О. 

МЕДИЧНА МАРИХУАНА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЧИ ДОПОВНЕННЯ ДО 

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА 

Донецький національний медичний університет 

 м. Маріуполь, Україна 

кафедра фізіології та патологічної фізіології 

зав. кафедрою - д. мед. н. С. В. Татарко 

наук. керівник – доц. А. М. Тришньовський 

 

Актуальність теми. Хвороба Паркінсона (ХП) - одне з найбільш грізних і загадкових захворювань 

нервової системи. У зв’язку з тим, що до цього часу не з’ясовані причини виникнення ХП, відповідно, 

не можливо розробити ефективну систему лікування та профілактики. Існуючі методи лікування 

можуть тільки незначно сповільнювати прогресію хвороби, проте перебіг хвороби вивчено добре і в 

даний час ведеться активна робота з пошуку ліків, здатних продовжити хворим життя і поліпшити її 

якість. Як зауважують багато медичних і наукових видань, США та деякі країни вже схвалили 

застосування марихуани для терапії симптомів ХП. 

Мета. Визначити вплив медичної марихуани на людину з ХП. 

Матеріал та методи дослідження. Проаналізувавши дослідження іноземних вчених, в якому брали 

участь дві групи пацієнтів с ХП. Перед початком дослідження у всіх пацієнтів було виявлено: м'язову 

ригідність, тремор, постуральна нестійкість, гіпокінезія. За умовами дослідження «група А» вживала 

медичний канабіс методом вапоризації протягом трьох днів, а також медикаментозне лікування згідно 

протоколів, «група Б» отримувала тільки медикаментозне лікування згідно протоколів. 

Результати дослідження. При аналізуванні проведеного експерименту, пацієнти були оглянуті, та 

зафіксовано такі результати:  

1. У «групи А» спостерігається : покращення сну, припинення недовільних скорочувань м’язів, також 

відмічається зниження тремору, та підвищення емоційного стану. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80
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2. У «групи Б» було виявлено: порушення сну, збереження недовільних скорочувань м’язів, незначне 

зниження тремору, невелике підвищення емоційного стану та, при хвилюванні, всі ці симптоми 

підвищувались. 

Висновки. Отже аналізуючи результати експерименту та порівнюючи їх, можна зробити висновок, 

що комбіноване лікування з вживанням медичної марихуани хворими на ХП, дає кращі результати, 

ніж ті, які лікувалися тільки медикаментозно.  

Враховуючи позитивний вплив медичної марихуани на пацієнтів з «групи А» вважаємо за потрібне 

розглянути питання легалізації медичної марихуани та її застосування при ХП. 

 

 

Чекалов І. В. 

ВИКОРИСТАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У РЕГЕНЕРАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ: 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Маріуполь, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії № 1 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – к. біол. н., доц. О. В. Богатирьова 

 

Актуальність. Дослідження і досягнення останніх двох десятиліть в питаннях вивчення стовбурових 

клітин (СК) привели до створення нової галузі медицини - регенеративної медицини До теперішнього 

часу накопичений багатий досвід як експериментального, так і клінічного використання СК з 

терапевтичною метою при захворюваннях серцево-судинної, нервової систем, ендокринних, 

аутоімунних захворюваннях, хворобах опорно-рухового апарату, органів травлення та ін.  

Мета. Метою роботи було  проаналізувати вітчизняні та зарубіжні  літературні джерела щодо 

досягнень в медичному застосуванні стовбурових клітин, а також перспектив дослідження цього 

наукового напряму в Україні та світі. 

Результати. Однією з перших сфер клінічного застосування СК стала гематологія, а саме, 

гемобластози: гострий лейкоз, хронічний мієлолейкоз, мієломна хвороба тощо. 

У дослідженнях використовувалися ембріональні і зрілі (постнатальні) СК, оскільки ті і інші мають 

необхідним проліферативний і, отже, регенеративним потенціал і нині широко застосовуються при 

трансплантації кісткового мозку для лікування лейкемій, апластичні анемій, первинних і 

комбінованих імунодефіцитів. 

Клітинна терапія останнім часом стає новою стратегією в боротьбі з такими неврологічними 

розладами, як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, гостре порушення мозкового кровообігу, 

бічний аміотрофічний склероз, хвороба Хантінгтона та ін. 

У 2012 році Нобелівська премія з медицини була присуджена за перепрограмування СК. 

З 2005 року в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України 

(м. Донецьк) були вперше в Україні проведені дослідження по вивченню ролі трансплантації 

мультипотентних мезенхімальних СК у регенерації міокарда. Отримані результати підтвердили, що 

трансплантація культури МСК тваринам з моделлю інфаркту міокарда та хворим з рефрактерною 

стенокардією якісно і кількісно покращує функцію серця за рахунок активації і підсилення процесів 

репарації. В останні роки українськими вченими розроблені інноваційні методи лікування пацієнтів 

із цукровим діабетом і його ускладненнями.  

Висновки. Незважаючи на успіхи і досягнення в регенеративній медицині останніх років, все ще 

залишається ряд проблем і невирішених питань. Використання як ембріональних, так і постнатальних 

СК має свої переваги і обмеження. Залишається до кінця не вивченим точний механізм дії введених 

СК і віддалених наслідків трансплантації (зокрема, ризик онкогенезу).  
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Чернявська А. О. 

ДОЛЯ РАДЯНСЬКИХ «ЛЖЕНАУКОВЦІВ» У РОЗВИТКУ ГЕНЕТИКИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін№2 

зав. кафедрою – к. філол. н., доц. Р. І. Стецюк 

наук. керівник – к. і. н., доц. Т. В. Печериця 

 

Актуальність. Довкола радянських новаторів завжди висіла хмара упередженого ставлення та 

недовіри. Зокрема вчені-генетики зазвичай були жертвами невиправданих звинувачень та гонінь. Але 

сьогодні їхніми іменами називають вулиці, парки, наукові установи. То чи дійсно це були 

«лженауковці», чи радянська влада просто боялася визнавати те, чого не розуміла? 

Мета дослідження. На основі історичних фактів та біографічних даних вчених СРСР (М. Вавилов, 

Г. Карпеченко, М. Кольцов, Ф. Добржанський), визначити основі здобутки й досягнення зазначених 

науковців, з’ясувати причини та наслідки заперечень теорій радянських вчених-генетиків, а також 

встановити значення наукової інтелігенції в планетарному масштабі.  

Матеріал та методи. Дослідження ретроспективне, його часові межі безпосередньо пов’язані із 

життям та діяльністю вчених-генетиків СРСР (М. Вавилова, Г. Карпеченко, М. Кольцова, 

Ф. Добржанського). Здійснено теоретичний аналіз медичної наукової літератури та публікацій як 

попередніх так і останніх років. 

Результати. У 20-50-х рр. ХХ століття головне протистояння в біології було між генетиками та 

агробіологами (голова – Т. Лисенко). Останні  керувалися зрозумілими для комуністичної партії 

ідеями збільшення врожаю за допомогою зовнішніх методів. У свою чергу генетики керувалися 

внутрішніми методами – гібридизацією та активно критикували теорії Т. Лисенка. Але малоосвічена 

верхівка влади не могла в повній мірі зрозуміти механізми мутаційної мінливості, тому все, що для 

них було недоступне, повинно було зникнути. Таким чином доля вчених-генетиків була визначена… 

Науковець зі світовим ім’ям – М. Вавилов, який боровся із світовим голодом, помер від нього в 

саратовській в’язниці; Г. Карпеченко – експериментатор-генетик, з редьково-капустяним гібридом 

довів усьому світу, що міжвидова гібридизація можлива, був репресований та розстріляний; 

М. Кольцова – вченого, який вивчав молекулярну структуру хромосом, НКВД довело до гострого 

інфаркту міокарда. 

Але не всіх науковців спіткала така доля. Ф. Добржанський – україно-американський генетик, 

один із творців сучасної синтетичної теорії, після стажування в Америці за сприянням Т. Моргана 

залишився там назавжди, за що СРСР визнав його зрадником батьківщини. 

Висновок. Отже, «лженауковців» та зрадників сьогодні на їх батьківщині називають заслуженими 

науковцями СРСР, ними пишаються та захоплюються серед провідних країн світу. Та, водночас, 

недоговорюють як Вітчизна відплатила їм за їх досягнення… І, на жаль, ніхто не знає, скільки ще 

користі вони могли б принести своїй державі та народу, якби не їхня передчасна смерть…  

 

 

Чеховська В. С. 

ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ СПОЛУКАМИ ФОСФОРУ 

Івано-Франківський національний медичний університет 

м. Івано-Франківськ, Україна 

кафедра гігієни та екології 

зав. кафедрою – проф. М. І. Мізюк 

наук. керівник - к. мед. н., доц. В. В. Дерпак 

 

Актуальність теми: Вода є найціннішим природним ресурсом. Водні ресурси належать до 

невичерпних природніх ресурсів. Проте антропогенний вплив на навколишнє середовище носить 

глобальний характер. Одним із наслідків високого антропогенного впливу є евтрофікація водойм. 
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Найбільшу увагу викликає вивчення надходження та розподілу у водоймах біогенних речовин, 

особливо фосфатів. 

Мета:  встановити причини забруднення водойм сполуками фосфору, використання фосфатних 

миючих засобів населенням. 

Матеріал і методи: було опрацьовано дані наукової літератури, використано метод санітарного 

обстеження і опису. 

Результати дослідження: встановлено, що джерелами забруднень сполуками фосфору водних 

екосистем (за даними ЄС) є: мийні засоби – 38,8%; комунальні і промислові стічні води – 24,2%; 

сезонна регенерація з донних мінералізованих органічних відкладів – 12%; сільськогосподарська 

діяльність (добрива, засоби захисту с/г рослин) – 7%; ерозія ґрунтів – 4,7%.  

Середній вміст фосфатів в річках України: Вісла – 0,2 мг/дм3; Західний Буг – 0,5 мг/дм3; Дунай 

– 0,2 мг/дм3; Дністер – 0,7 мг/дм3; річки Причорномор’я – 0,08 мг/дм3; річки Криму – 0,6 мг/дм3; річки 

Приазов’я- 0,3 мг/дм3; Сіверський Донець – 1,8 мг/дм3. 

У зв’язку з низьким рівнем обізнаності та бідності населення України спостерігається масове 

використання фосфатних миючих засобів, які інколи не відповідають стандартам якості. За 

результатами опитування встановлено, що люди в першу чергу здійснюють вибір прального порошку 

за такими критеріями: склад продукту - 36,84%; вигідна ціна – 31,58%; популярність серед інших 

покупців – 19,3%; якість прання і ціна – 5,26%; наявність акцій – 3,1%; власний досвід – 1,75%; 

дитячий – 1,75%; яскрава упаковка – 0%. 

Висновок: забруднення водойм сполуками фосфору зростає, тому що, на відміну від 

високорозвинутих країн Європи, Україна ще не повністю перейшла до використання безфосфатних 

миючих засобів. Тому потрібно використовувати безфосфатні миючі засоби в побуті та заборонити 

прання одягу, килимів, миття автомобілів в річках та озерах; 

 

 

Чорна С. О. 
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КІСТОЧКИ  

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник - д. біол. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева 

 

Актуальність Вагомою складовою негативного впливу довкілля на організм сучасної людини може 

бути дія іонізуючого випромінювання, з якою особа може зіткнутись у повсякденному житті, 

наприклад, як працівник АЕС чи радіологічних/рентгенологічних лабораторій або ж в результаті 

техногенних катастроф, число яких дедалі збільшується. Найбільш оптимальним шляхом захисту 

організму широких прошарків населення від негативних факторів довкілля є введення в організм 

дієтичних харчових добавок й продуктів функціонального харчування. В зв’язку з цим пошук нових 

препаратів, що могли б пом’якушавати чи протидіяти біологічному ефекту іонізуючої радіації  при 

гострому опроміненні (ГО) є надзвичайно актуальним у наш час. 

Мета роботи Дослідження радіопротективних властивостей фітокомпозитів виноградної кісточки, 

збагачених селеном, при гострому опроміненні на показники системи імунітету 

Матеріал та методи Дослідження проводились на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології 

Донецького медичного національного університету на 3 групах щурів, згрупованих по 10 особин. 

Одна з груп тварин була інтактною(ІГ). Контрольна група (КГ) піддавалася одноразовому ГО в 

напівлетальній дозі – 6.5 Гр, яке виконувалось гама-терапевтичним апаратом - Рокус М № 126. 

Тварини основної групи (ОГ) перед опроміненням отримували екстракти фітокомпозитів у вигляді 

питва у поїлках в дозі 1,0 мл на одну тварину щодобово протягом 3,5-х тижнів. До та після 

дослідження у тварин визначали стан системи імунітету за допомогою імунологічних досліджень І 

рівня та цитоморфологічного аналізу популяції лейкоцитів.  
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Результати Було встановлено відсутність змін системи імунітету у щурів ІГ. В КГ після ГО було 

зареєстровано майже двократне і вірогідне зниження вмісту лейкоцитів периферичної крові за 

рахунок пулу нейтрофілів та лімфоцитів. У тварин ОГ після ГО вміст лейкоцитів, нейтрофілів та 

лімфоцитів був трохи вищим за показники КГ, а вміст паличкоядерних нейтрофілів, еозинофілів та 

моноцитів периферичної крові був вірогідно вищим за показники норми ІГ й КГ, що свідчило про 

інтенсивні репаративні процеси в організмі ОГ. У КГ після ГО спостерігалось суттєве збільшення 

клітинних розпадів, вмісту нейтрофілів з набуханням ядерного хроматину із токсогенною 

зернистістю цитоплазми. В ОГ прояви вищенаведених змін цитоморфології були меншими, ніж в КГ. 

У 50%  КГ після ГО зареєтрована гіпохромна анемія. У жодної особини ОГ після ГО гіпохромна 

анемія не реєтрувалась.  

Висновки Проведені дослідження показали наявність радіопротективних властивостей екстрактів 

фітокомпозитів виноградної кісточки при гострому опроміненні. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ  

ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №2 

зав. кафедрою – к. філ. н., доц. Р. І. Стецюк 

наук. керівник – Г. В. Патлата 

 

 У сучасному суспільстві міжкультурна комунікація відбувається практично в усіх сферах 

людської діяльності. У медицині інструментом професійної міжкультурної комунікації є латинська 

мова, яка навчає студента-медика мислити науково, поняттями й категоріями майбутньої 

спеціальності. Саме цей предмет закладає основи наукових знань, допомагає освоїтись  у фаховій 

термінології, надає великі можливості формування і розвитку професійного мовлення, що дозволяє 

виконувати комунікативні завдання медичного працівника.  

 Слово лікаря, його вміння встановити з хворим довірчі відносини, пояснити  пацієнтові процес 

лікування визначають його професіоналізм, що, зрештою, підвищує шанси людини на одужання. 

Доброзичливість і результативність лікування знаходяться, таким чином, у безпосередній залежності. 

 Без знання латинської мови неможливо читати іншомовні, професійно орієнтовні тексти, 

наповнені інтернаціональною греко-латинською термінологією. Вона лежить в основі медичної 

термінології, сприяючи тим самим міжмовній професіональній комунікації. Медики не випадково 

кажуть “Invia est in medicina via sine lingua latina”, - “Непрохідний шлях в медицині без латинської 

мови”. 

 Лікар повинен мати глибокі знання і розуміння латинської мови, володіти практичними 

навичками для роботи з міжнародними номенклатурами, формувати в усній або письмовій 

мовленнєвій діяльності інформацію, використовуючи професійну мову при спілкуванні з колегами, 

що впливає на визначення  вірного діагнозу та встановлення грамотного лікування.  

 Водночас, важливою  характеристикою сучасного лікаря, складовою його професійної 

підготовки, є культурологічна компетенція, яка формується саме в процесі вивчення латинської мови, 

як мови науки та літератури, протягом багатьох століть в усьому світі. Її знання вказує на високу 

культуру та є засобом інтернаціонального об'єднання різних народів, засобом спілкування, яке в змозі 

пристосуватися до найрізноманітніших потреб суспільства.  

 Міжнародна наукова терміносистема ґрунтується на грецькій та латинській мовах, які склали 

основу для медичної фахової лексики, а вплив греко-римської міфології спостерігається в 

анатомічній, хімічній, фармацевтичній і клінічній термінологіях. Творча спадщина давніх греків і 

римлян має значний вплив на формування світової культури. 
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 Курс латинської мови має велике культурологічне значення і сприяє формуванню 

міжкультурної комунікації майбутнього лікаря. 
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Герпесвіруси (HSV) широко поширені в людській популяції, вони здатні вражати практично всі 

органи та системи, викликаючи латентну, гостру і хронічну форму інфекції. Вірусами простого 

герпесу (ВПГ) інфіковано 65-90% дорослого і дитячого населення планети. За даними ВООЗ, 

смертність, обумовлена ВПГ, займає друге місце після грипу. У зв'язку з відсутністю обов'язкової 

реєстрації захворюваності герпесвірусної інфекції (ГІ), справжнє число хворих невідомо. 

Вірус простого герпесу має гарний пан тропізм. Відома висока тропність HSV до тканин 

ектодермального походження, у зв'язку, з чим найчастіше зустрічаються ураження шкіри, слизових 

оболонок, центральної й периферичної нервової системи. Поразка життєво важливих вісцеральних 

органів, насамперед печінки, обумовлена тропністю вірусу до тканин ендодермального походження.  

На сьогодні, незважаючи на прогрес фармакотерапії, лікування рецидивуючого герпесу залишає за 

собою значні труднощі, що пояснюється складнощами в розробці нових специфічних препаратів 

через тісної інтеграції вірусного геному і геному хазяїна. До теперішнього часу лише обмежене число 

вірусних інфекцій піддається ефективної етіотропної терапії. Успіх лікування герпесвірусної інфекції 

тісно пов'язаний зі створенням і впровадженням в медичну практику противірусного препарату 

«Ацикловір» Результатом чутливості штамів вірусу до ацикловіру invitro не завжди корелюють з 

клінічними даними. Було показано розбіжність результатів чутливості вірусів HSV, отриманих в 

умовах invitro й invivo. На підставі цих досліджень були сформульовані рекомендації про 

необхідність комбінованого застосування засобів проти герпесу — хіміопрепаратів з різним 

механізмом дії з метою попередження появи резистентних мутантів HSV. Найбільш перспективним, 

на думку авторів, має бути поєднане застосування проти герпетичних засобів — імунобіологічних, 

хіміотерапевтичних препаратів — інтерферон, імуномодулятори, імуноглобуліни. 

Однако, резистентні до ацикловіру штами HSV, що викликають клінічні захворювання, стають все 

більш поширеними серед населення з ослабленим імунітетом. Звіти про стійкі до ацикловіру штамах 

інших вірусів герпесу порівняно рідкісні. Ці обставини роблять актуальним пошук 

нових антигерпетичних препаратів. Після відкриття ацикловіру з'явилося багато ефективних 

препаратів, досягнуто суттєве розуміння стратегії пошуку препаратів, один з результатів якого — 

створення нових проти герпетичних форм препаратів. Таким чином, вивчення вірусу герпесу і пошук 

його інгібіторів залишається донині важливою проблемою і вимагає спільних зусиль хіміків, 

вірусологів і фармацевтів. 

 

 

Шаршакова О. С., Сєрих Н. О., Стрижак Н. В. 

З’ЯСУВАННЯ ТЕМПІВ РОСТУ ПЛІСНЯВИ НА ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ 

ПОБУТОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗВИЧАЙНОЇ ЖИТЛОВОЇ КВАРТИРИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник - д. мед. н., проф. О. А. Ракша-Слюсарева 

 



 

 
168 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Актуальність теми.  Проблема нфекцій, пов’язаних з пліснявою є актуальною у всьому світі, зокрема 

в Україні. Багато пліснявих інфекцій поширюються через харчові продукти, забруднені грибками, що 

виникає при порушенні технології їх виготовлення та зберігання, як на виробництві  так в побутових 

умовах. Частина плісняв відносяться до III-IV групи патогенних мікроорганізмів. Так, за даними 

ВООЗ, пліснявою різних видів, спровоковані близько 30% пневмоній, серед ЛОР патологіі -15% 

ріномікози, 7% - фарінгомікози.  

Метою роботи було з’ясування щодо ймовірності обсіменіння пліснявими грибами харчових 

продуктів, що можуть знаходитись у відкритому стані у звичайному житловому приміщенні в побуті.  

Матеріал та методи. Зразки харчових продуктів: картопляне пюре, макарони,  білий хліб, гречана 

каша. В дослідженні використовувались по 5 зразків кожного продукту. Вид плісняви визначався 

методом візуалізації за особливостями морфології та підтверджувався методами світлової 

мікроскопії. 

Результати досліджень. Протягом перших трьох діб зростання плісняви не спостерігалось  в 

жодному зразку. Вперше,на четверту добу, пліснява блакитного кольору, утворена P. Camembérti, 

зросла в зразках макаронних виробів та білого хліба . На п’яту добу пліснява, утворена, P. camembérti 

з’явилась на зразках картопляного пюре та гречаної каші, а також на зразках хліба і макаронів 

виросла, біла , сіра та рожева пліснява, утворена P. Сrustosum, Ulocladium та Cladosporium.. На десяту 

добу, на зразках макаронних виробів та білого хліба, були виявлені колонії  чорної плісняви A. nigrus 

.На п’ятнадцяту - пліснявою було вкрито всі зразки. При цьому картопляне пюре було контаміновано 

найменше. На двадцяту добу пліснява  вразила всі продукти. 

Отже, ріст плісняви на харчових продуктах, при однакових умовах довкілля житлового приміщення 

залежить від їх виду. Так, спершу вражалися харчові продукти, що мають низьковуглеводний ланцюг 

(білий хліб, макарони), менш вразливими виявилися ті, що  високомолекулярний вуглеводний ланцюг 

(гречана крупа). Найменше вражаються харчові продукти, які мають підвищений вміст солі ( 

картопляне пюре ). В дослідженні  ідентифіковані види плісняви, що мають різне патогенне значення: 

P. crustosum не патогенні для людини,  A. nigrus, Ulocladium, Cladosporium-високопатогенні для 

людини ,P.сamembérti- умовно патогенні для людини 

Висновки.Проведені дослідження показали, що у повітрі побутововго примішення помешкання 

можуть міститись й бути причиною захворювання спори високопатогенної плісняви. Порушення 

технології зберігання харчових продуктів може призводити до поширення патогенних видів плісняви 

в довкіллі. 

 

 

Швід С. О., Колодяжна В. В., Ковальцова М. В. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕТІОЛОГІЇ ТА ПАТОГЕНЕЗУ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО 

ВОВЧАКА  

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра патологічної фізіології ім. Д. О. Альперна 

зав. кафедрою - д. мед. н., проф. О. В. Ніколаєва 

наук. керівник - д. мед. н., проф. О. В. Ніколаєва 

 

Системний червоний вовчак (СЧВ) - хронічне  захворювання з різноманітними дефектами імунної 

регуляції, що характеризується порушеннями толерантності до аутоантигенів клітинних ядер, 

цитоплазми, мембран та утворенням аутоантитіл до цих структур. 

СЧВ є одним з найбільших поширених та важких захворювань сполучної тканини, поширеність від 5 

до 250 чоловік на 100 тисяч населення. Частіше хворіють жінки молодого віку (14-40 років). 

Етіологія даного захворювання в наш час досі не встановлена. Зараз проводяться багато досліджень, 

присвячених вивченню ролі вірусної інфекції в розвитку СЧВ, що пояснюється  наявності зв'язку  

молекулярної імунологічної мімікрії між протеїнами вірусу Епштейна - Барр та деякими 

аутоантитілами при вовчаку у людини і експериментальних тварин.  
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Представлені досить вагомі докази про наявність генетичної схильності до СЧВ у людини.  Серед 

генетичних факторів, що визначають схильність до розвитку СКВ, головне місце займає ген 

головного комплексу гістосумісності.  

Однією з причин захворювання є вплив статевих гормонів на гени, які контролюють імунну відповідь. 

Переважає серед  молодих жінок, частий розвиток або загострення після перенесених пологів, абортів, 

порушення метаболізму естрогенів з підвищенням їх активності, підвищення частоти захворюваності 

у хворих з синдромом Клайнфельтера.  

У патогенезі СЧВ провідне місце займають імунні механізми, багато з яких залишаються 

невивченими досі. СЧВ характеризується зміною практично всіх імунокомпетентних клітин. 

Особливе місце  займають Т-клітинні дефекти, що включають зменшення кількості циркулюючих Т-

лімфоцитів, зміна рівнів та функціональної активності їх субпопуляції.  

Важливе місце в розвитку СЧВ приділяється порушенням систем цитокінів, які беруть участь в 

клітинно-опосредованних імунних реакціях. Порушення з боку В-клітинн обумовлюють 

гіперактивність В-лімфоцитів. У пацієнтів має місце збільшення кількості  В-клітин, а також 

підвищення швидкості проліферації та активації цих клітин,  швидкості секреції ними 

імуноглобулінів. Наслідком порушення даних процесів є продукція широко спектру аутоантитіл. 

Серед аутоантитіл найбільш специфічними для СЧВ є антинуклеарні антитіла, спрямовані проти 

різних ядерних компонентів, включаючи ДНК, РНК, гістони та нуклео- протеїнові комплекси. 

Клінічна картина характеризується поліморфізмом симптомів, прогресуючим перебігом; нерідко 

смертельний результат в зв'язку з недостатністю функції того чи іншого органу, приєднанням 

вторинної інфекції. Спостерігаються враження суглобів, шкіри, серозних оболонок, серцево-судинної 

системи, ШКТ,  вовчаковий нефрит. 

Висновок: системний червоний вовчак - це важке автоімунне захворювання, яке потребує детального 

вивчення, особливо питаннь етіології даної хвороби, ранньої діагностики та належного лікування. 

 

 

Шрейдер О. Р. 

КОНТАГІОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. А. Слюсарев 

наук. керівник – асист. І. С. Бівол 

 

Актуальність проблеми. У сучасному світі захворювання шкіри дуже поширені і є однією з багатьох 

проблем, з якою бореться людина. Відомо, що шкіра слугує для захисту тіла; її цілісність є важливою 

для збереження нормальної реактивності організму людини. Її пошкодження може привести до 

серйозних проблем в організмі. Всі шкірні хвороби можна умовно розділити на дві великі групи: 

заразні і незаразні. До першої групи відносять такі поширені хвороби як короста та дерматомікози 

(грибкові захворювання шкіри). Поширенню хвороб сприяє міграція та населення, недостатня 

освіченість стосовно хвороб, самолікування, пізнє звернення за медичною допомогою  

Короста - це паразитарна контагіозна хвороба, збудником якої є коростяний кліщ (Sarcoptes scabiei). 

Зараження відбувається контактним шляхом. 

Мікроспорія і трихофітія – зооантропонозні мікози шкіри, волосся, а інколи і нігтів, збудником яких 

є гриби родів Microsporum і Trichophyton з контактним механізмом передачі збудника.  

При пізньому зверненні до лікаря або при неефективному лікуванні можливі наступні ускладнення: 

постстрептококовий гломерулонефрит, піодермія, сепсис, інфільтративно - нагнійна форма хвороби, 

рубці або ж перехід захворювання в хронічну форму. 

Мета дослідження. Провести аналіз результатів обстеження на шкірні захворювання в 

Кіровоградської області з визначенням етіологічної структури за період 2016-2017 року. 

Матеріал та методи. В ході роботи були зібрані і проаналізовані відомості згідно амбулаторним 

даним КЗ " Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер".  
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Дослідження хвороб проводилися за допомогою таких методів: мікроскопічний метод; огляд під 

люмінесцентною лампою Вуда; бактеріологічний посів на поживні середовища. 

Матеріалом дослідження були: коростяний кліщ, волосся, нігтьові пластини, зішкріб зі шкіри. 

Результати дослідження. Показник захворюваності на scabies за 2017 рік склав 16,5 на 100 тис. 

населення (160 випадків), а за 2016 рік - 21,9 (213 випадків). Кількість хворих мікроспорією і 

трихофітією за звітний період - 361, інтенсивний показник захворюваності склав - 37,2 на 100 тис. 

населення, що на 24,2% менше показника 2016 року - 476 випадків, або 49,1 на 100 тисяч населення. 

Висновки. Для розвитку захворювань шкіри важливе значення мають фактори навколишнього 

середовища, які впливають на шкіру, а також особиста гігієна, що і призводить до захворювань. Хворі 

на коросту, мікроспорію і трихофітію стали рідше проводити самолікування і частіше звертатися до 

лікарів – дерматологів, отож у результаті дослідження виявлено негативну динаміку, а саме, 

поширення і захворювання на коросту знизилися на 5%, в той час як на мікроспорію і трихофітію на 

11%.  

 

 

Шульга О. С. 

ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕНІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра мовних та гуманітарних дисциплін №1 

зав. кафедрою – проф. І. С. Алексейчук 

наук. керівник – д. філос. н, проф. І. С. Алексейчук 

 

Актуальність дослідження: Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де 

спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого 

значення. Сучасна людина, яка володіє мовами – різнобічно розвинута особистість, яка володіє 

кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми. 

Однією з найважливіших іноземних мов є англійська мова. 

Англійська мова у сучасному світі – це мова міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і 

техніки, науки і мистецтв , та навіть медицини. 80% ділового мовного простору займає саме вона. 

Кожен з нас все частіше буде стикається з нею у спілкуванні з партнерами по роботі і на відпочинку. 

Володіння англійською мовою – вже не дивовижна навичка, а необхідність.  

Мета дослідження: Описати власний досвід самостійної роботи при підготовці до занять з 

англійської мови. 

Матеріал і методи: В спостереженні прийняли участь 3 студентки другого курсу медичного 

факультету №1  Донецького національного медичного університету (вік склав від 18 років до 20 

років), які успішно вивчали англійську мову ( рейтинг по дисципліні 156-180 ). Кожного дня у 

продовж місяця студентки вели особистий щоденник «розпорядку дня», де записували кількість 

годин витрачених на навчання в ВУЗі, на підготовку домашнього завдання та на відпочинок. 

Результати: Одна з  учасниць спостережень починала готуватися до занять з англійської ще у суботу 

та неділю, бо в будні їй не вистачає часу. Вона дуже активна людина.  Після занять в середу вона 

відвідує консультації з медичної біології, у четвер -  гурток з мікробіології. Тому до занять з 

англійської мови вона готувалась на вихідних: перекладала тексти, виписувала у словник анатомічні 

терміни англійською мовою, вивчала нові слова на протязі 50-60 хвилин на день. Напередодні заняття 

вона читала тексти, прослуховувала аудіо записи на англійській, навчаючись правильній вимові слів 

на протязі  90- 120 хвилин з перервами по 5-10 хвилин. А інші дві студентки  виконували 

самопідготовку  за день до заняття: перекладали та вчили тексти, виписували слова у словник на 

протязі 3 годин з перервами по 10-15 хвилин після кожних 40 хвилин роботи.  
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Юрик І. С. 

НОВІ ПРЕПАРАТИ ГРУПИ НІТРОЗОСЕЧОВИНИ ДЛЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ 

Донецький національний медичний університет 

Лиман, Україна 

кафедра загальної та біологічної хімії №1 

зав. кафедрою – к. біол. н., доц. О. В. Богатирьова 

наук. керівник – Л. Г. Бобошко 

 

Онкологічні захворювання є причиною кожної шостої смерті у світі, так у 2018 році від них 

померло 9,6 млн. чоловік. Хіміотерапія є визнаним методом лікування злоякісних пухлин. Похідні 

нітрозоалкілсечовини (НАС) - одна з найбільш високоефективних груп протипухлинних препаратів: 

для них характерний широкий спектр активності, відсутність повної перехресної стійкості з 

класичними алкілюючими речовинами, здатність проникати крізь гематоенцефалічний бар'єр. Однак 

низька вибірковість і висока токсичність лімітують їх ефективність. 

Молекулярні механізми дії НАС пов'язані з алкілуванням і карбамоілюванням макромолекул 

продуктами біодеградації сполук. Ці реакції викликають модифікацію структури ДНК, призводять до 

пошкодження апаратів транскрипції, трансляції і блокування систем репарації. 

Сучасні препарати групи НАМ: Ломустин, Кармустин, Семустин, Німустин, Араноза, 

Хлорнізол, Ормустин. 

Нерідко у хворих виробляється резистентність до протипухлинних хіміопрепаратів. 

Множинна лікарська стійкість (МЛС) є серйозною перешкодою в терапії раку. Однією з причин її 

розвитку є гіперекспресія гена MDR1 і його продукту - глікопротеїда рgp 170. МЛС проявляється 

зменшенням внутрішньоклітинного накопичення протипухлинних препаратів і призводить до 

значного зниження ефективності лікування. Іншим можливим механізмом стійкості ракових клітин 

до НАС є відсутність СD95/Fas - мембранного рецептора ініціації апоптозу. 

В останні роки з'явилися роботи, в яких для подолання МЛС використовуються ліпосомальні 

лікарські форми препаратів. До їх переваг відноситься: захист від біодеградації, поступове 

вивільнення лікарських речовин, зниження токсичності, пасивне націлювання в «гарячі точки». 

Недавніми дослідженнями було показано що ліпосомальна Араноза індукує апоптоз в клітинах 

меланоми незалежно від експресії CD95/Fas рецептора зовнішнього апоптозу і незалежно від 

експресії pgp170 - продукту гена MDR1 множинної лікарської стійкості. Аналогічно ліпосомальна 

форма OR-2011 (НАМ орнитину) виявляє більшу цитотоксичну дію в порівнянні з субстанцією. 

 

 

Юсупова В. А. 

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я 

ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ДНМУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фізичного виховання 

зав. кафедрою – доц. Ж. В. Малахова 

наук. керівник – доц. В. Г. Білих 

 

Актуальність. Проведені фахівцями дослідження свідчать про негативні зміни у стані здоров’я, 

руховій підготовленості та фізичній працездатності молоді, яка навчається. 

Пошук нових засобів і підходів до оптимізації змістовної сторони фізичного виховання  студентської 

молоді, які сприятимуть збереженню і підвищенню стану здоров’я студентів і зумовили напрямок 

нашої роботи. 

Мета дослідження. Визначити рівні фізичного здоров’я і фізичної підготовленості студентів та 

дослідити взаємозв’язок між цими показниками. 

Методи та організація дослідження. У дослідженні прийняли участь 611 студентів 1-4 курсів 

Донецького національного медичного університету (208 (34%) – юнаки, 403 (66%) – дівчата). 
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Ступінь фізичної підготовленості оцінювалася по сумі оцінок, отриманих за виконання нормативних 

вправ на заняттях по фізичному вихованню. Залежно від набраної суми визначався рівень фізичної 

підготовленості («низький», «середній», «достатній», «високий»). 

Рівень здоров'я визначався за методикою Г.Л. Апанасенко. Загальна оцінка здоров'я дозволяє 

розподілити осіб, що тестуються, на 5 рівнів здоров'я («низький», «нижче середнього», «середній», « 

вищий за середній», «високий»). 

Для з'ясування наявності статистично значимого взаємозв'язку між парами досліджуваних ознак 

будувалися таблиці спряженості. Наявність зв'язку визначалася за допомогою критерію хі-квадрат, а 

напрямок і сила зв'язку оцінювалися шляхом обчислення коефіцієнту зв'язку G Гудмана. 

Результати дослідження. Розрахунки довірчих інтервалів для відносних величин, а також 

використання t- критерію Стьюдента показали, що наявні відмінності в кількісному складі (у 

відсотках) груп дівчат і юнаків з різними показниками рівнів здоров'я й фізичної підготовленості 

статистично незначимі з рівнем надійності 95%.  

За рівнем фізичної підготовленості розподіл студентів наступний: 26,7% студентів мають «низький» 

рівень фізичної підготовленості, 31,1% - «середній» рівень, 32,2% - «достатній» рівень і 

10% - «високий» рівень. За рівнем здоров'я показники наступні: 20,5% студентів мають «низький» 

рівень здоров’я, 31,7% - рівень «нижче середнього», 44,7% - «середній» і 3,1% - « вище за середній». 

«Високий» рівень здоров'я не мав жоден студент. 

Відмінність між дівчатами і юнаками виявилася в значенні коефіцієнта зв'язку між рівнем здоров'я і 

рівнем фізичної підготовленості: у юнаків G=0,37 – зв'язок прямий помірний, а у дівчат G=0,18 – 

зв'язок слабкий. Відмінності в значеннях коефіцієнта зв'язку – статистично значимі  

Висновки. Проведене дослідження показало, що тільки 47,8% студентів мають безпечний 

соматичний рівень здоров'я. Низькі значення коефіцієнта зв'язку межу показниками здоров'я і 

фізичної підготовленості говорять про те, що регулярні заняття фізкультурою і спортом не є для 

студентів важливим фактором, який визначають рівень здоров'я. 

 

 

Яблонська К. А. 

НОВІ ГРУПИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАТИЧНОГО РАКУ 

МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою – проф. В. М. Хоменко 

наук. керівники – асист. І. А. Гейко, асист. Н. А. Сліпцова 

 

Актуальність: Рак молочної залози займає провідне місце в структурі онкологічної захворюваності 

жіночого населення більшості економічно розвинених країн світу. Це обумовлює актуальність і 

важливість пошуку і розробки нових методів протипухлинного лікування. Через велику поширеность 

у світі і перше місце в структурі злоякісних новоутворень у жінок, проблема раку молочної залози є 

найбільш актуальною в сучасній онкології. Рак грудей займає перше місце серед онкологічних 

захворювань жінок і має найбільше смертельних випадків, 30% всіх злоякісних новоутворень 

доводиться на це захворювання. На Україні показники захворюваності на 45% вищі порівняно з 

іншими країнами світу. Статистика дуже сумна. Захворюваність на рак молочної залози зростає на 1-

2% за рік. 6, 5 тисяч нових випадків щороку. Зростання супроводжується високим рівнем смертності 

– 7500 жінок помирають щороку. Кожні 30 хвилин в країні виявляється новий випадок раку молочної 

залози. 

Мета дослідження: Аналіз літературних даних про використання нових груп лікарських засобів для 

лікування HR+/HER2-метастатичного раку молочної залози. 

Результати. На конгресі Американського Товариства Клінічних Онкологів (ASCO) були оприлюднені 

нові дані, що стосуються ефективності препарату Ібранса (палбоциклиб) у широкої популяції 

пацієнток з гормонпозитивным HER2-негативним метастатичним раком молочної залози, включаючи 
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дані про ефективність застосування палбоциклиба у літніх пацієнток з різним менопаузальним 

статусом та різними варіантами метастазування. 

У нашій країні протоколом лікування від 30.06.2015 року № 396 рекомендовано основний та 

додатковий переліки медикаментозного лікування раку молочної залози. В основний перелік входять 

такі лікарські препарати, як циклофосфамід, метотрексат, флуороурацил (інтервал між курсами 21 

день, 6 курсів), паклітаксел (інтервал між курсами 21 день, вводиться 3 - або 24-годинною інфузією), 

вінорелбін (вводять кожну тиждень до 16 тижнів), капецитабін (кожні 3 тижні) та інші. Додатковий 

перелік включає в себе такі лікарські засоби: епірубіцин, циклофосфамід (інтервал між курсами 21 

день), лапатиніб, трастузумаб (початкова доза 4 мг/кг, наступні введення по 2 мг/кг щотижня), 

еверолімус, екземестан (застосовують до прогресування хвороби або вираженої токсичності), 

пертузумаб, доцетаксел (кожні 3 тижі) та інші. Не зважаючи на вдосконалення схем лікування, часто 

не вдається подолати «плато» клінічної ефективності. На сучасному етапі медицина прогресує, з 

кожним роком з'являються нові, досконаліші препарати для боротьби з раком. Проривом у лікуванні 

раку молочної залози стало відкриття механізмів регуляції клітинного циклу за участю специфічних 

біологічно активних речовин – циклін залежних кіназ. Згодом на підставі отриманих даних було 

розроблено речовину палбоцикліб, яка продемонструвала високу ефективність порівняно з плацебо. 

Висновки: 1. Представник нової групи антабластомних засобів-інгібіторів  циклінзалежних кіназ 

"Ібранса" (палбоциклиб) схвалено більш ніж 85 країнах, призначений більш ніж 160 000 пацієнтів по 

всьому світу, оскільки, даний лікарський засіб у поєднанні з антиестрогенною терапією істотно 

зменшує ризик прогресування хвороби, збільшуючи тривалість ремісії і зберігаючи якість життя 

пацієнток. 2. В Україні дана група препаратів поки не зареєстрована та в протоколи лікування хворих 

не входить. Якщо препарат буде впроваджений в українську медицину це допоможе лікувати 

пацієнтів максимально ефективно з урахуванням новітніх досягнень доказової медицини. 

 

 

Якуб Мухаммад 

ІНДИВІДУАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ ВОРІТ НИРКИ ЛЮДИНИ В 

ОНТОГЕНЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра анатомії людини 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. С. О. Дубина 

наук. керівник – к. мед. н., асист. Нажар Салех С.Х. 

 

Вступ. Анатомію нирки не можна вважати досконало вивченою, що не сприяє розвитку методів 

оперативної хірургії та застосування новітніх методів неінвазійного дослідження нирок. 

Метою роботи було виконання аналізу органометричних взаємозв’язків по даних секційної 

морфометрії воріт нирки (ВН). 

Матеріал та методи. Анатомію воріт нирки вивчено на 47 ізольованих органах нирки в умовах 

секційної морфометрії з наступною ізоляцією органу та проведенням морфометрично-кординатного 

дослідження анатомічних зрізів, які виконувалися через площину воріт нирки за методикою Бурих 

М.П. та Шкляра А.С. (2009). 

Виміри проведено у відповідності до існуючих вимог щодо стандартизації та необхідного рівня 

точності, статистичну обробку проведено із застосуванням відомих методів біометричної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Узагальнена якісно-кількісна морфометрична 

характеристика ВН виконана в залежності від віку з використанням основних показників: передня 

висота (h A ), задня висота (h Р ), ширина ВН та їх загальна площа (S h ), а також індексний показник 

площі ВН до площі анатомічного її зрізу (100·S h /S H ). Передня висота (h A ) ВН: середнє значення 

h A по становить (38,8±0,86) мм та в залежності від віку коливалось у межах від (24,2±1,5) мм – у 

віковій групі до 29 років до (42,2±1,59) мм – у віковій групі понад 70 р. Задня висота (h Р ) ВН: середнє 

значення h Р становить (37,8±0,81) мм та в залежності від віку коливалось у межах від (28,3±2,0) мм 

– у віковій групі до 29 р. до (39,7±2,37) мм – у віковій групі понад 70 р. Ширина ВН (G H ): середнє 
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значення G H становить (15,21±0,3) мм та в залежності від віку коливалось у межах від (10,6±0,39) 

мм – у віковій групі до 29 років до (16,6±0,57) мм – у віковій групі 60-69 р. Площа ВН (S Н ) 

характеризується середнім значенням (559,5±18,25) мм 2 та залежно від віку, коливалась у межах від 

(251,3±22,5) мм 2 – у віковій групі до 29 р. до (658,5±61,3) мм 2 – у віковій групі понад 70 р. Індекс 

площі ВН характеризується середнім значенням 12,9±0,38, яке залежно від віку, коливалось у межах 

від (6,40±0,53) – у групі до 29 років до (16,28±1,36) – у групі понад 70 р. 

Висновки. Індивідуальна анатомічна мінливість ВН на етапах постнатального онтогенезу 

характеризується різноспрямованими змінами органометричних показників та морфометричних 

індикаторів анатомічної структури. Виявлені закономірності індивідуальної анатомічної мінливості 

ВН свідчать на користь послідовно-онтогенетичних змін їх змін, що дозволяє визначити кількісні 

закономірності у вигляді функціональних залежностей морфометричних індикаторів анатомічної 

структури. 
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Абрамчук А. О., Пальчак Л. Н. 

СУЧАСНІ ШЛЯХИ ОДЕРЖАННЯ РЕКОМБІНАНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА СФЕРИ ЇХ 

МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра фармації та фармакології 

зав. кафедрою - проф. В. М. Хоменко 

наук. керівник - асист. Л. М. Пальчак  

 

Мета дослідження. Визначити перспективи промислового одержання лікарських засобів із 

рекомбінантних протеїнів та терапевтичну актуальність використання цих препаратів. 

Матеріал та методи. Аналіз сучасних іноземних і національних літературних джерел. 

Результати. Виробництво рекомбінантних препаратів – складний процес, складовими якого є 

секвернування нуклеїнової послідовності, кодуючої біосинтез певного пептиду, виділення генів з 

організму (клітин), здійснення маніпуляцій з генами і введення їх в інші організми (зазвичай це 

наступні мікроорганізми: Escherichia coli, Bacillus subtilis, Erwinia subtilis, Pseudomonas subtilis, 

Rhizobium subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lactococcus lactis), далі отримують культуру 

рекомбінантних мікроорганізмів та розмножують у біореакторах. Паралельно відбувається експресія 

генів і біосинтез рекомбінантних пептидів, які потім необхідно певним чином обробити та очистити. 

З отриманого матеріалу далі готують певну лікарську форму. Широку популярність отримали 

рекомбінантні інсуліни, інтерферони, ерітропоетин,  соматотропін завдяки ідентичності людським 

пептидам. Також рекомбінантним методом отримують вакцини (проти гепатиту В, грипу, вітряної 

оспи, герпесу, правця, кліщового енцефаліту)  які включають тільки високоімуногенний компоненти, 

що сприяють формуванню захисного імунітету. Українські виробники теж опановують виробництво 

рекомбінантних препаратів із заздалегідь придбаних рекомбінантних культур мікроорганізмів.  

Висновки. З проаналізованих нами даних ми визначили двох національних виробників 

рекомбінантних препаратів. На жаль, вони не можуть задовільнити потреби сучасної медицини у 

повній мірі. Тому визначена необхідність створення нових біотехнологічних дільниць для 

дослідження і впровадження нових препаратів на основі рекомбінантних пептидів. 

 

 

Аксенкова С. М., Євтушенко Д. В., Євтушенко О. В. 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ 

ОБТУРАЦІЙНОЇ ЖОВТЯНИЦІ 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра загальної хірургії № 2 

зав. кафедрою ‒ проф. В. О. Сипливий 

наук. керівник ‒ проф. В. О. Сипливий 

 

Актуальність. Холедохолітіаз як основна причина появи обтураційної жовтяниці доброякісного 

генезу підвищує ризик ускладнень за умов спонтанної міграції конкрементів та у тяжких формах 

сприяє розвитку поліорганної недостатності. 

Мета дослідження. Визначити оптимальні терміни хірургічного лікування обтураційної жовтяниці 

при холедохолітіазі на основі аналізу показників периферичної крові та морфологічних змін 

паренхіми печінки. 

Матеріал та методи.  Проведено ретроспективний аналіз оперативного лікування 31 хворого на 

холелітіаз, ускладненого холедохолітіазом та обтураційною жовтяницею. Вік пацієнтів коливався від 

39 до 87 років, в середньому склав 63 роки. Чоловіків було 13 (41,93%), жінок ‒ 18 (58,06%). 

Відповідно термінам госпіталізації та появі перших симптомів жовтяниці пацієнти розділені на 3 

групи: І група – протягом 1 – 7 діб - 9 пацієнтів, ІІ група – 7 – 14 діб - 14 пацієнтів, ІІІ група – 15 – 30 

діб - 8 пацієнтів. Для діагностики холелітіазу та холедохолітіазу використана УЗД. Всім хворим було 
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проведено загальні клінічні та біологічні дослідження. Під час хірургічного відновлення жовчотоку 

проведена крайова біопсія, отримано тканину печінки для морфологічного дослідження. Також 

оцінювалися данні, що свідчать про порушення кінетики жовчі (рівень загального та прямого 

білірубіну, активність АСТ, АЛТ).  

Результати.  При вивченні морфологічних змін виявлено наступні особливості. Група І: холестаз 

центрального відділу часточок, поява дрібновогнищевих некрозів гепатоцитів, ознаки репаративного 

процесу. Група ІІ: наростання явищ холестазу у всіх відділах часточок, поява жовчних тромбів у 

канальцях та жовчних псевдоходів, формування тонких сполучнотканинних септ. Група ІІІ: 

вираженість альтеративних і запальних процесів, поява фокусів некрозу різної давності, збільшення 

розвитку фіброзу портальних зон, виражені склеротичні зміни в судинах і синусоїдах з наростанням 

гіпоксії тканин.  

До втручання середній рівень загального білірубіну складав 113,4 ммоль\л, прямого білірубіну – 75,1 

ммоль/л, активність АЛТ – 214,1 од\л, АСТ – 132,5 од\л. Відновлення адекватного жовчотоку 

супроводжувалося покращенням функціональних показників печінки. Значно знижувався рівень 

загального і прямого білірубіну на 3 добу, тенденція до нормалізації показників цитолізу (АСТ і АЛТ) 

спостерігалась на 4 добу, а достовірне зниження АЛТ відмічено після 7 доби. 

Висновки. Обтураційна жовтяниця при холедохолітіазі супроводжується вираженими 

морфологічними змінами печінки та порушенням її функціональних показників, що обумовлює 

проведення оперативного лікування у ранні терміни (до 7 доби), коли морфологічні зміни печінки 

найменш виражені. 

 

 

Андрусенко А. С., Петухова М. О. 

ВИБОРЧИЙ АПЕТИТ У ДІТЕЙ: ТАКТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МЕТОДИКА КОРЕКЦІЇ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою - к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. Є. М. Павлов 

 

Актуальність. Виборчий апетит характеризується відмовою від певних видів продуктів, 

одноманітним харчуванням, наданням переваги рідкої їжі, небажанням пробувати нову їжу, 

перевагою жирної або солодкої їжі, відмовою від продуктів «здорового харчування». Батьків і 

педіатрів турбує склад раціону і відсутність різноманітності в дієті дітей з виборчим апетитом. 

Небезпека полягає не тільки в неповноцінності дієті, але і в формуванні неправильної харчової 

поведінки, яка може зберігатися і в дорослому віці. Дані про поширеність виборчого апетиту серед 

дітей залежать від використовуваних критеріїв оцінки і коливаються від 8 до 60%. 

Мета дослідження: проаналізувати  фактори, що сприяють формуванню виборчого апетиту у дітей 

від 1 до 5 років. 

Матеріал та методи. Проведено анкетування батьків 50 пацієнтів у віці від 1 року до 5 років з 

виборчим апетитом «Амбулаторія № 5 м. Краматорська», у 2019 р. 

Результати дослідження. Серед опитаних 20 дітей були хлопчики, 30 - дівчинки. Середній вік склав 

3 ± 0,5 року. 29 дітей є першими дітьми в сім'ї, на грудному вигодовуванні на першому році життя 

перебували 48 дітей. Половина опитаних жінок відзначають вибірковість в їжі під час вагітності. 

Виборчий апетит з'явився на першому році життя у половини  дітей, опитаних батьків. Для батьків 

всіх дітей вибірковість в їжі є проблемою. Згідно з опитуванням 37 дітей не так мало їдять, скільки їх 

раціон не різноманітний. 35 дітей часто хворіють (більше 6 разів на рік). У 35 опитаних є члени сім'ї 

з виборчим апетитом. Перший прикорм всім дітям вводився не пізніше 6 місяців. 46 анкетованих 

вважають за краще їжу рідкої консистенції, 25 дітей з настороженістю пробують нові страви, а 13 

дітей - повністю відмовляються пробувати нові продукти. Незважаючи на проблеми з апетитом, 16% 

дітей мали середній гармонійний фізичний розвиток, 18% - високий дисгармонійний фізичний 

розвиток, однак у більшості (66%) виявлено низький дисгармонійний фізичний розвиток.  
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Висновки. Такі фактори, як особливості харчування мами під час вагітності, наявність родичів з 

виборчим апетитом є факторами ризику для появи виборчого апетиту у дитини. У більшості дітей 

вибірковість в їжі призводить до зниження темпів фізичного розвитку, підвищення захворюваності, 

що ймовірно пов'язано з дефіцитом макро і мікронутрієнтів. Таким чином, необхідна своєчасна 

діагностика і комплексна корекція порушень харчової поведінки за участю педіатрів, дієтологів, 

психологів, всіх членів сім'ї. 

 

 

Антончук В. М., Ковальчук Б. А. 

ВНУТРІШНЬОУТРОБНА ЗАГИБЕЛЬ ОДНОГО З ПЛОДІВ ПРИ БАГАТОПЛІДНІЙ 

ВАГІТНОСТІ  

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – к. мед. н., доц. В. М. Гусєв 

 

Актуальність: Проблема ведення жінок з багатоплідністю ще з давніх часів представляє науковий і 

практичний інтерес. Особливу увагу цій проблемі приділяється в останні 15–20 років у зв’язку з 

ростом багатоплідних вагітностей (БВ) у світі, що зумовлено цілою низкою факторів, серед яких є 

зростання репродуктивного віку жінок, поширення допоміжних репродуктивних технологій 

Внутрішньоутробна загибель одного з плодів (ВЗОП) при багатоплідній вагітності являється 

специфічним ускладненням та зустрічається у середньому до 6% випадків, а загибель одного з плодів 

при цьому відрізняється з точки зору етіології, фето-материнських проблем і фето-фетальних 

наслідків.  

Мета: Аналіз та узагальнення даних літератури щодо висвітлення проблеми багатоплідної вагітності 

та ускладнень пов'язаних з нею. 

Матеріал і методи: Огляд сучасних літературних джерел.  

Результати дослідження: Аналіз літератури довів, що навіть при сучасному розвитку медицини, 

перинатальна смертність у разі вагітності двійнею у 5 разів вище, ніж при одноплідній вагітності, 

внутрішньоутробна загибель плода вище у 4 рази, а неонатальна летальність – у 6 разів. Згідно даним 

частота ВЗОП в першому триместрі гестації коливається від 1 випадку на кожну 8 вагітність до 6 

випадків на кожну 100 вагітність, а частота загибелі плода у період кінця I – початок II триместру 

гестації складає 1 випадок на кожну 184 багатоплідну вагітність (0,54%). ВЗОП після середини  

терміну вагітності (17 тижнів і більше) може підвищувати ризик передчасних пологів, прееклампсії 

та перинатальної захворюваності іншого плода.  

 Перинатальна захворюваність і смертність при БВ залежать від багатьох факторів і, 

насамперед, від хоріальності плодів, їхньої кількості та амніальності, від соматичного анамнезу і 

стану матері, а також від інших факторів впливу на вагітність ендо- та екзогенного походження. 

Антенатальна внутрішньоутробна загибель одного з плодів – специфічне ускладнення, що 

зустрічається в 5–7% спостережень від загальної кількості БВ. Його частота залежить від ступеня 

багатоплідності: серед трієнь вона зокрема вдвічі вище, ніж серед двієнь (5,3% проти 2,9%). Ще більш 

виражена залежність частоти ВЗОП від хоріальності (від 1,2% до 2,9% серед дихоріальних двієнь і 

від 4,1% до 14% серед монохоріальних), а також від наявності супутніх факторів ризику (від 3,1% при 

неускладненій монохоріальний двійні (МХД), до 50–60% при монохоріальний двійні, ускладненій 

фето-фетальним синдромом). 

Патогенетичні механізми ураження другого плода, який вижив при ВЗОП, при МХД, згідно з 

найбільш поширеною гіпотезою, зумовлені транзиторною або персистуючої гіпотензією і 

гіпоперфузією у зв’язку з частковим відтоком та циркуляцією крові живого плода у судинне русло 

загиблого плода через анастомози у плаценті, гострою анемією, надходженням тромбопластичних 

факторів і продуктів розпаду тканин у систему кровообігу живого плода («синдром близнюкової 

емболії»), коагулопатією, емболізацією судин живого плода некротизованими фрагментами 
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плацентарної тканини загиблого плода, ішемічним та/або геморагічним ураженням органів 

(насамперед головного мозку). 

Треба зауважити, що швидке розродження після настання внутрішньоутробної загибелі 

одного з близнюків не сприяє зниженню рівня неврологічної захворюваності живого плода або 

запобіганню уражень, які можуть трапитися у плода в момент загибелі іншого. Існує ряд необхідних 

показань для негайного розродження, які обумовлені станом матері (наявність тяжкої акушерської 

або екстрагенітальної патології) або важким станом живого плода. 

Висновок: Враховуючи данні літературного аналізу, можна стверджувати, що жінки з багатоплідною 

вагітністю складають групу високо ризику та потребують проведення ретельного моніторингу на всіх 

етапах вагітності. 

 

 

Арциленко К. Ю., Книгін М. В. 

ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ПАЦІЄНТІВ З 

ТУБЕРКУЛЬОЗОМ, ПОЄДНАННИМ З ВІЛ – ІНФЕКЦІЄЮ 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – В. М. Козько 

наук. керівник – к. мед. н. А. В. Гаврилов 

 

Актуальність: Відомо, що епідеміологічна значимість хворих на туберкульоз визначається 

виразністю виділення ними мікобактерій туберкульозу (МБТ) у зовнішнє середовище. Разом з тим, в 

даний час інформація про виявлення збудника туберкульозу в пацієнтів з туберкульозом, поєднаним 

з ВІЛ-інфекцією, має суперечливий характер. 

Мета дослідження: З'ясування частоти виявлення МБТ з мокротиння хворих на туберкульоз з ВІЛ-

інфекцією в залежності від вираженості вірусного навантаження і рівня CD4-лімфоцитів. 

Матеріал та методи: Основну групу (ОГ) склало 55 хворих на ВІЛ-інфекцію, поєднаної з 

туберкульозом (група ВІЛ-ТБ). Група порівняння (ГП) включала в себе 81 хворих з вперше виявленим 

туберкульозом (ТБ). Хворі, в яких була діагностована ВІЛ-інфекція, поєднана з туберкульозом та 

хворі з вперше виявленим туберкульозом були обстежені на наявність МБТ. Проводили загальний 

аналіз мокротиння, мікроскопія мазка, посіви мокротиння на стандартні щільні поживні середовища. 

Імунологічне обстеження включало визначення абсолютної кількості CD4-лімфоцитів в 

периферичної крові в пацієнтів ОГ  методом проточної цитометрії, з впровадженням моноклональних 

антитіл. Вірусне навантаження визначалася на підставі кількісного дослідження РНК ВІЛ методом 

ПЛР. 

Результати дослідження: Встановлено, що в хворих на ВІЛ-ТБ вихідна частота виявлення МБТ в 

мокроті (56,4%) була нижче, ніж в хворих ТБ (80,2%). Частота виявлення МБТ в пацієнтів ВІЛ-ТВ 

залежало від рівня вірусного навантаження (ВН). Аналіз показує, що в пацієнтів ВІЛ-ТБ з вихідним 

кількістю ВН більше 100 000 копій / мл частота виявлення МБТ склала 52,7%%. У хворих на ВІЛ-ТБ 

з рівнем ВН 50 000-100 000 копій / мл МБТ виявлені в 67,3% випадків. У пацієнтів ВІЛ-ТБ з рівнем 

ВН 20 000-50 000 копій / мл частота виявлення МБТ склала 74,5%, що можна порівняти з даними в 

групі ТВ (77,7%). З'ясовано, що в мокротинні при вихідному рівні CD4-лімфоцитів ≤99 клітин / мкл в 

34,5% пацієнтів виявлено МБТ, при рівні CD4-лімфоцитів 100-199 клітин / мкл - в 54,5%, при рівні 

CD4-лімфоцитів 200-349 клітин / мкл - в 60,0%, при рівні CD-лімфоцитів 350-499 кл / мкл - в 72,7% і 

в підгрупі з кількістю CD4-лімфоцитів ≥500кл / мкл - в 100,0%. 

Висновок: Таким чином, за нашими спостереженнями, частота бактеріовиділення в хворих на ВІЛ-

ТБ на момент їх реєстрації, склала 56,4%, в той час як в хворих ТБ значно вище (80,2%). У міру 

збільшення рівня вірусного навантаження і зниження концентрації CD4-лімфоцитів зменшувалася 

частота виявлення збудника в мокроті, що, ймовірно, було обумовлено зниження частоти формування 

порожнин розпаду в легеневій тканині на пізніх стадіях ВІЛ-інфекції. Найбільш високий рівень 

виділення МБТ відзначався в пацієнтів ВІЛ-ТБ з рівнем ВН 20 000-50 000 копій / мл і при початковій 
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концентрації CD4-лімфоцитів понад 350 кл / мкл. На наш погляд, це обумовлено превалюванням 

числа класичних проявів туберкульозу у цій категорії пацієнтів. 

 

 

Базанова Д. В. 

ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА ПРОТИ КОРУ ТА ВАКЦИНАЛЬНИЙ СТАТУС ЗАХВОРІЛИХ 

ДІТЕЙ 2015-2018рр. НА БАЗІ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ЦРДЛ №1 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. В. В. Герасименко 

 

Актуальність: Кір залишається однією з найголовніших причин смерті дітей раннього віку у всьому 

світі, тому числі і в Україні, не зважаючи на те, що існує безпечна та ефективна вакцина. Але, на жаль, 

не всі батьки розуміють, що вакцинація являється потрібною, та її проводити обов’язково, не 

зважаючи на те, що спалаху цих хвороб може і не бути. 

Мета дослідження:  проаналізувати вакцинальний статус та ефективність вакцинації дітей  2015-2018 

р. на базі Костянтинівської ЦРДЛ №1 

Матеріал та методи: Проаналізовано 25 історій хвороб дітей, з яких у 2015 році захворіло 4(16%)  

дитини, у 2016 році - 5(20%) дітей, у 2017 році – 7(28%) дітей, у 2018 році – 9(36%). Розподіл за віком: 

до 6 років – 7 дітей, від 7 до 10 – 9 дітей, від 11 до 14 – 6 дітей, від 15 до 18 – 3 підлітків. Всі 25 дітей 

не були вакциновані проти кору, однак 1 з них(3,85%) отримала лише 1 дозу вакцини КПК(кір, 

краснуха, паротит). 

Результати: в період загострення у пацієнтів були типові симптоми для цього захворювання: висока 

температура, характерні висипання, кашель, біль у горлі, виражена інтоксикація організму. Відомо, 

що вакцина КПК виробляє імунітет у 96% випадків. З цього ми можемо зробити висновок, що кожна 

дитина може захворіти, не зважаючи на те, що отримала щеплення. Цікавим залишається те, що 

вакцинацію КПК роблять у дитячому віці 2 рази: на першому році життя та у 6 років. І саме в цей 

період життя дитина має найвищу вірогідність захворіти, адже введення однієї дози вакцини не дає 

впевненості не захворіти на кір. Не дивлячись на це, майже всі хворі діти не отримали вакцинації, що 

дає змогу сказати, що вакцинація є ефективною. У 2015 році 4 дитини навчались в одній школі та 

поступали до лікарні з інтервалом у кілька днів, тобто інфекція розповсюджується дуже швидко. 

Якщо розділити дітей за статевими ознаками, то і дівчата і хлопці хворіють однаково. Дивлячись на 

динаміку по кожному року, то кількість хворих дітей збільшується, що може в подальшому може  

викликати епідемію по місту. Постінфекційних ускладнень не виявлено. 

Висновки: Вакцинація дітей залишається найефективнішим методом запобігання захворюваності 

кором, що виявлено проаналізувавши вакцинопрофілактику проти кору та вакцинальний статус 

захворілих дітей 
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ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ 
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Актуальність. Не дивлячись на прогрес в останні десять років в акушерстві та гінекології проблема 

невиношування є актуальною. За даними різних авторів, частота цієї патології є 5-42,7% і не має 
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тенденції до зниження [Н.П. Веропотвелян та спів., 2016]. Репродуктивні втрати від невинашування 

в України налічують щороку 36-40 тисяч ненароджених бажаних дітей [І.А. Жабченко, В.Ф. Олешко, 

2015]. 

Проблема неспроможності шейки матки (ШМ) при вагітності відома з 19 століття як 

причина 15-40% пізніх мимовільних абортів та 30% передчасних пологів, але діагноз істміко-

цервікальна недостатність (ІЦН) не завжди підтверджується після вагітності [В.М. Сидельникова, 

2009]. Під час вагітності існує два основних метода корекції ІЦН – консервативний та хірургічний. 

Ефективність цих методів, ісходи вагітності у результаті їх використання широко обговорюються у 

зарубіжній та вітчизняний літературі. До теперішнього часу нема єдиної думки у виборі метода 

корекції ІЦН. 

Ціль роботи. Вивчити ефективність методів вибору корекції ШМ при ІЦН. 

Матеріал та методи. Аналіз спеціалізованої медичної вітчизняної та зарубіжної літератури за останні 

десятиліття. 

Результати. Найбільш розповсюдженим цервікальним серкляжем вважається методи Shirodkar 

(1950) та McDonald (1957). При порівняльному аналізу за допомогою УЗД вимірювання було показано 

збільшення довжини ШМ при використанні шва за Shirodkar [P.N. Rozenberg, M.V. Senat, 2003]. 

Оптимальним строком для серкляжа рахується 14-20 тижня, але можливе накладання до 25 тижня 

[О.Н. Безпалова та інш.,2017]. 

A.O. Odibo у 2007 р. оцінивши ефективність серкляжа Shirodkar та McDonald для 

профілактики передчасних пологів у вагітних з короткою ШМ встановив, що частота спонтанних 

дострокових пологів до 33 тижнів гестації була однакова 20% та 23% відповідно. 

Дослідження проведенні M. V. Tsaregorodtseva, G.V. Dikke (2012), демонструють переваги 

нехірургічної корекції у профілактиці та лікуванні ІЦН під час вагітності з огляду на її 

атравматичність, високу ефективність (97%), безпечність, та можливість використовувати як 

амбулаторно так і стаціонарно на будь якому терміні гестації. 

В останнє десятиліття найбільшу популярність набув силіконовий кільцевий песарій «Dr. 

Arabin», який сприяв пролонгації у 73 вагітних за даними М.М. Cannie et al., (2013). 

У державах пострадянського простору у том числі Україні широко застосовується АП 

«Юнона» [І.А. Жабченко, 2015]. 

Висновок. За останні роки було проведено багато досліджень на тему вибора лікування та 

профілактики ІЦН у вагітних, але нема єдиної думки. Більшість схиляється на хірургічну корекцію, 

але альтернативою залишається АП. Подальші дослідження цієї патології можливо дозволить 

відповісти на питання вибори тактики ведення вагітних з ІЦН і запобігання ранніх передчасних 

пологів. 

 

Богдан Я. Ю. 

ВПЛИВ ХАРАКТЕРУ ВИГОДОВУВАННЯ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ДІТЕЙ ПЕРШОГО 

РОКУ ЖИТТЯ 
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Актуальність: Характер вигодовування відіграє ключову роль у забезпеченні гармонійного 

фізичного і нервово-психічного розвитку у дітей, а також їх стійкості до дії інфекцій та інших 

несприятливих факторів зовнішнього середовища. 

Мета дослідження: оцінити вплив різних практик нутриціології дітей раннього віку на поширеність 

і тривалість грудного вигодовування і здоров'я дітей.  

Матеріал і методи. Об'єктом дослідження стали 42 дитини, віком від 1 року до 3 років, доношені і не 

мають при народженні важкої неврологічної і соматичної патології, які перебували на стаціонарному 

лікуванні ДТМО м. Краматорська з 2017-2018 роках з різною соматичною патологією. Всі діти були 
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розділені на 2 групи. Першу групу склали 23 дитини (54,8 %), які перебували на грудному 

вигодовуванні до року. Другу групу склали 19 дітей (45,2%), які до першого півріччя через 

гіпогалактію у матері, були переведені на штучне вигодовування. 

Результати дослідження. Після ретроспективного вивчення анамнезу та історій хвороби було 

виявлено, що часті респіраторні захворювання, з розвитком бактеріальної інфекції, реєструвалися у 

більшості дітей другої групи 16 (84,2 %) і у 7 дітей першої групи, що склало всього лише 30,4 %. На 

першому році життя діагноз алергічних захворювань був виставлений у 11 пацієнтів (57,9 %) 2 групи, 

а у дітей, які знаходилися на грудному вигодовуванні був підтверджений у 4(17,4 %), які були 

народжені від матерів з обтяженим алергологічним анамнезом. Гострі кишкові захворювання 

відзначалися в 1 і 2 групі відповідно (3(13%), 8(42,1 %)). 

Висновок. За результатами дослідження, клінічно підтверджено,  що діти, які знаходяться на 

природному вигодовуванні, набагато рідше хворіють на соматичну патологію, внаслідок формування 

адекватної імунної відповіді. Таким чином, збільшення тривалості лактаційного періоду у матерів 

зменшує кількість дітей, які переведені на штучне вигодовування і значно знижує частоту 

аліментарно залежної патології у дітей в ранньому віці. 
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Актуальність. Гормональний  дисбаланс, порушення гомеостазу в ендометрії, які призводять до 

виникнення аномальних маткових кровотеч (АМК) є однією з найбільш частих причин звернення 

жінок  в пременопаузальному періоді до гінеколога та проведення внутрішньоматкових втручань. На 

данний момент це захворювання не становить загрозу для життя жінок. Проте, менорагії призводять 

до розвитку анемічного синдрому, вираженість якого визначається інтенсивністю аномальних 

маткових кровотеч і їх тривалістю, а також зниження соціальної і професійної активності жінок, 

матеріального благополуччя, порушень в сексуальній сфері, і в кінцевому підсумку формування 

стійких сомато-психічних відхилень. 

Мета дослідження. Вивчити методику діагностики та дослідити ефективність гормональних,  

негормональних методів лікування та хірургічних втручань. 

Матеріал та методи. Комплексний аналіз даних літератури та міжнародних рекомендацій, щодо 

принципів  діагностики АМК в пременопаузальному періоді. Систематизація результатів провідних 

багаторічних досліджень фармакотерапевтичної та хірургічної корекції. 

Результати дослідження. Аномальна маткова кровотеча - це будь-яке відхилення менструального 

циклу від норми, включаючи зміну регулярності і частоти менструацій, тривалості кровотечі, або 

кількості втраченої крові. Згідно з наявними міжнародними рекомендаціями жінкам з АМК 

медикаментозне лікування (негормональне і гормональне) слід розглядати в якості терапії першої 

лінії при виключенні внутрішньоматкової патології або іншої суттєвої патології органів малого таза. 

У жінок з анемією, обумовленої АМК, додатково повинна проводитися терапія препаратами заліза. 

Серед медикаментозних методів I етапу лікування АМК є антифібринолітичні препарати 

(транексамова кислота) і нестероїдні протизапальні препарати. При неефективності негормонального 

гемостазу найефективнішим серед консервативних методів купірування кровотечі є гормональний 

гемостаз. Застосування комбінованих гормональних контрацептивів, прогестинів місцевої дії в 

безперервному режимі (внутрішньоматкова система, що містить левоноргестрел), замісна терапія 

гестагенами селективної дії в лютеїнову фазу менструального циклу та агоністів гонадотропних 

рилізинг-гормонів. Також використовують хірургічні методи такі як  вишкрібання порожнини матки, 
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біопсія та резекція ендометрія з обов'язковим гістологічним дослідженням, гістероскопічна абляція 

ендометрія. 

Висновки. Тактика ведення пацієнток має ґрунтуватися на результатах адекватно проведеної 

діагностики причин кровотечі, з урахуванням оцінки віку, стану здоров'я та репродуктивних планів 

жінки. Призначення гемостатичної терапії, в тому числі гормонотерапії, дозволяє знизити кількість 

госпіталізацій в гінекологічні стаціонари і число внутрішньоматкових оперативних втручань, що 

покращує якість життя і показники загального благополуччя пацієнток. Вибір терапії повинен 

проводитися диференційовано з урахуванням балансу користі і ризику лікарських препаратів 

індивідуально для кожної пацієнтки. 
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Актуальність: Хронічні облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок є дуже актуальною 

проблемою сучасної медицини. За статистикою 1% населення віком 40-50 років страждає на хронічну 

ішемію нижніх кінцівок, а у віці 60-70 років цей показник сягає 5-7%. Захворювання погіршує якість 

життя пацієнтів та є частою причиною їх інвалідизації. Серед причин хронічної ішемії нижніх 

кінцівок 75-80% складає облітеруючий атеросклероз (ОА). Дуже часто ураження має багаторівневий 

характер, що вимагає корекції кількох уражених сегментів. Ефективним методом реваскуляризації в 

такому випадку є гібридні операції, що дозволяють одночасно відновлювати системи притоку та 

відтоку впродовж одного оперативного втручання. 

Мета: дослідити ефективність виконання гібридних операцій у пацієнтів з багаторівневим 

атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок. 

Матеріал та методи: Ретроспективно проаналізовані результати лікування 72 пацієнтів з ОА артерій 

нижніх кінцівок, яким була виконана  гібридна реваскуляризація на базі Донецького областного 

центру кардіо та рентгенендоваскулярної хірургії у період з 2016 по 2018 роки. Середній вік склав 

65,6 років. 61 пацієнт (85%) були чоловіками, 11 — жінками (15 %). 44 пацієнти (61 %) мали III 

ступінь ішемії, 28 пацієнтів (39 %) — IV ступінь. Розподіл за операціями був наступним: 

ендоваскулярний етап: балонна ангіопластика —  17 пацієнтів (23,6 %), стентування — 55 пацієнтів 

(76,4 %); відкритий етап — ендартеректомія загальної стегнової артерії + профундопластика — 32 

пацієнти (44,4 %), стегново-підколінне шунтування — 39 пацієнтів (54,2 %), стегново-тибіальне 

шунтування — 1 пацієнт (1,4 %). Час спостереження склав 1,5 роки ± 4 міс. Аналіз ефективності 

проводився за наступними показниками: прохідність – первинна (ПП), первинна асистована (ПАП) 

та вторинна (ВП); збереження кінцівки, частота виникнення постопераційних ускладнень. 

Результати: ПП — 59 пацієнтів (82%), ПАП — 55 пацієнтів (76,4%), ВП — 65 пацієнтів (90,3%). 

Кінцівку вдалось зберегти у 66 пацієнтів (92%). З постопераційних ускладнень спостерігались 

наступні: кровотеча — 1 випадок (1,4%), тромбоз — 2 випадки (2,8%), рестеноз — 5 випадків (7%), 

стеноз de novo — 3 випадки (4,2%), лімфорея — 3 випадки (4,2%). 

Висновки: Гібридна реваскуляризація є дуже ефективним сучасним методом лікування пацієнтів з 

багаторівневим атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок. Даний метод дозволяє 

запобігти ампутації ураженої кінцівки, має високі показники прохідності відновлених сегментів та 

низьку частоту виникнення післяопераційних ускладнень, а також є менш травматичним за дворівневі 

шунтування. 
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Актуальність. Відновлення зубів з фотокомпозиційних матеріалів функціонують у порожнини рота 

пацієнтів, як відомо, достатньо тривалий час. Одним з ускладнень, що виникають під або поруч з 

відновленням є вторинний карієс, який виникає та перебігає, як правило, без симптомів та значних 

клінічних проявів. 

Мета дослідження – вивчення частоти виникнення вторинного карієсу у відновлених 

фотокомпозиційними матеріалами зубах залежно від локалізацією. 

Матеріал та методи. Було проведено обстеження 1873 прямих фотокомпозиційних відновлень 

фронтальних і бічних зубів, виконаних у різні строки у 200 пацієнтів віком від 18 до 55 років, серед 

яких було 109 жінок (54,5% від загальної кількості) та 91 чоловік (45,5%). Клінічний стан 

фотокомпозиційних відновлень та діагностику вторинного карієсу у відновлених зубах проводили 

візуально-інструментально, реєстрували наявність ураження. 

Результати. З 1873 обстежених відновлень 1032 реставрації  (55,1%) були розташовані у фронтальних 

та бічних зубах нижньої щелепи, 841 реставрація (44,9%) - у зубах верхньої щелепи. Загалом, було 

визначено 3230 ускладнень, серед яких було 558 випадків вторинного карієсу (17,3% від загальної 

кількості ускладнень), що свідчить про  високу його поширеність. 

Найчастіше діагностували вторинний карієс у бічних зубах верхньої щелепи  за локалізації 

відновлень на жувальній та контактній поверхнях, тобто у порожнинах II класу за Блеком, кількість 

таких випадків склала 167 (29,9% від загального числа цих ускладнень). У разі локалізації відновлень 

тільки на жувальній поверхні бічних зубів верхньої щелепи для лікування карієсу I класу за Блеком 

вторинний карієс зустрічався у 5 разів рідше – 33 випадки (5,9%). У відновлених фронтальних зубах 

вторинний карієс частіше зустрічався за локалізації реставрації тільки на контактній поверхні (III 

клас) – 45 випадків (8,1%), на контактній поверхні з охопленням ріжучого краю (IV клас) – 27 випадків 

(4,5%). У разі розташування фотокомпозиційних відновлень у пришийковій ділянці усіх зубів 

верхньої щелепи наявність вторинного карієсу була визначена у 19 зубах (3,4%). 

У відновленнях зубів нижньої щелепи вторинний карієс найчастіше діагностували за 

локалізації їх за II класом, загалом, було 124 такі випадки (22,2%). Найменше вторинного карієсу було 

за розташування відновлень за І класом – 21 (3,7%). У фронтальних зубах у разі  локалізації за ІІІ 

класом вторинний карієс діагностовано у 33 випадках (5,9%), за ІV класом – у 58 випадках (10,4%). 

Вторинний карієс було діагностовано також у 31 зубі (4,6%) нижньої щелепи за локалізації відновлень 

у пришийковій ділянці (V клас).  

Висновки. Таким чином, виявлена значна кількість ускладнень прямих фотокомпозиційних 

відновлень зубів у вигляді вторинного карієсу. 
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Введення. У 2018 році в світі налічувалося 422 мільйони осіб, які страждають на цукровий діабет 

(ЦД), 92% хворих склали пацієнти з ЦД 2 типу. Діабетична ретинопатія (ДР) визначається в момент 

встановлення діагнозу «цукровий діабет 2 типу» в 15-30% випадків, а через 10 років у 50-60% 

випадків.  

Ціль роботи: вивчити порівняльну ефективність статинів та фібратів у профілактиці прогресування 

ДР при ЦД 2 типу.  

Матеріал та методи. Під спостереженням знаходилося 85 хворих (170 очей) з ЦД 2 типу, які були 

розподілені на 2 групи. Групу №1 склали 45 хворих (90 очей). Групу №2 склали 40 хворих (80 очей). 

Давність ЦД у групі №1 - 8,5±0,7 років і 8,9±0,6 років у групі №2. В групі №1 було призначено прийом 

препарату з групи статинів – розувастатин («Крестор»), у дозі 5 мг 1 раз на добу, а у групі №2 - 

фенофібрат («Трайкор») у дозі 145 мг 1 раз на добу. Пацієнти знаходилися під наглядом офтальмолога 

та ендокринолога протягом 1 року і проходили обстеження кожні 3 місяці. Ступінь важкості ДР у 

хворих обох груп варіювала від повної її відсутності до помірної непроліферативної (НПДР), згідно 

шкалі важкості ДР Американської Академії Офтальмології. Оптична когерентна томографія (ОКТ) 

виконувалася на томографі Stratus OCT, Carl Zeiss (Німеччина) за допомогою протоколів Fast macular 

thickness та Macular thickness. 

Результати. Ознак тяжкої НПДР і проліферативної ДР (ПДР) на початку спостереження в обох 

групах не було. На початку спостереження за даними ОКТ середня товщина сітківки в макулі 

вимірювальної решітки Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) була співставна і склала в 

групі №1 172,1±25,0 мкм і 169,8±22,8 мкм в групі №2 (р=0,28).  

Через 1 рік середня товщина сітківки в групі №1 збільшилася до 189,1±27,4 мкм, а в групі №2 цей 

показник залишався стабільним і склав 170,6±32,6 мкм (р=0,004), в порівнянні з показниками на 

початку спостереження. Це свідчило про більш високу ефективність фенофібрату в профілактиці 

розвитку діабетичного макулярного набряку (ДМН) у порівнянні з розувастатином. 

В групі №1 у хворих з помірною НПДР на 14 очах (15,6 %) розвинувся ДМН, а у групі №2 - на 5 

очах (6,3 %). Хворим обох груп були виконані інтравітреальні ін’єкції афліберцепту. 

Висновки. У профілактиці прогресування ДР ефективність фенофібрату в порівнянні з 

розувастатином була вищою: у групі №1 прогресування відбулося на 13 очах (14,4%), у групі №2 – 

на 11 очах (13,8%). 

Встановлено, що в профілактиці розвитку ДМН ефективність фенофібрату в порівнянні з 

розувастатином була вищою: в групі №1 ДМН розвинувся в 6,3% випадків, а в групі №2 – лише в 

15,6% випадків (р=0,023). 
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Актуальність проблеми. Хронічний остеомієліт - це особлива фаза гнійно-некротичного 

захворювання кісткової тканини, якій обов'язково передує гостра стадія, після будь-якої форми 

гострого остеомієліту (гематогенний, вогнепальний, травматичний, а також виникає при переході 

гнійного процесу з навколишніх тканин). Наявні в гострому періоді морфологічні та клінічні 

відмінності між окремими формами гострого остеомієліту згладжуються, і процес протікає, в загалом, 

однаково для всіх цих форм. На долю хронічного посттравматичного остеомієліту припадає близько 

90-95%  всіх випадків первинно-хронічного остеомієліту. 

 Факторами до переходу остеомієліту в хронічну форму є некоректне або пізно розпочате 

лікування, а також неправильне проведення хірургічного втручання. Крім цього, хронізації процесу 
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сприяє неправильне дренування гнійного вогнища, що може бути викликано неправильним розтином 

окістя над ураженою зоною і виконанням в невідповідному до вогнища запалення фрезових отворів. 

Основними помилками антибіотикотерапії вважається використання антибіотиків без урахування 

чутливості до них патогенної флори і раннє переривання курсу лікування. 

 Всі ці фактори і ускладнюють лікування пацієнтів і в подальшому це призводить до численних 

ускладнень. До місцевих ускладнень належать: абсцеси і флегмони м'яких тканин, гнійний 

остеоартрит, епіфізеоліз, дістензійні і деструктивні вивихи, мимовільні переломи, псевдоартрози, 

анкілози, деформації кісток, крововиливи, атрофія м'яких тканин. 

Мета дослідження. Вивчити особливості зміни імунної системи при хронічному посттравматичному 

остеомієліті для обґрунтування шляхів корекції імунних порушень. 

Матеріал і методи. Обстежено 6 хворих чоловіків у віці 37-56 років, які знаходилися на 

стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні ЦМЛ м. Дружківки з хронічним 

посттравматичним остеомієлітом. Хворим було проведено імунологічне дослідження з визначенням 

показників гуморального и клітинного імунітету. 

Результати дослідження. У всіх пацієнтів було виявлено зниження показників гуморального  (В-

клітинного) імунітету, що визвало порушення антитілоутворення  та активацію піогенної флори. 

Зниження кількості В-лімфоцитів було достовірним (Р<0,05) та складало від 32 до 67% нижче норми. 

У 2 пацієнтів також виявлено  зниження кількості Т-лімфоцитів, яке було незначним та статистично 

недостовірним. 

Висновки. За даними проведеного дослідження, розвиток хронічного посттравматичного 

остеомієліту відбувається за наявності гуморального  (В-клітинного) імунодефіциту, тому всім 

пацієнтам необхідно проводити імунологічне дослідження для визначення типу та ступеню тяжкості 

імунної недостатності з метою проведення ефективної імунокорегуючої терапії і попередження 

ускладнень. 
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м. Лиман, Україна 

кафедра травматології, ортопедії та ВПХ 

зав. кафедрою - д. мед. н., проф. Ф. В. Климовицький 

наук. керівник – проф. В. Ю. Черниш 

 

Актуальність: Вибір оптимальної методики остеосинтезу вертлюгових переломів стегна продовжує 

обговорюватися у науковій літературі. Поява в останні десятиліття нових конструкцій для 

остеосинтезу призвела до розширення сфери застосування хірургічного лікування переломів даної 

локалізації, що, у свою чергу, зробило актуальним питання про оптимальний вибір варіанта 

остеосинтезу. У цьому плані становить інтерес, які з сучасних методик застосовуються в практиці 

травматологічних відділень України, зокрема, травматологічного відділення районної лікарні м. 

Волноваха як одного з типових спеціалізованих відділень районного рівня. 

Мета роботи: визначити частоту застосування окремих методик остеосинтезу вертлюгових 

переломів стегна та результати лікування постраждалих в 2017-2018 рр. на прикладі 

травматологічного відділення ЦРЛ м. Волноваха. 

Матеріал і методи. Дослідження ретроспективне - вивчення повної вибірки випадків хірургічного 

лікування постраждалих з вертлюговими переломами стегна за 2017-2018 рр. Всього прооперовано 

30 осіб, у тому числі, 19 (63,3%) жінок і 11 (36,7%) чоловіків. Розподіл за віком: до 61 року - 4 (13,3%) 

особи, від 61 до 70 років - 6 (20,0%) осіб, від 71 до 80 років - 8 (26,7%) пацієнтів, понад 80 років - 12 

(40,0%) осіб. Результати лікування оцінювали згідно з критеріями Наказу МОЗ України № 41 від 1994 

р. 
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Результати та їх обговорення. Встановлено домінування у вивчений період блокуючого 

інтрамедулярного остеосинтезу (БІОС), зокрема, PFNA, над металоостеосинтезом пластиною (LСP). 

БІОС був застосований при лікуванні 27 осіб (90,0%), накістковий остеосинтез - у 3 (10,0%) пацієнтів.  

 При застосуванні остеосинтезу на основі БІОС результат «добре» отримано у 26 осіб (96,3%), 

задовільно у 1 хворого (3,7%). Результати накісткового остеосинтезу: добре - 2 пацієнти (66,7%), 

задовільно - 1 (33,3%). Ускладнень не виявлено. 

 Таким чином, протягом 2017- 2018 рр. найбільш активно застосовувався БІОС. У всіх 

прооперованих пацієнтів відзначені позитивні анатомо-функціональні результати: відсутність 

контрактур, посттравматичних судинних розладів, відновлення функції кінцівки, добрі косметичні 

результати. 

Висновки: Протягом вивченого періоду переважаючим за частотою варіантом остеосинтезу був 

БІОС (90%). Такий вибір був обумовлений малотравматичністю методики, можливістю забезпечити 

стабільну фіксацію кісткових уламків, що дозволяє ранню мобілізацію пацієнтів з більш раннім, ніж 

при накістковому остеосинтезі, навантаженням на прооперовану кінцівку, що особливо важливо для 

літніх пацієнтів. 

 

 

Васицька Є. А., Воротинцева А. С., Гєнбач І. О. 

ГОСТРА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ПІСЛЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ 

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра урології  

зав. кафедрою - д. мед. н., проф. Ю. В. Рощин 

наук. керівник – д. мед. н., проф. Ю. В. Рощин 

 

Актуальність. Трансуретральна резекція передміхурової залози (ТУРП) – є золотим стандартом 

хірургічного лікування доброякісної гіперплазії предміхурової залози (ДГПЗ). Методика найбільш 

розповсюдженого варіанта ТУРПЗ полягає у ендоскопічній моно полярній резекції аденомної ділянки 

залози у межах хірургічної капсули в рідинному середовищі під візуальним контролем. Як і будь-яке 

оперативне втручання, методика ТУРПЗ має переваги, недоліки, вірогідність ускладнень, більшість 

яких відомі кожному оперуючому лікарю-урологу, описані в літературі та у фахових наукових 

виданнях. В даній роботі наведений клінічний розбір рідкого ускладнення після ТУРПЗ – 

постренальної гострої ниркової недостатності (ПРГНН), що майже неописане в сучасній літературі, 

та є актуальним для практикуючих клініцистів, що виконують ТУРПЗ та лікують пацієнтів після даної 

операції. 

Мета роботи – провести всебічний аналіз клінічного випадку ПРГНН після ТУРПЗ  

Дизайн дослідження. Матеріалом дослідження стала історія хвороби пацієнта N, що проходив 

лікування на базі кафедри урології ДНМУ за період з 25.09.2017 по 25.10.2017 р. Пацієнт був 

попередньо ретельно дообстежений, виконані загальні тести крові, сечі, біохімічне дослідження крові, 

ЕКГ - все у межах норми, за ТРУЗ об'єм простати дорівнював 75 мл, залишкова сеча - 150 мл, заг. 

ПСА = 2,07 нг, біопсія простати N324956 від 26.07.17 - ознаки залозової гіперплазії простати. Пацієнт 

також був консультований терапевтом, був виставлений остаточний діагноз - доброякісна гіперплазія 

предміхурової залози, хронічна затримка сечі, хронічний гастрит, езофагіт, холецистопанкреатит, 

виразкова хвороба ДПК в стадії ремісії. 

Результати та обговорення. Пацієнту було виконано ТУРП 27.09, тривалість втручання - 38 хвилин, 

інтраопераційно з особливостей - помірна дифузна кровотеча, що була корегована до повного 

гемостазу під час операції коагуляційно та консервативно. Після операції зберігалася помірна 

гематурія, наступного дня відмита тампонада сечового міхура до світлої сечі, об'єм добової сечі 

протягом наступних трьох днів 1,5-1,1 л. На 4-ту добу стан різко погіршився, свідомість - сопор, що 

ввечері змінився на кому 1, дихання Чайн-Стокса, з'явилися напруженість живота, пальпаторні ознаки 

перитоніту, зростаюча олігурія, зафіксовано АД ввечері 100/60, тахікардія, компенсовано дофаміном. 
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Отримана консультація хірурга - гострий живіт, перитоніт? За даними УЗД - помірна ектазія лівої 

КМС, незначна ектазія КМС праворуч, сечовий міхур катетеризований, без сечі, без тампонади. 

Креатінін сироватки - 950. Встановлена ЧПНС зліва, проведена діагностична лапаротомія, 

дренування, за даними ревізії - патології органів черевної порожнини не виявлено. Встановлено 

ЧПНС праворуч. Діурез  наступні три доби виключно по нефростомам, суммарно за добу відповідно 

- 3,4 л, 3,1л, 4,1л - поліурія компенсована інфузією відповідного об'єму. Нормальні показники 

креатініну - 2-га доба, ясна свідомість, нормалізація перистальтики - 3-тя доба після лапаротомії. 4-та 

доба - розпочинає відпрацьовувати уретральний катетер, пацієнт піднятий. 5-та доба - видалені 

лапаротомічні дренажі, 7-ма доба - видалений уретральний катетер, діурез 1/5 самостійно, 4/5 - за 

нефростомами. 18-та доба - вперше вияалено стабілізацію нормальних значень показників ЗАК, 

розпочато перекривання нефростом, 25-та доба - ектазії не визначається, нефростоми видалені. 27 

доба - пацієнт виписаний у задовільному стані. 

Висновок. За нашим уявленням описаний клінічний випадок свідчить про вірогідність виникнення 

значного запалення шийки сечового міхура, що стає клінично значимою особливістю через певний 

час після операції, та обумовлений набряком гирл обох сечоводів. Тому дуже важливим є динамічний 

контроль показників залишкового азоту крові, діурезу та УЗД-контроль органів сечостатевої системи 

після оперативного втручання протягом не менше ніж 5 діб. 

 

 

Вельгуш Т. В., Гулей Н. Б., Волян Х. В. 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ГОСТРОЇ МАНІФЕСТАЦІЇ В-КЛІТИННОЇ  

ЛІМФОБЛАСТНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ У ДИТИНИ 

Івано-Франківський національний медичний університет 

м. Івано-Франківськ, Україна 

кафедра педіатрії 

наук. керівник - асист. Н. Р. Айб 

 

Актуальність: Гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) є найбільш поширеною формою гемобластозу 

у дітей та щорічно реєструється у 3-5 чол. на 100 тис. дитячого населення. Найчастіше розвивається 

у дітей 3-5 років, а захворюваність на ГЛЛ у цій віковій групі у 10 разів переважає показник 

інших.ГГЛ у дітей маніфестує бурхливо і характеризується поліморфізмом клініки, що пов’язано з 

бластною інфільтрацією різних органів. 

Матеріал та метод: Представлений аналіз історії хвороби Володимира М., 2 р. 9 міс., який знаходився 

на лікуванні у ОДКЛ з діагнозом:В-клітинна лімфобластна лейкемія, варіант В-ІІІ (pre-B ALL). 

Результати дослідження:Дитина поступила у зв’язку з вираженою цитопенією: гемоглобін – 43 г/л, 

лейкоцити – 1,0 Г/л, тромбоцити – 110х109 та бластами 15%. В подальшому при проведенні 

мієлограми було виявлено 94% бластів, при цьому лейкоцити знизились до 0,4Г/л. 

Імунофенотипування діагностувало популяцію бластних клітин з фенотипом: 

CD19(74%)/CD10(98%)/CD20(34%)/CD22(80%)/CD79а+(88%)/CD20(34%)/HLADR(20%)/CD34-

/CD38+(98%)/CD58+(100%), який відповідає В-клітинній лімфобластній лейкемії, варіанту В-ІІІ (pre-

B ALL). У пацієнта констатований ядерний антиген IgG вірусу Єпштейн-Барр, що перевищував норму 

у 21 раз і складав 64,8 МО/мл, без клінічних проявів. 

Висновки:Представлений клінічний випадок демонструє поліморфну агресивну маніфестацію 

лімфобластного лейкозу у дитини. Саме поліморфізм первинних клінічних проявів 

онкогематологічних захворювань у дітей вимагає від лікарів усіх спеціальностей онкологічної 

настороженості, комплексної оцінки анамнезу, послідовного аналізу клінічних даних, застосування 

адекватного комплексу лабораторно-інструментальних досліджень. У сумнівних випадках необхідно 

спрямувати пацієнта на консультацію до дитячого гематолога. 
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Власенко В. П., Муковоз К. В., Ососкало К. І. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИ ПАРАЗИТОЗАХ У ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, України 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - асист.  В. В. Герасименко 

 

Актуальність питання: Протяг останніх років у світі спостерігається тенденція до суттєвого 

зростання алергічної патології серед дітей. Частота атопічного дерматиту в Україні, за даними 

офіційної статистики 2018-го року, коливається в межах 3 -10 вперше виявлених випадків на 1000 

дітей. Відомо, що на розвиток алергічних захворювань в дитячому віці впливає «ад'ювантний» ефект 

паразитарних захворювань. 

Мета роботи: з'ясувати закономірність впливу паразитозів на тривалість ремісії алергічних 

захворювань та вираженість лабораторних ознак алергічного запалення. 

Матеріл і методи: Нами були проаналізовані данні історій хвороб 50 дітей з алергічними 

захворюваннями, серед яких 32 дитини (64%)  з діагнозом атопічний дерматит, 8 дітей (16%) з 

алергічним ринітом та 10 дітей (20%)  з бронхіальною астмою (БА).  

Результати дослідження: З 50-ти дітей, у 26-ти  (52%) було виявлено паразитарну інвазію. Після 

чого діти були розподілені на дві групи. Контрольна група №1- 25 дітей (48%) і 26  дітей (52%) з 

паразитарною інвазією-група №2. Серед виявлених паразитів, превалювали гостриці (61%) і лямблії 

(39%). Діагноз паразитарних інвазій верифікували шляхом виявленням яєць гельмінтів при 

копроскопіі, а лямбліозу - методом мікроскопії тонкого мазка фекалій. Як в групі №1, так і в групі 

хворих з інвазією (№2) переважали пацієнти з атопічним дерматитом: 15 дітей (60%) і 17 дітей 

(65,3%), відповідно. Аналіз частоти загострень алергічних захворювань у дітей в групах порівняння 

показав, що тривалість періодів ремііссіі у досліджуваних дітей,  зокрема, з дігнозом БА (контрольна 

група №1) склав, в середньому, від 1 - до 3 років. У дітей з наявністю паразитарної інвазії (група №2) 

період ремісії склав від 2 - до 11 місяців. Оцінка маркерів алергічного запалення у досліджуваних 

дітей показала, що рівень еозинофілії у контрольної групи мав такі показники: 15% у 15-ти дітей 

(60%), 13% у 10-ти дітей (40%). У групі №2 показники еозинофілії склали 20% у 2-х дітей (7,8%), 18%  

у 12-ти дітей (46,1%) і 16% - у 12-ти дітей (46,1%). 

Висновоки: Алергічні захворювання у дітей на тлі паразитарних інвазій характеризуються 

скороченням періодів ремісії і більш високим рівнем еозинофілів крові. Дані оцінки маркерів 

алергічного запалення свідчать про більшу активність алергічного процесу при поєднаній патології. 

 

 

Власюк А. Р. 

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ІНСУЛЬТ В МІСТІ КРАМАТОРСЬКУ, ЗА ПЕРІОД З 2015 

ПО 2019 РІК, З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Донецький національний медичний університет 

 м. Лиман, Україна 

кафедра неврології та нейрохірургії 

зав. кафедрою –  к. мед. н., доц. С. В. Селезньова 

наук. керівник – асист. Н. М. Сіверін 

 

Актуальність теми:  Серед актуальних проблем сучасної неврології, інсульти утримують лідируюче 

положення в зв'язку з їх значною поширеністю, високою смертністю і ступенем інвалідизації 

населення. За данними ВОЗ, інсульт щороку вражає в світі близько 20 млн. чоловік, з них помирає 4,7 

млн. чоловік. Щорічно в Україні відбувається від 100 до 120 тис. нових випадків інсульту, а в 

Краматорську щорічно інсульт розвивається у 500-700 чоловік, з них, приблизно, помирає 100-200 

осіб. У найближчі десятиліття експерти ВОЗ припускають подальше збільшення кількості інсультів. 
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Згідно з прогнозами, до 2030 року захворюваність інсультом зросте на 25%, що обумовлено старінням 

населення планети і зростанням поширеності факторів ризику інсультів. 

Мета роботи: виявити основні фактори ризику, що призводять до інсультів у населення міста 

Краматорськ та спрогнозувати тенденцію поширення інсульту в структурі неврологічних 

захворювань. 

Матеріал та методи: Статистичні данні захворюваності, смертності, інвалідізаціїї та основних 

факторів ризику пацієнтів ЦМЛ №2, м. Краматорськ за 2015, 2016, 2017 роки.  

Результати дослідження: За результатами проведеного дослідження було встановлено загальна 

кількість інсультів у м. Краматорськ. Протягом 2015-2016 років – 739 осіб, за 2016-2017рік – 531 

людина, у 2017-2018р кількість хворих з діагнозом інсульт,склала 662 людини, що свідчить про ріст 

захворюваності. Згідно з даними статистичного відділу ЦМЛ №2 м. Краматорськ,структурне 

співвідношення захворювань, що призвели до інсульту, за 2015-2016р, виглядає таким чином: 

гіпертонічна хвороба 77,7%, церебральний склероз 21,8%. За 2016-2017р гіпертонічна хвороба 

призвела до інсульту 73,8%, а церебральний склероз 25,4%. Вплив тих самих захворювань,протягом 

2017-2018 року,склав таке співвідношення: гіпертонічна хвороба 89,9%, церебральний склероз 8,8%. 

Що стосується, інвалідності внаслідок інсульту,то у 2015-2016 році її отримали 3,6% хворих, у 2016-

2017 році - 4,9%,а вже у 2017-2018 спостерігається тенденція росту даного показника -7,3% хворих. 

Показник смертності в період з 2015-2018 роках в межах 20%  від усіх пацієнтів які перенесли інсульт. 

Висновок: Проаналізувавши процентне співвідношення хвороб,котрі призводять до інсульту, можна 

зробити висновок про те, що гіпертонічна хвороба має найвагоміший ризик до розвитку інсульту. 

Згідно з даними захворюваності, станом на кінець 2018 року, у 2019 році можна очікувати підвищення 

захворюваності на інсульт, тому необхідно покращити та систематизувати вторинну профілактику 

для груп високого ризику, яка включає медикаментозну корекцію артеріальної гіпертонії, 

гиперліпідемій, цукрового діабету, тривожно-депресивних розладів.  

 

 

Волошин Я. В., Романенкова Я. В., Северин С. С. 

ЗМІНИ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ  

У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини №2 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. Г. С. Такташов 

наук. керівник – д. мед. н., проф. Г. С. Такташов 

 

Актуальність. Особливість метаболічного синдрому (МС) пов'язана як з широкою 

розповсюдженістю до 26-30% серед населення розвинених країн так і з його різноманітними 

проявами, що позиціонують з ожирінням, артеріальною гіпертензією (АГ), порушеннями 

вуглеводного і ліпідного обмінів. Характер складних проявив коморбідності МС обумовлює та 

призводить до розвитку високого ризику кардіоваскулярних ускладнень. Дослідження стану серцево-

судинної системи (ССС) у такої категорії хворих дозволить поліпшити підходи до діагностики, 

тактики лікування і прогнозу захворювання. 

Мета: вивчити особливості деяких показників стану ССС у хворих на  МС. 

Матеріал та методи. Обстежено та проаналізовано архівний матеріал 87 хворих з  різноманітною 

патологією ССС, переважно з АГ та ІХС, з них прояви МС встановлено у 23 (26,4%) пацієнтів у віці 

від 41 до 81 року (в середньому 61,6±1,98 років), серед яких було 7 жінок (30,4%) та 16 чоловіків 

(69,6%). МС діагностовано згідно з загальновизнаними рекомендаціями асоціації кардіологів України 

та International Diabetes Federation з визначенням основного  критерію – абдомінального ожиріння, та 

двох і більше з нижче наведених додаткових факторів: АГ, дисліпідемія, гіперглікемія. Проводився 

розрахунок індексу маси тіла, а також виконували стандартні клініко-лабораторні та інструментальні 

дослідження: електрокардіографію, холтерівське моніторування і ехокардіографію. Статистична 

обробка отриманих результатів досліджень проведена за допомогою пакета прикладних програм 
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"Microsoft Excel" і "Statistica-Stat-Soft", США. 

Результати. Виявлено, що у 22 хворих з МС (95% від загальної кількості) спостерігалася АГ, з них 1 

ступінь у 28%, 2 і 3 ступінь – по 36% відповідно. Стратифікація рівня ризику відповідних хворих 

виявила дуже високий ризик в 77%, високий в 18% та помірний в 4,5% спостережень. Порушення 

ритму і провідності зареєстровано у 13 пацієнтів (56,5% від загальної кількості), серед яких, 

найчастіше зустрічається фібриляція/тріпотіння передсердь (76%) та шлуночкова екстрасистолія 

(38%), які мають пряму кореляційну залежність від ступеню ожиріння. Структура найбільш частого 

порушення ритму представлена наступними варіантами: постійна форма фібриляції передсердь у 

40%, персистуюча – 10%, пароксизмальна – 40% і тріпотіння передсердь у 10%. У поодиноких 

випадках діагностовано АВ-блокаду I ст., АВ-блокаду III ст., синдром слабкості синусового вузла. У 

10 хворих (43,5% від загальної кількості) спостерігалася ІХС, у яких верифіковано: стабільна 

стенокардія напруги ІI і ІІІ функціонального класу (ФК) по 40% відповідно кожного варіанта, у 1 

пацієнта вазоспастична стенокардія і у 1 – гостра стадія Q-інфаркту міокарда  передньо-бокової 

стінки. Аналіз проявів серцевої недостатності, згідно класифікації NYHA,  сукупної кардіальної 

патології виявив ФК І у 43%, ФК ІІ у 48% і, відповідно, ФК ІІІ у 9% від загальної кількості таких 

хворих. 

Висновки. У процесі попереднього аналізу отриманих даних у хворих на МС встановлено тяжкі стани 

перебігу АГ, порушень ритму та коронарного кровообігу, СН, що формують   високий ризик 

кардіоваскулярних ускладнень і потребують подальшого вивчення цієї патології з відповідною 

комплексною корекцією стану взаємообтяжуючих компонентів МС, зокрема ССС. 

 

 

Волошина Х. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини №1 

зав. кафедрою – член-кор. НАМН України, проф. О. В. Синяченко 

наук. керівник – к. мед. н., асист. К. В. Лівенцова 

 

Актуальність проблеми. Ревматоїдний артрит (РА) відноситься до найбільш розповсюджених 

запальних захворювань суглобів. Чисельність таких пацієнтів стрімко зростає, що завдає величезної 

медико-соціальної та економічної шкоди. РА в даний час розглядається як захворювання, асоційоване 

з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень. Підвищення летальності хворих на 

РА зумовлено поєднанням системного запального процесу з традиційними факторами ризику 

кардіоваскулярних ускладнень. Залишаються маловивченими у хворих на РА питання порушень 

гемодинаміки і взаємини з іншими системними ознаками захворювання, що потребує подальшого 

вивчення проблеми патогенезу.  

Мета дослідження: встановити характер порушень гемодинаміки при РА і патогенетичні її 

механізми, зв'язок з окремими клінічними ознаками захворювання.  

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходилися 132 хворих на РА у віці від 19 до 79 років. 

Пацієнтам виконували рентгенівське та ультразвукове дослідження периферичних, крижово-

клубових і хребцевих суглобів, спірографію, електрокардіографію, дослідження альвеолярно-

капілярної мембрани, ехокардіографію, денситометрію. Вимірювали систолічний тиск в легеневій 

артерії (ТЛА) і його співвідношення з периферичним артеріальним тиском (АТ), рівень легеневого 

судинного опору (ЛСО) і його співвідношення з периферичним судинним опором (ПСО), розміри 

правого шлуночка серця (ПШ) і лівого передсердя (ЛП), кінцеводіастолічний розмір ПШ (КДРпш) і 

кінцеводіастолічний об'єм лівого шлуночка (КДОлш). 

Результати дослідження. За даними однофакторного дисперсійного аналізу Брауна-Форсайта, на 

характер легеневої гемодинаміки при РА впливає збільшення порожнин і товщини стінок ПШ і ЛШ, 

інтегральна важкість ураження центральної і периферичної нервової системи. У хворих з гіпертензією 

в малому колі кровообігу виявилися на 19% менше параметри дифузійної здатності легень. 



 

 
192 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Формування артеріальної гіпертензії залежить від вираженості периферичної нейропатії, показників 

в крові антіцітруллінових антитіл. Ураження легень супроводжується збільшенням параметрів ТЛА і 

ТЛА/АТ. Був визначений вплив віку хворих на значення ЛСО/ПСО, тривалості захворювання - на 

ТЛА, ступеня активності РА - на КДРпш. Згідно зростанню тривалості хвороби знижуються 

показники ЛСО/ПСО, але достовірно зростає КДРпш. Гемодинаміка в малому колі кровообігу 

пов'язана з ураженням нервової системи. Інтегральна ступінь вираженості пневмопатії істотно 

впливає на загальні складові кардіопатії і, зокрема, на порушення провідності міокарда. 

Висновки: представлені дані дослідження дозволять підвищити якість ранньої діагностики 

гемодинамічних розладів у хворих на РА, прогнозувати перебіг патологічного процесу, визначити 

нові ланки патогенезу захворювання. 

 

 

Волян Х. В., Вельгуш Т. В., Гулей Н. Б. 

АНАЛІЗ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ САЛЬМОНЕЛ НА БАЗІ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ 

Івано-Франківський національний медичний університет 

м. Івано-Франківськ, Україна 

кафедра інфекційних хвороб та епідеміології 

наук. керівники - асист. Е. Ю. Винник, к. мед. н., асист. Р. М. Мізюк 

 

Актуальність: Чутливість сальмонел до антибіотиків постійно змінюється, що зумовлено 

формуванням стійкості до дії протимікробних препаратів. 

Мета: вивчити чутливість сальмонел до протимікробних препаратів. 

Матеріал і методи: проаналізовано результати визначення чутливості сальмонел, виділених від 103 

хворих, які знаходились на стаціонарному лікуванні обласній клінічній інфекційній лікарні протягом 

2017-2018 рр.. Статистичний аналіз виконано за допомогою спеціалізованої комп’ютерної програми 

WHONET 5. 

Результати дослідження: Серед проаналізованих випадків Salmonella var. enteritidis виділялась в 

87,4 %, а Salmonella. typhimurium – в 12,6 % випадків. Сальмонели обох груп проявляли виражену 

чутливість до меропенему, ципрофлоксацину, норфлоксацину та цефалоспоринів ІІІ генерації, а 

також хлорамфеніколу та амікацину. Діаметри зони затримки росту для даних препаратів 

знаходилися в діапазоні від 32,88±1,89 мм до 25,23±0,98 мм, причому для штамів var. typhimurium 

вони були на 2-3 мм більшими. Звертає на себе увагу значна перевага інгібіторзахищеного 

цефтріаксону над звичайним. Також порівняно низькі відсотки чутливих штамів до цефотаксиму і 

цефтріаксону можуть непрямо свідчити про формування резистентності до даних препаратів, 

оскільки вони вже тривалий час є одними з основних препаратів, які використовуються для лікування 

пацієнтів. 

Висновки: Таким чином, карбопенеми, окремі цефалоспорини ІІІ генерації (цефтазидим), 

інгібіторзахищені цефтріаксони можуть бути використані як препарати вибору для емпіричного 

лікування сальмонельозу до отримання результатів антибіотикограми. 

 

 

Воротинцева А. С., Гєнбач І. О. Васицька Є. А. 
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Актуальність. Радикальна цистектомія (РЦЕ) – є основним методом лікування м’язово-інвазивного 

раку сечового міхура (МіРСМ). На жаль більшість пацієнтів с діагнозом РСМ на момент звернення 

та після дообслідовування відносяться до категорії пацієнтів з ускладненою формою даного 

захворювання. Наявність вираженої інтоксикації, макрогематурія, як наслідок – виражена анемія, 

загальне виснаження організму, хронічна ниркова недостатність – є об’єктивними перешкодами для 

вибору складних більш привабливих схем комбінованого лікування, включаючи виконання складних 

реконструктивних оперативних втручань після видалення сечового міхура з пухлиною. Першим 

етапом лікування саме такої групи пацієнтів є виконання РЦЕ, та під час планування даного втручання 

кожен раз стає актуальним питання вибору найбільш раціонального засобу деривації сечі після 

операції.  

Мета роботи – порівняти між собою, оцінити переваги та недоліки двох методів деривації сечі – 

білатеральної перкутанної нефротомії (БПНС) перед РЦЕ та  уретерокутанеостомії (УКС) після 

оперативним втручанням. 

Дизайн дослідження: матеріалом дослідження стали дані з історій хвороб 19 пацієнтів, що 

проходили лікування в урологічному відділенні КМУ МЛ2 м. Краматорськ на базі кафедри урології 

ДНМУ за період з 2016 по 2019 р.  Всі пацієнти були госпіталізовані з приводу МіРСМ, та проходили 

оперативне лікування на базі зазначеного відділення. Всі пацієнти були поділені на дві групи. Група 

I (N=12) включала пацієнтів, яким під час основного оперативного втручання, після видалення 

сечового міхура, була виконана УКС  обох сечоводів, останні були інтраопераційно дреновані PC-

дренажами типу pig-tail 9-10 Ch. Група II (N=7) включала хворих, яким попередньо з обох боків під 

контролем УЗД та динамічної рентген С-дуги була виконана БПНС. Групи порівнювали 

застосовуючи наступні критерії: якість життя (ЯЖ) протягом 12 місяців після РЦЕ (питальники 

MOSSF-36, ), кількість післяопераційних ліжко-днів, час основного оперативного втручання, 

кількість ускладнень в післяопераційному періоді, частота інфекційних ускладнень, аварійних станів, 

пов’язаних з втратою дренажів. Статистичну обробку проводили застосовуючи ліцензійний пакет 

STATISTICA 8.0. 

Результати. За статтю більшість пацієнтів (N=18) – чоловіки, середній вік – 58±3 років. Супутній 

гідронефроз с одної сторони – у 3 пацієнтів, з обох сторін – у 7 пацієнтів. Виявлено, що середній 

післяопераційний ліжко-день був достовірно нижче у групи II (p>0,05) та дорівнював 12±2 дні. Рані 

післяопераційні ускладнення з боку операційної рани чи супутніх соматичних станів частіше 

зустрічалися у групі I, що значно збільшувало час госпіталізації. ЯЖ за фізичним та психологічним 

компонентом здоров’я була достовірно вище у групи II, що мабуть пов’язано з більш нижчою 

частотою та кількість інфекційно-запальних явищ, асоційованих з нефростомічними дренажами, 

перевагами в їх експлуатації та заміни.  

Висновки. У порівнянні з кутанеостомією та кишковою пластикою  виконання нефростомії перед 

цистектомією має ряд переваг у пацієнтів з діагнозом рак сечового міхура, що мають обтяжений 

анамнез та ускладнену течу основного захворювання. 
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Актуальність. Сечокам’яна хвороба сечового міхура (СКХСМ) – є одним з найбільш частих 

ускладнень, причиною яких є довготривалі запальні та хронічні обструктивні явища поствезікального 

відділу сечовидільної системи. До таких відноситься: гіперплазія передміхурової залози, рак 
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простати, стріктури уретри, нейрогенний сечовий міхур, тощо. Та досі залишається актуальним 

питання раціонального вибору сучасного, найбільш безпечного засобу лікування цієї хвороби. 

Мета роботи – дослідження ендоскопічної цистолітотрипсії в середовищі інертного газу СО2 (ЕЦЛТ) 

загалом, та у порівнянні з класичним методом лікування СКХСМ – відкритої цистолітотомією 

(ВЦЛТ).  

Дизайн дослідження. Матеріалом дослідження стали дані з історій хвороб та виписних епікризів 21 

пацієнта, що проходили лікування в урологічному відділенні КМУ МЛ№2 м. Краматорськ, на базі 

кафедри урології ДНМУ, за період з 2017 по 2019 р.  Всі пацієнти були госпіталізовані з приводу 

СКХСМ, та проходили оперативне лікування на базі зазначеного відділення. Всі пацієнти були 

поділені на дві групи. Група I (N=13) включала пацієнтів, яким було виконано ВЦЛТ. До групи II 

(N=8) були включені пацієнти, яким було виконано ЕЦЛТ в газовому середовищі. Критеріями 

порівняння були: післяопераційний ліжко-день, відсоток ускладнень, тривалість оперативного 

втручання.  

Результати. Визначається достовірно менший середній ліжко-день в групі II (K=5±1) ніж у групі I 

(К=12,5±1,5, р≤0,05). Середня тривалість втручання при порівнянні двох груп достовірно вище в групі 

II (T=63±5 хв) ніж у групі I (Т=33±2 хв, р≤0,05). Але при дослідженні даного параметру у пацієнтів 

групи II, що мали конкременти до 1,5 см в найбільшому розмірі (N= 5, T=45±3 хв) достовірної різниці 

з групою I виявлено не було, p=0,1. Також у групі I у 38% пацієнтів (N=5) зустрічався ряд ускладнень 

– гематурія протягом більше ніж 4 днів (N=3), сероми (N=4). В групі II ускладнення не зустрічались.  

Висновки. Цистолітотріпсія в середовищі СО2 має ряд переваг перед відкритим втручанням. 

Ендоскопічний доступ дозволяє значно прискорити відновлення стану пацієнта, а тривалість такого 

втручання достовірно нижче у порівнянні з відкритою операцією при каменях середнього розміру. 

Відкриті втручання мають ускладнення та потребують більш тривалого спостереження пацієнта у 

стаціонарі. 
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Актуальність теми. Синдром Рея (СР), або Рейє – це рідкісний, але дуже небезпечний, часто 

загрожуючий життю гострий стан, що виникає у дітей та підлітків (вік від 4 до 18 років) на тлі 

лікування лихоманки вірусного походження препаратами, що містять ацетилсаліцилову кислоту 

(АСК), характеризується швидко прогресуючою енцефалопатією та розвитком жирової інфільтрації 

печінки. 

У 1980р. «Centers for Disease Control and Prevention» (USA) опублікував доповідь, де показан 

статистично достовірний зв'язок між застосуванням АСК та розвитком СР після епідемічного спалаху 

грипу А у дітей шкільного віку. На той час частота СР в США серед дітей до 18 років становила 1 

випадок на 100 тис., у Великобританії 0,1 випадок на 100 тис. Після внесення попередження в 

інструкції по застосуванню АСК, частота виникнення СР різко знизилася. 

Мета роботи. Дослідити патогенез, особливостей перебігу синдрому Рея та Рея-подібного синдрому 

за літературними данними. Визначити діагностичні критерії для проведення диференціальної 

діагностики.  

Матеріал та методи. Аналіз наукової літератури за останні 10 років. Аналіз протоколу ведення дітей 

з лихоманкою. 

Результати роботи. Виділяють «класичний» (аспірин-асоційований) або «ідіопатичний» СР та 

«атиповий» СР або Рея-подібний синдром у дітей до 5 років з вродженими дефектами метаболізму. В 

основі патогенезу СР лежить генералізоване ушкодження мітохондрій внаслідок інгібування 
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окисного фосфорилювання і порушення β-окислення жирних кислот. При Рея-подібному синдромі 

можуть наблюдатися такі дефекти метаболізму, як: порушення циклу сечовини CPSI, OTC I, Cit; 

порушення метаболізму жирних кіслот із середніми і довгими ланцюгами; ізовалеріанова ацидемія, 

глютарова ацидемія тип ІІІ, пропіонова ацидемія, метілмалонацідемія, 3-ОН-3-метілглюторатурія, 

недолік фруктозо-1,6,діфосфатази, недолік α-1-антитрипсину, недолік гліцерінкінази, недолік 

карнітінтрансферази, недолік біотинідази.  

За данними літератури «атиповий» СР у дорослих описаний при використанні тетрациклінів, 

ацетамінофену, вальпроєвої кислоти, похідних фенотіазину, ацедіпролу, аміодарону, зидовудіну, 

антигельмінтних засобів, контакті з гербицидами, інсектицидами, фарбами та розчинниками.  

Критерії захворення - це гостра незапальна енцефалопатія; гепатопатія, підтверджена біопсією, 

підвищенням рівня АЛТ, АСТ та аміаку в сиворотці крові більш ніж у три рази, без підвищення 

білірубіну; виключення інших печінкових та церебральних змін. В анамнезі у хворих на «класичний» 

СР присутні вірусне захворення та прийом АСК. 

Перші клінічні прояви у дітей: нудота, блювота, сонливість. Дуже швидко з'являються неврологічних 

розлади, з подальшим прогресуванням зміни свідомості (прекома, кома) та набряком головного 

мозку. Летальність на 1-й стадії захворювання складає - 5%, на 3-й - 50-60%, на 5-й — 95% .  

За протоколом надання медичної допомоги при лихоманці у дітей в нашій країні використовують: 

парацетамол або/та ібупрофен; в інших протоколах саліцилові похідні не зустрічаються. 

Висновки: 1. Не дивлячись на те, що АСК протипоказана дітям, проте СР може зустрічатися при 

самолікуванні. 2. Всі літуратурні данні вітчизняних лікарів вказують на виникнення у хворих СР (але 

він не був асоційований з використанням саліцилових похідних та вік дітей був більше 5 років). Всі 

випадки закінчилися летально. 3. Лікарі загальної практики та анестезіологи повинні добре знати 

етіологію, критерії та особливості перебігу цих синдромів, щоб своєчасно діагностувати та якісно 

оказати медичну допомогу хворим. 4. Наявність такої патології потребує подальшого вивчення 

етіологічних факторів та розробки лабораторних методів діагностики. 
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Мета. Провести оцінку гігієнічного стану порожнини рота у дітей до та після корекції індивідуальних 

навичок догляду за порожниною рота. 

Методи. В дослідженні приймали участь 300 дітей (130 хлопчиків та 170 дівчаток) віком 4 – 6 років. 

Обстеження проводили за методикою, що включала оцінку даних анамнезу, зовнішній огляд і огляд 

порожнини рота. Дітей розділили на 2 групи : діти, яких навичкам гігієни порожнини рота навчали 

батьки (1 група), та діти, яких навчав стоматолог (2 група). Оцінку якості гігієни порожнини рота 

проводили за індексом Федорова – Володкіної до корекції навичок по догляду за порожниною рота 

та через 6 місяців. 

Результати. Показники індексу гігієни Федорова – Володкіної в групі 1 становили: добра гігієна 35 

% (дівчата – 25 %, хлопці – 15 %), задовільна – 30 % (дівчата – 13 %, хлопці – 11 %), незадовільна – 

20 % (дівчата – 10 %, хлопці – 11 %), погана – 8 % (дівчата – 5 %, хлопці – 4 %), дуже погана – 7 % 

(дівчата – 3 %, хлопці – 3 %); в групі 2: добра – 55 % (дівчата – 30 %, хлопці – 25 %), задовільна – 23 

% (дівчата – 13 %, хлопці – 12 %), незадовільна – 17 % (дівчата – 7 %, хлопці – 7 %), погана – 5 % 

(дівчата – 3 %, хлопці – 3 %), дуже погана – 0 %. Індекс гігієни порожнини рота в середньому у дітей 

групи 1 незадовільний (2,3 бали), у групи 2 – задовільний (1,7 бали). 

Після обстеження усім дітям та їхнім батькам провели урок та майстер-клас, на якому 

продемонстровані індивідуальні засоби та методи догляду за порожниною рота. Через пів року при 
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повторному огляді індекс гігієни порожнини рота становив: група 1: добре – 60 % (дівчата – 30 %, 

хлопці – 25 %), задовільно – 30 % (дівчата – 20 %, хлопці – 15 %), незадовільна – 10 % (дівчата – 5 %, 

хлопці – 5 %), погано – 0 %, дуже погано – 0 %; в 2 групі: добре – 65 % (дівчата – 30 %, хлопці – 25 

%), задовільно – 30 % (дівчата – 20 %, хлопці – 15 %), незадовільно – 5 % (дівчата – 5 %, хлопці – 5 

%), погано – 0 %, дуже погано – 0 %. 

Більшість дітей з доброю гігієною порожнини рота чистили зуби під наглядом та за допомогою 

батьків. Незадовільний та поганий стан гігієни порожнини рота був у дітей, які разом з батьками не 

приділяють достатньої уваги цієї проблемі. Через 6 місяців після корекції навичок стан гігієни став 

значно кращим, не виявлено дітей з поганою та дуже поганою гігієною в обох групах. Індекс гігієни 

порожнини рота у дітей групи 1 був задовільним (1,8 бала), у групи 2 добрий (1,2 бала).  

Висновки. Враховуючи результати досліджень можна стверджувати, що гігієна порожнини рота у 

дітей дошкільного віку в цілому є задовільною, а також треба своєчасно корегувати навички та засоби 

за доглядом за порожниною рота з подальшим ретельним спостереженням при активній участі 

батьків. 

 

 

Гринів Н. М., Середюк М.-А. В. 

ХРОНІЧНИЙ ЕНДОМЕТРИТ ЯК ОДНА З ПРИЧИН НЕПЛІДНОГО ШЛЮБУ 

Івано-Франківський національний медичний університет 

м. Івано-Франківськ, Україна 

кафедра акушерства та гінекології імені професора І. Д. Ланового 

зав. кафедрою ‒ проф. Н. І. Геник 

наук. керівник – к. мед. н., доц. Т. Б. Сніжко 

 

Актуальність.Хронічний ендометрит (ХЕ) є гінекологічним станом, який не слід ігнорувати в 

контексті допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Згідно сучасних даних на PubMed, показник 

поширеності ХЕ становить близько 10%, проте, співвідношення ХЕ з безпліддям та / або 

перинатальними ускладненнями достовірно вищим на 20%. Слід зауважити, що серед жінок з ХЕ, 

яким проводили цикл ДРТ, в 42% випадках імплантація не відбувалася.  

Мета: вивчити сучасні засоби лікування хронічного ендометриту. 

Матеріал і методи: нами проведений огляд матеріалів вітчизняних та закордонних видань з приводу 

даної патології, а саме наукові дослідження, мета-аналіз та систематичний огляд на тему «Результати 

терапії при хронічному ендометриті у жінок з повторними невдалими імплантаціями» за 2017-

2019рр.. 

Результати: Усунення запалення строми маткиє основою терапії ХЕ. Антибактеріальні режими 

вважаються золотим стандартом при лікуванні ХЕ, вони діють безпосередньо на джерело інфекції, 

відновлюють гістологічну структуру та рецепторні властивості ендометрію. Широкий спектр 

антибіотиків запропоновано для лікуванняХЕ, таких як доксициклін, ципрофлоксацин, метронідазол, 

офлоксацин, амоксицилін-клавуланат. Проте, деякі випадки ХЕ не реагують задовільно на даний 

метод лікування. Альтернативним є використання збагаченої тромбоцитами плазми (platelet-rich 

plasma-PRP), також відомої як тромбоцитарний фактор росту (platelet-rich growth factors- GFs), 

збагачені тромбоцитами фібринові матриці (platelet-rich fibrin- PRF)і тромбоцитарний концентрат. 

Внутрішньоматкове введення збагаченої тромбоцитами плазми характеризується протимікробним та 

фунгіцидним ефектом, протизапальною дією, сприяє регенерації ендометрія. На даний момент цей 

метод апробується, але після проведеного аутологічного, внутрішньоматкового лікування 

тромбоцитами плазми, діагностичні процедури не показали жодних ознак ХЕ, а перенесення 

ембріонів призвело до вагітності та пологів. Недавнє дослідження доводить, що PRP діє як 

імуномодулятор запальної реакції, за рахунок зменшення кількості поліморфноядерних нейтрофілів. 

Крім того, PRP трансформує інсуліноподібний, епідермальний і фактор росту фібробластів 2, які 

стимулюють процес загоєннята в результаті відновлюють гістологічну структуру ендометрія. 

Результати in vitro довели, що PRP діє як промотор фолікулярного розвитку. 
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Висновки: Отже, основним методом лікування хронічного ендометриту залишається 

антибактеріальна терапіята, в зв’язку, зі зниженням її ефективності необхідний пошук 

альтернативного лікування, згідно сучасних досліджень збагачена тромбоцитами плазма сприяє 

фертильності жінок з ХЕ. 

 

 

Громова М. О. 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ З ПСИХОЕМОЦІЙНИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ У ВАГІТНИХ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою – проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – проф. В. М. Астахов 

 

Актуальність проблеми: Проблема стану здоров’я вимушених переселенців на теперішній час 

залишається актуальною. Вона пов’язана з тривалою напругою функціонально-адаптаційних систем, 

і супроводжується порушенням стану нервової, ендокринної та серцево-судинної систем. 

За даними Міністерства соціальної політики України станом на 14.01.2019 за межами 

окупованої території мешкають1 млн. 512 тис. 303 вимушених переселенців з Донецької та 

Луганської областей, АР Крим, серед яких 31% жінок репродуктивного віку. 

Наукова новизна роботи: Проведений аналіз показників імунної системи та психоемоційного стану 

у вагітних віком 18-25 років, що постійно мешкають у м.Краматорськ та м.Дружівка, та переселенців 

з зони конфлікту. 

Матеріал і методи: Під наглядом знаходилися 34 жінки, віком 18-25 років, які звернулися до жіночих 

консультацій з приводу вагітності, без вираженої соматичної патології та з обтяженим акушерсько – 

гінекологічним анамнезом. До І групи віднесені 24 (47%) жінок, які постійно мешкали у м. 

Краматорськ і м. Дружківка, ІІ групу склали 27 (53%) жінок, що переселилися до м. Краматорськ та 

м. Дружківка із зони конфлікту. 

Акушерсько-гінекологічний анамнез обстежених вагітних (100%) включав: запальні 

захворювання органів малого таза (87%); порушення біоценозу піхви (46%), порушення 

менструального циклу (21%), медичні аборти (29%). 

Усіх вагітних, відповідно наказу МОЗ України № 417, було обстежено в повному обсязі, а 

також, з метою оцінки стану імунної системи проведено імунологічні обстеження з визначенням 

абсолютних і відносних значень Т- і В-лімфоцитів, рівнів загального імуноглобуліну класів IgG, IgE, 

IgA. 

Результати: Встановлено, що протягом вагітності загальний стан здоров’я та психоемоційна сфера 

значно відрізнялися у жінок у двох групах дослідження: респіраторні захворювання перенесли 12 

жінок (50%) у І гр., у ІІ гр.-18 жінок (67%); загострення інфекції, спричиненої простим герпесом 1 

типу відмічали у І гр.–6 жін. (25%), у ІІ гр.–13 жін. (54%), психоемоційні розлади (відчуття 

тривожності, порушення сну, зниження працездатності і когнітивних функцій) у І гр. відзначали 4 

жін. (17%), у ІІ гр.–22 жін. (82%). 

За даними імунологічного обстеження виявлено: у І гр. рівень Т-лімфоцитів знаходився у 

межах нормальних значень у 19 жін. (79%), у 5 жін. (21%) виявлене зниження Т-лімфоцитів у 

порівнянні з нормальними показниками, яке виявилося недостовірним. В ІІ гр. виявлене достовірне 

(Р<0,05) у порівнянні з нормальними показниками зниження Т-лімфоцитів у 17 жін. (63%) 

Достовірне (Р<0,05) зниження абсолютних та відносних значень В-лімфоцитів у І гр. не 

спостерігалося (0%), у ІІ гр. відмічене у 9 жін. (33%). 

У І групі достовірне (Р<0,05) зниження  рівня загального IgG виявлено у 2 жін. (8%), у ІІ гр.-

у 5 жін. (19%). 

Рівні імуноглобулінів Е і А коливалися в інтервалі нормальних значень в обох групах вагітних. 
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Висновки: Отримані дані дозволяють припустити зв'язок між тривалим психоемоційним 

напруженням, у якому перебувають вимушені вагітні жінки - переселенці, та зниженням 

функціональних та адаптаційних можливостей організму, зокрема імунної системи. 

 Для запобігання ускладнень у цієї групи вагітних важливого значення набуває розробка 

профілактичних заходів з метою оптимізації імунного статусу. 

 

 

Гула Є. С., Школова А. С., Беспалова М. Е. 

ЮВЕНІЛЬНИЙ ІДІОПАТИЧНИЙ АРТРИТ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ. 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою - доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - асист. А. А. Конюшевська 

 

Актуальність теми. Ювенільний ревматоїдний (ідіопатичний) артрит (ЮРА чи ЮІА) - термін, що 

об'єднує клінічно різнорідну групу  хронічних ідіопатичних артритів, які розвиваються у дітей до 16 

років, характеризуються переважно деструктивним ураженням суглобів, а також патологією інших 

органів і тканин з формуванням поліорганної недостатності. На даний момент в Україні зареєстровано 

2542 дитини, які страждають ЮРА, 451 з них мають тяжку форму захворювання. Несвоєчасна 

постановка діагнозу та відсутність адекватного лікування ЮРА призводить до високої частоти 

інвалідизації дитячого населення, відповідно до зниження працездатності у дорослому віці. Тому дана 

ситуація обумовлює необхідність активного впровадження сучасних  методів лікування в клінічну 

практику. Значний прогрес в терапії ревматичних хвороб пов'язаний з впровадженням  генно-

інженерних біологічних препаратів (ГІБП). 

Мета роботи. Вивчити основні сучасні аспекти лікування ювенільного ідіопатичного артриту з 

використанням ГІБП.  

Матеріал та методи. Аналіз спеціалізованої медичної  літератури та аналіз історій хвороб дітей , які 

знаходились на лікуванні в МТМО " Здоров'я дитини та жінки» м. Маріуполя з діагнозом «ЮІА» 

Результати. В Україні для лікування ЮІА застосовуються: адалімумаб з 2010 року, тоцилізумаб з 

2011 року. Лікування ЮІА проводиться згідно з "уніфікованими клінічними протоколами медичної 

допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит", затвердженими наказом МОЗ України № 832 від 

22.10.12 р. Тоцилізумаб - рекомбінантні гуманізовані моноклональні антитіла до рецептора ІЛ-6, 

зареєстрована в Україні для лікування ЮІА з 2-х років.  Її використовують для лікування дітей з 

системним і поліартикулярним варіантом ЮІА. Адалімумаб  - людські рекомбінантні моноклональні 

антитіла до ФНП-з'єднаних. Це єдиний інгібітор ФНП-з'єднань, зареєстрований в Україні для 

лікування ЮІА з 4-х років. Адалімумаб призначають дітям з поліартикулярним, олігоартикулярним, 

ентезит-асоційованим варіантом ЮІА, псориатичним артритом. 

У МТМО «Здоров'я дитини та жінки» м. Маріуполя ГІБП отримували 36 хворих з ЮІА з 61 хворого 

з ЮІА.  Адалімумаб отримували 30 хворих на ЮІА (49,18 %) з поліартикулярним, олігоартикулярним, 

ентезит-асоційованим варіантом ЮІА, псоріатичним артритом. Тоцилізумаб отримували 6 хворих з 

системним варіантом ЮІА (9,84%). 

Висновки. Дивлячись на те, що була доказана ефективність біологічних препаратів, зокрема 

інгібіторів факторів некрозу пухлини (ФНП-α), то їх впровадження в клінічну практику дозволило 

перейти на більш високий рівень лікування пацієнтів з ЮІА, у яких буває дуже важко досягти 

головної цілі шляхом стандартного лікування. 

 

 

Гулей Н. Б., Волян Х. В., Вельгуш Т. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗМІН У ШИЙНОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА У 

ПРОГНОЗУВАННІ ТРАНЗИТОРНИХ ІШЕМІЧНИХ АТАК У ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОМУ 

БАСЕЙНІ 

http://yandex.fr/clck/jsredir?bu=uniq15188088167123351427&from=yandex.fr%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1699.CBmo9YnoZl0oivFoWCHvsg8d6YzFOUqEYpDZRr1kVtH_ppDOM6tp7oueUrQFv8B3cSB1HI7mtCdp0ToJDOnVKWAX7ktKU7fPCxqjgiX3fkw.2f93acfa6be2b09fd0405c17488d2e9c3957c0e9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD27791YsGsX6t97sv9bnykFJOpPJeUBQMoSZaMuXufXKHOnB6QYZaThcj2c,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOvNpeFRGy1qshHQcMRiiUF3jymHTSuVh4f96Gohi944DZp936LY92ASxb0lPOcGE3TVBht0xaX-FYlZJNIJOszQzq3PqxcmTyrfauJtiqdSJFUTin8My1mBWc8jkpgmd1kWFcv9XVg1Bi34J_R4XxhhZKevqQht3q_jf9GRUhJgNMW5Ll0AWaLjruaxYnHtj0pOcfR6p9G54K0_uVM0XlUZY3enUDnHE7Kc1Vb_Kxkdl2uicSbUUE3NL7YVJWWyHSnChYiT901OUCXWC1kLJp7_gS_zV5ObdGLED-L5imivr3Lui4fW9IViOWU8LA17Ge3-h5pW451iv6JrdlS-JoqcVWRQ2FNnp2D6vzYmXlmWKkMgkuOjRmrLCoiW-vr6H_Ml_2tUFcTMeLv-OYtheZouZOqItwdMuQvdnX9I6FrK3PX1ZBVpXk__4sRNg3npKaCnR9JHOG_K8mFcakf6-HIQdef0cm_P372tsF9pxFKmnQ2Sstggh52THs7mP_EgASjDRF-YvuyPnn-5UFESKn8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTmtMV3EwUnN3RjJVbWh6ME1KUlc1U3ZlLVRXXzB0eHBlMHp6bDN1VW9TaFFFUDFMVDJETTNyM3EzY04tbnY1TzRsdXlJV1hjLU1VeEZpb2NIZ08zcTBXYlU1RG1JZE1zbXhuV2RKX1M4bzQ,&sign=8753088ccc8b01f99b107b78b9f5a459&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmeEvfSbBIU7wdiUYsOhtJ_uoidUuBoiqQ,&l10n=ru&cts=1518853917697
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Івано-Франківський національний медичний університет 

м. Івано-Франківськ, Україна 

кафедра неврології та нейрохірургії 

наук. керівник – доц. О. Я. Михалойко  

 

Актуальність: Гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК) є однією з провідних причин 

смертності та інвалідності хворих.  Сьогодні транзиторні ішемічні атаки (ТІА), як і мозкові інсульти 

(МІ), належать до невідкладних станів. Відсутність чітких клінічних критеріїв ТІА у ВББ та даних 

про особливості подальшого її перебігу, недостатність визначення ролі факторів, які на це впливають 

визначають важливість проблеми та спонукають до подальшого вивчення цих питань. 

Мета дослідження: виявлення за результатами ретроспективного аналізу особливостей 

дегенеративних змін шийного відділу хребта при яких розвиваються ТІА у ВББ. 

Матеріал та методи: проаналізовано 36 історій хвороби пацієнтів у яких в анамнезі мали місце ТІА 

у ВББ і відмічалась вертеброгенна залежність кровотоку за результатами МРТ ШВХ з виключенням 

інших етіологічних чинників. Для порівняння було відібрано 30 аналогічних хворих із 

спондилогенною вертебро-базилярною недостатністю без ТІА в анамнезі. 

Результати та їх обговорення: У 29 хворих (80,5%) досліджуваної групи мали місце грижі 

міжхребцевих дисків С5-7, у 10 хворих (25%) рівня С3-С4, у 5 (18%) рівня С2-С3, розміром 1-6 мм; в 

32 хворих (88,9%) спостерігались явища нестабільності хребтових рухових сегментів (ХРС) у 2-3 

сегментах, що проявлялися на томограмах явищами антеро- або ретролістезу. У групі контролю 

відмічались міжхребцеві грижі тільки у 5(16,6%) хворих, здебільшого на рівні С4-С7, розмір яких 

становив від 1-3 мм., нестабільність мала місце у 1-2 ХРС. 

Висновки: отже, виникнення ТІА у ВББ залежить від рівня дегенеративних змін ШВХ та зростає при 

ураженнях на нижчому рівні, а також залежить від величини та спрямування грижі міжхребцевого 

диску у поєднанні із нестабільністю ХРС, що пояснюється особливістю ходу хребтових артерій у 

отворах поперечних відростків шийних хребців та більшою рухомістю та навантаженням на цю 

частину ШВХ. 

 

 

Гусарчук А. В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ ПОЗАЛІКАРНЯНИХ ПНЕВМОНІЙ 

У ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД ОДНОГО ДО ШЕСТИ РОКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник –асисит. В. В. Герасименко 

 

Актуальність: Позалікарняна пневмонія (ПП) - розповсюджена та серйозна причина госпіталізації 

дітей. В Україні щорічно хворіють на пневмонію 30 000 дітей, переважно дошкільного віку. 

Захворюваність натепер у віковій групі до шести років становить 11,6 на 1000 дитячого населення. 

Дані ВООЗ вказують на високий рівень смертності від пневмонії - 0,5 на 1000 живих новонароджених 

у віковій групі до п'яти років. 

Мета: Проаналізувати особливості перебігу позалікарняних пневмоній у дітей віком від одного до 

шести років на сучасному етапі. 

Методи дослідження: Під спостереженням перебувало 63 дитини віком від одного до шести років, 

хворі на ПП, які лікувались у ДТМО м. Краматорськ у 2017–2018 роках. Порівнювали показники двох 

груп: I група - 30 дітей раннього віку, від одного до трьох років, з них 16 (53,33±9,10%) хлопчиків; ІІ 

група - 33 дитини дошкільного віку, від трьох до шести років, 17 (51,51±8,69%) хлопчиків. Критеріями 

включення слугували рентгенологічно підтверджений діагноз пневмонії та відсутність 

антибіотикотерапії на догоспітальному етапі. Обстеження виконували у динаміці, в гострому періоді 

та у періоді реконвалесценції. 
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Результати дослідження: Типові клінічні ознаки пневмонії спостерігалися у (63,49±6,06)% дітей, 

гематологічні пневмонічні критерії констатовано вдвічі рідше. Спостерігали високий відсоток 

бронхообструкцій (39,68±7,93)% та сегментарних форм пневмоній, з переважанням у дітей 

дошкільного віку (69,69%, відношення шансів = 3,55 (95% ДІ 1,25; 10,07)). У гострому періоді 

виявлено підвищення активності лактатдегідрогенази у (60,31±6,16)% випадках, що може свідчити 

про напруженість енергетичного обміну. Ефективність емпіричної антибіотикотерапії та 

патогенетичної терапії засвідчує позитивна динаміка основних клініколабораторних показників у 

(98,41±1,57)% випадків. В одному випадку виявлено деструктивне ускладнення у дитини з обтяженим 

преморбідним (внутрішньоутробна гіпоксія, недоношеність) фоном та пізнім початком терапії. 

Висновки: На сучасному етапі у дітей віком від одного до шести років з позалікарняною пневмонією 

переважає гострий перебіг захворювання ((98,41±1,57)%), що проявляється типовими клінічними 

ознаками та сегментарним рентгеноморфологічним характером запалення. У третини хворих 

пневмонія супроводжується бронхообструктивним синдромом. Подальше поглиблення досліджень 

щодо динаміки клініко-лабораторних, рентгенологічних показників та визначення можливих 

відмінностей залежно від віку сприятиме оптимізації схем реабілітації та профілактики при 

позалікарняних пневмоніях у дітей. 

 

 

Даниленко Л. П., Помпій О. О. 

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ АДГЕЗИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ 

ФОТОКОМПОЗИЦІЙНИМ МАТЕРІАЛОМ ТА ТВЕРДИМИ ТКАНИНАМИ ЗУБІВ  

Луганський державний медичний університет 

м. Рубіжне, Україна 

кафедра стоматології 

зав. кафедрою – асист. О. В. Паталаха  

наук. керівник – асист. С. І. Осипенко  

 

Актуальність. У теперішній час на світовому стоматологічному ринку представлена велика кількість 

адгезивних систем (АС), які відрізняються міцністю адгезивного зв’язку, характером впливу на тверді 

і м’які тканини відновлюваних зубів, технікою застосування, кількістю складових компонентів тощо. 

Розвиток адгезивної техніки був спрямований на максимальне спрощення адгезивного протоколу 

шляхом впровадження однокомпонентних та універсальних систем, але «золотим стандартом» 

тривалий час вважалися багатокомпонентні адгезивні системи V покоління. Подібні АС 

забезпечували найвищу міцність зв’язку між фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами 

зубів і разом з тим нерідко викликали ускладнення у вигляді постпломбувального болю, як наслідок 

помилок при виконанні адгезивної техніки. 

Мета дослідження. В лабораторних умовах визначити міцність адгезивного зв’язку між 

фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів при використанні різних АС. 

Матеріал та методи. Для лабораторного дослідження було виготовлено 80 зразків, кожен з яких 

складався з видаленого інтактного третього моляра та адгезивно зафіксованого на поверхні його емалі 

циліндра з фотокомпозиційного матеріалу Filtek Ultimate, 3M ESPE. Зразки поділили на 4 групи по 20 

зразків у кожній залежно від застосованої АС та техніки її використання. Так, у зразках першої групи 

використовували багатокомпонентну нанонаповнену АС V покоління Adper Single Bond 2, 3M ESPE. 

Зразки другої групи виготовляли з залученням однокомпонентної самопротравлюючої системи VII 

покоління Adper Easy One, 3M ESPE. Відповідно, для зразків третьої групи використовували 

універсальну АС Single Bond Universal, 3M ESPE за технікою тотального протравлення, натомість у 

зразках четвертої групи застосували таку ж АС за технікою «самопротравлення». Міцність 

адгезивного зв’язку визначали як максимальне навантаження, за якого відбувалося руйнування 

зразків методом зсуву за допомогою спеціального пропонованого пристрою.  

Результати. Під час проведення дослідження було встановлено, що достовірно більшу міцність 

адгезивного зв’язку продемонстрували зразки І та III груп (p<0,05), при цьому між собою їх 

результати вірогідно не відрізнялися. Максимальне руйнівне навантаження для зразків І групи 



 

 
201 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

складало від 202,3 до 214,5 Н, що в середньому дорівнювало 208,4±6,1 Н. Показники зразків ІІ групи 

коливалися від 120,7 до 138,9 Н та складали, в середньому, 129,8±9,1 Н. У зразках ІІІ групи показники 

адгезивної міцності знаходилися в межах від 182,6 до 198,8 Н з середнім значенням 190,7±8,1 Н. 

Руйнівне навантаження для зразків ІV групи складало від 137,9 до 150,3 Н, з середнім показником 

144,1±6,2 Н.  

Висновки. Таким чином, встановлено, що в лабораторних умовах показники міцності адгезивного 

зв’язку між фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів були вищими у зразків, які 

виготовляли з використанням багатокомпонентної нанонаповненої АС V покоління та універсальної 

АС за технікою тотального протравлення. 
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наук. керівник – к. мед. н., доц. Ю. О. Потапов 

 

Вступ. На сьогоднішній день рак легень (РЛ) представляє собою одну з найбільш розповсюджених 

злоякісних патологій в усьому світі. В Україні загальна захворюваність складає 35,8 на 100 тис. 

населення. Існує спільність взаємовідносин первинного й метастатичного характеру злоякісних 

новоутворень легені і нирки, а метастази РЛ у нирки виявляють у кожного шостого-сьомого хворого. 

Актуальність даної проблеми обумовлена тим, що значна частина використовуваних протипухлинних 

хіміотерапевтичних препаратів для лікування РЛ мають виражену нефротоксичну дію. 

Мета роботи: дослідити частоту метастазування раку легень у нирки і характер гострої нефропатії, 

що викликана радіохіміотерапією. 

Матеріал і методи. Під наглядом перебував 1071 хворий на РЛ, у віці від 24 до 86 років. Після 

встановлення діагнозу усі хворі отримували променеву терапію,з них 73% - комбіновану 

радіохіміотерапію. В 79% хворих виявлено центральну форму РЛ, в 21% периферійну. У 82% 

пацієнтів спостерігали недрібноклітинний гістологічний варіант захворювання. Серед всіх хворих 2% 

мали супутню хронічну хворобу нирок 1 стадії. 

Результати. Метастази в нирки було виявлено у 2% хворих на РЛ, що залежало від локалізації та 

ступеня тяжкості пухлинного процесу в легенях. Метастази в нирках були завжди односторонніми та 

розташовувалися в верхньому полюсі нирки. В більшості випадків клінічно це проявлялося 

гематурією – 90% та появою больового синдрому в 56%.  

На тлі отримуваємої терапії у 2% хворих розвинувся тубулоінтерстиціальний нефрит (ТІН), 

який перебігав у вигляді появи поліурії, протеїнурії і глюкозурії, змін поверхневих фізико-хімічних 

властивостей сечі, зниження швидкості клубочкової фільтрації. В усіх померлих спостерігалися 

наступні морфологічні ознаки: лімфогістоцитарна та нейтрофільна інфільтрація строми нирок, її 

периваскулярний та інтратубулярний склероз, зерниста, гіалінова і вакуольна дистрофія епітелію 

канальців, їх атрофія, потовщення й розщеплення базальної мембрани з кістозним розширенням і 

некрозом тубулярних клітин, незалежно від розвитку радіохіміотерапевтичного ТІН та потужності 

відповідного лікування.  

Висновок. У зв’язку з цим можна зробити два висновки: 1) ТІН є частим проявом РЛ;2) хронічний 

«пухлинний ТІН» при РЛ є тлом для нашарування гострого «радіаційно-медикаментозного 

токсичного ТІН». При секційних дослідженнях в усіх випадках не було виявлено мембранозного 

варіанту хронічного гломерулонефриту й амілоїдозу нирок. Щодо тривалості життя то було 

визначено, що вона мало відрізнялася у хворих на РЛ з метастазами в нирки та без них. До чинників 

ризику ТІН було віднесено медіастинальний варіант та центральну форму РЛ, а також застосування в 

комплексному лікуванні таксанів. 
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Актуальність. Розсіяний склероз (РС) є хронічним прогресуючим запальним захворюванням 

центральної нервової системи з ураженням білої речовини головного та спинного мозку. 

Захворювання проявляється порушенням різних функцій: когнітивної, зорової, рухової, чутливої, 

координаторної, функцій сечового міхура і кишечника. Зазвичай симптоми РС розвиваються у віці 

20-40 років, але віковий діапазон початку захворювання розширюється, зустрічаються педіатричні 

випадки, хворіють і літні люди. Жінки хворіють в 2-3 рази частіше, ніж чоловіки. Більше 2 мільйонів 

осіб у світі страждають на розсіяний склероз. Поширеність захворювання щороку неухильно зростає 

в середньому на 1000-1200 осіб. 

Мета. Провести дослідження нових препаратів та методів лікування розсіяного склерозу. 

Матеріал та методи. Оцінка медичної літератури та публікацій. 

Результати дослідження. Стандартна схема лікування розсіяного склерозу: Метилпреднізолон (МП) 

- введення МП внутрішньовенно 500–1000 мг протягом 3–5 днів. АКТГ-80–120 ОД 

внутрішньом’язово щодня 2–3 тиж. Плазмаферез, використовується при неефективності МП- 

Заміщення 1–1,5 об’єму циркулюючої плазми крові за 1 день протягом 3–5 днів. Мітоксантрон 

застосовують як препарат другого ряду при неефективності інших методів-

12 мг/м2 внутрішньовенно (протягом 5–15 хв) 1 раз на 3 міс. Імуноглобулін- 0,4 г/кг маси тіла як 

монотерапія та як додаткове лікування до МП при загостренні РС. Зокрема стандартної схеми 

лікування також використовують імуносупресанти,а саме терифлуномід , фінголімод, а також 

відносно новий препарат окрелізумаб. 

Окрім цього використовують імуномодулятори такі як глатирамеру ацетат. Експериментальним 

препаратом лікування є ібудиласт. Ібудиласт використовувався в Японії та інших азіатських країнах 

більш ніж два десятиліття для лікування астми та постінсультних симптомів. Препарат зменшує 

запалення та уповільнює атрофію мозку. Пацієнти,що приймали препарат втратили на 2.5 мл менше 

нервової тканини. 

Нове дослідження виявило, що трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин можна 

використовувати в якості ефективного лікування розсіяного склерозу - така трансплантація на п’ять 

років загальмувала розвиток хвороби у майже половини пацієнтів.  

У ході дослідження вчені розглянули данні з 25 лікарень 13 країн : в період з 1995-2006 роки 281 

пацієнт із розсіяним склерозом пройшли процедуру трансплантації стовбурових клітин . У 78% 

хворих була прогресуюча форма склерозу. Використовуючи розширену шкалу оцінки ступеню 

інвалідності вчені виявили,що після 5 років лікування у 46% пацієнтів хвороба не прогресувала. 
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м. Краматорськ, Україна 
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Актуальність. На даний час катастрофічне зростання антибіотико-резистентності патогенних 

мікроорганізмів є глобальною проблемою медицини. Застосування антибіотиків, які не знищують 
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збудник тяжкої хірургічної інфекції, що призвела до розвитку сепсису та критичного стану у пацієнта, 

значно підвищує ризик летального результату. 

Мета. Обґрунтувати вибір стартової емпіричної антибіотикотерапії (СЕАБТ) госпітальної хірургічної 

інфекції у відділеннях хірургічного профілю м. Краматорська.  

Матеріал та методи дослідження. На базі 1-го та 2-го хірургічних відділень МКЛ №1, опікового та 

травматологічного відділень МКЛ №3 міста Краматорська було проведено ретроспективне (VII.2016 

- VI.2017) нерандомізоване епідеміологічне дослідження результатів локального мікробіологічного 

моніторингу. Матеріалом були 877 біологічних ізолятів патогенів, які були висіяні з виділень із 

інфікованих ран та із дренажів, що стояли у черевної або грудної порожнинах. Посів проводився через 

48 та більше годин після госпіталізації з виділенням ізолятів в кількості не менше 105 КУО/мл. 

Використовували диско-дифузний та серійних розведень методи з подальшою комп'ютерною 

обробкою (WHONET, V.5.6). Чутливість патогенів до антибіотиків враховували, якщо дані були 

представлені в числі не менше 33 спостережень. 

Результати дослідження. Домінувала грампозитивна [Гр(+)] патогенна флора – вона була виявлена 

у 647 (73,77%) ізолятів, грамнегативна [Гр(–)] – у 230 (26,23%). Чутливість до антибіотиків виділених 

ізолятів патогенної флори, визначення якої проводилось згідно з рекомендаціями МОЗ України, 

складала:  Tigecycline 90,9%, Tobramycin 89,5%, Tazobactam 86,9%, Gentamicin 86,4%, Linezolid 84,5%, 

Amikacin 81,1%, Vancomycin 80,8%, Furazolidone 76,5%, Meropenem 69,6%, Trimethoprim 69,6%, 

Levofloxacin 68,7%, Teicoplanin 66,7%, Clindamycin 66,1%, Ciprofloxacin 62,6%, Ofloxacin 61,8%, 

Clarithromycin 61,1%, Tetracycline 60,7%, Doxycycline 60,6%, Ceftazidime 59,4%, Erythromycin 52,6%, 

Ceftriaxone 50%, Azithromycin 49,3%, Amoxicillin 49,3%, Lincomycin 46,8%, Oxacillin 46,5%, Imipenem 

44,9%, Cefotaxime 43,5%, Rifampin 32,9%, Cefepime 31%, Cefixime 27%, Ampicillin 17,6%, Penicillin G 

16,8%. Препаратами для СЕАБТ вважали лише ті, до яких чутливість у профільних відділеннях 

складала не менше 85%. При підозрі на антибіотикорезистентні ESKAPE патогени, змішану флору та 

біоплівки застосовували комбіновану СЕАБТ. 

Висновки. Використання СЕАБТ, заснованої на даних локального моніторингу, дозволяє підвищити 

ефективність лікування госпітальної хірургічної інфекції та знизити риск летального результату. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ У ДІТЕЙ. 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ,Україна 

кафедра педіатрії, неонатології і дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник –асист. Т. Р. Полесова 

 

Актуальність проблеми: Алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів – одна з найбільш 

значущих проблем в педіатричній практиці, адже характеризуються широкою поширеністю, раннім 

початком захворювання, великим числом ускладнень, а також значними грошовими витратами на 

лікування. Однією з найпоширеніших хвороб є алергічний риніт (АР). За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров'я (ВООЗ), вивчення епідеміології алергічного риніту показало, що в 

середньому в різних країнах поширеність сезонного АР коливається від 1 до 40%. 

Мета дослідження: Вивчити основні аспекти етіології, клінічної симптоматики та лікування. 

Оцінити якість профілактичних заходів щодо зменшення проявів даної патології.  

Матеріал та методи Об’єктом дослідження стали 22 дитини у віці від 12 до 18 років, котрі 

знаходилися на  лікуванні в дитячій лікарні в м. Дружовка з 2017 по 2018 рік, котрі страждають 

сезонним алергічним ринітом (САР).  Усі діти були поділені на 2 групи. Першу склали 13 дітей   (59%), 

які разом із базисною протизапальною терапією та симптоматичним лікуванням отримали 

алерговакцинацію у формі сублінгвального спрею. Для цього були використані стандартизовані 
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алергени у формі (пилкових, кліщів, комах, епітеліальних і пилових, грибків цвілі, бактеріальних  і 

харчових). Другу групу склали 9 дітей (41 %), які отримали звичайну традиційну терапію. 

Результати досліджень: Після вивчення анамнезу та історії хвороби було виявлено, що у дітей обох 

груп основними симптомами полінозу були свербіж і подразнення в порожнині  носа, чхання, ринорея, 

часто в поєднанні із закладанням носа та кон'юнктивітом. Під час обстеження пацієнтів при 

цитологічному дослідженні мазків відбитків зі слизової оболонки носа була виявлена характерна 

місцева еозинофілія, а також еозинофілія в периферичній крові. В обох групах діагностувалося значне 

підвищення рівня загального сироваткового IgE та специфічних IgE до пилкових алергенів. 

Проаналізовані результати терапії показали, що у 9 дітей (69 % )  першої  групи  результати терапії 

сприятливі та забезпечили більш тривалу ремісію. У другій групі 7 дітей (що склало 78 %)  звернулись 

за допомогою в лікарню протягом року із загостренням. 

Висновок: Таким чином, алерговакцинація у вигляді сублінгвального  спрею з базисною 

протизапальною терапією в комплексному лікуванні САР у дітей дозволяє забезпечити позитивну 

динаміку та довготривалу ремісію захворювання. 
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Актуальність. На сучасному етапі актуальною є проблема дослідження ролі порушень нейрогенної 

регуляції кровообігу в патогенезі гіпертонії. Тому метою нашої роботи було вивчення особливостей 

нейрогуморального дисбалансу при гіпертонічній хворобі (ГХ) шляхом оцінки активностей 

нейропептиду Y (НП Y) і вазоактивного інтестинального пептиду (ВІП) в плазмі крові пацієнтів з ГХ. 

Матеріал і методи дослідження. 50 пацієнтам з ГХ у віці від 22 до 70 років проведено комплексне 

загальноприйняте клініко-лабораторне обстеження з дослідженням вегетативного статусу анкетними 

способами. Імуноферментними методами визначали вміст ВІП і НП Y у плазмі крові хворих. В якості 

величин порівняння використовували дані, отримані при обстеженні 14 здорових добровольців, які 

склали контрольну групу. Статистична обробка проводилася з використанням пакету програм 

STATISTICA 6.1. 

Результати та їх обговорення. Виявлено достовірне зниження рівнів досліджуваних нейропептидів в 

плазмі обстежених з ГХ в порівнянні зі здоровими добровольцями: концентрація НП Y склала 1,36±0,16 

нг/мл (р=0,036), ВІП – 0,56±0,06 нг/мл, у контрольній групі – 1,71±0,16 нг/мл і 0,71±0,15 нг/мл 

відповідно.  

В міру прогресування ГХ рівень плазмового НП Y неухильно зменшується (r=-0,266, p=0,03). 

Активність ВІП також відрізнялася на різних стадіях ГХ. У пацієнтів III стадії відзначався 

мінімальний рівень плазмового ВІП (0,39±0,04 нг/мл), який був достовірно нижче, ніж у осіб II стадії 

(0,58±0,05 нг/мл), р=0,03 і контрольної групи, р=0,04.  

Середній рівень НП Y в плазмі всіх пацієнтів з симпатикотонією (1,87±0,16 нг/мл) був 

порівнянний з отриманим у здорових добровольців, тоді як у осіб з гіперпарасимпатикотонією був 

достовірно нижче (1,01±0,07 нг/мл), р<0,05. Активність НП Y в групі з переважанням 

парасимпатичного тонусу вегетативної нервової системи (ВНС) була також достовірно нижче, ніж в 

групах з гіперсимпатико- і нормотонією, різниця склала 46,01%, р<0,01, і 42,01%, р<0,05 відповідно. 

В цілому по групі з симпатикотонією цей показник (0,42±0,03 нг/мл) виявився достовірно нижче, ніж 

у осіб з парасимпатичним (0,68±0,05 нг/мл) і нормальним тонусом ВНС (0,76±0,13 нг/мл), р=0,0001 і 

р=0,03 відповідно. 



 

 
205 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Показано наявність сильного кореляційного зв'язку між переважанням симпатичного тонусу і 

рівнем НП Y (r=+0,753, p=0,004), слабкої сили з рівнем ВІП (r=+0,188, p=0,01), а також негативний 

зв'язок між концентрацією НП Y з переважанням парасимпатичної нервової системи (r=-0,42, р=0,01). 

Висновок. Таким чином, виявлено взаємозв'язок між зниженням рівнів активностей нейропептидів з 

одночасним порушенням регуляторних механізмів ВНС і виразністю клінічних проявів захворювання 

доводить патогенетичну роль нейроендокринних порушень у виникненні і розвитку ГХ. 
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Актуальність проблеми: психологічні зміни визначають необхідність психотерапевтичної корекції 

у схемі стандартної терапії ожиріння у дітей для підвищення ефективності лікування. 

Мета: вивчення клінічного значення психоемоційних факторів у формуванні ожиріння. 

Методи: проведено збір та аналіз зарубіжної літератури. 

Результати: ожиріння належить до групи психосоматичних захворювань, оскільки в механізмі його 

виникнення, провокування, формування клінічних проявів, перебігу і наслідків величезну роль 

грають психологічні та соціальні шкідливості, особливості особистості хворих, їхня реакція на 

хворобу, життєві ситуації, що виникають у зв´язку із захворюванням. Уже в дитячому віці при 

надмірній вазі й ожирінні визначаються функціональні відхилення з боку центральної і вегетативної 

нервових систем, ендокринних залоз, внутрішніх органів. Вплив психоемоційних факторів у 

формуванні ожиріння у дітей, зокрема підвищена особистісна тривожність, дезадаптація, 

неврастенічний тип реакції, астено-депресивний та астено-іпохондричний типи акцентуації 

характеру. Встановлено переважання негативних емоцій у психоемоційному фоні особистості: 

тривожність, залежність, незахищеність, агресивність, почуття неповноцінності, невпевненості у собі, 

демонстративність, різноманітні страхи і фобії. Виразність особистісної дезадаптаціїй дітей з 

ожирінням наростає з прогресуванням захворювання  

Висновки: при складанні індивідуальних планів психотерапії потрібно враховувати важкість 

ожиріння, особливості характеру хворого, домінування тих чи інших етіологічних чинників його 

виникнення. При порушенні у сфері позасімейних і побутових контактів, визначає необхідність 

складання методів групового тренінгу, спілкування, ігрових методик навчання з питань харчування. 

Усім дітям з ожирінням показані аутогенні тренувальні методики, застосовувані для формування 

правильної харчової поведінки. 
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зав. кафедрою - к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. В. В. Кривошеєва 

 

Актуальність: Висока частота виникнення гастроінтестинальних порушень (ГІП) у передчасно 

народжених в поєднанні з морфо–функціональною незрілістю органів ШКТ, спонукає до раннього, 

діагностичного пошуку предикторів розвитку ГІП. 
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Мета дослідження: Виявлення групи ризику розвитку ГІП у новонароджених з гестаційним віком 

34- 36 тижнів, в залежності від методу вигодовування, з визначенням найбільш значущих факторів 

перинатального та материнського ризику. 

Матеріал та методи: Ретроспективно вивчено 64 історії хвороби дітей з гестаційним віком 34-36 

тижнів, які виходжувались у ВПН КМУ«ДТМО» м. Краматорська у 2018р. Сформовано групи: I-24 

дітей які отримували грудне вигодовування, II-22 змішане, III-18 штучне. Група виключення: діти з 

клінічно і лабораторно підтвердженим НЕК, сепсисом, асфіксією важкого ступеню, РДС. У кожній 

групі вивчені частота ГІП значущі детермінанти, корті могли впливати на формування ГІП. Для 

визначення значущих факторів перинатального та материнського ризику використовували шкалу 

A.Coopland. 

Результати: Частота ГІП у I групі - 21(87,5%), у II та III групі - 21(95.4%) та 18(100%) відповідно. 

Найбільш часті клінічні ознаки: здуття живота: I - 19(79,1%) випадках, у II та III - 20(90,9%) та 

18(100%); зригування і блювота: I-17(70,8%), II-19(86,3%), III-18(100%); дуоденальний рефлюкс: I-

3(12,5%), II-8(36,3%), III-11(61,1%); неадекватний шлунковий аспірат: I -1(4,1%), II-4(18,1%), III-

7(38,8%). Мікроскопічне дослідження калових мас протягом лікування не знайшло запального 

характеру у дітей I групи, запальні ознаки реєструвались: II-8(36,3%), та III-13(72,2%). 

В результаті проведеного аналізу за шкалою A.Coopland виявлено, що до групи високого ризику(3-6 

балів) увійшли 36 породіль: I-10(27,8%), II-13(36,1%), III-13(36,1%), до групи дуже високого(7 і 

більше) ризику увійшло 13: I групи-5(38,4%), II-1(7,6%) та III-7(53,8%). 

Найбільша кількість балів у всіх групах приходилась на обтяжений акушерський анамнез. Найчастіше 

реєструвались: патологічні пологи-53,06%; анемія вагітних-32,6%; передчасний розрив плодових 

оболонок-16,3%; ЗВУР плоду-10,2%; багатоводдя-2,04%; кровотеча після 20 тижня -8,1%; 

багатоплідна вагітність-36,7%. 

Висновки: Таким чином у дітей, які отримують штучне вигодовування, та народжені від жінок з 

передчасними пологами на 34-36 тижні вагітності, що мають більше 5 балів за шкалою A.Coopland, у 

2,3 рази вищий ризик реалізації ГІП, порівняно з матерями із групи низького ризику, що народили 

дітей з таким же терміном гестації. Раннє виявлення у вагітних факторів ризику за шкалою A.Coopland 

при надходженні в пологовий будинок, розподіл їх новонароджених, за наявності значущих факторів, 

та методу вигодовування у групу ризику, дозволить вчасно оптимізувати діагностичні і лікувально-

профілактичні заходи, що сприяють зниженню розвитку і прогресуванню ГІП. 

 

 

Думанський О. А., Думанська Н. В. 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ АЛЬЦЬГЕЙМЕРА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра неврології та нейрохірургії 

зав. кафедрою –  к. мед. н., доц. С. В. Селезньова 

наук. керівник - к. мед. н., доц. С. В. Селезньова 

 

Актуальність. Хвороба Альцгеймера (ХА) - найбільш часта причина розвитку деменції у віці 65 років 

і старше. За даними Всесвітньої Альцгеймерівської асоціації, в 2010 р в світі налічувалося понад 30 

млн хворих на ХА. Частота ХА збільшується з віком. Так, у віці 65-69 років вона становить 3%, 70-74 

років - 6%, 75-79 років - 9%, 80-84 років - 23%, 85-89 років - 40%, понад 90 років - 69 %. 

Мета. Розгляд та застосування сучасного підходу до діагностики та лікування хвороби Альцгеймера. 

Матеріал та методи. Аналіз літературних джерел. 

Результати дослідження. ХА - генетично детерміноване прогресуюче нейродегенеративне 

захворювання, в основі якого лежить загибель нейронів великих півкуль головного мозку; клінічними 

проявами захворювання є зниження пам'яті та інших когнітивних функцій (інтелект, праксис, гнозис, 

мова).  

Сучасний підхід до діагностики ХА - виявлення цього захворювання на якомога більш ранніх стадіях. 
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З метою максимально ранньої і точної діагностики ХА B. Dubois і співавтори були запропоновані нові 

(дослідні) критерії ХА. 

Відповідно до сучасних уявлень прийнято виділяти 5 стадій БА: 1) стадія безсимптомного 

церебрального амілоїдозу; 2) стадія амілоїдозу, синаптичної дисфункції і/або ранньої 

нейродегенерації; 3) стадія амілоїдозу, нейродегенерації і легких когнітивних порушень; 4) стадія 

помірних когнітивних порушень; 5) стадія дименції. 

У лікуванні ХА віддається перевага комплексного підходу, спрямованого на зменшення та/або 

запобігання прогресуванню симптомів розвитку захворювання, переривання процесів поширення 

церебрального амілоїдозу і утворення тау-протеїну, вплив на фактори ризику розвитку БА, корекцію 

емоційних і поведінкових порушень. 

Висновки. З огляду на все вищесказане, слід говорити про необхідність комплексного підходу до 

лікування та профілактики БА, який включає як нелікарські методи лікування, так і лікарську терапію 

інгібіторами ацетилхолінестерази, блокаторами NMDA-рецепторів, ноотропні препаратами 

(Мемантін). Вивчення механізму розвитку захворювання відкриває нові грані для створення більш 

ефективних способів лікування, спрямованих на запобігання розвитку захворювання і усунення її 

причини. 

 

 

Єрмоленко С. А. 

ДОСВІД НЕБУЛАЙЗЕРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ІНТЕРФЕРОНУ ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ СЕЗОННИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини №2 

зав. кафедрою – проф. Г. С. Такташов 

наук. керівник – доц. О. А. Гомозова 

 

Актуальність. Проблема лікування і особливо профілактики сезонних респіраторних вірусних 

інфекцій (СРВІ) є дуже актуальною, так як вони викликають значні спалахи захворюваності з 

ураженням великої кількості населення і втратою днів тимчасової непрацездатності. Проблема 

актуальна ще й тим, що при несвоєчасному і не ефективному лікуванні СРВІ здатні викликати важкі 

ускладнення з ураженням органів дихання, центральної нервової системи, серця, нирок та інших 

органів і систем. Крім вірусу грипу, епідемічні спалахи СРВІ викликає також велика група інших 

вірусів: аденовірус, риновірус, респіраторно-синцитіальний вірус, вірус парагрипу та інші, які 

передаються повітряно-крапельним шляхом і втягують в інфекційний процес велику кількість людей. 

У високорозвинених скандинавських країнах (Фінляндія, Швеція) з суворим північним кліматом 

давно розроблений і успішно використовується метод профілактики СРВІ із застосуванням 

небулайзерного введення препаратів інтерферонів, які мають противірусну дію. В Україні цей метод 

профілактики СРВІ поки ще не набув широкого поширення, хоча за даними зарубіжних авторів є 

зовсім нескладним у використанні і дуже ефективним. 

Ціль дослідження: вивчити ефективність небулайзерного застосування препаратів інтерферону 

вітчизняного виробництва для профілактики СРВІ. 

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходились 22 пацієнта (8 чоловіків і 14 жінок) у віці 19-47 

років, які щорічно 2-4 рази на рік хворіли СРВІ переважно в осінньо-весняний період. Часта 

захворюваність багато в чому була обумовлена характером роботи пацієнтів (сфера обслуговування, 

торгівля, громадський транспорт та ін.) і контактами з великою кількістю людей, в тому числі 

заражених СРВІ. Всі хворі в холодну пору року і особливо в період спалахів СРВІ проводили 

небулайзерні інгаляції 2 рази на день - вранці безпосередньо перед виходом з дому і ввечері відразу 

після повернення додому. Так як в Україні немає препаратів інтерферону, призначених для 

небулайзерного застосування, то використовувався вітчизняний препарат «Лаферобіон», 

призначений для внутрішньом'язових ін'єкцій. Доза препарату на 1 інгаляцію - 50-100 тис. ОД, 

розведених в 3-4 мл фізіологічного розчину. 
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Результати дослідження. За результатами 2-річного спостереження всі пацієнти відзначали значний 

ефект використаного методу профілактики. Захворюваність СРВІ була в одиничних випадках тільки 

у 5 з 22 спостережуваних, в той час як до проведення профілактики їх частота була 2-3 рази на рік. 

Висновки. Небулайзерне введення препаратів інтерферону є ефективним методом профілактики 

СРВІ і може бути рекомендовано для широкого застосування в практиці охорони здоров'я. 

 

 

Єсакова М. В. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКА «BIO GAIA PRODENTIC» ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

КАРІЄСУ У ДІТЕЙ. 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман,Україна 

кафедра стоматології №1 

зав. кафедрою - проф. В. Г. Центило 

наук. керівник – асист. Н. М. Яковлева 

 

Актуальність дослідження:проблема карієсу зубів у дітей є однією з актуальних у сучасній дитячій 

стоматологіі нашої країни. Враховуючи високу поширеність та  інтенсивність карієсу в молочному 

прикусі у дітей  проблема профілактики карієсу є дуже важливою. 

Мета дослідження: оцінити ефективність застосування пробіотичного препарату  

«BioGaiaProDentic» у дітей для профілактики карієсу. 

Матеріал і методи: «Bio Gaia ProDentic» –це запатентована комбінація двох 

штамів  Lactobacillireuteri , які відновлюють природний баланс мікрофлори порожнини рота, 

підтримуючи здоровий стан ясен і зубів, перешкоджає розмноженню хвороботворних 

мікроорганізмів, зменшує кількість бактерій які викликають карієс  (Streptococcus mutans). 

Препарат має зручну форму застосування-таблетки для розсмоктування, які мають добрий смак.  

Нами проведена оцінка динаміки гігієнічного індексу по Федорову-Володкіной ,тест емалевої 

резистентності (ТЕР), приріст карієсу зубів за півроку у 28 дітей від 3 до 6 років, які отримували 

препарат «Bio Gaia ProDentic» по по 1 таблетці 1 раз на добу після прийому їжі та чистки зубів 

протягом 20 днів. 

Результати: Гігієнічний індекс до початку дослідження склав  3,8±0,42,після застосування препарату 

гігієнічний індекс поліпшився до 2,3±0,50,  що говорить про задовільну гігієну  порожнини рота. Тест 

емалевої резистентності  (ТЕР) з початку становив 7,1±0,31, а після дослідження змінився до 4,5±0,35. 

Приріст карієсу у дітей, які вживали «Bio Gaia ProDentic» склав 0,5 за півроку. 

Висновок: враховуючи поліпшення гігієнічного індексу у обстежених дітей (від 3,8 до 2,3), позитивні 

зміни тесту емалевої резистентності  (ТЕР)  (від 7,1 до 4,5), низький приріст карієсу (0,5) та зручну 

форму вживання препарату, вважаємо можливим застосування препарату «Bio Gaia ProDentic» для 

профілактики карієсу у дітей. 

 

 

Жигаль Ю. В. 

РОЛЬ ПРЕПАРАТІВ ПОХІДНИХ 5-АМІНОСАЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ У ЛІКУВАННІ 

СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКУ У ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - д. мед. н., проф. О. Є. Чернишова 

 

Актуальність теми. При всій різноманітності хвороб шлунково-кишкового тракту в дитячій 

популяції, велика їх частина носить функціональний характер. Так, за даними Rouster A.S. і співавт. 

(2016) більш ніж у половини гастроентерологічних хворих в США діагностували критерії 
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функціональної патології. Майже в 36% дітей старше 4 років знаходили ознаки синдрому 

подразненого кишечнику (СПК). 14% хворих на СПК мають постінфекційний варіант захворювання. 

До факторів, які підвищують ризик виникнення даної форми відносять: молодий вік, жіночу стать, 

стреси, тяжкий перебіг інфекційного захворювання. Морфологічною особливістю постінфекційного 

СПК є виражене запалення слизової оболонки кишечнику, тому саме для лікування даної форми СПК 

доцільно вести в схему лікування протизапальні засоби, наприклад, препарати групи похідних 5-

аміносаліцилової кислоти (5-АСК). 

Мета роботи: оцінити ефективність препаратів похідних 5-АСК у лікуванні синдрому подразненого 

кишечнику в педіатричній практиці. 

Матеріал і методи. Під нашим наглядом знаходилось 13 дітей, які перебували у педіатричному 

відділенні КМУ ДТМО м. Краматорська за період 2016-2018 років з діагнозом  СПК з діареєю. Діагноз 

був встановлений на підставі ІV Римських критеріїв. Діти були розподілені на дві групи: 1 група - 8 

хворих (61,5%), які у лікуванні отримували базисну терапію за протоколом та додатково препарати 

5-АСК; 2 група - 5 дітей (38,5%), які отримували лише базисну терапію. До початку терапії та через 

1,5 місяці оцінювались наступні критерії: частота випорожнення, консистенція випорожнення за 

Бристольською шкалою калу, больовий синдром за візуальною шкалою. Усі пацієнти обстежені на 

наявність синдрому надлишкового бактеріального росту за допомогою водневого дихального тесту з 

лактулозою.   

Результати: Через 6 тижнів лікування всі пацієнти відчували покращення стану. Інтенсивність 

больового синдрому знизилась на 51% в І групі, та на 18% у другій групі. У 7 (87,5%) дітей з І групи 

больовий синдром не відзначався взагалі. У 4 дітей (80%) з ІІ групи больовий синдром зберігався. 

Частота випорожнень в І групі зменшилась в 3,2 рази, а в ІІ групі - в 1,2 рази.  

Висновки: використання препаратів з групи 5-АСК доцільно включати у лікувальну програму СПК 

з постінфекційним варіантом для зменшення, насамперед, больового синдрому та нормалізації 

частоти випорожнень. 

 

 

Зінченко Є. О., Сидюк Г. Є., Хижий Б. П. 

ЕКСКРЕТОРНА УРОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ УРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ  

У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ. 

Донецький національный медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра онкології та радіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. М. В. Конькова 

наук. керівник – асист. А. М. Яремчук 

 

Актуальність проблеми. За даними ВООЗ, кількість дітей народжених з вадами розвитку зростає 

щорічно. Також зрастає їх роль в перинатальній захворюваності й смертності. Рання діагностика вад 

розвитку сечовидільної системи залишається однією з найбільш складних проблем у педіатрії та 

дитячій хірургії. Це викликано недостатньою кліничною картиною та фізіологічними особливостями 

сечовидільної системи в дітей молодшої вікової групи. У зв’язку з цим частина хвороби проявляє себе 

в пізній термін, коли вона призводять до тяжкого ступеня ураження сечовидільної системи. 

Метою нашої роботи є вивчення діагностичної значимості екскреторної урографії в діагностиці 

урологічної патології в дітей молодшого віку. 

Матеріал і методи. Дослідження проводились на базі відділення дитячої хірургії м. Краматорська, за 

період з 2016 р. по 2018 р. Нами обстежано 34 дитини в віці від 7 днів до 1 року. 

Результати дослідження. За результатами нашого дослідження причиною для урологічного 

обстеження були наступні симптоми: порушення діурезу; пальпуюче об'ємне утворення в черевній 

порожнині; зміна якісних показників сечі, необрунтовані підвищення температури тіла. 

У нашій роботі визначну роль в діагностиці вад захворювань сечової системи має екскреторна 

урографія. У дітей проводили інфузійну урографію. У якості контрастної речовини застосовували 

«Омніпак» в дозуванні 4мл/кг маси тіла. 
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Основні ознаки захворювань сечовидільної системи були наступними: 

-гідронефроз, 

-подвоєння нирки, 

-розширення сечоводу, 

-подвоєння сечоводу. 

Висновки. Широке застосування екскреторної урографії в діагностиці захворювань сечовидільної 

системи сприяє ранньому виявленню вродженої урологічної патології. Своєчасне виявлення й 

правильна тактика лікування патології сечовидільної системи дозволяє зменшити кількість 

ускладнень та несприятливих наслідків у дітей. 

 

 

Зубко М. С. 

ПАТОГЕНЕЗ ВРОСТАННЯ ПЛАЦЕНТИ В РУБЕЦЬ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРЕВОГО 

РОЗТИНУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна. 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою - д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник - к. мед. н., доц. В. С. Ольшевський 

 

Актуальність: У зв'язку зі збільшенням оперативного розродження збільшується число такої 

патології, як вростання плаценти в рубець на матці після кесаревого розтину (КС). Це більше 

пов'язано з ростом кількості КС, а не погіршенням якості оперативного втручання. Вростання 

плаценти (placenta accreta) - це серйозне ускладнення вагітності, яке може стати причиною 

материнської і перинатальної смерті, відшарування ворсинчатого хоріона в будь-якому терміні, 

профузної кровотечі з масивної крововтратою, розриву матки. 

Мета дослідження: Вивчити структурні та патогенетичні особливості патологічного прикріплення 

плаценти в рубці після КС. 

Матеріал та методи: Аналіз даних статей вітчизняної та зарубіжної літератури. 

Результати та обговорення: Патогенез вростання плаценти включає патологічні зміни материнських 

і плодових факторів, керуючих процесами імплантації і плацентації. Авторами гістологічно 

підтверджено порушення формування губчастого шару децидуальної оболонки як материнського 

фактора патогенезу вростання плаценти. Прийнято вважати, що подібні зміни розвиваються 

внаслідок дистрофічних процесів в ендометрії, що виникають в результаті різноманітних 

пошкоджень, таких, як оперативні втручання, запальні процеси, порушення мікроциркуляції. 

Ембріональними факторами вважаються підвищені протеолітичні здатності плодового яйця, а також 

патологічна інвазія екстраворсинчатих трофобластів. Однак, є дослідження, що підтверджують 

секрецію цитотрофобластом матричних метал-лопротеіназ, що підсилюють трофобластичну 

інвазивність in vitro. За даними літературних джерел при гістологічному дослідженні були взяті 

фрагменти на всю товщу стінки матки з плацентарного ложа в різних ділянках. Зрізи фарбували 

гематоксиліном і еозином, за Ван Гізоном, методом MSB для виявлення фібрину. Децидуальну 

тканину, трофобласт, судинний компонент, гладком'язову тканину ідентифікували 

імуногістохімічним методом з використанням антитіл до віментину, панцітокератіну, ендотелію 

судин (СD31), гладком'язового актину. Патогенетичний механізм вростання плаценти в рубець 

пов'язують зі змінами змісту і співвідношення нормальних гістологічних компонентів стінки матки - 

слизової оболонки, гладком'язової тканини і судин: відсутність або витончення децидуальної тканини 

і міометрія, рубцеві зміни останнього. Структурним критерієм вростання плаценти (placenta increta) є 

некроз стінок великих вен міометрія внаслідок заміщення їх проміжним трофобластом і фібрином і 

деструкції стінок судин, що призводить до пролабування ворсин хоріона у вени. Абсолютна більшість 

прецедентів вростання в даний час спостерігається у жінок з передлежанням плаценти в області 

рубця. 
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Висновки: Таким чином, в патогенезі вростання плаценти відзначають поєднання кількох факторів: 

деструктивний вплив позаворсинчатого трофобласта на компоненти стінки матки внаслідок 

відсутності децидуальної пластинки, що обмежує його інвазію, локалізацію плацентарної тканини в 

зоні витонченного міометрія і розшарування рубця. 

 

 

Іваніна Т. Г., Булига О. С., Нікітенко Д. О. 

ЗВ’ЯЗОК РІВНЯ ЦИТОКІНІВ ВНУТРІШНЬООЧНОЇ РІДИНИ З РОЗВИТКОМ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ ПЕРВИННОЮ ГЛАУКОМОЮ В 

ПОЄДНАННІ З КАТАРАКТОЮ 

Донецький національний медичний університет 

м. Дружківка, м. Маріуполь, Україна 

кафедра офтальмології та оториноларингології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. О. В. Коробова 

наук. керівник – к. мед. н., доц. О. В. Коробова 

 

Введення. На долю сліпоти в результаті глаукоми припадає 8% випадків, при чому первинна 

відкритокутова глаукома (ПВКГ) часто поєднується з віковою катарактою, що потребує хірургічного 

лікування. В офтальмохірургії існує багато комбінованих чи поетапних методів оперативного 

лікування, але жоден не гарантує відсутності післяопераційних ускладнень. 

Ціль роботи: вивчити зв’язок прозапальних цитокінів внутрішньоочної рідини (ВОР) з розвитком 

післяопераційних ускладнень у хворих ПВКГ у поєднанні з катарактою.  

Матеріал та методи. Під спостереженням знаходилося 46 хворих (52 ока), віком 40-78 років. I стадія 

ПВКГ була на 18 очах, II – на 14, III – на 20. На 19 очах внутрішньоочний тиск (ВОТ) був нормальним, 

на 22 – помірно високим, на 11 – високим. Всім хворим було проведено двоетапне лікування – 

факоемульсифікація катаркти (ФЕК) з імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ) (I етап) і через 4-5 

тижнів – селективна лазерна трабекулопластика (СЛТ) (II етап). У ході ФЕК був виконаний забір 

внутрішньоочної рідини (ВОР), в якій вивчено наявність і рівень цитокінів: фактора некрозу пухлин-

α (TNF-α) і фактора росту фібробластів (bFGF). Вивчали вплив TNF-α и bFGF на характер і частоту 

післяоперційних ускладнень двоетапного лікування хворих з ПВКГ в поєднанні з катарактою. 

Результати. Рівень TNF-α у ВОР склав від 1,11 до 140,55 пкг/мл ,а рівень bFGF - від 1,0 до 12,54 

пкг/мл Частота ускладнень після I етапу лікування зростала при рівні TNF-α 20,03 пкг/мл, а при рівні 

- 36,36 пкг/мл ускладнення були на всіх очах. При рівні TNF-α 50,11 пкг/мл зростала частота 

ускладнень після ІІ етапу лікування. 

Фактор росту фібробластів bFGF впливає на рубцювання структур кута передньої камери 

(КПК) ока, наслідком цього було підвищення ВОТ. При рівні bFGF у ВОР 3,1 пкг/мл розвивалося 

рубцювання в структурах КПК ока після I етапу лікування, при рівні 6,03 пкг/мл і вище – після II 

етапу. 

У хворих з високим рівнем TNF-α та bFGF у ВОР через 1 місяць після II етапу лікування 

ВОТ був підвищеним, при гоніоскопії визначалося відкладання пігменту та рубцеві зміни в КПК ока. 

Висновки. Встановлено, що при рівні TNF-α у ВОР 36,36 пкг/мл і вище достовірно збільшувалася 

частота та тривалість запальних ускладнень після ФЕК+ІОЛ (І етап), а при рівні 50,11 пкг/мл – після 

СЛТ (ІІ етап). 

При рівні bFGF у ВОР 3,1 пкг/мл і вище розвивалося рубцювання в структурах КПК ока після I етапу, 

а при рівні 6,03 пкг/мл і вище – після II етапу лікування, що призводило до підвищення ВОТ. Рівень 

TNF-α и bFGF у ВОР може служити критерієм прогнозування реактивних ускладнень і рівня ВОТ 

після I і II етапів лікування. 

 

 

Іванова В. С., Зубович Є. Д., Граділь О. Г. 

СТРУКТУРА ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ 

ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ М. ХАРКОВА 
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Актуальність. Зростання патології органів репродуктивної системи у поєднанні з несприятливою 

демографічною ситуацією обумовлює визначення збереження та покращення репродуктивного 

здоров’я жінки пріоритетним напрямком на сьогодні. Оцінка структури гінекологічної 

захворюваності серед жінок репродуктивного віку є важливою для визначення найрозповсюдженішої 

патології та розробки заходів ранньої профілактики даних нозологій, попередження їх негативного 

впливу на репродуктивне здоров’я, насамперед безпліддя. Дана робота підкреслює взаємозв’язок 

недостатності профілактичних заходів серед студенток медичних факультетів та як результат 

зростання кількості гінекологічних захворювань насамперед, запальних та дисфункціональних 

розладів. 

Мета і задачі. Метою даної роботи є дослідження структури гінекологічних захворювань серед 

молодих жінок, які є студентами медичних факультетів м. Харкова, її аналіз та подальша її проекція 

на більш масштабну вибірку. 

Матеріал та методи. В дослідженні приймали участь 90 молодих жінок (середній вік = 21,7 ± 1,8 

років). Матеріалом для дослідження стали дані, отримані в результаті проведення одномоментного 

заочного анонімного анкетування серед студенток медичних факультетів харківських вузів з приводу 

гінекологічної патології, яка була зареєстрована чи наявна на період 2018-2019рр.  

Результати. Кількість хворих складає 57 осіб (63,3%). Середній вік досліджуваних 21,7 ± 1,8 років. 

Частота візитів до лікаря лише у 65,5% складає 1-2 рази на рік. Найбільш розповсюдженою 

патологією є порушення менструального циклу - у 54 осіб (60%).  Серед них: 33 особи (36,7%) мали 

гіпоменструальний синдром, 12(13,3%) - гіперменструальний синдром, 9(10%) – болючі менструації. 

Овуляторний синдром спостерігався у – 32 осіб (35,5%).  

«Ерозія» шийки матки була виявлена у 30 осіб (33,3%) з них, дисплазія легкого і середнього ступеню 

– 11 (36,7%), ектопія циліндричного епітелію – 19 випадків (63,3%). 

Запальні захворювання жіночої статевої системи - у 41 (45,5%) осіб. Серед них 20 осіб (48,7%) мали 

вульвовагініт, 5 (12,2%) осіб – цервіцит, та 3 особи (7,3%) - ендометрит.  

Кандидоз був виявлений у 12 осіб (20%). Функціональні кісти яєчника у 12 осіб (13,3%) 

Ендометріоз у 6 осіб (6,7%), баквагіноз зареєстровано у 18 (20%), а також ЗПСШ – у 19 осіб (21,1%).  

Висновки. Було виявлено, що найпоширенішою патологією серед досліджуваної сукупності є 

порушення менструального циклу у вигляді гіпоменструального синдрому, «ерозія» шийки матки та 

запальні захворювання. Отримані дані відповідають загальним тенденціям характерним для України, 

що визначає необхідність активного впровадження профілактичних заходів щодо визначених 

нозологій. 
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Актуальність. Ендометріоз – це хронічне, прогресуюче з рецидивуючим перебігом захворювання, 

від якого страждають 15-50% жінок репродуктивного віку, 30-40% з них мають безплідність. 

Ендометріоз неcприятливо впливає на перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. 
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Перетворення  вогнищ ендометріозу у вагітній матці може сприяти глибокому проростанню ворсин 

хоріона в товщу її стінок. 

Мета роботи. Вивчити особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з 

ендометріозом. 

Матеріал і методи. Аналіз наукової медичної літератури вітчизняних та іноземних джерел. 

Результати досліджень. Під спостереженням перебувало 102 вагітні жінки з різною локалізацією 

геніального ендометріозу. До настання вагітності 73 (70,5%) жінкам проводилося гормональне 

лікування гестагенами, 29 (29,5%) були прооперовані з приводу ендометріозу. Після закінчення 

консервативного лікування вагітність настала через 3-12 місяців, після хірургічного лікування – через 

8 - 20 місяців. З настанням вагітності біль повністю припинилась у 79 (77,5%) жінок, значне 

ослаблення болю мало місце у 23 (22,5%) хворих з поза шийковим ендометріозом. У 38 (37,2%) жінок 

спостерігалися явища загрози переривання вагітності у терміні 5 - 14 тижнів. Результат вагітності у 

102 жінок, які перебували під спостереженням був наступним:  52(51,0%) – народили самостійно, 6 

(5,8%) – прооперовані шляхом кесаревого розтину,  у 17 (16,6%) – відбулося самовільне переривання 

вагітності, 28 (27,4%) – зроблено аборт за медичними показаннями. Пологи були терміновими у 

52(51,0%) жінок;  у 4(4,0%) – передчасними. Переношування вагітності мало місце у 2(2,0%) 

випадках.З 52 жінок у 2 (3,8%) розвинулась слабкість пологової діяльності. В інших випадках 

особливостей в періоді розкриття шийки матки та вигнання плода не було відзначено. Показаннями 

до розродження шляхом кесаревого розтину у 4 (66,6%) пацієнток був пухлиноподібний 

позашийковий ендометріоз, у 2 (33,3%) – анатомічно вузький таз. У 3 (5,7%) роділь було проведено 

ручне виділення плаценти внаслідок її щільного прикріплення. У 1 (1,9%) жінки мало місце істинне 

прирощення плаценти, у зв’язку з чим була проведена екстирпація матки.Кровотеча в послідовому та 

ранньому післяпологовому періодах спостерігалась у 7 (13,4%) випадках. У 7 (6,8%) породіль 

спостерігалась субінволюція матки. Всі діти народилися живими і виписані разом з матерями. 

Рецидив ендометріозу відзначався у 16 (15,6%) жінок в період від 3 до 12 місяців після пологів.  

Висновки. Негативним впливом ендометріозу на перебіг вагітності, пологів та післяпологового 

періоду є загроза переривання вагітності, її самовільне переривання, слабкість пологової діяльності, 

аномалії прикріплення плаценти, кровотеча в послідовому та ранньому післяпологовому періодах. 
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Актуальність. Переломи проксимального відділу кісток гомілки, за різними даними, становлять від 

12,3% до 18,3% усіх переломів кісток. Залежно від типу перелому за класифікацією АО, існує декілька 

можливих варіантів консервативного та оперативного лікування. 

Мета роботи. Проаналізувати співвідношення існуючих методик лікування переломів 

проксимального відділу кісток гомілки, що застосовуються в практиці спеціалізованих відділень 

міських лікарень м. Дружківка та м. Мирноград за 2017-2018 рр.. 

Матеріал та методи. Проведена повна вибірка пацієнтів, які лікувалися з приводу зазначених травм 

в 2017-2018 рр. Виявлено, що усього за даний період в стаціонарі лікування отримали 48 пацієнтів, з 

них 18 (37,5%) осіб лікувалися консервативно, 30 (62,5%)  осіб оперативно. Пацієнтів з відкритими 

переломами зазначеної ділянки за період вивчення не було. 

Результати та їх обговорення. При вивченні розподілу за статтю та віком встановлено, що в 2017 р 

лікувалися 17 чоловіків (35,4%) і 9 жінок (18,8%), в 2018 р - 14 чоловіків (29,1%) і 8 жінок (16,7%). У 
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віці від 20 до 40 років були 22 особи (45,8%), від 40 до 60 років - 18 осіб (37,5%), від 60 до 80 років - 

8 (16,7%) осіб. За класифікацією AO, переломи типу А були у 9 (18,8%) осіб, типу В - у 30 (62,5%), С 

- у 9 (18,8%) осіб. У 2 пацієнтів (4,1%) з переломами типу С3 на протязі 1-ї доби після травми було 

виявлено компартмент-синдром, виконано фасціотомію. 

Співвідношення методик лікування було таким: консервативний метод лікування застосовано у 18 

осіб (37,5%), з них у 13 (27,1%) - іммобілізація, 5 (10,4%) - скелетне витягнення. Причинами вибору 

консервативного лікування були: переломи без зміщення уламків типу А1, А2, В1 (12 осіб, 25%); 

відмова від запропонованого оперативного лікування - 6 (12,5%). Оперативне лікування 

застосовували у 30 (62,5%) випадках, з них 24 (50,0%) -  накістковий остеосинтез, 6 (12,5%) зовнішній 

остеосинтез (ЧКО). Вибір накісткового остеосинтезу був обумовлений можливістю візуального 

контролю репозиції і можливістю кісткової пластики дефекту при імпресійних переломах, 

труднощами точної репозиції уламків суглобової поверхні при зовнішньому остеосинтезі. ЧКО 

застосовували при дрібноуламкових переломах типу С3 (використання ефекту лігаментотаксису) та 

А3 (нейтральний остеосинтез уламкового позасуглобового перелому). 

Висновки. 1. За вивчений період при переломах проксимального відділу кісток гомілки в стаціонарах 

ЦМЛ м Дружківка та м Мирноград консервативне лікування застосовано у 18 (37,5%) осіб, 

оперативне — у 30 (62,5%). Вибір методики переважно грунтувався відповідно до класифікаційного 

типу перелому. Переломи типу А були у 9 (18,8%) осіб, В - у 30 (62,5% ), С - у 9 (18,8%) осіб. 

2. Для оперативного лікування застосовували ЧКО (6 чол., 12,5%) і накістковий остеосинтез (24 чол., 

50%). Переважне застосування накісткового остеосинтезу було обумовлене можливістю візуального 

контролю репозиції та виконання кісткової пластики у разі її необхідності. 
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При лікуванні карієсу зубів все більшою популярністю користуються фотополімерні 

матеріали, що мають ряд безумовних переваг, серед яких довгий термін служби. Однак усі переваги 

не мають сенсу, якщо не дотримуватися вимог до препарування каріозних порожнин. Значно 

полегшує процес препарування використання карієс-маркера. Він дозволяє виявити патологічно 

змінені тверді тканини, навіть, якщо немає візуальних причин для їх видалення. Дія цих сполук 

заснована на хімічній реакції з каріозними твердими тканинами. Здорові емаль і дентин не змінюють 

колір. 

Мета роботи - клінічна оцінка відновлень бічних зубів з фотополімерних матеріалів після 

препарування порожнин з використанням карієс-маркера і без нього. 

Матеріал та методи. Обстежено 56 осіб віком від 23 до 40 років, у яких були відновлені 112 бічних 

зубів. Пацієнти були розподілені на дві групи. До 1 групи увійшли 30 обстежених, яким було 

відновлено 58 бічних зубів з каріозними ураженнями жувальних і контактних поверхонь, що 

препарували під контролем карієс-маркера. До 2 групи віднесли 26 пацієнтів з 54 відновленими 

бічними зубами, в яких каріозні порожнини препарували без використання карієс-маркера. У всіх 

пацієнтів після препарування застосовували адгезивну систему V покоління, відновлення зубів 

проводили нанонаповненим фотополімерним матеріалом у пошаровій техніці з полімеризацією 

світловим потоком за «м’яким стартом». Оцінку стану відновлень проводили за клінічним критерієм 

USPHS  «вторинний карієс» через 12 і 24 місяці. 

Результати дослідження. Безпосередньо після реставрації всі відновлення зубів у пацієнтів обох 

груп відповідали вимогам клінічних критеріїв. Через 12 місяців у пацієнтів 1 групи, в яких 

препарування порожнин контролювали за допомогою карієс-маркера, усі відновлення знову 
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відповідали вимогам, вторинний карієс виявлений не був. У пацієнтів 2 групи, в яких препарування 

оцінювали візуально-інструментально, вторинний карієс був діагностований у 2 відновлених зубах 

(3,7% від початкової кількості відновлень), ці відновлення були проведені заново. Решта реставрацій 

отримали високі оцінки за іншими досліджуваними критеріями. Через 24 місяці у пацієнтів 1 групи 

знову не був виявлений вторинний карієс, у пацієнтів 2 групи таких випадків було 6 (11,5% від числа 

обстежених у цей термін відновлень), відновлення були замінені. Всі інші реставрації у пацієнтів обох 

груп відповідали вимогам клінічних критеріїв. 

Висновки. Результати дослідження свідчать про ефективність застосування карієс-маркера для 

оцінки препарування каріозних порожнин перед проведенням відновлення і попередження 

вторинного карієсу. 
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Актуальність. Прееклампсія (Пє) ускладнює приблизно 10% вагітностей і залишається однією з 

провідних причин материнської та перинатальної захворюваності і смертності [В.І. Медвідь, 2014; 

I.G. Fabry et al., 2010]. За даними Ю.В. Давидової (2014) Пє – займає 4-5-е місце в структурі 

материнської смертності в Україні, складаючи близько 4%. 

В даний час відсутні значущі методи прогнозування та профілактики Пє. Протягом останніх 

десятиліть проводяться численні дослідження, з пошуку найбільш чутливого та достовірного маркера 

прогнозу розвитку Пє, який повинен бути простим, швидким, доступним з ранніх термінів вагітності 

та достовірним. 

Мета дослідження. Вивчити маркери прогнозу Пє у вагітних з ранніх термінів та оцінити їх 

достовірність. 

Матеріал та методи. Аналіз спеціалізованої медичної вітчизняної та зарубіжної літератури бази 

даних PubMed 2003-2018 рр. про методи прогнозування Пє. 

Результати. Ряд дослідників припускають, що прогнозування розвитку Пє можливе на підставі 

деяких клінічних параметрів, змін гемодинаміки та біохімічних маркерів [Б.М. Венцковский, В.М. 

Запорожан, 2005; І.С. Сидорова, 2008; L.C. Poon et al. 2009]. Скринінг, заснований на оцінці факторів 

ризику з боку матері, відрізняється низькою чутливістю та високими показниками частоти 

хибнопозитивних результатів [Т.В. Лемешевска, 2017]. 

Як показали недавні дослідження П.Н. Веропотвелян та співавторів (2013), що найбільш чутливими 

та специфічними прогностичними показниками Пє є маркери ангіогенезу – плацентарний фактор 

росту (PlGF) та fms-подібна Тирозинкіназа-1 (sFlt-1), що є варіантом рецептора фактора росту 

ендотелію судин (VEGFR-1). В ході дослідження було виявлено, рівень даного чинника значно 

знижений по відношенню до рівня для відповідного гестаційного віку та головне – таке зниження 

відзначається вже з першого триместру, що дозволяє його використовувати в якості прогностичного 

маркера ранньої Пє. Крім того зниження PlGF характерно при наявності у плода трисомії по 21-й 

хромосомі [Т.Ю. Иванец та співавт., 2015]. 

H. Zeisler та співавторів (2016) відзначають, що чутливість тестів досягає 89%, а специфічність – 97%. 

Дослідження проведені C.J. Robinson, D.D. Johnson, (2007), S. Verlohren еt al. (2012) довело, що 

зниження концентрації PlGF та збільшення концентрації sFlt-1 реєструються, задовго до прояву 

клінічних ознак Пє і можуть бути скринінговими тестами вже в кінці I триместру вагітності. 

Висновки. Таким чином, на підставі проведеного дослідження встановлено, що концентрація PlGF, 

sFlt-1 та значення їх співвідношення є високоінформативним показником Пє. Крім того, визначення 
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концентрації цих маркерів та розрахунок їх співвідношення необхідно проводити в І та ІІ триместрах 

вагітності. 

 

 

Клос А. Ю., Рябцева О. Ю. 

РІДКІСНІ ГЕНЕТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ НЕОНАТОЛОГА: 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СИНДРОМУ БЕКВІТА-ВІДЕМАННА  

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

 

Актуальність. За даними зарубіжної літератури синдром Беквіта-Відеманна  належить до вроджених 

захворювань, яке  зустрічається з частотою 1 на 13700 новонароджених. Вперше описаний як сімейна 

форма омфалоцеле з макроглосією в 1964 році, німецьким доктором Х. Відеманном. У 1969 році 

Дж.Б.Беквіт описав подібні симптоми у декількох пацієнтів. Згодом, ця патологія була перейменована 

в синдром Беквіт-Видемана (BWS). Клінічно найчастіше виявляється: макросомія, макроглосія, 

омфалоцеле. Інші ознаки спостерігаються зі змінною частотою, включають нефромегалію, 

гепатомегалію, складки мочок вуха, діафрагмальну грижу,вади серця, а також гемігіперплазію у 

більш старшому віці дитини. У 30-50% випадків зустрічається гіперплазія клітин підшлункової 

залози, що викликає гиперінсулінізм і гіпоглікемію, яка маніфестує в перші дні життя. Також часто 

виявляють поліцитемію, гіперліпідемію, гіпокальційемію. Захворювання дуже рідко зустрічається, 

тому є актуальним для ранішньої діагностики. 

Мета. Привернути увагу до рідкісних генетичних захворювань в практиці лікаря неонатолога і 

подальшої тактики ведення таких дітей. 

Матеріал і методи. Під наших наглядом знаходився  хлопчик, що народився в Перинатальному 

центрі ІІ рівня Покровської ЦРЛ, від VI вагітності, ускладненою гіпертензією вагітних. Пологи III, в 

терміні 39-40 тижнів, ускладнені. Дистоція плечиків. Дистрес плоду під час пологів. Маса тіла при 

народженні 5 300г., довжина тіла 61см. Оцінка за шкалою Апгар 4-7 балів. Народився в асфіксії. Стан 

після народження середньої тяжкості. Фізіологічні рефлекси знижені, м’язова гіпотонія. Ознаки 

неонатальної плексоневропатії з першої доби. Відмічались зригування, тремор кінцівок. 

Вислуховувався систолічний шум над передсерцевою ділянкою на 6 день життя. Виходжувався в 

палаті інтенсивної терапії. Отримував інфузійну, антибактеріальну, гемостатичну терапії. При 

обстеженні виявлено: поліцитемія (Ер.6,17 Т/л), гіпоглікемію (2,58 ммоль/л), гіпокальційемію 

(1,67ммоль/л). УЗД: Збільшення печінки та жовчного міхура. Підвищена ехогенність коркового шару 

обох нирок. ЕКГ: Виражене перевантаження правих відділів.Ехо-КГ: Збільшення правих відділів 

серця та міжшлуночкової перетинки. Усі показники: як клінічні так і лабораторно-діагностичні, є 

характерними для цього захворювання. Враховуючи наявність вище зазначених симптомів у даного 

пацієнта  клінічно припустили хворобу Беквіта-Відеманна. З урахуванням того,що цей синдром має 

різний прогноз для життя. Це може спричинити за собою подальші церебральні дисфункції, такі як 

судоми, розумова відсталість, від слабкої до помірної, або в більш важких випадках навіть стати 

причиною неонатальної загибелі малюка. 

Висновок. Віддалені ускладнення включають високий ризик розвитку пухлин органів черевної 

порожнини, особливо пухлини Вільмса(Wilm),гепатобластома,нейробластоми і злоякісної пухлини 

кори надниркової залози. Тому,з нашої точки зору,дана дитина невідкладно повинна бути направлена 

для верифікації діагнозу до генетика при позитивному комплаєнсі з її батьками та подальшому 

нагляді у педіатра, невролога. 
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Коваль Т. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РАХІТУ У НАРОДЖЕНИХ ПЕРЕДЧАСНО ДІТЕЙ, ЯКІ 

ПЕРЕНЕСЛИ БРОНХОЛЕГЕНЕВУ ДИСПЛАЗІЮ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології  та дитячих інфекцій 

зав. зафедрою – к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - асист. Д. В. Яковенко 

 

Актуальність : Рахіт - захворювання, вкрай актуальне в наш час. Йому схильні діти, особливо 

наймолодшого віку - до двох - трьох років. Викликається захворювання гострою недостатністю 

вітаміну D; собою ж рахіт являє порушення обміну речовин, внаслідок чого у дитини спостерігається 

порушення кісткоутворення і працездатності багатьох органів. 

Мета: встановити клінічні та метаболічні особливості перебігу рахіту у передчасно народжених 

дітей, які перенесли бронхолегеневу дисплазію, і оцінити ефективність специфічної і неспецифічної 

профілактики у них рахіту. 

Методи дослідження. У відділенні неонатології ДТМО, у 28 дітей грудного віку з клінічними 

проявами рахіту, які народилися недоношеними (гестаційний вік 28,88 ± 0,55 тижні, маса тіла 1214,00 

± 78,91 г) і перенесли в неонатальному періоді бронхолегеневу дисплазію (перша група), 

досліджували рівень загального кальцію, рівень іонізованого, неорганічного фосфору в сироватці 

крові, активність лужної фосфатази в сироватці крові. Отримані результати порівнювали з 

аналогічними у 38 недоношених дітей такого ж віку і тяжкості рахіту без бронхолегеневої дисплазії 

(друга група) і 16 доношених дітей такого ж віку і тяжкості рахіту (група порівняння). 

Результати. У дітей з рахітом і бронхолегеневою дисплазією переважали симптоми остеомаляції, 

зокрема краніотабес (61,00%) і наявність Гаріссонової борозни (32,33%) (р <0,05), деформація 

грудини (93,33%) і розширення нижньої апертури (100,00%) (р <0,01). У дітей першої групи всі 

показники біохімії крові були достовірно нижче аналогічних показників у дітей груп порівняння: 

рівень загального кальцію - 1,84 ± 0,04 ммоль / л і неорганічного фосфору - 1,44 ± 0,02 ммоль / л (р <0 

, 01), а іонізованого кальцію - 1,06 ± 0,03 ммоль / л. активність лужної фосфатази (663,53 ± 55,10 Од / 

л) достовірно перевищувала показник доношених дітей (р <0,05). 

Висновки. Рахіт у недоношених дітей на тлі бронхолегеневої дисплазії починався раніше, мав 

переважно гострий перебіг і важче ступінь в порівнянні з недоношеними без бронхолегеневої 

дисплазії. У дітей з рахітом, які в неонатальному періоді перенесли бронхолегеневу дисплазію, 

ступінь гіпокальциемії, гіпофосфатемії була достовірно нижче, тоді як показник лужної фосфатази 

достовірно переважав. Встановлено незадовільна якість антенатальної і постнатальної профілактики 

рахіту, що потребує певної уваги та корекції лікаря неонатолога та педіатра.  

 

 

Коваль Т. В. Лозновенко К. С. 

РЕАКТИВНІСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У СТУДЕНТІВ ДНМУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра неврології та нейрохірургії 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. С. В. Селезньова 

наук. керівник – асист. С. А. Мамедалієва 

 

Актуальність. Синдром вегето-судинної дистонії (СВД)–одне з найпоширеніших порушень людей, 

яке призводить до розвитку захворювань серцево-судинної, травної, ендокринної систем в 

майбутньому і характеризується зниженням адаптаційних можливостей організму у людей. 

Мета. Дослідження реактивності вегетативної нервової системи (ВНС) у студентів. 

Методи дослідження. Ми дослідили 20 студентів IV курсу ДНМУ віком 19–20 років та 20 студентів 

VI курсу віком 23–24 роки. Для дослідження ВНС було використано анкету «Дослідження 
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вегетативного тонусу», яка складалася з 24 пунктів. Результати підраховувалися в балах, сума яких 

вказувала на переважання тонусу симпатичної ВНС, парасимпатичної ВНС або змішаного тонусу. 

Якщо різниця суми балів симпатичних реакцій (СБСР) і суми балів парасимпатичних 

реакцій (СБПСР)≥10, то переважає симпатичний тонус; якщо СБПСР–СБСР ≥ 10–парасимпатичний 

тонус. При СБСР–СБПСР<10 або СБПСР–СБСР<10–змішаний тонус ВНС. Також було використано 

ортостатичну, кліностатичну проби та пробу Даніні–Ашнера й дослідження вегетативного тонусу за 

допомогою індекса Кердо. 

Результати дослідження. Результати анкетування показали, що у 16 (80%) студентів VI курсу та у 

5 (25%) студентів IV курсу переважає симпатикотонія ВНС. Виявлено її основні характеристики: 

сухість шкіри–у 4 (17%) студентів, зменшення потовиділення–у 10 (42%), похолодіння п’ястей–у 

9 (38%), погану переносимість тепла–у 5 (20%), високу температурну реакцію при інфекційних 

захворюваннях–у 21 (88%), схильність до схуднення–у 13 (54%), підвищений апетит–у 20 (83%), 

зменшення слиновиділення –у 17 (70%), швидке насичення –у 4 (17%), атонічні запори–у 10 (42%), 

підвищену працездатність –у 14 (58%), зниження уваги –у 8 (33%), короткий неспокійний сон–у 

7 (29%). Переважання змішаного тонусу ВНС виявили у 4 (20%) студентів VI курсу. Дослідження 

окосерцевого рефлексу показали, що частота серцевих скорочень знижується на 6–12 уд./хв у 

30 (67%) студентів. Це свідчить про змішаний тонус ВНС. Зниження ЧСС менш ніж на 6 уд./хв 

зазначили у 16 (80%) студентів VI курсу, що говорить про симпатикотонію ВНС. Ортостатична проба 

показала збільшення ЧСС на 15–20 уд./хв, кліностатична проба –зменшення ЧСС на 2–4 уд./хв. Індекс 

Кердо – від +5 до +7. 

Висновки. Таким чином, результати дослідження показали, що у 16 (80%) студентів VI курсу 

переважала симпатикотонія, у 4 (20%)–переважав змішаний тонус. У 15 студентів (75%) IV курсу 

результати не виходили за межі норми, у 5 (25%)–переважав змішаний тонус. Таким чином, більшість 

студентів VI курсу мають тенденцію до порушення адаптаційних можливостей, що спровоковано 

надмірними фізичними та психічними навантаженнями внаслідок підготовки до державних іспитів. 

 

 

Козаченко Н. О. 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА РІЗНОМАНІТТЯ ПРОЯВІВ 

ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ  

Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. В. А. Біланенко 

 

Актуальність: Вірус простого герпесу (ВПГ) – інфекційне захворювання,  обумовлене вірусом 

простого герпесу, характерним  різноманіттям проявів хвороби з переважним ураженням шкіри, 

слизових оболонок і нервової системи. Патологія посідає провідне місце серед вірусних хвороб дітей, 

а 95% населення є пожиттєвими носіями вірусу. Згідно з даними ВООЗ, в останні роки постійно 

збільшується захворюваність на цю інфекцію, а також кількість ускладнених форм. Вона посідає 

друге місце після грипу як причина смерті від вірусних інфекцій. Первинне інфікування дітей 

відбувається у віці 6 місяців – 3 років, коли в крові зникають  материнські антитіла, а місцевий 

імунітет ще недостатньо розвинений. 

Мета дослідження:  Визначити собливості перебігу та клінічного поліморфізму герпетичної інфекції, 

що обумовлений не тільки штамовими особливостями ВПГ і локалізацією герпетичного ураження, 

але й фізіологічним станом організму, його імунною відповіддю на проникнення і персистенцію 

віруса.  

Матеріал та методи:  Аналіз спеціалізованої медичної  вітчизняної та зарубіжної літератури, научні 

публікації бази даних Pubmed. Була проаналізована історія хвороби дитини, що перебувала на 

стаціонарному лікуванні в відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії  

Кіровоградської дитячої обласної лікарні з приводу герпесвірусної інфекції. 
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Результати дослідження: Серед великого різноманіття клінічних проявів герпетичної інфекції 

найбільш часто зустрічаються наступні  5 форм: герпетичний стоматит (гінгівостоматит); герпес 

шкіри; генітальний герпес; офтальмогерпес і герметичні ураження нервової системи.  Останнім часом 

відмічається ріст числа хворих з різними проявами герпетичної хвороби з тяжким перебігом. 

Особливо небезпечним є те, що вірус простого герпесу 1 типу (ВПГ-1) може досягати мозку без 

очевидних клінічних симптомів. Потрапивши в центральну нервову систему (ЦНС), вірус може або 

перебувати в спокійному латентному стані в цій тканині, або в кінцевому підсумку активно 

призводити до важкого гострого некротичного енцефаліту, який характеризується загостренням  і 

тривалою нейроімунною активацією, що викликає небезпечне для життя захворювання . Хоча 

енцефаліт HSV-1 можна лікувати антивірусними препаратами, що обмежують реплікацію вірусу, 

неврологічні наслідки є поширеними і вірус все одно залишається в нервовій тканині. Важливо 

відзначити, що є  докази, які свідчать про те, що інфекція головного мозку HSV-1 як у 

симптоматичних, так і в безсимптомних осіб може призвести до пошкодження нейронів і, зрештою, 

до нейродегенеративних розладів. 

Висновок: Герпесвірусні інфекції нерідко характеризується тяжким перебігом, особливо у 

новонароджених і дітей раннього віку, часто приводить до смерті. Це  обумовлено складністю 

встановлення етіології  (через велику схожість з захворюваннями , зумовленими  іншими причинами) 

за  результатами клінічного обстеження. 
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Актуальність теми. Частота порушень менструального циклу  (МЦ) серед жінок репродуктивного 

віку, які ведуть активну соціальну та професійну діяльність збільшується з кожним роком і на 

сьогодні сягає близько 30%. Існують дослідження, які відображають зв`язок між роботою нервової 

системи та гормональною регуляцією МЦ, що обумовлює актуальністю нашого дослідження 

Мета. Вивчити особливості менструального циклу у жінок з різними психотипами. 

Матеріал і методи. У дослідженні взяло участь 40 жінок у віці від 20 до 26 років, які ведуть активну 

соціальну і професійну діяльність. Проводився аналіз менструальної функції (тривалість МЦ, рясність 

і характер виділень, наявність больового синдрому й ін.). Враховувалось тестування з належності до 

одного з психотипів.  

Результат. Нами було виділено 4 психотипи: 1) слабкий, не врівноважений, спокійний (СНС), що 

становить 10%; 2) сильний, врівноважений та рухомий (СВР), що становить 23%; 3) сильний, 

врівноважений та спокійний (СВС), що становить 40%; 4) сильний, не врівноважений, не спокійний 

(СНН) – 27%. 

У групі жінок із СНС (n=4) психотипом  больовий синдром був присутній у 100%, як в 

пременструальний період так і протягом менструації. Порушення циклу спостерігались у 50%  (n=2) 

(опсоменорея), погіршення стану шкіри (акне, зміни балансу вологості шкіри) було присутнє у 100% 

(n=4), зміна загального самопочуття (слабкість, головний біль, запаморочення) також спостерігалась 

у кожної з опитуваних. 

У групі жінок із СВР (n=9) психотипом виділено, що у 3 осіб не спостерігалось жодних симптомів і 

тривалість циклу складала 27-28 днів. Скарги на порушення МЦ у 6 жінок на незначні відхилення від 

очікуваної менструації +/- 2дні. 22% (n=2) жінок скаржилися на біль внизу живота під час менструації. 

55% (n=5) жінок скаржилися на проблеми зі шкірою у період менструації. Та 77% (n=7) мали зміну 

харчової поведінки у даний період. 
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У групі жінок із СВС (n=16) психотипом порушення МЦ відмічають 50% (n=8) по типу опсоменореї 

у 37% (n=3), аменорї у 12% (n=1) , у 50% (n=4) спостерігаються незначні відхилення від тривалості 

МЦ на 1-2дні. У пременструальний період порушення загального стану спостерігалось лише у 2 

дівчин, що характеризувалося зміною харчової поведінки та незначним болем у молочних залозах. 

Скарги на біль у попереку зустрічалися у 31% (n=5) опитуваних, головний біль у 43% (n=7), шкірні 

порушення у 50% (n=8), зміна харчової поведінки у 18% (n=3) протягом менструації. 

У групі жінок із СНН (n=11) психотипом під час менструації патологічних симптомів не відмічалось. 

Порушення циклу спостерігались у 4 жінок, у 2 випадках скаржилися на олігодисменрою, інші 2 

пацієнтки скаржились  на опсоменорею. У цій групі біль внизу живота у 63% (n=7), біль у попереку у 

36% (n=4), головний біль у 45% (n=5), шкірні ураження у 36% (n=4) у пременструальний період. 

Висновки. Результати дослідження показують, що симптоми та перебіг менструацій залежать від 

психотипу людини. Найважчий перебіг мають жінки із слабким,не врівноваженим,спокійним 

психотипом. У жінок із сильним, врівноваженим та спокійним психотипом спостерігаються 

симптоми протягом менструацій с 1 по 7 день, а у жінок із сильним, не врівноваженим, не спокійним 

психотипом спостерігаються симптоми у пременструальний період. Менструальний період майже 

безсимптомно протікає у пацієнток із сильним, врівноваженим та рухомим психотипом. 

 

 

Козинська М. О. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ХІМІОПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З 

РАКОМ ЯЗИКА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра онкології та радіології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. М. В. Конькова 

наук. керівник – асист. А. М. Яремчук 

 

Актуальність: пухлини голови та шиї становлять значну групу злоякісних новоутворень (більш ніж 

20% від усіх онкологічних захворювань), що характеризуються прогресуючим ростом 

захворюваності, а також збільшення з віком вірогідності розвитку захворювання. У зв’язку зі 

складною діагностикою на ранніх етапах, хворі звертаються до лікарів-онкологів на останніх стадіях 

хвороби. За даними світової статистики, на долю рака органів порожнини рота доводиться 5-8% всіх 

злоякісних пухлин людини. Враховуючи складну анатомію і фізіологію цієї ділянки, відповідальну за 

споживання їжі, мовлення та дихання, значні анастомози з судинами головного мозку, а також 

близьке розташування з основними центрами регуляції діяльності всього організму, потребується, з 

одного боку, щадний підхід до лікування зі збереженням анатомічної цілісності та функції органу, з 

другого боку агресивна тактика, ціль якої – повна елімінація клітин пухлини. 

Таким чином, ціллю нашої роботи стало визначення ефективності хіміопроменевого лікування 

хворих плоскоклітинним раком язика. 

Матеріал та методи: в основу нашої роботи покладені результати обслідування та лікування 37 

пацієнтів, що отримали лікування в онкологічному диспансері м. Краматорська за період 2017-2019 

р.р. 

Результати та обговорення: у 75,2% пацієнтів діагностували рак рухливої частини язика, у 24,8% - 

злоякісні новоутворення кореня язика. 

В дослідженні переважали хворі з пухлинами III та IV ступеня. Новоутворення характеризувалися 

місцевим розповсюдженням. Гістологічно виявили наступні форми раку: плоскоклітинний рак ( у 

94,7% випадків); низькодиференційовані карциноми (у 2,6% випадків).Проводилося комбіноване 

лікування (променеве лікування із СВД (сумарна вогнищева доза) до 60 Гр з одночасною лікарською 

модифікацією 5-фторурацилом та цисплатином. Таким чином, в результаті проведеного 

хіміопроменевого лікування у пацієнтів була досягнута резорбція первинної пухлини. Прогресування 

процесу відзначалося тільки у одного хворого з ураження рухливої частини язика. 
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Висновки: зазначена вище тактика лікування є ефективною та може в подальшому 

використовуватися у клінічній практиці. 
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У ході ендодонтичного лікування за наявності каріозних порожнин їх препарування має бути 

оптимальним з точки створення умов для безперешкодної роботи у системі кореневих каналів. Під 

час препарування вимушено видаляється значний об’єм твердих тканин. За таких умов виникає низка 

проблем щодо відновлення анатомічної форми зубів, головна з них стосується доцільності 

застосування фотокомпозиційних матеріалів для проведення прямої реставрації. Певною 

альтернативою у цьому сенсі виглядає непряма реставрація зубів, які підлягали ендодонтичному 

лікуванню, за допомогою керамічних матеріалів. Керамічні вкладки, виготовлені за технологією 

CAD/CAM, відрізняються міцністю, зносостійкістю, кольоростабільністю тощо. 

Мета дослідження - клінічна оцінка стану непрямих керамічних відновлень зубів, виконаних після 

проведеного ендодонтичного лікування. 

Матеріал та методи. Було обстежено 20 пацієнтів віком від 25 до 45 років, у яких попередньо було 

проведено ендодонтичне лікування 20 молярів верхньої та нижної щелепи з приводу ускладненого 

карієсу, при цьому у 7 зубах було проведено повторне ендодонтичне втручання за допомогою 

ендодонтичного мікроскопа. Після остаточного препарування під відновлення порожнини 

охоплювали більшу частину жувальної поверхні та одну з контактних поверхонь молярів, у кожному 

з них було видалено не менше двох третин об’єму коронки. У цих зубах було виготовлено 20 

непрямих монолітних керамічних реставрацій за цифровими технологіями, що передбачало 

використання внутрішньоротового сканера та подальшої комп’ютерної обробки отриманого 

тривимірного зображення. Виготовлені керамічні вкладки фіксували після піскоструминної обробки 

твердих тканин та їх протравлення, для фіксації використовували адгезивний цемент подвійного 

твердіння. Клінічний стан непрямих відновлень оцінювали за низкою модифікованих критеріїв після 

фіксації та у термін 12 місяців. 

Результати досліджень. Наступного дня після фіксації 20 непрямих відновлень (100%) відповідали 

усімклінічним вимогам, контактні пункти та оклюзійни відносини були повноцінними, форма повною 

мірою відновлена. Через 12 місяців обстеження показало що усі 20 відновлень (100%) були збережені, 

лише в 1 відновленні (5%) виявили відкол матеріалу, ще в 2 вкладках (10%) були визначені порушення 

крайової адаптації, також у 2 відновленнях (10%) - наявність крайового забарвлення на межі матеріалу 

та емалі відновлених зубів. Був зафіксований 1 випадок (5%) порушення контактного пункту з 

сусіднім зубом, за рахунок якого виник локальний гінгівіт.  

Висновок. Дослідження стану непрямих керамічних відновлень бічних зубів після ендодонтичного 

лікування у термін 12 місяців показало мінімальну кількість ускладнень та високу ефективність таких 

конструкцій.  
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Актуальність. В останні роки значно збільшилась кількість вагітностей з використанням допоміжних 

репродуктивних технологій, зокрема запліднення за допомогою екстракорпорального запліднення. 

Кожна 5-а українська сім’я має труднощі з настанням природної вагітності, 20 % таких пар 

звертаються за допомогою до процедури ЕКЗ. Жінки, які завагітніли за допомогою ЕКЗ мають 

високий ризик розвитку перинатальних ускладнень. Також в останні роки зростає частота виникнення 

передлежання плаценти (частота передлежання плаценти становить 0,2-0,9 % вагітностей), в тому 

числі і при ЕКЗ. 

Мета дослідження. Визначити частоту ризику виникнення передлежання плаценти при ЕКЗ в 

порівнянні з природнім заплідненням на різних термінах вагітності. 

Матеріал та методи. Аналіз наукової медичної літератури та даних клінічних обстежень. 

Результати. В 2003 році в журналі American Society for Reproductive Medicine було опубліковано 

дослідження в якому передлежання при ЕКЗ зустрічається в 2,1%, передлежання при природному 

заплідненні в 0,7% випадків. 

За даними R.H. Becker et al. (2001), у обстежених за допомогою ехографії більше 8 тис. 

вагітних виявлено, що частота низько розташованої плаценти і передлежання плаценти знизилася з 

1,78% в 20 тижнів до 0,8% в 23 тижні гестації. 

За даними дослідження L.B. Romundstad et al. (2006), ризик розвитку передлежання плаценти 

при одноплідній вагітності, зачатої за допомогою штучного запліднення, у 6 разів вище в порівнянні 

з вагітностями, які наступили при природному зачатті. Загальна поширеність передлежання плаценти 

при природному зачатті склала 0,22% в порівнянні з 1,59% при зачатті після допоміжного 

запліднення. При вагітності двійнею відповідні пропорції становили 0,21% та 0,81%. Крім того, вчені 

відібрали інформацію про 1349 жінок, перша вагітність яких наступила природним шляхом, а друга 

– виникла в результаті застосування ЕКЗ. З'ясувалося, що при застосуванні ЕКЗ передлежання 

плаценти виникало в 3 рази частіше, ніж при звичайному зачатті. 

Висновок. Таким чином, за результатами дослідження даних статей було виявлено, що частота 

розвитку таких ускладнень, як низько розташована плацента та передлежання плаценти, вища при 

виконанні ЕКЗ, ніж при заплідненні природним шляхом. Також з’ясовано, що при ЕКЗ передлежання 

плаценти частіше зустрічається на ранніх термінах вагітності. 

 

 

Кравченко Д. О. 

АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ МОДИФІКОВАНИХ І НЕМОДИФІКОВАНИХ ФАКТОРІВ 

РИЗИКУ ІХС СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ 

МІОКАРДУ В АНАМНЕЗІ. 

Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося 

м. Київ, Україна 

циклова комісія терапевтичних дисциплін 

зав. ЦК – С. П. Величко 

наук. керівник – Г. М. Червона 

 

За даними ВООЗ Україна посідає перше місце в Європі за кількістю серцево-судинних захворювань 

(ССЗ).  За невтішними відомостями Держстату на 100 000 українців припадає 918 смертей від проблем 

з кровообігом. Чоловіки в Україні живуть на 10 років менше, ніж жінки – 66,7 року проти 76,5.  

Мета роботи - проаналізувати і порівняти поширеність немодифікованих і модифікованих факторів 

ризику (ФР) ІХС серед пацієнтів чоловічої статі, що перенесли гострий інфаркт міокарду (ГІМ). 

Матеріал та методи. Дослідження проведено на базі Київської міської клінічної 

лікарні №5, відділення інтенсивної терапії, Київської міської клінічної лікарні №6, кардіологічне 

відділення, Інституті Серця МОЗ України, відділення лікування гострого коронарного синдрому та 

інфаркту міокарду. За розробленою анкетою було опитано 168 пацієнтів чоловічої статі, з них 58, 
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що мають в анамнезі гострий інфаркт міокарду. За даними анкетування проведено аналіз 

поширеності таких традиційних ФР ССЗ: вік, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння, 

гіподинамія, стрес, паління, харчові звички, фізична активність, гіперліпідемія і додаткові 

предиктори:  шлюбний статус, наявність дітей, стресовий анамнез.  

Результати та їх обговорення. Результати роботи підтверджують наявність певних чинників ризику 

серед хворих на ГІМ в ймовірному виникненні даної патології. Так, у 25 осіб (43,1 %) близькі родичі 

хворіли на серцево-судинні захворювання. Артеріальна гіпертензія реєструвалася у 42 хворих (74,1 

%). Серед них пацієнтів, що регулярно приймали антигіпертензивну терапію – 28 %, з перервами або 

епізодично – 43,3 %, не отримували лікування – 28,7 %. Цукровий діабет ІІ типу спостерігався у 27 

пацієнтів (19,6 %). Крім коморбітної патології, при аналізі анамнезу життя хворих із ГІМ виявлено 

такі ФР розвитку хвороби, як: куріння у 46 пацієнтів (79,3 %), сумарний ІПР – 21,3, зловживання 

алкоголем  (опитувальник AUDIT) – 47 (76,6%). Низька фізична активність – 36 (62,0%). Атерогенні 

харчові звички виявлено у 38 пацієнтів (65,5%).  Надмірну масу тіла (ІМТ > 25) мали 24 особи (41,4%). 

Ожиріння (ІМТ >30) встановлено у 11 пацієнтів (19%). Дії хронічних стресів підлягали 40 (68,0%) 

опитаних чоловіків. Більшість пацієнтів (52,3 %) з  ГІМ мали одночасно 3–4  модифікованих факторів 

ризику.  

Висновок. Серед прогностичних індикаторів ГІМ, окрім ФР на які не можна вплинути, переважають 

неврегульована артеріальна гіпертензія, зловживання алкоголем, куріння, стреси, гіподинамія, 

атерогенні харчові звички, надмірна маса тіла - тобто модифіковані фактори ризику. 
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Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини №2 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. Г. С. Такташов 

наук. керівник – к. мед. н., доц. Н. В. Грона 

 

Актуальність. Проблема метаболічного синдрому (МС) все більше набуває актуальності серед 

населення розвинених країн, що пов’язано з урбанізацією та формуванням так званого «Західного 

способу життя». За даними American Heart Association у 2017 р. розповсюдженість МС серед 

населення у віці за 30 років тільки в США становила 10-26%, а у 2030 р. може сягати 34% і більше [J. 

Fernandez-Mendoza et al., 2017]. Згідно з даними ВООЗ у розвинутих країнах 20-50% населення має 

надлишкову вагу або ожиріння. В Україні цей показник сягає 30-35%, а у 8-10% населення 

спостерігається крайній ступінь ожиріння. Вважають, що тривалий перебіг МС, зокрема, артеріальна 

гіпертензія (АГ) та інсулінорезистентність як його складові, призводять до структурних змін в серці, 

формуючи аритмогенний субстрат. Це викликає загрозливі життю порушення серцевого ритму, що 

погіршує прогноз виживання хворих з даною патологією [Кручинова С.В., 2016; Шуть С. В. и др., 

2018; M. Hohl et al., 2017; Ellen R. Lubbers et al., 2018; K. Swett et al., 2018]. 

Мета: дослідити особливості та частоту порушень серцевого ритму у хворих на МС. 

Матеріал та методи: дані наукових публікацій за останні 10 років. 

Результати. МС є одним із кластерних факторів підвищеного кардіоваскулярного ризику 

[A. Worachartcheewan, 2018]. Згідно з рекомендаціями асоціації кардіологів України та International 

Diabetes Federation (2005), діагностичними критеріями МС серед європейців є: абдомінальне 

ожиріння (окружність талії у жінок >80 см, у чоловіків >94 см), АГ (АТ ≥130/85 мм рт.ст), 

дисліпідемія (рівень ТГ ≥1,7 ммоль/л, ХСЛПВЩ ≤1,03 ммоль/л у чоловіків та ≤1.3 ммоль/л у жінок, 

ХСЛПНЩ ≥3 ммоль/л), рівень глюкози в плазмі крові натщесерце ≥6.1 ммоль/л або наявність 

цукрового діабету 2 типу. Діагноз встановлюється при наявності абдомінального ожиріння та двох 

додаткових факторів. Патогенез МС досі недостатньо досліджений. Припускають, що порушення 

ліпідного обміну проявляються запальними процесами на стінці коронарних судин, підвищуючи 

рівень ІЛ-1, ІЛ-6, С-реактивного протеїну та викликаючи оксидантний стрес [Lavie et al., 2017], а 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204377/#B74
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наявність АГ призводить до механічного ремоделювання лівих відділів серця (гіпертрофії, а при 

недостатніх резервних можливостях до дилатації відповідних відділів). Вищевказані фактори 

сприяють виникненню ішемії кардіоміоцитів, спричиняючи в них порушення пластичних та 

енергетичних процесів, закономірно призводячи до дисфункції Na/K-АТФази, Ca2+ каналів та 

порушенню іонного гомеостазу клітини [Gasparova et al., 2017; Srivastava et al., 2018]. Таким чином, 

при МС в серці спостерігається структурне та електричне ремоделювання, що призводить до 

подовження/скорочення QT-інтервалу, появі односпрямованих блокад з формуванням петель re-entry 

та зміни активності синоатріального (СА) вузла. При аналізі порушень ритму при холтерівському 

моніторуванні ЕКГ у осіб з МС в порівнянні з метаболічно нейтральними суб’єктами відмічається 

вірогідне (p<0,05) підвищення частоти виникнення політопних шлуночкових екстрасистол у 63,4% та 

46,2% відповідно, парних шлуночкових екстрасистол у 31,2% та 18,7%, фібриляції/тріпотіння 

передсердь у 9-16% та 2,5-4%, арешт СА вузла у 6,7% та 0% відповідно, а також підвищений ризик 

розвитку раптової серцевої смерті (4,1% та 2,3% [Провоторов В.М., 2010; Safranow K., 2016; Umetani 

K., 2008]. У меншому відсотку випадків зустрічалась синусова брадикардія. Водночас, у ряді 

досліджень показано, що розвиток, зокрема, шлуночкової екстрасистолії та фібриляції/тріпотіння 

передсердь у хворих на МС прямо пропорційно залежав від ступеню вираженості ожиріння (основний 

критерій МС), а не від діаметру лівого передсердя або віку пацієнта [Кручинова С.В., 2016; Ellen R. 

Lubbers et al., 2018]. У дослідженні Avi Sabbag et al. (2015) зауважується, що у людей з надлишковою 

вагою тіла ектопічні шлуночкові аритмії, викликані фізичним навантаженням (3,4% проти 2,2%, 

p<0,001) виникали частіше, ніж у людей з нормальною вагою. Автори зазначають, що підвищення 

ІМТ на кожен 1 кг/м2 було асоційовано з підвищенням більше ніж на 4% додаткового ризику розвитку 

ектопічних шлуночкових аритмій, викликаних фізичним навантаженням. 

Висновки. У процесі аналізу літератури було встановлено, що наявність МС асоційовано з 

підвищенням частоти, зокрема, фатальних порушень серцевого ритму. Найчастіше зустрічається 

фібриляція/тріпотіння передсердь та шлуночкова екстрасистолія, які мають пряму кореляційну 

залежність від ступеню ожиріння. Саме тому вивчення особливостей перебігу порушень ритму є 

вкрай важливим у визначенні прогнозу і тактики лікування у хворих на МС. 
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Актуальність проблеми. Проблема реабілітації хворих, які перенесли гостре порушення мозкового 

кровообігу (ГПМК) є достатньо актуальною. Про це свідчать масштаби розповсюдженості цього 

захворювання, а також, високі показники інвалідизації та смертності.  

Сучасний комплексний підхід до організації реабілітаційної допомоги хворим, які перенесли ГПМК, 

дозволяє повернути до праці чи іншого виду активної соціальної діяльності до 60% постінсультних 

хворих працездатного віку (у порівнянні з 20% хворих, які не пройшли систему реабілітаційних 

заходів). 

Мета дослідження. Визначити і довести ефективність застосування програми фізичної реабілітації 

для пацієнтів, що перенесли  гостре порушення мозкового кровообігу. 

Об'єкт дослідження: процес фізичної реабілітації осіб, які перенесли гостре порушення мозкового 

кровообігу. 

Матеріал і методи. Дослідження виконано на базі санаторію «Слов’янський» м. Слов’янська. 

Розробка та реалізація комплексної програми фізичної реабілітації була побудована з урахуванням 

«вегетативного паспорту» хворих, відбувалася у кілька етапів та складалася із застосування 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204377/#B32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204377/#B122
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Sabbag%2C+Avi
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фізіотерапевтичних методів, таких як магнітотерапія, електростимуляція, електрофорез, 

теплолікування (парафін, озокерит), КВЧ терапія. Також, застосовувалася лікувальна гімнастика, 

масаж та рефлексотерапія. 

Результати дослідження. В нашому  дослідженні було доведено, що застосування розробленої нами 

програми фізичної реабілітації, при роботі з пацієнтами після перенесеного інсульту, позитивно 

впливає на показники їх фізичного та психічного здоров’я. Довгострокового та стійкого ефекту можна 

досягти за допомогою таких методів і засобів: лікувальна фізкультура, медикаментозне лікування і 

фізіотерапевтична стимуляція, з огляду на переважаючу ваго- або симпатикотонію.  Ці дії, сприяють 

зменшенню болів і набряків в тканинах, покращують кровообіг, стимулюють м'язову фіксацію. Все 

це говорить про зниження ризику інвалідизації та смертності пацієнтів.  

Висновки.  На основі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що найбільш ефективний 

комплекс методів і засобів фізичної реабілітації, розроблений і використаний нами, з урахуванням 

«вегетативного паспорту» у хворих,  що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу, є 

ефективним у відновленні не тільки фізичної та психічної складових здоров’я, а і скороченні терміну 

адаптації у соціумі.  

Для досягнення результату в реабілітації хворих з порушенням мозкового кровообігу, важливо 

використовувати, не тільки вправи з лікувальною спрямованістю, але і вправи, орієнтовані на 

психоемоційну реабілітацію, а заняття лікувальної фізичної культури в поєднанні з курсами масажу і 

фізіотерапевтичними процедурами. 
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Актуальність: В 20-80 % цукровий діабет призводить до розвитку синдрому діабетичної стопи 

(СДС). Гнійно –некротичні ускладнення СДС в 50-75% обумовлюють необхідність ампутації, що 

призводить до інвалідизації хворих. 

Мета дослідження: Оцінити діагностичну та лікувальну тактику хворих з гнійно-некротичними 

ускладненнями СДС. 

Матеріал та методи: Ретроспективно проаналізовано 16 історій хвороб з СДС, які лікувались у 

хірургічному відділенні Харківської ОКЛ в період листопада-грудня 2018 р. Розподіл відносно 

статевої приналежності склав 10 чоловіків(62,5%) та 6 жінок (37,5%).У 2 хворих (12,5%) цукровий 

діабет I типу, у 14 (87,5%) II типу. Тривалість цукрового діабету від 1 до 35 років. Вік хворих склав 

від 35 до 79 років. В залежності від форми СДС всі хворі були розподілені на 3 групи: нейропатична 

– 9 (56,25%), ішемічна-5 (31,25%), змішана-2 (12,5%). З метою діагностики використані клініко-

діагностичні дані ,дані лабораторних досліджень, ультразвукове дослідження з допплерографією 

судин нижніх кінцівок, рентгенографія стоп. 

Результати дослідження та їх обговорення: При надходженні хворих з нейропатичною формою 

СДС у стаціонар середній вміст глюкози у крові становив- 9,53 ммоль/л, при виписці із стаціонару-

7,69 ммоль/л, з ішемічною формою- 11,84 ммоль/л, при виписці- 7,54 ммоль/л, зі змішаною формою- 

5,48 ммоль/л при надходженні у стаціонар,5,06 ммоль/л при виписці. У 3 (18,75%) хворих за 

нейропатичною формою СДС, яка ускладнилась трофічною виразкою або інфікованою раною стопи 

виконана хірургічна обробка гнійного осередку. У подальшому були виконанні перев’язки з маззю на 

основі йод-повідону, який має антисептичний та дезінфікуючий ефекти. У 6 (37,5%) хворих с гнійним 

остеомієлітом пальців стоп виконано ампутацію уражених ділянок. У післяопераційному періоді 

місця хірургічних втручань було оброблено маззю на основі сульфадиметоксину, метилурацилу, 

хлорамфеніколу та тримекаїну, які чинять протизапальний, протимікробний, некролітичний та 
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знеболюючий ефекти. У 3 (18,75%) хворих з ішемічною формою СДС, ускладненою некротичною 

раною ступні або трофічною виразкою виконана хірургічна санація вогнища та у подальшому - 

перев’язки з маззю, яка містить амікацин, німесулід, лідокаїну гідрохлорид та бензалконію хлорид. 

Основними ефектами, яких є антимікробна, аналгезуюча та протизапальна дії. 

У 2 (12,5%) хворих зі змішаною формою СДС,яка ускладнилася сухою гангреною пальців, була 

виконана ампутація. 

Висновок: Лікування повинно бути індивідуальним і залежить від форми, ускладнень, віку, 

коморбідності та інших факторів. Основним методом є хірургічна санація гнійно-некротичного 

осередку. 

 

 

Крилова К. В. 

КЛІНІЧНІ І ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ ПОГІРШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ 

ІМУНІТЕТУ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ВТОРИННІ 

ІМУНОДЕФІЦИТИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини № 2 

зав. кафедрою - проф. Г. С.Такташов 

наук. керівник - доц. О. А. Гомозова 

 

Актуальність. Вторинні імунодефіцити (ВІД) сягають перше місце за частотою серед імунозалежної 

патології. Лікування ВІД являє певні труднощі внаслідок індивідуальної чутливості пацієнтів до 

імунотропних препаратів, наявності коморбідної патології та інших чинників. Для оцінки результатів 

імунотерапії (ІТ) та її своєчасної корекції потрібний ретельний імунологічний контроль. Основним 

методом імунологічного контролю залишається оцінка показників імунограми та її динаміки в 

процесі лікування. У разі ефективної ІТ повинна спостерігатися тенденція до нормалізації показників, 

проте, за власними спостереженнями і згідно окремих наукових публікацій, може спостерігатися 

парадоксальний результат - погіршення (зниження) показників імунітету після проведеного 

лікування.  

Мета дослідження: Вивчити клінічні та імунологічні особливості феномену погіршення показників 

імунітету після проведеної ІТ.  

Матеріал і методи. Були відібрані для вивчення і аналізу 18 хворих на ВІД (8 чоловіків і 10 жінок), у 

яких відзначався феномен погіршення імунологічних показників після ІТ. До лікування Т-клітинний 

імунодефіцит (Т-ІД) мали 9 хворих, В-клітинний (В-ІД) - 5, комбінований, представляючий поєднання 

Т-ІД і В-ІД (КІД) - 4 пацієнти. Для вивчення характеру перебігу патології також проводився 

моніторинг з визначенням знижених показників через 1, 2, 3 і 4 місяці.  

Результати. Мала величина вибірки не дозволила провести досить коректне статистичне 

дослідження, проте отримані результати дозволяють стверджувати, що вказаний феномен кількісно 

був більш виражений при Т-ІД, при В-ІД зниження показників після ІТ було наймінімальнішим, при 

КІД переважно знижувалися показники Т-імунітету, а В-ланки були незначними. Нормалізація 

показників В-імунитету відбувалася впродовж 1 місяця, Т-імунітету - зазвичай впродовж 3 місяців, у 

2 пацієнтів - 4 місяців, що співпадало в усіх випадках з термінами клінічного одужання.  

Висновок. З урахуванням опублікованих результатів проведених досліджень (у тому числі 

експериментальних) і власних спостережень парадокс зниження рівня імунокомпетентних клітин в 

крові незабаром після ІТ можна пояснити наступними явищами:  

1. Активовані В- і особливо Т-лімфоцити інтенсивно мігрують з крові в лімфоїдну тканину, де 

беруть участь в імунних реакціях - "бійці йдуть з казарми на поле бою".  

2. При інтенсифікації імунних реакцій у хворих на ВІД витрачання прозапальних цитокінів 

відбувається швидше, ніж їх продукція імунокомпетентними клітинами, тому відновлення їх 

кількості відбувається через деякий час. 
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Кудря Ю. В., Шевченко І. О. 

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРЕДИКТОРІВ ЧАСТИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У 

ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - к. мед. н., асист. А. А. Конюшевська 

 

Актуальність. На сьогоднішній день проблема часто хворіючих дітей займає одне з провідних  місць 

у клінічній педіатрії . Основні причини високої частоти захворювань складаються з антенатальних і 

постнатальних факторів середовища. Часті респіраторні захворювання змінюють реактивність 

дитячого організму, сприяють формуванню хронічних вогнищ інфекції, затримки фізичного і 

психомоторного розвитку. 

Мета дослідження. Оцінити поширеність і значимість факторів ризику розвитку респіраторної 

патології серед дітей. 

Матеріал та методи дослідження. В рамках даного дослідження було проведено анкетування 40 

дітей у віці від 5 до 13 років, кількість дівчат склало 24 осіб (60%), хлопців - 16 осіб (40%). Основними 

питаннями були відомості про перебіг вагітності і пологів, вигодовуванні, вакцинації, куріння жінок 

під час вагітності, а також пасивне куріння, наявності хронічних патологій, частоту захворюваності 

на першому році життя, особливості харчування в ранньому віці, режимі дня і організованості, 

матеріально-побутові умови, наявності алергічних реакцій. Статистична обробка даних проводилася 

за допомогою пакета програм Microsoft Office Excel. 

Результати дослідження. У 70% опитаних мам вагітність протікала на тлі загрози переривання, 

хронічної гіпоксії плода; закінчилися пологами в строк - 80%, передчасні - 20%. За даними 

анкетування, 90% дітей перебували на грудному вигодовуванні, 70% з них до року. Згідно з 

календарем пофілактичних щеплень імунізовані - 70% дітей. Відсоток дітей, що хворіли на гострі 

респіраторні інфекції на першому році життя більше 3 разів склав 55%. Серед респондентів 95% 

організовані в дитячі дошкільно-шкільні установи. Щодня вживали в їжу кисло-молочні продукти - 

80% дітей, м'ясні продукти - 90% дітей, фрукти і овочі - 95%. 6 дітей (15%) мали хронічні 

захворювання і спостерігалися у 3 групі здоров'я, у 22 дітей (55%) переважала 2 група здоров`я, всі 

інші -1 група здоров'я. Задовільні матеріально-побутові умови мали 95% опитаних. У даний час 

хворіють менше трьох разів на рік 30% респондентів, 4 і більше разів на рік -70%. Переважний діагноз 

гострих респіраторних інфекцій у 90% випадків. Алергічні реакції спостерігаються у 40% дітей, у 15% 

з них виявляються за типом кропив'янки. 

Висновок. Вивчені фактори ризику відіграють важливу роль в генезі захворювань органів дихання і 

при певних умовах можуть мати вирішальне значення у формуванні патологічного процесу. 

Найважливішими слід вважати керовані причини розвитку патології, які дозволяють своєчасно 

провести первинну профілактику захворювання і знизити частоту захворювань респіраторної системи 

у дітей. 

 

 

Куліш А. С. 

БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД РОТОВОЇ РІДИНИ У ХВОРИХ НА  

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО ТИПУ 

ПВНЗ «Київський медичний університет» 

м. Київ, Україна 

кафедра терапевтичної стоматології 

зав. кафедрою – д. мед. н., доц. О. В. Копчак 

наук. керівник – д. мед. н., проф. О. А. Удод 
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Актуальність. Ротова рідина, завдяки своєму біохімічному складу, забезпечує захист тканин та 

органів порожнини рота. Склад ротової рідини залежить від функціонального стану слинних залоз, 

характеру харчування, віку, наявності різних соматичних захворювань, гігієни порожнини рота. На 

склад ротової рідини вагомий вплив мають і процеси обміну в організмі.  

Мета дослідження – вивчити біохімічний склад ротової рідини у хворих на цукровий діабет 1-го 

типу.  

Матеріал і методи дослідження. У 60 хворих на цукровий діабет 1-го типу віком від 18 до 47 років 

збирали зранку натщесерце в градуйовані пробірки нестимульовану змішану слину (по 4 мл). 

Колориметричним методом визначали концентрацію загального кальцію (Са) з арсеназою ІІІ, 

неорганічного фосфору (Р) прямою реакцією з фосфомолібдатом, визначення проводили на 

автоматичному біохімічному аналізаторі Prestige-24i. Вміст іонізованого кальцію (Са2+) досліджували 

на іонселективному аналізаторі електролітів ILYTE. Перед дослідженням ротову рідину піддавали 

центрифугуванню (центрифуга СМ-6М«ELMI», частота обертання – 3000 об/хв) протягом  20 хв, за 

необхідності проводили додаткове центрифугування (центрифуга «Abbott», частота обертання – 

10900 об/хв) впродовж 2 хв.  

Результати дослідження. У 31 хворого віком від 18 до 34 років концентрація Ca у ротовій рідині 

становила 0,49±0,05 ммоль/л, Са2+– 0,46±0,04 ммоль/л, що вказує на знижений їх рівень, вміст Р – 

4,76±0,36 ммоль/л, що відповідає межам норми, однак виявлено значні його індивідуальні коливання, 

Са/Р коефіцієнт був знижений, він дорівнював 0,13±0,02. 

У 29 хворих віком від 35 до 47 років вміст у ротовій рідині Ca складав 0,50±0,05 ммоль/л, Са2+– 

0,42±0,03 ммоль/л, що також свідчить про знижений їх рівень, концентрація Р була підвищеною та 

дорівнювала 5,50±0,34 ммоль/л, Са/Р коефіцієнт знижений, його значення становило 0,11±0,02 

ммоль/л. 

Висновок. Таким чином, у хворих на цукровий діабет 1-го типу виявлено значні зміни біохімічного 

складу ротової рідини, що призводить до порушення мінералізуючої її функції відносно твердих 

тканин зубів. 

 

 

Кухлій В. Ю. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЦИНОЗУ ПІХВИ ПРИ ГЕСТАЦІЙНОМУ 

ПІЄЛОНЕФРИТІ 
Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – к. мед. н., доц. В. М. Гусєв 

 

Актуальність: В останні роки відзначається тенденція зростання кількості запальних захворювань 

сечовивідних шляхів, зокрема гестаційного пієлонефриту (ГП). Це пов'язано зі зміною імунного та 

гормонального статусів, що сприяє збільшенню кількості умовно-патогенних збудників з подальшим 

переходом їх у патогенні форми. В основному ГП викликають умовно-патогенні мікроорганізми 

групи ентеробактерій (кишкова паличка, клебсієла, протей) та ентерокок. Превалювання групи 

ентеробактерій зумовлено анатомічним сусідством та загальним кровообігом сечовивідних шляхів, 

кишківника, жіночих статевих органів. «Вагіналізації» уретри відбувається внаслідок анатомо-

фізіологічних особливостей жіночого організму, а саме короткій та широкій уретрі, її близкості до 

природних резервуарів інфекції. Порушення уродінамики, починаючи з другого триместру вагітності, 

обумовлене гіпотонією або дискінезією/гіпокінезією сечовивідних шляхів внаслідок зростання 

концентрації плацентарного прогестерону. Збільшення матки призводить до механічного стиснення 

сечоводів та порушенням відтоку сечі. Зміни в складі облігатної вагінальної мікрофлори, зменшення 

кількості лактобактерій та біфідобактерій, переважання умовно-патогенної групи мікроорганізмів, 

може стати однією з причин виникнення висхідного інфікування та ГП. 
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Мета: Визначити складову частину мікробіоценозу піхви у вагітних жінок з гестаційним 

пієлонефритом. 

Матеріал та методи : Обстежено 19 вагітних жінок з гестаційним пієлонефритом в терміні 27-36 

тижнів і 22 жінки з фізіологічним перебігом вагітності методом полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР) в режимі реального часу з використанням тест-системи «Фемофлор 16» до початку лікування. 

Результат: Зниження частки Lactobacillus spp. у вагітних з гестаційним пієлонефритом встановлено 

в 11 пацієнток (57,89%). У той же час у вагітних з фізіологічним перебігом вагітності зниження 

лактобактерий було виявлено тільки у 3 (13.63%), в більшості випадків виявлено нормоцитоз. 

 У структурі дисбіозу у жінок з гестаційним пієлонефритом основна частина була представлена 

анаеробними мікроорганізмами - 11 випадків (57,89%) за участю Gardnerella vaginalis - 3 (15,78%), 

грибів роду Candida spp. - 2 (10,52%), Ureaplasma (urealyticum + parvum) - 3 (15,78%), Atopobium 

vaginae - 1 (5,26%). Аеробний дисбіоз визначено тільки у 2 жінок (10,52%). 

Висновок: Таким чином, аналізуючи результати обстеження, можна стверджувати, що у вагітних з 

гестаційним пієлонефритом мають місце доволі значні порушення біоценозу піхви у порівнянні з 

пацієнтками з фізіологічним перебігом вагітності.  
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Загальновідомо, що плацента є провідною ланкою в системі плодово-материнських 

взаємовідношень і успішний результат вагітності багато в чому визначається морфофункціональними 

змінами в ній. В останні роки вивчення стану фетоплацентарної системи при дії різноманітних 

несприятливих чинників навколишнього середовища на організм вагітної, особливо при наявності 

фактору хроніостреса, набуває все більшої актуальності. Однак, в доступній літературі виявлені лише 

поодинокі повідомлення, що стосуються даної проблеми, що дозволило визначити направленням 

досліджень в даній роботі з'ясування особливості структурних через трансформаційних змін в 

плаценті при дії різних рівнів психоемоційного напруження (ПЕН) на жінку в період вагітності. 

Для оцінки морфофункціонального стану плаценти і плодово-материнських взаємовідносин 

при впливі хроніостресу під час вагітності, проведено гістоморфометричне дослідження тканин 

плацент, отриманих після пологів у 50 соматично здорових жінок з виявленою під час вагітності в 

терміні 28-30 тижнів і підтвердженим перед пологами різним ступенем ПЕН. До контрольної групи 

увійшли 20 плацент, отримані після пологів в терміні 38-41 тиждень від соматично здорових жінок 

без ознак ПЕН під час вагітності. 

Мікроморфометричне дослідження показали достовірні зміни структури плаценти, 

транспортної і трофічної її функцій в групі жінок, які перебували під впливом хронічного ПЕН 

високого ступеня під час вагітності. Як і під час гістологічного дослідження, мікроморфометричні 

показники підтверджують зменшення зон функціонуючих судин, що виявляється у зниженні числа 

ефективних перетинів судин, загального обсягу судин і щільності їх розподілу, загального і питомого 

обсягу ворсин. В результаті проведених досліджень виявлено прямий кореляційний зв'язок між 

питомою поверхнею синцитія і питомим об'ємом ворсин (r = 0,853), що говорить про ідентичність 

форми резорбційних ворсин в плацентах досліджуваних груп. Кількість фібриноїду корелює з 

поверхнею синцитію (r = 0,424). Як було зазначено раніше, при високому ступені ПЕН спостерігалося 

збільшення маси, об'єму та площі плаценти, що можна розцінювати як одну з компенсаторних реакцій 

на змінені умови гомеостазу.  
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Таким чином, за даними проведених гістоморфометричних досліджень можна зробити 

висновок, що хронічне ПЕН високого ступеня негативно впливає на структуру та функціональні 

можливості плаценти, проявляючись порушенням компенсаторних процесів в ній, зачіпаючи 

трофічну, гормональну, транспортну функції, що особливо наочно характеризується різкими 

кількісними і якісними змінами в мікроциркуляторному руслі плаценти і, в кінцевому рахунку, може 

бути розцінено як чинник, що призводить до розвитку первинної плацентарної недостатності. 
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Актуальність. До 30-49% адренокортикотропного гормону (АКТГ) продукують пухлини, які мають 

бронхолегеневу локалізацію [Gustafsson B., 2008]. Для діагностики джерела синдрому 

неопластичного гіперкортицизму (СНГ) використовують 8 мг-дексаметазоновий, десмопресиновий 

тести, визначення градієнта АКТГ в крові нижнього синуса та периферичної крові [Findling J 2017]. 

Але виявлення ектопічної локалізації АКТГ-синдрому вимагає проведення комп'ютерної томографії, 

магнітно-резонансної томографії органів черевної порожнини, грудної клітини, молекулярної 

візуалізації з контрастуванням міченими аналогами соматостатину (Gallium-68 Somatostatin Receptor 

PET/CT), що призводить до подовження діагностичного пошуку і погіршення прогнозу для пацієнта. 

Мета. Виявити закономірність між рівнем АКТГ периферичної крові та ймовірною локалізацією 

пухлинного процесу при ектопічному АКТГ-синдромі. 

Матеріал та методи. В основу роботи покладений аналіз публікацій в пошукових системах PubMed, 

Hinari, власні клінічні спостереження. У 71 пацієнта за період з 1990 по 2018 року діагностовано АКТГ 

продукуючу нейроендокрину пухлину, яка була розташована в грудній клітині. Згідно локалізації 

пухлини хворі були розділені на 3 клінічні групи. Перша група (бронхолегеневий карциноїд) 

включала 30 пацієнтів, з них 23 пацієнта з обмеженим пухлинним процесом (non-MTS); друга група 

(дрібноклітинний рак легені) ― 4 пацієнта, всі з поширеним процесом; третя група 

(карциноїд/карцинома тимуса) ― 37 пацієнтів, з них з обмеженим процесом 17 хворих. Показник 

рівня АКТГ в периферичній крові пацієнтів представлений у вигляді співвідношення: рівень АКТГ у 

пацієнта/значення верхньої межі норми (верхня межа норми АКТГ в периферичній крові в ранковий 

час становила 60 пг/мл). 

Результати лікування та їх обговорення. Найвище значення АКТГ було в групі дрібноклітинного 

раку легені ― підвищення в 11,2±9,89 рази і тімом ― в 7,4±7,7 рази (р <0,05), при цьому в підгрупі 

non-MTS тімом (обмеженої стадії) рівень трохи вище, ніж при поширеній стадії ― підвищення в 

8,6±8,43 і 6,38±7,08 разів відповідно (р <0,05). У групі бронхолегеневого карциноїда ― при 

середньому підвищенні АКТГ в 3,28±2,54 рази в загальній групі, в підгрупі з обмеженим пухлинним 

процесом середній рівень АКТГ вище, ніж в групі з поширеним процесом ― підвищення в 3,45±2,78 

і 2,72±1,53 рази відповідно (р <0,05). 

Висновок. Рівень секреторної активності АКТГ залежить від ступеня диференціювання пухлини, 

локалізації ектопічного джерела. При рівні АКТГ підвищеному в < 6 разів, більш ймовірна наявність 

нейроендокринної карциноми тимуса ніж бронхолегеневого карциноїда. 
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Актуальність. Світова статистика свідчить, що приблизно у 176 мільйонів жінок на планеті 

виявлений ендометріоз. Більше, ніж 60% жінок репродуктивного віку при цій патології страждають 

на безпліддя. Ендометріоз є доброякісним гормонозалежним захворюванням, в основі якого лежить 

розростання ендометріоїдних гетеротопій на тлі порушення функції гіпоталамо - гіпофізарно - 

яєчникової системи, імунного дисбалансу, генетичної схильності. 

Мета. Оцінити ефективність лікування ендометріозу у пацієнток, які отримували дієногест протягом 

12 місяців. 

Матеріал і методи дослідження. Огляд спеціалізованої вітчизняної та зарубіжної літератури. 

Результати досліджень. Лікування ендометріозу передбачає три основні цілі: зменшення 

інтенсивності болю, профілактику рецидивів захворювання, настання вагітності. В теперішній час для 

лікування ендометріозу застосовують комбіновані оральні контрацептиви, антигонадотропіни, 

прогестагени, аналоги гонадотропін-рилізинг-гормону. Дієногест – гестаген нового покоління – має 

виражену дію на ендометрій, значний  антиандрогенний ефект, антипроліферативну активність, більш 

слабку дію -  на секрецію гонадотропінів. За результатами досліджень 600 жінок з ендометріозом у 

віці від 18 до 30 років (середній вік 20,25±3,8 років), які отримали лікування дієногестом в дозі 2 

мг/добу протягом 12 місяців, цей гестаген знижував прояви хронічної тазової болі, альгодисменореї. 

Найпоширенішою побічною реакцією на лікарський засіб були метрорагії, що спостерігалися частіше 

у перші місяці прийому, а також головний біль, підвищена емоційна лабільність і зниження лібідо. На 

підставі аналізу візуально-аналогової шкали встановлено, що до лікування дієногестом середній бал 

за візуально-аналоговою шкалою становив 8-10, що свідчить про крайній ступінь вираженості 

больового синдрому. Через 6 місяців прийому дієногесту больовий синдром зменшився до 2-2,5 балів, 

а через 12 місяців практично не відзначався. Така динаміка больового синдрому свідчить про високу 

ефективність дієногесту. Крім того, на тлі тривалої терапії дієногестом знижувалися рецидиви 

ендометріозу різної локалізації, розміри рецидивуючих ендометріоїдних кіст яєчників.  

Висновки. Дієногест є високоефективним засобом для лікування хронічної тазової болі, 

альгодисменореї у жінок з ендометріозом та для профілактики рецидиву захворювання. 
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Актуальність. Рак грудної залози займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності серед 

жіночого населення України. Зростання захворювань молочної залози з синдромом патологічної 

секреції з соска призводить до необхідності пошуку більш досконалих шляхів діагностики причин 

цієї патології, що дозволить забезпечити своєчасне лікування і сприятиме профілактиці виникнення 

злоякісних захворювань молочної залози. Останнім часом для виявлення внутрішньопротокових 

утворень застосовується метод дуктографії.  

Метою роботи стало вивчення діагностичних можливостей дуктографії при синдромі патологічної 

секреції з соска. 

Матеріал і методи. Дуктографія (або галактографія) - штучне контрастування молочних проток. У 

протоки грудної залози вводиться водорозчинна рентгеноконтрастна речовина (60 або 76% розчин 

урографіну чи тріомбрасту). Виконується рентгенографія у двох взаємно перпендикулярних 
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проекціях. Варто також відзначити, що всі дослідження жінок з патологічною секрецією з соска 

проводяться в першу фазу менструального циклу для виключення гормонального впливу на стан 

грудної залози. До патологічних змін молочних проток, які можна виявити за допомогою дуктографії 

відносять: аномалії розвитку, запальні процеси, пухлини, кісти, травматичні ушкодження. 

Комплексне обстеження містило: огляд мамолога, мамографію, дуктографію, УЗД, цитологічне 

дослідження виділень. 

Результати. Нами було обстежено 102 пацієнтки з виділеннями з грудей. Внутрішньопротокова 

патологія виражається характерними (кров'яними, янтарними, бурими) виділеннями з сосків грудних 

залоз. Секреція спостерігалася як при натисканні, так і була мимовільною. Визначалися поодинокі і 

множинні дефекти наповнення з нечіткими, нерівними, поліциклічними контурами.  

Із загальної кількості пацієнток внтурішньопротокові папіломи було виявлено у 85 (83,3%), 

внутрішньопротокову карциному у 4 (3,9%), кісти протоків у 3 (2,9%). У 10 (9,8%) пацієнток 

патологічних змін протоків не визначено.  

Цитологічне дослідження мазка виділень виявило клітини типу молозивних тілець, макрофаги, 

скупчення гемосидерину у пацієнток з папіломами та кістами, атипові клітини, еритроцити у хворих 

на рак. 

Висновок. Розпізнавання внутрішньопротокових змін на оглядових рентгенограмах представляє 

значні труднощі. Для розширення діагностичних можливостей рентгенологічного методу 

застосування штучного контрастування протоків (дуктографія) дозволяє визначити локалізацію 

патологічного процесу. Єдиним метод диференціальної і топічної діагностики внутрішньопротокових 

захворювань є дуктографія. Контрастування молочних проток дозволяє детально досліджувати 

протокову систему грудної залози й в 96% встановити причину патологічної секреції. 
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Актуальність: На сьогоднішній день великою проблемою для охорони здоров'я є недоношені діти з 

дуже низькою масою тіла (ДНМТ) та екстремально низькою масою тіла (ЕНМТ) при народженні. 

Після реанімації та інтенсивної терапії, проведеної в періоді новонародженості, немовлята 

потрапляють в групу ризику розвитку різних важких хронічних захворювань. 

Мета: Визначити прогностичні фактори порушення здоров’я передчасно народжених дітей на 

підставі статистичного аналізу даних катамнестичного спостереження та оцінки необхідності 

подовження реабілітаційних заходів. 

Методи дослідження: Під катамнестичним спостереженням у ДТМУ м.Краматорськ протягом 

перших трьох років життя знаходилось 40 передчасно народжених дітей (15 із ЕНМТ та 25 із ДНМТ). 

Сформовано дві групи спостереження: перша група-18дітей (45,7%, 8 із ЕНМТ, 10 із 

ДНМТ),отримували реабілітацію на базі ДТМУ м.Краматорськ. Друга-22 дітей (54,3%, 9 із ЕНМТ, 13 

із ДНМТ), отримували реабілітацію у ЦПМСП за місцем мешкання.Середній вік пацієнтів при 

першому візиті становив 3,6 місяця, при другому-10,5 місяця, при третьому-26,5 місяця. При кожному 

візиті діти проходили розширене клініколабораторне та інструментальне обстеження. Клінічні 

діагнози формували за МК 10 під час кожного візиту, досліджували за допомогою шкали NACS 

(Neurologic and Adaptive Capaсity Score). Вона включає 6 основних блоків. Оригінальна система 

скринінгу ґрунтується на трибальній порядковій шкалі, «0»-відповідає типовій реакції, «1»-помірно 

ненормальній реакції, «2»-незаперечно ненормальній реакції. 
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Результати дослідження: Усі діти на початку лікування мали перинатальні ураження ЦНС, які 

перебігали з різними синдромами. Надана порівняльна оцінка невролоічного стану за шкалою C. 

Amiel-Tison et al(1).Ми спостерігали, на тлі збільшення віку зменшувалася оцінка за шкалою, що 

свідчило про регресію патологічних неврологічних симптомів у обстежених. Протягом усього 

катамнестичного спостереження реєстрували вищу оцінку за шкалою у дітей із ДНМТ з 2 групи, що 

свідчило про більшу кількість неврологічної патології у цих дітей. Проведений нами статистичний 

аналіз усіх отриманих даних дозволив виділити кількість балів за шкалою (1) як значущий фактор 

щодо прогнозу результату реабілітації. 

Висновки: Статистичний аналіз отриманих даних трирічного катамнестичного спостереження за 

передчасно народженими дітьми дозволив виділити як значущий фактор прогнозу кількість балів за 

шкалою (1). Розроблені моделі прогнозування дозволяють оцінити вже на першому році життя 

передчасно народжених дітей необхідність подальшого подовження соціалізації та реабілітаційних 

заходів, а також своєчасно їх корегувати. 
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Актуальність: Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок (ВХВНК), представляє собою дуже важливу 

медико-соціальну проблему. По даним Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я 12.5% 

працездатного населення Європи, які страждають на варикозну хворобу нижніх кінцівок, вимушені 

передчасно припиняти свою трудову діяльність. Хронічна венозна недостатність при ВХВНК 

зустрічається у 25-45% населення світу. Не дивлячись на прогрес сучасних методів лікувань та 

діагностики, кількість випадків даної патології зростає з кожним роком. За останні роки, можемо 

відзначити, що в лікуванні ВХВНК, впроваджено новий метод такий як: ендовазальна лазерна 

коагуляція (ЕВЛК). Ефективність подібних втручань набули широкої популярності в усіх країнах 

Європи. 

Мета дослідження: Оцінити ефективність ендовазальної лазерної коагуляції, як метод 

малоінвазивного оперативного втручання при ВХВНК. 

Матеріал та методи:  
-Діодний лазер довжиною хвилі 1470нм «Фотоніка Ліка-Хірург» з торцевим лазерним 

світоводом. 

-Венозний катетер 16G  

-Тумесцентна анастезія 

-Еластичні панчохи 2 класу компресії 

Результати та обговорення За період з 2016 р. по 2018 р. у клініці прооперовано 46 пацієнтів. 

Середній вік хворих склав 43,2 ±12,7 років.У всіх хворих клінічно визначався магістральний варикоз 

в системі великої підшкірної вени (ВПВ) 86,9% (40 пацієнтів) і в системі малої підшкірної вени (МПВ) 

13,1% (6 пацієнтів). У всіх випадках при ультразвуковому дуплексному скануванні був виявлений 

вертикальний рефлюкс крові через сафено-феморальне або сафено-поплітеальне сполучення. 

Процедура ЕВЛК добре переносилася усіма пацієнтами. У більшості пацієнтів з 1-3 доби після 

операції відзначалася поява екхімозів на стегні по ходу ВПВ. Усі хворі, яким виконувалась ЕВЛК, 

відзначали хороший косметичний ефект після операції, незначну вираженість больового синдрому, 

раннє відновлення працездатності. При сонографічному моніторингу стану венозної системи в 

післяопераційному періоді в строки до 1 місяця не було зареєстровано кровотоку. В одному випадку 

(2,2%) за 6 місяців після оперативного втручання мала місце неповна реканалізація стовбура ВПВ 



 

 
234 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

стегнового сегмента.Клінічних проявів рецидиву ВХВ в даному випадку не спостерігалося. В двох 

випадках (4,4%) був констатований рецидив захворювання що був ліквідований при повторному 

втручанні. Явища хронічної венозної недостатності куповані у 44 хворих (95,6%), у 2 пацієнтів (4,4%) 

залишився набряки за рахунок лімфатичного компонента.  

Висновки. Таким чином, ЕВЛК є надійною і безпечною методикою лікування ВХВНК, яка дозволяє 

підвищити якість життя таких пацієнтів, і може з успіхом застосовуватися, як в стаціонарі, так і в 

амбулаторних умовах. 
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Актуальність теми. Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) - системне запальне захворювання 

сполучної тканини з переважною локалізацією процесу в опорно-руховому апараті, в основі якого 

лежить дисфункція імунної системи, виражена аутоагресія, що веде до розвитку патологічних 

імунних реакцій. Соціальна значимість ЮІА визначається не тільки високою розповсюдженістю, але 

і насамперед рано наступаючою інвалідизацією і зниженням якості життя. У 30-50% хворих на ЮІА 

без належної терапії інвалідність розвивається після 3-5 років хвороби. 

Метою роботи є визначення впливу статі пацієнта та преморбідного фону на перебіг ювенільного 

ідіопатичного артриту у дітей. 

Матеріал та методи: нами були проаналізовані 30 історій хвороб дітей, що отримували лікування з 

приводу ЮІА у педіатричному відділення КМУ «ДТМО» м. Краматорська у 2018 році. Для кожного 

випадку враховувались стать дитини, преморбідний фон, важкість ЮІА, рівень ревматоїдного 

фактору та титр антинуклеарних антитіл (ANA). Отримані дані були систематизовані та статистично 

проаналізовані за допомогою програм MedStat та STATISTICA. 

Результати: серед 30 пацієнтів 21 були жіночої статі, а 9 – чоловічої. У 13 пацієнтів ( 43,3 % дітей) 

мала місце хронічна персистуюча герпес-вірусна інфекція (Епштейн-Бар вірус та вірус герпесу 6 

типу), що була лабораторно підтверджена. В усіх пацієнтів ревматоїдний фактор був негативним, а 

антинуклеарні антитіла – позитивними. У 19 пацієнтів (63,3 % досліджуваних) титр ANA 

перевищував 1:100 та відзначалась важка течія ЮІА. В результаті статистичного аналізу не виявлено 

статистично значущого кореляційного зв’язку між статтю та підвищеним титром ANA (рівень 

значущості p > 0,05). За допомогою рангової кореляції Спірмена виявлений сильний кореляційний 

зв'язок між наявністю хронічної персистуючої герпес-вірусної інфекції та підвищенням титру ANA ( 

r = 0,79) на рівні значущості p <0,05. 

Висновки: стать пацієнта не має прямого впливу на перебіг ЮІА та рівень антинуклеарних антитіл 

під час хвороби. Наявність у пацієнта хронічної персистуючої герпес-вірусної інфекції в анамнезі 

підвищує вірогідність високих титрів антинуклеарних антитіл у пацієнтів з ЮІА та важкого перебігу 

захворювання. 
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Актуальність: Постраждалі з переломами дистального метаепіфізу кісток гомілки є одними з 

багаточисленних  контингентів хворих. За даними низки авторів, переломи щиколоток носять 

розповсюджений характер і становлять від 20 до 28% серед усіх кісткових пошкоджень, 

зустрічаються частіше в пацієнтів працездатного віку (у середньому 46 років). Це робить актуальною 

проблему вибору строків і методів оперативного лікування постраждалих з даною патологією.   

Мета роботи: вибір оптимальної тактики оперативного лікування множинних пошкоджень  г\с 

суглоба.  

Матеріал і методи дослідження: Проведений аналіз застосування різних способів остеосинтезу при 

наданні допомоги 81 постраждалому з переломами  щиколоток і пошкодженнями г\с суглоба у ОЛІЛ 

м. Маріуполь за період 2015 – 2018  роки.  

За зазначений період найбільше часто застосовувався наступні методики оперативного 

лікування: 

 Відкритий металоостеосинтез (МОС) внутрішньої щиколотки гвинтом + зовнішній 

черезкістковий остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації (ЧКО АЗФ)-  в 40 (49,4%) 

постраждалих. 

 Відкритий МОС внутрішньої щиколотки гвинтом + гіпсова пов'язка – в 29 (35,8%) постраждалих. 

 Закритий ЧКО АЗФ –  в 12(14,8 %)  постраждалих.  

Результати і їх обговорення: Характер пошкодження, загальний стан постраждалого, стан  м'яких 

тканин визначали тактику оперативного лікування. При наявності ізольованих пошкоджень 

внутрішньої або зовнішньої щиколоток проводився  МОС гвинтом або спицею з наступною фіксацією 

в гіпсовій пов'язці. При наявності нестабільного пошкодження, таких як переломи зовнішньої й  

внутрішньої щиколоток і заднього краю дистального епіфіза в/г кістки  застосовувався МОС 

внутрішньої щиколотки гвинтом + ЧКО АЗФ пошкоджень г/с суглоба. АЗФ застосовувався у 

двохмодульній схемі з модулем на гомілці й модулем на стопі у вигляді рамки  або півкільця  на 

виносних опорах. Вибір між рамкою або півкільцем на стопі визначався ступенем 

внутрішньосуглобного пошкодження заднього краю в\г кістки.  Фіксація кінцівки в АЗФ проводилася 

від 8 до 10 тижнів з урахуванням рентгенографічного ознак консолідації, з етапним демонтажем 

модуля  зі стопи на 6-7 тижнях і початком активної ЛФК та навантаження. При використанні  

представлених методик оперативного лікування спостерігалися наступні ускладнення: остеомієліт в/г 

кістки у 1 хворого (1,2 %), що обумовлено наявністю імуносупресії організму. Уповільнена 

консолідація у 4 хворих (4,9%),  і післятравматичний ДОА гомілковостопного суглоба у 10 хворих 

(12,3 %), через наявність  значного пошкодження суглобної поверхні г/с суглобу. 

Висновки: 1. Відкритий МОС внутрішньої щиколотки гвинтом + ЧКО АЗФ залишається значно 

поширеним методом оперативного лікування при пошкодженні гомілковостопного суглоба.  

2. Отримані сприятливі результати дають підставу вважати такий підхід обґрунтованим і 

конкурентоспроможним.  

 

 

Малина Г. О. 

КІСТА ТОРНВАЛЬДТА ЯК ПРИЧИНА ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ 

ПРИГЛУХУВАТОСТІ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК. 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра офтальмології та отоларингології 

зав. кафедрою - к. мед. н., доц. О. В. Коробова 

наук. керівник - к. мед. н. Д. М. Байрак 

 

Актуальність теми. Вроджені кісти носової частини глотки доволі рідкісне захворювання 

(Rosemann, Schaupp, 1975; Palacios et al., 2000). Частота їх проявів у дорослому віці сягає близько 1,5-
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2,0%. Патогенез цього захворювання полягає в порушенні ембріонального розвитку плода, а саме 

через неповну рудеменцію назофаренгіального карману відбувається накопичення рідини у ньому.  

При збільшенні розмірів кіста може обструктувати близько розташовані анатомічні області, в тому 

числі глотковий отвір слухової труби. Захворювання має безсимптомний характер, тому зазвичай цю 

патологію діагностують при додаткових методах дослідження, а саме КТ, МРТ тощо. 

Результати. Пацієнт П., 59 років, госпіталізований у ЛОР відділення МКЛ №4 ім. І.К. Мацука 

11.01.19р. зі скаргами на зниження слуху, шум у вухах, який триває довгий час, погіршення стану 

останній тиждень. З анамнезу відомо, що більше 10 років страждає на сенсоневральну(с/н) 

приглухуватість. При ендоскопічному дослідженні носової порожнини: слизова рожева, волога, 

виділення незначні слизові, на задній стінці носоглотки визначається новоутворення округлої форми, 

діаметром приблизно 1,0 см. Отоскопія: AD і AS б/п потовщенні, колір дещо мутного кольору, 

втягнуті. На тональній пороговій аудіограммі визначається підвищення порогів звукосприйняття (до 

15-30 дБ) з кістково-повітряним розривом (до 10-15 дБ). AD шм – 2,5 м AS шм- 2,0 м, що є ознаками 

змішаної (кондуктивної та с/н) форми приглухуватості. МРТ дослідження: в проекції глоткового 

мигдалика визначається рідинне утворення з МР-сигналом, неправильної овоїдної форми, з чіткими 

контурами, розміром 10×8×11 мм – кіста Торнвальдта. 15.01.19. виконана ендоскопічна резекція 

передньої стінки кісти, евакуація вмісту кісти, забезпечення адекватного дренажного отвору. 

Матеріал відправлено на ПГД (№393 від 15.01.19.) - стінка кісти, що вистелена перехідним епітелієм. 

Післяопераційний період протікав без особливостей. Хворий відмічав покращення слуху. Проведено 

повний курс протирецидивного лікування с/н приглухуватості. На момент виписки скарг немає, AD 

шм – 5,0 м AS шм - 5,5 м . Рекомендоване амбулаторне спостереження та повторна аудіограмма через 

місяць. 

Висновки. Дане спостереження є цікавим, бо кіста Торнвальдта доволі рідкісне захворювання. На 

прикладі клінічного випадку продемонстровано зв’язок порушення слуху по змішаному типу через 

обструкцію слухової труби, що черговий раз показує зв’язаність лор-органів та їх взаємозв’язок. 

 

 

Мальцева С. Е. 

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ РАКУ ВУЛЬВИ У ХВОРИХ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ. ОГЛЯД 

ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ЦИХ ХВОРИХ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра онкології та радіології 

зав. кафедрою - проф. М. В. Конькова 

наук. керівник – асист. А. М. Яремчук 

 

Актуальність: Рак вульви в структурі онкологічної патології займає четверте місце, але його питома 

вага серед злоякісних пухлин геніталій різко збільшується. За останнє десятиліття відзначається 

збільшення питомої ваги переважно середнього і молодого віку. У зв'язку з цим метою нашої роботи 

є вивчення частоти раку вульви у хворих репродуктивного віку (до 50) років і клінічного перебігу 

захворювання. 

Матеріал та методи. В основу нашої роботи покладено аналіз діагностики і лікування 45 пацієнток 

з раком вульви, які перебували на лікуванні в радіологічному відділенні, онкологічного диспансеру 

м. Краматорська (2017-2019 роки). Вік хворих від 35 до 85 років. Середній вік хворих склав 60 років. 

Групи розподілилися наступним чином: 

I група- хворі у віці від 35 до 50 років-32 пацієнта (71,1%). 

ІІ група- хворі у віці від 50 до 85 років-13 пацієнтів (28,9%). 

Серед хворих на рак вульви, у пацієнток репродуктивного віку, виділили такі групи: 

І стадія- 5 пацієнток (15,6%); 

ІІ стадія -17 пацієнток (53,1%); 

III стадія -8 пацієнток (25,0%); 

IV стадія -2 пацієнтки (6,3%). 
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Результати: Серед пацієнток репродуктивного віку з віковим інтервалам виділили такі групи: 1 група 

(35-45 років) - 10 пацієнток (32,3%); 2 група (45-50 років) -22 (68,7%). 

За гістологічною структурою у 29 пацієнток (90,6%) виявили плоскоклітинний рак, у 2 пацієнток 

(6,2%) - аденокарцинома і у 1 пацієнтки (3,1%) - саркома. 

Провели такі види лікування: 

- комплексне лікування (хіміотерапія, оперативне лікування, зовнішній курс променевої терапії) – 18 

пацієнтів (56,2%); 

 - комбіноване лікування (оперативне лікування + променева терапія) 13 пацієнтів (40,6%);  

- оперативне лікування -1 пацієнта (3,1%). 

При подальшому спостереженні рецидиви виникали у 1 з 32 (3,1%) пацієнтів репродуктивного віку. 

Висновки: Таким чином рак вульви у хворих репродуктивного віку зустрічається у 32 пацієнток 

(71.1%) від загальної кількості хворих на рак вульви. Найбільш ефективним лікуванням даних 

пацієнтів є комплексна терапія з використанням адьювантної хіміотерапії. Рецидиви захворювання у 

хворих репродуктивного віку зустрічаються вкрай рідко. 

 

 

Манько М. О. 

ВАГІНАЛЬНІ ПОЛОГИ ПІСЛЯ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – д. мед. н., проф. О. В. Ольшевська 

 

Актуальність. Частота кесарева розтину в Україні постійно зростає (з 9,58% до 16,10%), що збільшує 

ризик материнської та перинатальної захворюваності та смертності. Материнська смертність після 

кесаревого розтину в 4 рази вище, ніж при вагінальних пологах. Кесарів розтин підвищує ризик 

ускладнень при наступній вагітності, а саме - невиношування вагітності, передлежання плаценти, її 

відшарування, прирощення плаценти, та збільшує частоту гістеректомії. Тому, вагінальні пологи 

після попереднього кесаревого розтину розглядають, як один з можливих шляхів зниження ризику 

патологічних станів, пов'язаних з повторним оперативним втручанням. 

Ціль роботи. Проаналізувати особливості проведення вагінальних пологів у жінок з рубцем на матці. 

Матеріал і методи. Аналіз спеціалізованої медичної літератури. 

Результати. Під спостереженням знаходились 350 вагітних з рубцем на матці. У 253 (72,3%) жінок 

відзначались такі ускладнення в пологах: аномалії пологової діяльності – у 51 (20,2%) роділлі, дистрес 

плода – у 24 (9,5%) випадках, неспроможний рубець на матці – у 55 (21,7%), передчасне відшарування 

плаценти – у 18 (7,1%), передлежання плаценти – у 19 (7,5%), прирощення плаценти – у 13 (5,1%), 

прееклампсія тяжкого ступеня – у 9 (3,6%) випадках (тому цим жінкам був проведений кесарів розтин 

в ургентному порядку). При оперативному розродженні у 13 жінок із прирощенням плаценти 

крововтрата склала до 1000 мл; таким зроблена гістеректомія    Передчасний розрив плодових 

оболонок відбувся у 28 (11,1%) жінок, сідничне передлежання визначено у 20 (7,9%). Гіпотонічна 

кровотеча в ранньому післяпологовому періоді відзначена у 16 (6,3%). 97 (27,7%) жінок  народили 

самостійно, 253 (72,3%) – шляхом кесаревого розтину. На вибір методу розродження вплинув 

інтервал після першого кесаревого розтину. Так, у жінок, яким було проведено повторне оперативне 

втручання інтервал між пологами становив 2-3 роки, а у жінок із вагінальними пологами – 6-10 років. 

Аналіз терміну початку вагінальних пологів у жінок із рубцем на матці показав, що у 37 тижнів 

вагітності самостійні пологи відбулися у 18 (18,5%) жінок, у 38-39 тижнів – у 38 (39,2%), у 40-41 

тиждень – у 41 (42,3%). Загальна тривалість пологів у жінок із рубцем на матці в середньому складала 

12 годин. Перший період тривалістю до 9 годин був відзначений у 15 (15,5%), до 11 годин – у 72 

(74,2%), до 14 годин – у 10 (10,3%) роділь. Другий період пологів тривав у всіх жінок до 30 хвилин. 

Третій період пологів у всіх роділь проводився активно і тривав 5 - 7 хвилин. Крововтрата при 

самостійних пологах становила до 250 мл.  
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Висновки. Повторна вагітність, яка виникла протягом 2-3 років після попереднього кесаревого 

розтину, супроводжується високою частотою ускладнень, що вимагає проведення повторного 

оперативного втручання. Оптимальним для вагінальних пологів у жінок з рубцем на матці відзначено 

термін 6-10 років після першого кесаревого розтину. 

 

 

Мартиненко Д. А. 

СИНОВІАЛЬНІ КІСТИ ЯК ПОКАЗНИК АКТИВНОСТІ ЮВЕНІЛЬНОГО ІДІОПАТИЧНОГО 
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кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – к. мед. н. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – В. Г. Іванова 

 

Актуальність. Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) - збірне поняття, що об’єднує різні форми 

артритів невідомої етіології, які дебютують у дітей до 16 років і тривають понад 6 тижнів. Це 

найчастіше ревматологічне захворювання, яке починається у дитинстві й в 50% випадків залишається 

активним у дорослому віці. Поширеність ЮІА в світі коливається від 16 до 401 випадків на 100 000 

дітей. Захворюваність від 0.8 до 22,6 на 100 000 населення. Враховуючи прояви хвороби в перші 6 

місяців ILAR (International League of Associations for rheumatology) визначила 8 варіантів ЮІА:  

1) системний артрит з попередньою гарячкою тривалістю понад два тижні та з однією і більше 

ознаками: еритематозний висип; збільшення лімфатичних вузлів; гепато- і спленомегалія; серозити. 

2) Олігоартрит персистуючий, який проявляється артритом 1-4 (не більше 4) суглобів упродовж 

перших 6-ти місяців хвороби. 

3) Олігоартрит поширений – артрит до 4 суглобів упродовж перших 6 місяців та більше 5 

суглобів після 6 місяця. 

4) Поліартрит (РФ (ревматоїдний фактор) позитивний) – наявність більше 5 запалених суглобів 

упродовж перших 6 місяців хвороби, з додатним РФ у двох тестах упродовж 3-х місяців. 

5) Поліартрит (РФ негативний) – наявність більше 5 запалених суглобів упродовж перших 6 

місяців хвороби, РФ від’ємний. 

6) Ентезит-артрит  це  ентезит і артрит із двома наступними ознаками: чутливість сакроілеальних 

з’єднань, та запальний біль у спині; наявність HLA B27; сімейний анамнез, який свідчить про 

підтверджені лікарями HLA B27 – асоційовані захворювання у осіб першого та другого ступеня 

спорідненості; передній увеїт із болем, почервонінням і фотофобією; початок артриту у дітей 

чоловічої статі від 6 років. 

7) Псоріатичний артрит – артрит і псоріаз або артрит і наявність двох із наступних ознак: 

дактиліт; зміни нігтів (синдром “наперстка”); псоріаз в осіб першої ступені спорідненості. 

8) Інші ідіопатичні артрити, які персистують 6 тижнів у дітей і – або не відповідають критеріям 

жодного з артритів або відповідають критеріям багатьох варіантів захворювання одночасно. 

Кожен випадок ЮІА має свій початок та перебіг захворювання.  

В роботі були розглянуті випадки синовіальних кіст при ЮІА.  СК (синовіальна кіста) це 

захворювання дегенеративного характеру, проявами якої є гіпертрофія або грижа синовіальних 

оболонок суглобів. В деяких випадках СК являються першими ознаками ЮІА. Синовіальні кісти 

можуть утворюватися з будь-яких запалених суглобів. В доповіді розглянуті рідкісні варіанти кіст. 

Мета – продемонструвати різноманітні варіанти кіст при ЮІА, звернути увагу колег педіатрів, що в 

деяких випадках – СК є першими ознаками  захворювання і вчасне направлення до дитячого 

кардіоревматолога дає можливість вчасно призначити лікування.  

Матеріал та методи. Був проведений ретельний аналіз наукової літератури. Розглянуто 62 (100%) 

амбулаторних карт дітей з діагнозом ЮІА. 8 (12,9%)з них мали СК різних суглобів – 5 (8%) дітей мали 

кісти променевозап’ясних, 1 (1,6%) дитина мала кісту бейкера, СК гомілковоступневих суглобів – 1 

(1,6%), кісту грудино ключичного суглобу 1 (1,6%) та змішані 1 (1,6%) дитина; у 5-ти (8%) пацієнтів 
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діагноз та лікування спочатку проводились травматологами, одразу був поставлений діагноз – 

гігрома. Статистичні дані були відібрані у Дитячій обласній лікарні міста Кропивницький. 

Висновки. Синовіальні кісти при ЮІА – показник активності захворювання. СК можуть 

утворюватися з будь-яких запалених суглобів. В деяких випадках СК – це перші симптоми ЮІА, при 

їх появі пацієнт потребує огляду кардіоревматолога. Контроль за активністю захворювання 

(призначення НПВС, базисної терапії) – головне попередження виникнення СК при ЮІА.  

 

 

Марусенко О. М. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ У ДІТЕЙ ХВОРИХ НА 

МУКОВІСЦИДОЗ 
Донецький національний медичний університет 

м. Кропивницький, Україна 

кафедра педіатрії ,неонатології та дитячих інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – к. мед. н. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – Н. В. Шишканова 

 

Актуальність: Муковісцидоз (МВ) – це спадкове захворювання, яке призводить до незворотних 

процесів в життєво важливих органах. При ранній діагностиці та відповідній пожиттєвій терапії, 

певного режиму та способу життя, профілактики ускладнень, тривалість життя значно збільшується. 

Мета дослідження: 1)Дослідження проблем діагностики; 2)Порівняльна характеристика тяжкості 

захворювання і розвитку ускладнень; 3)Фінансова доступність лікування,та соціально-адаптаційні 

програми; 4)Трансплантологія в Україні. 

Матеріал і методи: 1)Збір інформації та аналіз літератури. 2)Аналіз клінічних випадків МВ в 

Кіровоградській області на базі Дитячої обласної лікарні м. Кропивницького, відділення 

пульмонології. 

Результати досліджень:В Кіровоградській області з діагнозом МВ-20 людей. В області під наглядом 

дитячої служби-13 людей; дорослої служби-7 людей. Жоден діагноз не встановлений (запідозрений) 

за допомогою неонатального скринінгу. До 1 року МВ поставлений-7 дітям, з 1-8 років - 6 дітям. 

Діагностика проводиться: 

- неонатальний скринінг(безкоштовно); 

- дослідження потової рідини з пілокарпіновим тестом (безкоштовно); 

- генетична діагностика (від 1000 грн в лабораторіях при інститутах за домовленістю,до 14000 грн в 

приватних лабораторіях). 

Забезпеченість в дитячій службі Кіровоградської області препаратами:“Креон”-100%,останні 1,5 

року(завдяки державним програмам та фінансуванню з обласного бюджету)-”Пульмозим”-

100%,“Коломіцин”-40%. В дорослій службі (тільки державні програми у 2019 році)-”Пульмозим”-

15%. 5 чоловік з області мають вдома портативні кисневі концентратори для періодичного 

використання,а 1 людина користується ним постійно.  

Ускладнення: з 13 дітей-1 дитина-цироз печінки; 5 дітей-розвиток бронхоектазів та легеневої 

недостатності. В Кіровоградській області організована “Асоціація допомоги хворим на 

муковісцидоз”. Але відсутні соціально-адаптаційні програми для дітей з орфанними захворюваннями. 

Хворі на МВ з декомпенсованою функцією легень потребують трансплантації. В Україні така операція 

проводилась лише 1 раз(в 2016 році).В Кіровоградській області 1 людина потребує такого лікування. 

На данний час в Україні не існує єдиного реєстру «донор-реципієнт» та трансплант-коордианторів. 

Висновок: Таким чином можна зробити висновок, що проблеми діагностики, фінансової доступності 

лікування та соціально-адаптаційних програм є актуальними і потребують суттєвого удосконалення. 
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Маслюков В. О. 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ 

КІСТКИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ М. БАХМУТ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра травматології, ортопедії та ВПХ 

зав. кафедрою - д. мед. н. Ф. В. Климовицький 

наук. керівник - проф. В. Ю. Черниш 

 

Актуальність теми: Переломи проксимального відділу стегнової кістки складають за даними різних 

авторів 9.2-17% в структурі травм опорно-рухової системи. Летальність серед цих хворих у перші 6-

12 місяців досягає, за різними даними від 12% до 29%. Відзначається, що частота переломів і 

летальність після них прогресує з віком. Сучасні тенденції в лікуванні переломів проксимального 

відділу стегна передбачають застосування активної хірургічної тактики. Вона включає в себе ранній 

остеосинтез і подальшу активізацію пацієнта в найкоротші терміни. З огляду на різноманітність 

існуючих методик остеосинтезу, було поставлено завдання визначити, які застосовуються в 

травматологічному відділенні м. Бахмут. 

Мета даної роботи: вивчити методики лікування, які застосовуються в роботі травматологічного 

відділеня комунального некомерційного підприємства багатопрофільної лікарні інтенсивного 

лікування м. Бахмут. 

Матеріал і методи. Проаналізовано дані про лікування 115 осіб за період з січня 2018 року по 

листопад 2018 року в травматологічному відділенні міста Бахмута. Серед прооперованих чоловіків - 

36 (31,3%) осіб, жінок - 79 (68,7%). Вік пацієнтів: до 21 року 0 особ (0%); від 21 до 40 років 4 особи 

(3,48%); від 41 до 60 років 11 осіб (9,57%); старше 60 років 100 осіб (86,96%). В ході дослідження 

вдалося з'ясувати, що в травматологічному відділенні міста Бахмут застосовуються такі методики: 

остеосинтез системою Dynamic Hip Screw 50 пацієнтів (43,48%), остеосинтез системою Proximal 

Femoral Nail 38 пацієнтів (33,04%), ендопротезування кульшового суглоба 27 пацієнтів (23,48%). При 

цьому, остеосинтез системою DHS застосовувався при переломах типу А1, остеосинтез системою 

PFN при типах А2, А3, за класифікацією АО. Ендопротезування виконувалося при переломах типу В. 

Післяопераційна фіксація деротаційною пов'язкою не застосовувалася. 

Результати та їх обговорення. В результаті застосування системи DHS поверхнева інфекція 

спостерігалася у 4 пацієнтів (3.48%), міграція металоконструкції - у 2 пацієнтів (1,74%), больовий 

синдром - у 3 пацієнтів (2,61%). 

При застосуванні системи PFN поверхнева інфекція спостерігалася у 4 пацієнтів (3.48%), міграція 

металоконструкції - у 1 пацієнта (0,84%), больовий синдром - у 2 пацієнтів (1,74%). 

Ускладнення ендопротезування кульшового суглоба представлені поверхневою інфекцією в 3 

випадках (3.48%). У 1 пацієнта (0,84%) зареєстрований вивих ендопротеза в післяопераційному 

періоді. 

В усіх пацієтів зазначена консолідація переломів з подальшим відновленням функції кінцівки. 

Висновок. За вивчений період на базі травматологічного відділення міста Бахмут при переломах 

проксимального відділу стегнової кістки використовувався остеосинтез системою DHS 50 пацієнтів 

(43,48%), остеосинтез системою PFN 38 пацієнтів (33,04%), ендопротезування кульшового суглоба 27 

пацієнтів (23,48%) Вибір методики грунтувався у відповідності до класифікаційного типу перелому. 

Частота ускладнень становила 7,83% - при використанні системи DHS, при використанні системи PFN 

вона становила 5,22%, ендопротезування кульшового суглоба – 4, 32%. 

 

 

Мельник О. О. 

ВИВЧЕННЯ ЧИННИКІВ,ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОЯВУ ВРОДЖЕНИХ ВАД 

РОЗВИТКУ (ВВР), СВОЄЧАСНІСТЬ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 
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кафедра педіатрії, неонатології  та дитячих інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асисит. А. А. Конюшевська 

 

Актуальність: Життя людини починається не після її народження, а з моменту запліднення. В умовах 

складної демографічної ситуації проблема збереження людського життя набуває актуальності, 

особливо коли йдеться про життя новонародженої дитини. Забруднення  довкілля, несприятлива 

екологічна ситуація, недотримання здорового способу життя, незбалансоване харчування, 

погіршення  матеріальних умов, тягар накопичених генетичних дефектів все це негативно впливає на 

генофонд. 

Мета: Вивчити та простежити  взаємодію  чинників, які впливають на вагітну  та  зумовлюють 

виникнення вад  розвитку у новонародженого. Зменшити  смертність  малят, своєчасність обстеження, 

лікування та переводу в спеціалізовані  центри  надання  кваліфікованої  медичної  допомоги. 

Матеріал та методи: Проведено ретроспективний аналіз 27 історій розвитку новонароджених  з ВВР  

у відділенні новонароджених  МТМО «Здоров’я дитини та жінки» м. Маріуполя за 2017-2018р . 

Результати: Народилося з ВВР – 27 малят,це складає 2,1% від усієї кількості новонароджених за цей 

період,що на 0,3% більше,ніж у минулому році. В структурі: вроджений вивих стегна-

2(0,1%),вроджені вади серця–7(0,5%), spina bifida поперекового відділу-2 (0,1%), гіпоспадія-

5(0,4%),крипторхізм-3(0,2%),вроджена деформація стопи - 4(0,3%), група захворювань (ущелина  

твердого піднебіння, полідактилія, атрезія стравоходу, дефект  губи та твердого піднебіння) по 1 

випадку(0,05%). 63% ВВР виявлялись у хлопчиків, 41% випадків – у малюків масою до 3кг,у терміні 

гестації  до 37тижнів - 57%, від матерів у віці 26-35 років - 61% малюків,у 54% випадків жінки мали 

середньо - технічну освіту,32% вагітних працювали з шкідливими умовами праці, 64% мали 

обтяжений акушерсько-гінекологічний  анамнез (викидні, аборти, безпліддя) ,ускладнення  вагітності 

(необстежені-39%, полігідрамніон-18%, ГРВІ у 1 триместрі-27%, анемія  вагітних - 43%, цукровий 

діабет - 8 %, паління - 67%, порушення харчування - 28%). Потребували реанімаційних заходів - 11% 

дітей,були на ШВЛ-9%,отримували кисень через носові канюлі - 15%. Переведено в відділення 

патології новонароджених для подальшої діагностики та лікування 8 дітей - 28.5%. Виписано додому 

під нагляд вузьких фахівців-16 дітей(57%). Переведено в ОДКЛ  м. Запоріжжя 3 дитини (11%) для 

надання екстреної  кваліфікованої  медичної  допомоги.  

Висновки: 1.Усі вагітні, що народили дітей з вадами розвитку,мали обтяжений соматичний  та 

акушерсько-гінекологічний  анамнез. 

2. Вагітність  супроводжувалась  анемією, ендокринною патологією, порушенням  харчування,жінки 

мали шкідливі звички, в анамнезі  були викидні ,вроджені вади розвитку  у  попередніх  вагітностях. 

3. Деякі вагітні не знаходилися на обліку, не були обстежені на УЗД  та у генетика. 

4. Решта жінок працювали  фізично,в шкідливих  умовах ,приймали  ліки під час вагітності. 

5. Виявлена  залежність місця проживання  вагітної  та екологічною ситуацією,особливо актуальною 

для промислової  зони  м. Маріуполя. 

6. Частина новонароджених  потребувала  реанімаційної  допомоги, яка проводилась  в повному 

обсязі,згідно Наказам  № 312, №225, № 484 МОЗ України. 

7. Своєчасність та термінове переведення  дітей з ВВР  для надання  кваліфікованої  медичної  

допомоги  в заклади 3-4 рівня. 

8. Сучасними  методами обстеження можна діагностувати стан плоду, надавати  необхідну допомогу 

у внутрішньоутробному періоді, проводити ефективну профілактику післяпологових  ускладнень. 

9. Генетичні дослідження засвідчують, розвиток багатьох вроджених  вад  можна запобігти,а долю 

уражених  ними  дітей - покращити. 

 

 

Мешалкін А. В. 

ФЕТАЛЬНИЙ ФІБРОНЕКТИН ЯК ПРЕДИКТОР ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ  

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 
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кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою –  д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – асист. Є. О. Шевченко 

 

Актуальність питання. Уже протягом багатьох років невиношування вагітності та передчасні 

пологи (ПП) залишаються одними із основних проблем сучасного практичного акушерства у зв’язку 

з високими показниками репродуктивних втрат, високою перинатальною захворюваністю та 

смертністю недоношених новонароджених. Частота ПП залишається стабільною протягом десятиріч, 

коливаючись у різних країнах від 8 до12%. Дані обставини диктують необхідність пошуку нових 

методик прогнозування ПП, а також застосування нових, більш ефективних засобів пролонгації 

вагітності. Для клінічної практики велике значення має визначення біохімічних маркерів, за 

допомогою яких можна диференціювати пацієнток з високим ризиком передчасних пологів. З цією 

метою було розроблено скринінговий тест для виявлення у цервіко-вагінальних виділеннях 

фетального фібронектину (ФФ). 

Мета роботи. Визначити ефективність  прогнозування  передчасних пологів шляхом визначення ФФ 

як маркера вірогідних передчасних пологів. 

Матеріал і методи. Проведено аналіз міжнародної та вітчизняної наукової літератури останніх років. 

Результати дослідження. Проаналізовано чутливість тесту на ФФ щодо прогнозування пологів у 

різні терміни гестації протягом найближчих 7 діб та порівняння його із тестом на фосфорильований 

протеїн, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту (ФПЗІФР) у вагітних, госпіталізованих з приводу 

передчасної пологової діяльності. У цьому дослідженні виявлено високу чутливість тесту на ФФ щодо 

прогнозування ПП, проте лише у термінах до 34 тижнів – 85%, а у більш пізніх термінах чутливішим 

є тест на ФПЗІФР - 92%. Специфічность тесту на ФФ у термінах до 34 тижнів сягала 94%, а після 34 

тижня – не більше 70%. Доведено значну діагностичну цінність комбінації цих 2 методів – при обох 

позитивних тестах ймовірність ПП протягом найближчих 7 днів сягала 90%, а при включенні до цієї 

комбінації ще й ультразвукової цервікометрії, що виявляла вкорочення шийки матки менше 25 мм, – 

98%. Таким чином, застосування тесту на ФФ є більш раціональним до 34 тижнів вагітності, 

ефективність його збільшується при комбінації з іншими методами прогнозування ПП.  

Висновки: Тест на ФФ дозволяє виділити вагітних високого ризику ПП до настання незворотних змін 

з боку шийки матки або плодового міхура. Більш ретельне обстеження таких вагітних, виявлення та 

лікування захворювання, що спричинює переривання вагітності, проведення курсу профілактики 

синдрому дихальних розладів можуть ефективно попередити як ПП, так і пов'язані із ними негативні 

наслідки у новонародженого. 

 

 

Мигаль В. Б., Карбовський Н. В. 

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ МЕХАНІЗМІВ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЇ АКУПУНКТУРИ 

ПРИ ЦЕФАЛГІЯХ У ДІТЕЙ 

Івано-Франківський національний медичний університет 

м. Івано-Франківськ, Україна 

кафедра неврології та нейрохірургії 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. А. Гриб 

наук. керівник - д. мед. н., проф. М. І. Пітик. 

 

Актуальність та мета дослідження.Терапевтичні ефекти акупунктури все ширше застосовуються в 

усьому світі  і все більшою мірою важливо з'ясувати механізми ефектів акупунктури з точки зору 

сучасних наукових концепцій та термінології. Тому слід запитати, що особливого в  акупунктурних 

точках та меридіанах, і що їх відрізняє від інших сусідніх областей. Як функціонує нейродинаміка або 

інша стимуляція, що застосовується в акупунктурних точках? Останнім часом акцент ставиться на 

уточнення анатомо-фізіологічної структури точок акупунктури на основі новітньої концепції 

первинної судинної системи на цьому рівні.  
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Матеріал та методи дослідження. Нами проведено порівняльний аналіз ефективності використання 

корпоральної акупунктури у дітей із головним болем. На базі відділення для дітей з ураженням ЦНС 

та порушенням функції опорно-рухового апарату Івано-Франківської ОДКЛ обстежено 12 дітей віком 

від 12 до 17 років, які перебували на лікуванні з приводу головного болю напруги (4), церебральної 

ангіодистонії (5) та мігрені (3 дітей). Також проаналізовано 9 історій хворіб за період з 2015 року, 2- 

з головним болем напруги та 7 – з церебральною ангіодистонією. Інтенсивність головного болю 

оцінювали за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ). Діти основної групи отримували в 

комплексному лікуванні курс акупунктури (7 сеансів з використанням місцевих точок та точок 

загальної дії). У дітей з мігренню акупунктура використовувалася у міжприступному періоді. 

Результати та їх обговорення. У всіх дітей у порівнянні із дітьми контрольної групи відмічалася 

позитивна динаміка, більш значне зниження балу за ВАШ спостерігалося у дітей з головним болем 

напруги, дещо менше – у дітей з церебральною ангіодистонією. Слід зазначити, що у всіх обстежених 

дітей відмічено позитивну динаміку психо-емоційного фону, що має особливе значення у дітей з 

мігренню, у яких зменшувалася тривожність, пов'язана із очікуванням наступного приступу. 

Висновки. Корпоральна акупунктура може бути рекомендована для застосування у комплексному 

лікуванні головного болю у дітей. Позитивний терапевтичний ефект отримує пояснення з позиції 

розуміння функціонування відкритої в останні роки первинної судинної системи, яку розглядають як 

реальний функціонально-морфологічний субстрат акупунктурних точок і меридіанів, що тісно 

пов'язаний з нейромедіаторними механізмами ноціцептивних систем мозку. 

 

 

Милосердов М. С., Жадік Р. О. 

ЛIКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПОШКОДЖЕННЯМ АХІЛЛОВОГО СУХОЖИЛЛЯ ЗА 

МАТЕРІАЛАМИ КЗОЗ ОЛІЛ М. МАРІУПОЛЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра травматології, ортопедії та ВПХ  

зав. кафедрою –д. мед. н., проф. Ф. В. Климовицький 

наук. керівник – к. мед. н., доц. Д. В. Пастернак 

 

Актуальність: Постраждалі з пошкодженням ахілова сухожилля представляють один із численних  

контингентів хворих, який становить до 35% від загальної кількості випадків пошкоджень сухожиль. 

Дана патологія зустрічаються частіше в пацієнтів працездатного віку від 40 до 50 років. (у середньому 

45 років), що свідчить про високий соціальний вплив й робить актуальною проблему вибору методик 

оперативного лікування постраждалих з даною патологією.   

Мета роботи: вибір оптимальної тактики оперативного лікування постраждалих  з пошкодженнями 

ахілова сухожилля. 

Матеріал та методи дослідження: Проведений аналіз застосування різних оперативних методик при 

наданні невідкладної й планової допомоги 41 постраждалому з пошкодженням ахілова сухожилля у 

ОЛІЛ м. Маріуполь за період 2015 – 2018  роки. 

За зазначений період проведено лікування  41 постраждалого, з яких чоловіків  було  - 34 

(82,5%), жінок - 7 (17,5%). Серед пошкоджень ахілова сухожилля по механізму травми зайняли в 24 

(57,5%) випадках побутові травми,  в 16(40,0%)  -травми, отримані при заняттях спортом і в 1(2,5%) 

випадку  - виробнича травма.  

При госпіталізації усім постраждалим для діагностики використовували УЗД, що дозволяє 

візуалізувати розміри діастазу й структуру пошкоджених волокон. 

Оперативне лікування проводилося в середньому на 10 добу після травми. Післяопераційний 

період у стаціонарі в середньому становив до 15 діб.  

Результати і їх обговорення: За зазначений період застосовано наступні методики: 

 Первинний сухожильний шов з переміщеною аутотендопластикою сухожиллям m.plantaris 

зроблено у 20 (48,7%) втручаннях.   

 Сухожильний шов з аутотендопластикою  m.semitendinosus у 15 (36,5%) втручаннях  
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 Первинний заглибний шов зроблено у 6 (14,6%) втручаннях. 

В 5 випадках через відсутность сухожилка m.plantaris використовували  сухожилля 

m.semitendinosus. Іммобілізація кінцівки проводилась протягом від 6 до 8 тижнів з етапними 

змінами фіксуючих пов'язок після закінчення 4-х тижнів. Післяопераційні ускладнення 

спостерігалися в  4 (9,8%) випадках: 

 У двох випадках ускладнення у вигляді лігатурної нориці в області п/о рубця і повторного розриву  

ахілового сухожилля при використанні заглибного шва з переміщеною аутотендопластикою 

сухожиллям m.plantaris 

 Одне ускладнення у вигляді лігатурної нориці області п/о рубця при пластиці сухожиллям 

m.semitendinosus   

 Одне  ускладнення у вигляді рани яка довго не загоюється в н/3 гомілки при використанні 

первинного заглибного шва.  

Висновок:  первинний заглибний шов з переміщеною  аутотендопластикою сухожиллям m.plantaris 

або  сухожиллям m.semitendinosus є значно поширеним методом оперативного лікування при 

пошкодженнях ахілова сухожилля. Отримані сприятливі результати дають підставу вважати такіий 

підхоід обґрунтованим й конкурентоспроможним.  

 

 

Миронов П. Ф. 

ЛІКУВАННЯ ГНІЙНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ НАНОЧАСТИНКАМИ СРІБЛА ТА 

НИЗЬКОЧАСТОТНИМ УЛЬТРАЗВУКОМ 

Сумський держаний університет, Медичний інститут 

м. Суми, Україна 

кафедра хірургії та онкології 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. О. Винниченко 

наук. керівник - к. мед. н., доц. В. І. Бугайов 

 

Актуальність. Хірургічна інфекція, як і раніше, залишається основним викликом для сучасної 

хірургії. Гнійні ускладнення, викликані резистентними мікроорганізмами, призводять до подовження 

термінів лікування та небажаних летальних наслідків. Розвиток нанотехнологій розкриває нові 

можливості застосовування наноструктурованих форм металів з бактерицидною дією. Особливої 

уваги заслуговують наночастинки срібла (НЧС), які вже добре зарекомендували себе в боротьбі з 

резистентною мікрофлорою. Однак потребують вдосконалення методи підвищення ефективності та 

безпеки НЧС. Низькочастотний ультразвук (УЗ) є одним з можливих способів, який можна 

застосовувати як для функціоналізації НЧС, так і для лікування гнійних ран. 

Мета. На прикладі експериментальної моделі гнійної рани дослідити ефективність лікування гнійної 

хірургічної інфекції НЧС з УЗ. 

Матеріал та методи дослідження. Модель гнійної рани відтворена на 36 лабораторних щурах лінії 

Вістар. Піддослідні тарини були розподілені на три групи: дві основні ( в першій – лікування 0,02% 

розчином НЧС; в другій – обробка УЗ з частотою 26,5 кГц в 0,01% розчині НЧС) та одна контрольна 

(0,05% р-н хлоргексидину). Оцінювались такі параметри протікання ранового процесу: гнійні 

виділення, перифокальний набряк, гіперемія шкіри, ексудація, наявність некрозу, поява грануляцій, 

епітелізації, терміни та швидкість загоєння ран, елімінація збудників та ін. 

Результати. Комбіноване лікування НЧС та УЗ зменшує місцеві ознаки запалення в 2,2 – 2,7 рази (р 

≤ 0,05) порівняно з традиційним лікуванням хлоргексидином. На тлі комбінованого впливу швидше 

з'являлися грануляції (в 3,2 рази) і епітелізація (в 2,1 рази) в порівнянні з контролем. Монотерапія 

НЧС порівняно з хлоргексидином пришвидшує загоєння в 0,7 рази, в той час як комбіноване 

застосування НЧС та УЗ – в 2,1 рази (р ≤ 0,05). Планіметричні показники швидкості загоєння рани 

підтверджують отримані результати: наприклад, на 7 добу в групі НЧС з УЗ зменшення площі рани 

за добу становило 21,6 %, в групі НЧС – 12,8 %, в той час як в контрольній групі – 10 % (р ≤ 0,05). 

Найбільш високий показник середньої швидкості зменшення ранової поверхні відмічений також в 

групі НЧС з УЗ: 0,15 см2/добу; в групі НЧС – 0,12 см2/добу, в групі хлоргексидину – 0,07 см2/добу. 
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Починаючи з 3 дня кількість мікроорганізмів, що висівалися з експериментальних гнійних ран групи 

НЧС з УЗ почала істотно знижуватись (до 3,12 ± 0,2 Lg КУО/мл) і на 10 добу становила 0,03 ± 0,01 Lg 

КУО/мл, в той час як мікробна контамінація групи контролю зберігалася до 14 дня – 0,5 Lg КУО/мл. 

Висновки. Комбіноване застосування НЧС та УЗ дозволяє достовірно скоротити терміни загоєння 

гнійної рани та має перспективи використання в клінічній практиці. 
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ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ЇЇ ЗАВЕРШЕННЯ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ І ДЕФІЦИТОМ 

МАСИ ТІЛА 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 
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наук. керівник – д. мед. н., проф. Л. П. Шелестова 

 

Мета дослідження. Визначити особливості перебігу вагітності та її завершення у жінок з ожирінням 

і дефіцитом маси тіла. 

Матеріал та методи. На підставі ретроспективного аналізу медичної документації оцінено перебіг 

вагітності та пологів у 194 жінок з ожирінням, у 127 — з дефіцитом маси тіла, порівняно зі 150 

жінками з нормальною масою тіла. 

Розраховано відношення шансів (ВШ) та 95% довірчий інтервал (ДІ) до нього щодо з’ясування 

залежності між наявністю у жінок ожиріння і дефіциту маси тіла та ймовірністю збільшення шансів 

розвитку акушерських і перинатальних ускладнень, порівняно з жінками з нормальною масою тіла. 

Результати дослідження. У вагітних з патологічною масою тіла, порівняно з жінками з нормальною 

масою, відзначено збільшення ймовірності шансів загрози викидня при ожирінні в 2,1 (95% ДІ 1,2–

3,6) рази, при дефіциті маси тіла — в 3,2 (95% ДІ 1,8–5,7) рази, загрози передчасних пологів — в 2,5 

(95% ДІ 1,1–5,8) і 3,5 (95% ДІ 1,5–8,2) рази відповідно. У вагітних з ожирінням шанси розвитку 

прееклампсії збільшуються (ВШ 3,2; 95% ДІ 1,8–5,5), тоді як при дефіциті маси тіла зменшуються 

(ВШ 0,3; 95% ДІ 0,1–0,8). Ймовірність випадків анемії навпаки збільшується при дефіциті маси тіла 

(ВШ 3,4; 95% ДІ 2,0–5,9), а при ожирінні зменшується (ВШ 0,4; 95% ДІ 0,2–0,8). Дефіцит маси тіла в 

3,6 (95% ДІ 2,1–6,4) рази збільшує випадки патології кістково-зв’язкового апарату у вагітних, проте 

при ожирінні такого не спостерігається (ВШ 0,9; 95% ДІ 0,5–1,6). Шанси виникнення плацентарної 

дисфункції збільшуються як при ожирінні (ВШ 7,2; 95% ДІ 4,4–11,6), так й при дефіциті маси тіла 

(ВШ 5,0; 95% ДІ 3,0–8,4). Такий стан був й за показником аномалії пологової діяльності (при ожирінні 

— ВШ 3,4; 95% ДІ 1,9–6,0; при дефіциті маси тіла — ВШ 2,2; 95% ДІ 1,1–4,1). Ожиріння збільшує 

випадки таких ускладнень як травми м’яких тканин пологових шляхів (ВШ 2,7; 95% ДІ 1,3–5,5), 

гіпотонічна кровотеча (ВШ 4,1; 95% ДІ 1,2–14,5) та розродження операцією кесарів розтин (ВШ 2,6; 

95% ДІ 1,6–4,4). Патологічна маса тіла жінок відбилася й на перинатальних показниках. Так, у жінок 

з ожирінням збільшується шанс народження дитини з асфіксією (ВШ 4,2; 95% ДІ 1,8–9,8), з 

затримкою внутрішньоутробного розвитку (ВШ 2,8; 95% ДІ 1,3–6,0), з малою масою тіла (ВШ 2,7; 

95% ДІ 1,3–5,6) і великою (ВШ 2,2; 1,1–4,6). У жінок з дефіцитом маси тіла збільшується шанс 

народження немовля з затримкою внутрішньоутробного розвитку (ВШ 5,1; 95% ДІ 2,3–11,1), з малою 

масою тіла (ВШ 4,7; 95% ДІ 2,2–10,0). 

Висновок. У жінок, як з ожирінням, так і з дефіцитом маси тіла, порівняно з жінками з нормальною 

масою тіла, збільшується шанс виникнення акушерських і перинатальних ускладнень, що необхідно 

враховувати під час ведення вагітності та розродження. 

 

 

Мостовий А. Т. 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕЙНЕРІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ 

ДЕФОРМАЦІЙ У ДІТЕЙ 



 

 
246 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра стоматології № 1 

зав. кафедрою - проф. В. Г. Центило 

наук. керівник – асист. С. В. Шацких 

 

Актуальність дослідження: моніторинг стоматологічної захворюваності у дітей, які проживають на 

території України, свідчить про високу поширеність зубощелепних аномалій та деформацій. У деяких 

областях України частота зубощелепних аномалій знаходиться в межах 70-80% . Цей факт демонструє 

соціальну значимість проблеми - майже кожна друга дитина країни має відхилення в будові 

зубощелепно-лицьової системи. У Більшості дітей сьогодні формується скупченість зубів на тлі 

недорозвинення всього щелепно-лицьового скелета. Дослідження показали, що ротове дихання, 

міжзубне прокладання язика, інфантильне  ковтання і смоктання великого пальця - це ті 

міофункціональні проблеми, які ведуть до аномалій прикусу. Ці звички ведуть до ортодонтичних 

проблем. 

Мета дослідження: вивчити застосування трейнерів у дітей у молочному, змінному і постійному 

прикусі для профілактики зубо-щелепних аномалій. 

Матеріал і методи: нами проведена оцінка застосування трейнерів (система апаратів Myobrace) в 

трьох вікових групах. Першу групу склали 28 дітей у віці 4-5 років (молочний прикус). Другу групу 

склали 29 дітей у віці 6-9 років (змінний прикус). Третя група була представлена 29 підлітками у віці 

12-14 років (постійніий прикус). Дослідження проводилося протягом 6 місяців. Діти всіх вікових груп 

носили трейнери в нічний час і 2 години на вдень. 

Результати: під час застосування трейнерів тренувалася правильна позиція язика, що дозволяє 

перебудувати роботу періоральної мускулатури, відбувалося відновлення носового дихання, а також 

виявлялося легке розширення  і компенсаційний  вплив  на зубні ряди. В результаті застосування 

трейнерів протягом 6 місяців в 1 групі в 22 дітей з 28, що склало 80% нормалізувалося носове дихання, 

функція ковтання, виправилося положення язику, перебудувалася робота періоральної мускулатури. 

У 2 групі ці ж параметри покращилися у 15 дітей з 29, що склало 55%. У 3 групі нормалізувалися 

пеераховані функції лише у 2 підлітків, що склало 8%. 

Висновок: з огляду на отримані результати, можна зробити висновок, що застосування трейнера 

(Система апаратів Myobrace)  ефективно для постанови правильної позиції язику , перебудови роботи 

періоральної мускулатури, відновлення носового дихання в молочному (80%) і змінному прикусі 

(55%) і мало ефективно в постійному прикусі (8%) у дітей. У зв'язку з цим можна рекомендувати 

застосування трейнерів в молочному прикусі, що сприятиме правильному формуванню зубощелепної 

системи у дитини. 

 

 

Мосяж А. М. 

НОВОНАРОДЖЕНИЙ З ВЕЛИКОЮ ТА ГІГАНТСЬКОЮ ВАГОЮ: ПРОБЛЕМИ В ІНТРА- 

ТА ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – к. мед. н, доц. І. В. Баличевцева 

 

Актуальність. Останнім часом спостерігається велика кількість новонароджених з великою масою 

тіла, яка становить загрозу для здоров`я дитини як під час пологів, так і після народження. Майже 

15% всіх новонароджених мають вагу більше 4000 г. Привертає до себе увагу те, що найчастіше 

велика маса тіла спостерігається у тих дітей, які були народжені від матері з надмірною вагою тіла. 

Через високий ризик дитячого травматизму під час пологів спостерігаються тяжкі наслідки для 

здоров`я дитини після народження, які можуть залишитись на все життя. 
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Мета. Виявити можливі наслідки великої та гігантської ваги новонародженого на подальший 

розвиток дитини та якість життя. 

Матеріал та методи. Для дослідження було обрано 32 дитини з вагою при народження більше 4000 

г віком до 7 днів. З великою вагою від 4000 до 5000 г було 23 дитини та з гігантською вагою – більше 

5000 г – 9 дітей. Зверталась увага на інтранатальні травми та стан нервової системи в ранньому 

постнатальному періоді. 

Результати дослідження. В процесі проведення аналізу даних, отриманих під час дослідження, 

виявлено, що найчастіше серед травм, отриманих інтранатально, зустрічається ураження шийного 

відділу хребта – у ±22% випадків. В постнатальному періоді у цих дітей був виявлений симптом 

кривошиї у ±79% випадків. 

У стані асфіксії легкого та середнього ступеня народилося ±27% дітей, за шкалою Апгар 5-6 балів – 

±15%. 

Серед найбільш поширених травм опорно-рухового апарату є переломи ключиці та кісток верхньої 

кінцівки – ±16%. Травми плечового сплетіння: серед дітей вагою до 4500 г – ±17%, серед дітей вагою 

більше 4500 г – ±26% випадків.  

Частота виникнення травм голови складає ±24%, серед яких виникнення кефалогематом –  ±8% від 

всіх випадків народження, пологова пухлина голови – ±6%, підапоневротичні виливи – ±3%, 

поверхневі ураження скальпу та деформація голівки внаслідок накладання акушерських щипців – 

±10%. 

Через пологові травми в постнатальному періоді зустрічаються такі наслідки: ураження нервової 

системи (у ±70% новонароджених з великою масою тіла спостерігаються порушення мозкового 

кровообігу, набряк мозку та зниження зору і слуху), парези та паралічі верхньої кінцівки (у ±6%). Діти 

старшого віку можуть страждати на головний біль, сколіоз. 

Висновки. Враховуючи вплив  інтранатальних травм на подальший розвиток дитини, ця тема 

потребує більш глибокого вивчення. Однією з основних рекомендацій для профілактики інтра- та 

постнатальних ускладнень для дитини є нагляд матері в жіночій консультації, а саме спостереження 

за її вагою. Прогноз тяжкості наслідків залежить від своєчасно наданого лікування.Діти, які перенесли 

пологову травму, потребують спостереження у педіатра, ортопеда та невролога. 

 

 

Мосяж А. М. 

ПРОБЛЕМА ПОЛОГІВ З ВЕЛИКИМ ТА ГІГАНТСЬКИМ ПЛОДОМ 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

 

Актуальність. Охорона здоров'я матері і дитини є однією з найактуальніших задач охорони здоров'я. 

Однак питання макросомії та тяжких ускладнень для матері залишаються основними проблемами 

акушерства. 

В антенатальному періоді при великій масі плоду відзначається високий відсоток ускладнень 

гестаційного періоду, починаючи з ранніх термінів. Перебіг інтранатального періоду нерідко 

ускладнюється такими важкими акушерськими ускладненнями, як аномалії пологової діяльності, 

клінічно вузький таз, кровотечі.  

Мета. Аналіз статистичних даних народження дітей з великою масою, розвиток, діагностика та 

пологи з великою масою плода. 

Матеріал та методи. Проаналізовано 97 пологів жінок, які були під наглядом в жіночій консультації 

м. Краматорська та народжували у пологовому будинку м. Краматорська. Середній вік жінок складав 

±25,5 років – від 17 до 34. Зросто-вагові показники жінок: зріст – від 162 см до 179 см (у середньому 

±170,5 см); маса тіла до вагітності складала від 58 кг до 95 кг (у середньому ±76,5 кг); маса тіла при 

надходженні до пологового будинку – від 67 кг до 102 кг, що у середньому склала ±84,5 кг; 
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Сонографічними методами виявлено, ймовірно, великий плід від 4000 г до 5000 г – 12 випадків, 

гігантський - більше 5000 г – 6 випадків. Вага новонароджених складала від 2750 г до 5100 г. Від 4500 

г до 5000 г – 6 випадків, 5000 г та більше – 5 випадків.  

Результати дослідження. Допологова діагностика виявила гігантський плід в 1 випадку – був 

проведений кесарів розтин. Інші не діагностовано, пологи проходили per vias naturalis. Звертає на себе 

увагу велика кількість ускладнень у цих дітей. Серед дітей з масою від 4500 г до 5000 г: 

- плексити – у 3 випадках; 

- низькі показники за шкалою Апгар (5-7 балів) – у 3 випадках; 

- кефалогематоми – 2 випадки 

Серед дітей з масою більше 5000 г: 

- перелом ключиці – 2 випадки; 

- кефалогематоми – 5 випадків; 

- низькі показники за шкалою Апгар (6 балів) – 3 випадки; 

- плексити – 4 випадки 

У зв’язку зі станом здоров`я під подальший нагляд переведені для стаціонарного лікування 5 

новонароджених. 

Серед пологових ускладнень у матері: 

- розриви промежини ІІ ступеня – 5 випадків; 

- розриви шийки матки – 3 випадки; 

- гіпотонічна кровотеча – 1 випадок 

Висновки. УЗ-датчики, які використовувалися під час дослідження не дозволяли визначити великі 

розміри голівки та давали занижені розміри інших параметрів вимірів. Враховуючи кількість 

ускладнень у пологах великим та гігантським плодами, необхідно більш ретельніше виміряти 

сонографічним методом розміри кінцівок плоду, щоб була можливість апроксимації на розміри його 

тіла. Великий та гігантський плоди є запорушниками великої кількості ускладнень як до матері, так і 

до плоду у пологах, і на наш погляд, потребує родорозродження через кесарів розтин. 
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СТРУКТУРА ПСИХОПАТИЧНИХ СТАНІВ У ЖІНОК З ПІСЛЯПОЛОГОВОЮ ДЕПРЕСІЄЮ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою –  д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – асист. Є. О. Шевченко 

 

Актуальність питання. Післяпологова депресія (ПД) представляє собою велику проблему для 

сучасного акушерства, оскільки показник її поширеності у світі, за даними епідеміологічного 

анкетування ВООЗ 2018 року, коливається від 10 до 15%. Деякі жінки в післяпологовому періоді 

відчувають пригніченість, підвищену вразливість, почуття тривоги, страх перед нездатністю подбати 

про новонароджену дитину - все це є симптомами психопатичного стану, післяпологової депресії. 

Проте, питання який симптом переважає у структурі психопатичних станів та найчастіше призводить 

до розвитку ПД  є відкритим.  

Мета роботи: Визначити структуру та ведучий симптом психопатичних станів у жінок з ПД. 

Матеріал і методи: Проведено аналіз даних анкетування з використанням Единбурзької шкали 

постнатальної депресії (ЕШПД), у 108 жінок в післяпологовому періоді, які народжували у період з 

грудня 2018 року по лютий 2019 року, та перебували на базі комунального закладу охорони здоров’я 

«Обласний перинатальний центр м. Краматорськ». 

Результати дослідження: Після інтерпретації результатів анкетування було виявлено, що 42 жінки 

(39%) мали ризик розвитку ПД. Сума балів ЕШПД більше 8, яка свідчить про ймовірність 

післяпологової депресії 86%, була отримана 6 породіллями (5,6%). Сумму балів вище 12, що свідчить 

про 100% ймовірність розвитку післяпологової депресії, було виявлено у 36 жінок (33,4%). У 
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структурі психопатичних станів перше місце займало почуття провини (21,5%). Далі симптоми 

депресії за своєю значимістю розподілилися таким чином, почуття  тривожності (20,1%), зниження 

працездатності (15,9%), паніка (14,2%), почуття смутку (9,3%), плаксивість (6,25%), зниження 

настрою (4,1%), порушення сну (7,3%), думки по нанесення собі шкоди (0,7%) та песимістичні 

погляди в майбутнє (0,4%). Також було виявлено, що серед жінок, які отримали більше 8 та 12 балів 

(42 породіллі), методом розродження був кесарів розтин (26 випадків – 61%). Зробивши більш 

поглиблений аналіз, неможливо стверджувати, що розвиток психопатичних станів у цих пацієнток 

пов’язаний з больовим синдромом після оперативного методу розродження. Вікова структура 

породіль з високим ризиком розвитку післяпологової депресії виглядає  так: 18-25 років – 16 жінок 

(38%), 26-35 років – 22 (52,3%), 36-45 років – 4 (9,5%). 

Висновки: Першим кроком на шляху лікування ПД є її виявлення. ЕШПД це проста методика, яка 

може використовуватися для швидкого скринінгу післяпологової депресії. Також, за допомогою 

ЕШПД можливо виявити конкретні превалюючі симптоми депресії. Нами було встановлено, що 

провідним симптомом в структурі психопатичних станів у досліджуваних жінок з післяпологовою 

депресією є почуття провини. Це може в подальшому допомогти в швидкому лікуванні цих 

психопатичних станів. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ УРАПІДИЛУ ДЛЯ КУПІРУВАННЯ 

ГІПЕРТОНІЧНОГО КРИЗУ У ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ 
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зав. кафедрою — д. мед. н., проф. П. Г Кравчун, 

наук. керівник — к. мед. н, асист. С. І. Борзова-Коссе 

 

Актуальність. Артеріальна гіпертензія широко поширена в більшості розвинених країн світу. До 

невідкладних станів, спричинених підвищенням артеріального тиску, відносять гіпертонічний криз, 

який досить часто розвиваються у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Розвиток зазначеного 

ургентного стану часто супроводжується такими ускладненнями, як гострий коронарний синдром, 

мозковий інсульт, гостра лівошлуночкова недостатність, аневризма аорти тощо, що вимагає 

проведення інтенсивної антигіпертензивної терапії. 

Рекомендовано внутрішньовенне призначення еналаприлату, нітрогліцерину, нітропрусиду натрію, 

альфа-адреноблокаторів, діуретиків, нейролептиків та гангліоблокаторів, а при неускладненому 

перебігу кризу — сублінгвального прийому каптоприлу або ніфедипіну. У деяких європейських країн 

рекомендовані препарати на основі урапідилу, які відносяться до альфа 1-адреноблокаторів. 

Мета. Оцінити ефективність і безпеку застосування урапідилу при лікуванні гіпертонічного кризу у 

пацієнтів літнього віку. 

Матеріал та методи. У дослідженні брало участь 42 особи. Середній вік складав 64 ± 2,3 роки. 

Початковий систолічний артеріальний тиск (САТ) становив 203,4 ± 14,4 мм. рт. ст., діастолічний 

(ДАТ) — 118,7 ± 8,6 мм. рт. ст., частота пульсу становила 88,3 ± 6,8 уд./хв. Урапідил вводився 

внутрішньовенно, струменево, в дозуванні 25 мг зі швидкістю 1 мг/хв. Для зручності та контролю 

швидкості введення використовувалися інфузомати. Результати оцінювалися на підставі зміни 

артеріального тиску і пульсу через 15, 30, 60 хв після введення препарату. 

Результати. Через 15 хв після введення урапідилу САТ складав 190,3 ± 6,5 мм. рт. ст., ДАТ — 107,8 

± 4,3 мм. рт. ст., пульс становив 80,2 ± 5,9 уд./хв. Через 30 хв після початку дії препарату САТ складав 

164,4 ± 8,5 мм. рт. ст., ДАТ — 100,2 ± 5,6 мм. рт. ст., пульс — 78,2 ± 6,1 уд./хв. Через 60 хв після 

застосування препарату САТ складав 151,2 ± 4,5 мм. рт. ст., ДАТ — 91,7 ± 4,8 мм. рт. ст., пульс 

становив 82,3 ± 6,7 уд./хв. Побічна дія препарату виявилася у 1 хворого (2,3 %). У пацієнта 

спостерігалася короткочасна рефлекторна тахікардія до 106 уд./хв. 
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Висновки. Урапідил є дієвим препаратом для купірування гіпертонічного кризу. Препарат має досить 

високу ефективність для зниження високого артеріального тиску (понад 200 мм. рт. ст САТ, більше 

за 110 мм. рт. ст. ДАТ). Відзначимо, що препарат також є достатньо безпечним при лікуванні осіб 

літнього віку. 

 

 

Нагорний І. А., Сіліна М. П. 

ЛАПАРОСКОПІЧНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра хірургії № 2 

зав. кафедрою — д. мед. н., проф. І. А. Криворучко 

наук. керівник — к. мед. н, асист. В. П Колесник 

 

Актуальність. Хворі на цукровий діабет мають досить високу частоту уражень жовчовивідних 

шляхів яка досягає 84 %. Запальний процес жовчних шляхів при цукровому діабеті нерідко 

призводить до розвитку деструктивних форм холециститу, гнійно-септичних ускладнень. Поєднання 

цукрового діабету та холециститу, за даними літератури, може варіювати від 5 до 17 %. Основним 

методом лікування гострого холециститу є хірургічна операція. Лапароскопічна холецистектомія у 

хворих на жовчнокам'яну хворобу (ЖКХ) та тлі цукрового діабету пов'язана з високим рівнем 

ускладнень і збільшенням необхідності переходу на відкритий доступ, тому зазначена операція у 

таких пацієнтів повинна виконуватися після ретельного обстеження хворого досвідченим хірургом. 

Мета. Вивчити ефективність лапароскопічної холецистектомії у хворих на цукровий діабет. 

Матеріал та методи. Ретроспективно проаналізовано 21 історія хвороби хворих з гострим 

холециститом і супутнім цукровим діабетом. Дослідження проводилося на базі хірургічного 

відділення Харківської обласної клінічної лікарні. 

Результати. 12 хворим була проведена лапароскопічна холецистектомія, 9 хворим проводилася 

відкрита холецистектомія. Діабет першого типу відзначався у 4 осіб, другого — у 17 осіб. Середній 

вік хворих склав 66,4 ± 4,3 роки. У групі хворих, прооперованих лапароскопічним методом, перехід 

у відкриту операцію здійснювався 1 раз (10 %), середня тривалість відкритої операції складала 78 ± 

4,3 хв, лапароскопічної — 57 ± 2,6 хв. Ступінь інтраопераційної крововтрати при відкритому доступі 

склав 125 ± 4,7 мл, при лапароскопічному — 52 ± 3,1 мл. Кількість ліжко-днів при лапароскопічній 

холецистектомії становила 5,1 ± 1,3, при відкритій — 11,2 ± 3,2. 

Висновки. Порівняльний аналіз ефективності лапароскопічної та відкритої холецистектомії у хворих 

на ЖКХ на тлі цукрового діабету показує, що застосування лапароскопічного методу лікування 

скорочує час оперативного втручання, ступінь інтраопераційної крововтрати та кількість проведених 

ліжко-днів у порівнянні з відкритим втручанням на жовчному міхурі. 
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Мета: Визначення ефективності роботи на прикладі Комунального Підприємства "Покровська міська 

стоматологічна поліклініка" на етапі підготовки та впровадження медичної реформи. 
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Завдання: Проаналізувати ефективність реалізації медичної реформи на прикладі змін, що відбулися 

в КП "ПМСП" за критеріями: вдосконалення системи управління, механізмів фінансування закладу, 

розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги 

Актуальність: Актуальність медичної реформи є вкрай високою, оскільки ця сфера потерпає від 

несподіваної соціально-економічної політики та, на відміну від інших галузей, все ще функціонує за 

застарілою, неефективною моделлю управління та фінансування. У результаті вкрай обмежені 

ресурси в охороні здоров'я переважно  покривають витраті на утримання персоналу й оплату 

комунальних послуг, і дуже мала частка залишається для закупівлі  лікарських засобів, устаткування 

та модернізації інфраструктури. 

Зміст: Стратегією розвитку "Україна - 2020", схваленою Указом Президента України, передбачено,  

що одним із пріорітетних напрямків розвитку країни є реалізація реформи системи охорони здоров'я.З 

метою реалізації цілей, які виділила медична реформа, в м.Покровськ розроблено Концепцію 

розвитку системи охорони здоров'я, що спрямована на реалізацію державної політики щодо 

реформування системи охорони здоров'я та в майбутньому дозволить забезпечити ефективне  

функціонування системи, впровадить нові ефективні механізми фінансування та управління у сфері 

охорони здоров'я. З 01.03.2018 року КЛПЗ "Покровська міська стоматологічна поліклініка" була 

перетворена у КП "ПМСП" Покровської міської ради та працює в умовах самофінансування, частково 

отримуючи фінансову підтримку з місцевого бюджету. Проаналізувавши дані, отримані за час роботи 

КП можна казати про впевнені кроки по досягненню позначеної мети, про це свідчить: покращений 

рівень якості послуг, збільшення заробітної плати лікарів та молодшого мед.персоналу, проведено 

розробку локальних протоколів медичної допомоги, придбане сучасне стоматологічне обладнання, 

збільшення показників відвідуваності пацієнтів на 32%. 

Висновки: Підсумовуючи всю виконану роботу КП "ПМСП" за період з 01.03.18 по 01.01.19 можна 

говорити про успішне виконання концепції медичної реформи на даному етапі.  Таким чином станом 

на січень 2019 року в КП "ПМСП" відбулися колосальні зміни, які були пов'язані зі зміною 

організаційно-правової форми закладу, було проведено розширення автономії у фінансовій і  

управлінській діяльності , також поліклініка успішно пройшла всі етапи реорганізації. Всі ці кроки 

упорної праці привели до створення самодостатнього підприємства, заощадивши 3 млн.900тис грн 

міського бюджету. 
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зав. кафедрою - д. мед. н., проф. М. В. Конькова 

наук. керівник – асист. А. М. Яремчук 

 

Актуальність. Міхурово-сечовидільний рефлюкс  наразі є доволі загрозливим захворюванням, як 

серед дітей, так і серед дорослих, однак його діагностика можлива ще в ранньому віці, коли прояви 

хвороба має не такі виражені. Доволі багато пацієнтів з даною патологією  мають схильність до 

того, що захворювання буде спонтанно вилікуване, але мають місце випадки з утворенням 

дефектів лоханки та сечопровіду у вигляді персистуючого розширення. Також є вірогідність 

рубцювання ниркової паренхіми, яка приведе до гідронефрозу з порушенням або повною втратою 

функції нирки, артеріальною гіпертензією. Двосторонній рефлюкс має наслідки у вигляді ниркової 

недостатності та уремічної смерті. 

В даний час встановлена провідна роль у виникненні міхурово-сечовивідних інфекції сечовивідних 

шляхів (МСР). МСР спостерігається у 30-50% дітей з інфекціями сечовивідних шляхів. Переважна 

більшість серед пацієнтів складають дівчинки. Удосконалення променевих методів дослідження 

привело в останні роки до поліпшення діагностики уронефрологіческіх захворювань у дітей всіх 
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вікових груп, а саме "золотим стандартом" у діагностиці наразі є мікціонна цистографія за 

допомогою якої на сьогоднішній день стало здебільш простим підтвердження та оцінка міхурово-

сечовидільного рефлюксу. 

Мета роботи. Визначення основних рентгенологічних ознак ПМР у дітей при мікціонних 

цистографії. 

Матеріал та методи. В роботі використовувалися дані мікціонної цистографії 19 пацієнтів з МСР, 

які перебували на лікуванні в хірургічному відділенні МЛ №1 м. Краматорськ. Вік пацієнтів 6-15 

років. 

Результати. При проведенні мікціонної цистографії ми виділили такі рентгенологічні ознаки 

МСР: 

• Рефлюкс йде тільки в тазовий сечовід, без змін його калібру. 

• Рефлюкс йде до лоханки 

• Різка ділатація сечоводів, лоханки, чашок 

• Куляста форма чашок 

• Звивистий хід сечоводу. 

Висновки. Таким чином мікціонна цистоуретрографія дає можливість діагностувати міхурово-

сечовідний рефлюкс. особливе значення даний метод має у дітей раннього віку, так як сприяє 

ранній діагностиці МСР і дозволяє своєчасно розпочати лікування запального процесу в 

сечовивідних шляхах. 
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Подагра належить до мультичинникових захворювань, у патогенезі якого виявляються порушення 

пуринового обміну, систем прозапальних цитокінів, матриксних металопротеїназ та ейкозаноїдів, а 

також можуть брати участь різні середньомолекулярні сполуки, зокрема натрійуретичні пептиди 

(передсердний – ANP, мозковий – BNP), але їх значущість залишається невивченою. 

Мета дослідження: оцінити клініко-патогенетичну значущість ANP і BNP при ураженні суглобів, 

нирок і серця у хворих на подагру. 

Матеріал і методи. Обстежено 105 хворих на первинну подагру, серед яких було 99 чоловіків і 6 

жінок у віці від 26 до 76 років (у середньому 51 рік), причому жінки були на 8 років старше. Середня 

тривалість захворювання склала 11.5 років. Гострий подагричний артрит спостерігався в дебюті 

хвороби у 90% від кількості хворих, а в 10% – ниркова коліка. Співвідношення частоти 

інтермітувальної та хронічної форм артриту склало 2:1, латентний тип нефропатії мав місце в 65% 

спостережень, уролітіазний – у 35%. Хворі мали хронічну хворобу нирок I, II, III і IV стадій у 

співвідношенні 4:2:1:1. Рівень сироваткових натрійуретичних пептидів вивчали імуноферментним 

методом (ридер PR2100-Sanofi diagnostic pasteur, Франція). 

Результати. Первинна подагра супроводжується порушеннями метаболізму сечової кислоти, 

оксипуринолу, ферментів обміну пуринів, пуринових основ і пуринасоційованих мікроелементів 

(молібдену, свинцю). Перебіг хвороби залежить від форми суглобового й ниркового синдромів, 

наявності периферичних та кісткових тофусів, а також стадії хронічної хвороби нирок. У свою чергу, 

кістководеструктивні артикулярні ушкодження є прогнознегативними чинниками відносно тяжкості 

артропатії і нефропатії. До порушень пуринового метаболізму у хворих на подагру (порівняно зі 

здоровими людьми контрольної групи) додалось підвищення у крові концентрацій на 31% ANP 

(5,5±0,17 пг/мл) і на 79% BNP (12,2±1,18 пг/мл), що було встановлено у 57% і 52% відповідно від 

кількості обстежених хворих. Ці зміни коригувались з тяжкістю суглобового синдрому, наявністю 



 

 
253 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

периферичних й кісткових тофусів. Виявлені тісні взаємозв’язки середньомолекулярних 

гормональних пептидів з кістково-деструктивними артикулярними змінами, з параметрами 

пуринового метаболізму та інтегральним рівнем молекул середньої маси різних фракцій, а параметри 

ANP мають практичну значущість.  Рівень показників пептидів залежить від параметрів сечового 

синдрому, розвитку уролітіазу нефрокальцинатів й нефрокістозу.   Стадія хронічної хвороби нирок і 

тип нефропатії (латентний, уролітіазний) також корегує з параметрами ANP і BNP. Встановлений 

вплив рівня ANP на формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця, а BNP – на розвиток 

порушень електричної провідності серця і збільшення розмірів його камер. Рівень ANP>6 пг/мл при 

подагричному артриті рекомендується використовувати для оцінки тяжкості звуження артикулярних 

щилин, при цьому цей показник є також чинником ризику зниження функції нирок. 

Висновки: вивчені гормональні натріуретичні пептиди не лише беруть участь у патогенезі 

подагричного артриту, нефропатії і кардіопатії, але й мають прогностичну значущість. 

Ключові слова: подагра, перебіг, патогенез, натрійуретичні пептиди. 
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Актуальність. Одним з основних показників здоров’я нації є перинатальна захворюваність, що 

характеризує не тільки рівень здоров’я новонароджених, але й соціально-економічні умови життя та 

якість надання медичної допомоги жінкам і дітям. Незважаючи на прогрес сучасної медицини та 

впровадження ефективних перинатальних технологій, високого рівня надання інформації майбутнім 

батькам на базі жіночих консультацій, рівень перинатальної захворюваності зростає.  

Мета. Аналіз перинатальної захворюваності в умовах родоспоміжних закладів м.Маріуполь та 

оптимізація напрямків їх зниження.  

Матеріал дослідження. Проведений ретроспективний аналіз річних звітів захворюваності 

новонарождених. за 2018 і 2017 роки. До уваги були прийняті такі захворювання як вроджені аномалії 

розвитку, внутрішньоматкова гіпоксія та асфіксія в пологах, розлади дихальної системи, вроджені 

пневмонії, гемолітичні порушення. неонатальна жовтяниця та інші. 

Результати. В 2018 р. відбулось 3619 пологів, що становить на 9% відсотків  менше ніж в 2017 р. 

(3958). В минулому році в категорію захворюваності потрапили 571 дітей, що на 15% менше ніж в 

позаминулому році (671 дитина). Але звертаючи увагу на відносну кількість пологів за два роки, 

показники захворюваності не мають значної різниці, і становлять 15% і 16% відповідно (кожна 6 

дитина). 

В структуру захворюваності входять: гемолітична хвороба – 4% від загальної кількості 

новонарождених в 2018, та 2,5% в 2017 році, неонатальна жовтяниця-  9,8% та 7,7% відповідно, 

вроджені аномалії розвитку – 12,2 % та 10%, діти від ВІЛ-інфікованих матерів – 13,8% та 14,1%, 

випадки вроджених пневмоній- 0,82% та 0,74% . 

Висновки. 1. Демографічна ситуація в Україні характеризується стійкою депопуляцією в результаті 

падіння народжуваності при високому рівні смертності населення. 

2. Рівень перинатальної захворюваності, при зменшені відносної кількості пологів, має високий 

показник, без тенденції до зниження. Це в свою чергу залежить  від дотримання принципів, 

ефективного перинатального супроводу (кваліфіковані кадри, доступні технології, усунення дефіциту 

діагностичної та лікувальної апаратури, оптимізація лікування, надання консультативної допомоги в 

акушерських стаціонарах, жіночих консультаціях, розробка локальних протоколів). 
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3. Для зниження рівня захворюваності новонароджених необхідно проводити профілактичні заходи, 

своєчасний скринінг та лікування вагітної. 
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Актуальність: Геморагічна хвороба новонароджених (ГХН) за літературними даними розвивається 

у 0,25-0,5% дітей внаслідок дефіциту вітаміну К, що спричиняє дефіцит К-залежних факторів 

згортання крові. ГХН провокує розвиток станів, що несуть загрозу життю дитини, внаслідок 

геморагічних порушень. 

Основна частина: ГХН - придбане або вроджене захворювання, що виявляється підвищеною 

кровоточивістю у дітей перших місяців життя внаслідок недостатності факторів згортання крові (II, 

VII, IX, X), активність яких залежить від рівня вітаміну К. Наявність супутньої перинатальної 

патології суттєво посилює ризик розвитку коагуляційних порушень. 

Для ранньої форми ГХН (перші 24 год) характерна кровоточивість у вигляді шкірних реморагій, 

кривавої блювоти, легеневих кровотеч, кефалогематом, внутрішньочерепних крововиливів та 

крововиливів у внутрішні органи. Класична форма виникає у клінічно здорових дітей на 2-4 добу, 

проявляється шлунково-кишковими кровотечами, блювотою у вигляді «кавової гущі», меленою, 

шкірними геморагіями, кровотечею з пупкової ранки, кефалогематомами котрі збільшуються, 

внутрішньошлунковими крововиливами, носовими, легеневими кровотечами. Пізня форма має ряд 

неспецифічних проявів: підвищення рівня внутрішньочерепного тиску, млявого смоктання, диспепсії, 

блювання, діареї, жовтяниці, судом. До специфічних проявів відносять субдуральні гематоми, 

внутрішньочерепні, субарахноїдальні, внутрішньошлункові та поєднані варіанти крововиливів.  

Без профілактики частота розвитку ранньої, класичної та пізньої форм ГХН становить 4,9- 10, 4,8-6,7 

таї 4,4 - 7,2 на 100 тис новонароджених відповідно. З введенням обов'язкової корекції дефіциту 

вітаміну К у першу добу життя, вдалося суттєво знизити частоту ранньої ГХН до 0,5-1 на 100 тис. Для 

прикладу в країнах, де профілактика не проводиться (Індія, В'єтнам – пологи поза стаціонаром 

близько 60%) частота ГХН становить 130-150 на 100 тис. Відносний ризик розвитку пізньої ГХН в 81 

разів вищий серед дітей, які не отримують вітамін К. Визначено актуальність додаткової 

профілактики пізньої ГХН у дітей перших 3 міс життя, що знаходяться виключно на грудному 

вигодовуванні, у зв’язку з високою частотою інтракраніальних ускладнень у віці 4-10 тижнів, що 

закономірно збільшує ріст дитячої інвалідизації (в половині випадків) та летальності (15-20%). 

Нагальним залишається питання створення та впровадження єдиних стандартизованих підходів 

запобіганню розвитку класичної та пізньої форм ГХН.  

Висновки: Класична та пізня геморагічна хвороба новонароджених - дає високий відсоток 

інтракраніальних ускладнень, яка практично повністю запобіжна додатковими профілактичними 

діями. У зв'язку з цим необхідна організація планових профілактичних заходів, щодо виникнення не 

лише ранньої, але й класичної та пізньої форм ГХН. Необхідна розробка додаткових профілактичних 

програм, а також комплексу заходів щодо своєчасного виявлення, диспансеризації та планування 

спеціалізованої допомоги дітям з ГБХ. 
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Актуальність теми. Вірусний гепатит B (HBV) є однією з найсерйозніших проблем в медицині. В 

даний час, 350-400 мільйонів людей у світі інфіковані HBV. В Україні гепатитом В інфіковані близько 

3% громадян, що складає приблизно 1,2 мільйонів чоловік Однак, в останні роки, захворюваність 

гострим HBV і поширеність НВsAg-носіїв зменшилася в ряді країн через програму загальної 

вакцинації проти HBV. 

Мета дослідження. Дослідити доцільність внесення пропозицій щодо зміни календарного плану 

щеплень, а саме початку вакцинації HBV всіх новонароджених в першу добу після пологів, у зв'язку 

з незначною поширеністю HBV серед вагітних. Для запобігання інфікування, поширення HBV-

інфекції необхідно вакцинувати, тільки дітей, народжених від HBsAg-позитивних матерів. Притому 

що, новонароджені, що народилися від HBsAg-негативних матерів надалі вакцинуються згідно з 

календарним планом. 

Матеріал та методи. Лабораторне дослідження аналізів по виявленню HBsAg–позитивних вагітних 

проводилось методом ІФА на базі Слов’янської районної філії державної установи «Донецького 

обласного лабораторного центру МОЗ України», Краматорської міської філії державної установи 

«Донецького обласного лабораторного центру МОЗ України». Дослідження проводилися за період з 

2014 – 2018рр. У ході проведення клінічних досліджень було обстежено 30870 вагітних жінок (24%). 

Результати дослідження. Кількість лабораторно виявлених НВs–позитивних вагітних склала – 372, 

що відповідає – 1,2% від загальної кількості досліджених жінок. Більше 60% населення інфікуються 

віком від 16 до 30 років. Серед новонароджених гепатиту В менше 0,5%. Це пов'язано з відповідним 

віком для основних шляхів передачі: початок статевого життя, в/в введення наркотиків та інше. Крім 

того, якщо вагітна є HBsAg-позитивною, то новонародженому проводиться як активна, так і пасивна 

імунізація в перші 24 години після пологів, що в більшості випадків попереджає розвиток 

захворювання. В новонароджених ймовірність інфікування HBV становить майже 0.5%. При HBV 

ймовірність перинатального інфікування незрівнянно вище, однак невисока поширеність хронічного 

HBV у дорослих та проведення в країні планової вакцинації новонароджених від HВV знижує ризик 

перинатального інфікування. 

HBV залишається гострою проблемою у охороні здоров'я, хоча проводячи щеплення 

вакциною, починаючи з її створення в 1982 році, людство отримало безпечний та ефективний засіб 

для профілактики хвороби. 

Висновки 1. Для прийняття рішення про внесення зміни у календарний план вакцинації 

новонароджених необхідні дані досліджень інших регіонів території України. 2. Вакцинувати в першу 

добу після пологів треба лише дітей, народжених від HBs- позитивних матерів. 

 

 

Опаріна А. А., Муковоз К. В., Фесик М. Г 

СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ПІДТРИМКУ ХАРЧУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ ВІДДІЛЕННЯ 

ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ  

Донецький національний медичний університет 

 м. Лиман, Україна 

кафедра анестезіології та інтенсивної терапії 

в.о. зав. кафедрою –  д. мед. н., проф. О. М. Нестеренко 

наук. керівник – асист. А. М. Аганцев 

 

Актуальність теми: В хірургічній практиці часто виникають ситуації, коли по тим чи іншим 

причинам пацієнт не повинен або не може вживати їжу. Не дивлячись на досягнені успіхи в техніці 

хірургічних втручань, питання пов’язані з подальшою реабілітацією пацієнтів, у відділенні реанімації 
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та інтенсивної терапії (ВРІТ), далекі від повноцінного вирішення. Часто у вітчизняній хірургічній 

практиці керуються традиційним принципом – «пацієнт не має їсти після операції», що призводить 

до того, що пацієнти голодують на протязі близько двох діб у періоперативному періоді, переходячи 

в перші дні на низькокалорійну дієту.  

Мета роботи: Проаналізувати дані наявних досліджень та європейських клінічних настанов з питання 

нутрітивної підтримки (НП) пацієнтів у післяопераційному періоді. 

Матеріал і методи: Огляд сучасних рекомендацій щодо питання раціональної НП. 

Результати досліджень: На даний час, існують рекомендації Європейської та Американської 

асоціацій парентерального та ентерального харчування (ESPEN, ASPEN) щодо початку НП, а саме в 

перші 24-48 годин після стабілізації стану хворого. Варто зазначити, що за даними ESPEN (2000, 2006) 

нутрітивна недостатність спостерігається у 28-88% в хірургічних відділеннях різного профілю. 

Відповідно до міжнародних рекомендацій ESPEN, ентеральне харчування (ЕХ) є пріоритетним 

методом НП з достатнім рівнем безпеки (категорія рекомендацій А). При відсутності ЕХ відбувається 

атрофія не тільки слизової оболонки, а й так званої асоційованої з кишківником лімфоїдної тканини. 

Важливість НП пацієнтів в післяопераційному періоді достовірно доведена в мультицентровому 

дослідженні за участю 2772 хворих, які перебували на штучній вентиляції легенів у 167 ВРІТ в 37 

країнах світу (C. Alberda et al., 2009). У ньому продемонстровано, що збільшення добового калоражу 

до необхідного в розрахунку на індекс маси тіла знижує рівень смертності пацієнтів протягом 60 днів 

після операції на 50%. 

Висновки. Законодавством України, лікарям дозволено використовувати нові міжнародні клінічні 

протоколи для вибору оптимальної тактики введення хворих у післяопераційному періоді. Віддаючи 

належне хірургічній техніці, слід зазначити, що істотну роль у зниженні частоти післяопераційних 

ускладнень відіграє адекватна періопераційна інтенсивна терапія. Неадекватне забезпечення НП, а 

також невиправдана затримка її початку, підвищують ризик розвитку септичних процесів, 

подовжують термін перебування у ВРІТ, збільшують витрати на лікування та показники летальності. 

Це означає, що всім пацієнтам, яким було проведено оперативне лікування, показаний ранній старт 

ЕХ та відмова від «цілющого голодування» у всіх випадках, коли нема до цього абсолютних 

протипоказань.  

 

 

Павленко А. Р., Шульга М. В. 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ  
Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра травматології, ортопедії та ВПХ 

зав. кафедрою - д. мед. н. Ф. В. Климовицький 

наук. керівник - проф. В. Ю. Черниш 

 

Актуальність теми: Переломи п'яткової кістки зустрічаються, за даними літератури, в 1,1 - 4,1% від 

усіх пошкоджень кісток скелета. Кількість незадовільних результатів лікування досягає 40%, а 

первинна інвалідність - 2.5 - 10,1% (Фишкин В.И. 1985; Крис Уувуома О.Ч. 1989; Рахманкулов Э.Н. 

2001), що робить актуальним питання про оптимальний вибір методики лікування у конкретних 

клінічних випадках. Відповідно, метою даної роботи стало вивчення методик лікування, які 

застосовуються у роботі відділень, у яких проходять заочний цикл інтернатури автори даної 

публікації, аналіз критеріїв їх вибору та результатів застосування. 

Матеріал і методи. В травматологічних відділеннях КЛУ ДМЛ 2 м. Дружківки та Обласної 

травматологічної лікарні (м. Лиман) в період з лютого 2016 р.  по вересень 2018 р. знаходився на 

лікуванні 31 постраждалий з встановленим діагнозом перелом п'яткової кістки. Серед них було: 

чоловіків – 25 (80,6%), жінок – 6 (19,4%). Вік пацієнтів: до 21 року - 1 особа (3,2%); від 21 до 40 років 

- 20 осіб (74,2%); від 41 до 60 років - 7 осіб (22,6%). Серед переломів 13 (41,9%) були без зміщення 

уламків; переломів зі зміщенням уламків  було 18 (38.7%), у тому числі, 11 (35,5%) 

внутрішньосуглобових та 7 (22,6%) позасуглобових. 



 

 
257 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Результати та їх обговорення. Метод гіпсової іммобілізації використано у випадках переломів без 

зміщення і порушення конгруентності суглобових поверхонь у 13 осіб (41,9%). Методика закритої 

репозиції і малоінвазивного остеосинтезу канюльованими гвинтами використовувалася при 

позасуглобових переломах п’яткової кістки у 7 (22,6%) осіб; відкриту репозицію та накістковий 

остеосинтез застосовували при внутрішньосуглобових багатоуламкових переломах у 11 (35,5%) осіб.  

У всіх випадках після гіпсової іммобілізації ускладнень не спостерігали. У випадках закритої 

репозиції та остеосинтезу канюльованими гвинтами спостерігалась поверхневе інфекційне 

ускладнення у 1 пацієнта (14,0%), лікування здійснювалося шляхом перев'язок з розчином 

антисептика. З групи пацієнтів, яким проводився накістковий остеосинтез, у 2 пацієнтів спостерігався 

крайовий некроз кута рани (18,0%). 

Висновки. За вивчений період на базі зазначених травматологічних відділень при лікуванні 

переломів п’яткової кістки використовувалися метод гіпсової іммобілізації, остеосинтез 

канюльованими гвинтами, відкрита репозиція та накістковий остеосинтез. Вибір методики 

ґрунтувався у відповідності до класифікаційного типу перелому. Частота ускладнень становила 14,0% 

при остеосинтезі канюльованими гвинтами та 18,0% при відкритій репозиції та внутрішній фіксації. 

Ускладнення лікувалися консервативно. У результаті лікування у всіх пацієнтів досягнуто 

консолідацію перелому. 

 

 

Пашиніна Ю. А., Мамєдова К. Ш. 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАФІЛОКОКОВОГО ЕНТЕРОКОЛІТУ У 

ДІТЕЙ 1-ГО РОКУ ЖИТТЯ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою - к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. Є. М. Павлов 

 

Актуальність. Стафілококовий ентероколіт - поширене захворювання у дітей 1-го року життя, що 

має схожу симптоматику з іншими кишковими інфекціями і дисбіозом кишківника. 

Мета дослідження: оцінити клінічні та лабораторні показники у дітей із стафілококовим 

ентероколітом 1-го року життя. 

Матеріал та методи. Проведено ретроспективний аналіз 84 медичних карт стаціонарного пацієнта, 

які перебували на стаціонарному лікуванні в ДТМО м. Краматорськ у 2018-2019 р.р. Діагноз 

грунтувався на лабораторному підтвердженні: ідентифікація бактерій роду Staphylococcus aureus в 

фекаліях, мазку пацієнта -бактеріологічним методом. Всі діти були розподілені на 2 групи. В 1 групу 

увійшли 44 дитини у віці 0 - 6 міс. (середній вік – 2,8 ± 1,6 міс.), у 2 групу 40 дітей - 7 - 12 міс. (середній 

вік 9,8 ± 1,9 міс.), Р> 0,05. Статистичну обробку отриманих результатів дослідження проводили 

традиційними методами математичної обробки. 

Результати дослідження. У всіх пацієнтів захворювання починалося гостро, середня тривалість 

хвороби до надходження в стаціонар була 2 - 3 дні і склала для дітей 1 групи - 1,6 ± 1,1 дня, а для дітей 

2 групи - 2,2 ± 1,6 дня, р> 0,05. Всі пацієнти надходили в стані середнього ступеня тяжкості. У 74 

дітей захворювання починалося з діареї. Так, у пацієнтів 1 групи, у 42 дітей мав місце ентероколіт із 

середньою частотою 6,3 ± 2,1 разів на добу, а в 2 групі у 31 дитини із середньою частотою 4,4 ± 2,4 

разів в добу. Температурна реакція частіше спостерігалася у пацієнтів 2 групи в порівнянні з 

пацієнтами 1 групи . Скарги на занепокоєння пред'являли мами більшості дітей 1 групи і тільки 16 

дітей 2 групи. Блювота відзначалася рідко -  у 6  дітей 1 групи і у 9 дітей 2 групи. Середня частота в 

обох групах була 2 - 3 рази на добу (в середньому - 3,6 ± 1,1 і 2,5 ± 0,5 разів на добу відповідно, р> 

0,05). При надходженні у всіх пацієнтів спостерігався ентероколіт: домішки слизу в стільці 

виявлялася у 32 пацієнтів 1 групи і у 20 дітей 2 групи. Гемоколіт мав місце у 12 пацієнтів 1 групи і у 

5 дітей 2 групи. При оцінці даних копрограми було виявлено наявність лейкоцитів у більшості 
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пацієнтів обох груп , еритроцити виявлялися у 30 дітей 1 групи і тільки у 11 дітей 2 групи; рН калу 

був в межах 6. 

Висновки. Таким чином, для стафілококового ентероколіту у дітей першого року життя характерний 

гострий початок захворювання, перебіг середньої тяжкості, ентероколіт, рідше - гемоколіт. При цьому 

у дітей першого півріччя життя частіше відзначається занепокоєння, блювота, а у більш старших дітей 

- підвищення температури тіла. У копрограмі характерна наявність лейкоцитів, а еритроцити частіше 

виявляються у дітей першого півріччя. 

 

 

Півньова О. О. 

СТРУКТУРА І ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ЛІКАРІВ-ОНКОЛОГІВ 
Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна  

кафедра онкології та радіології  

зав. кафедрою – проф. М. В. Конькова 

наук. керівник — асистент А. М. Яремчук 

 

Актуальність: інтерес до вивчення феномену синдрому емоційного вигорання обумовлений 

реальними психосоціальними і психоемоційними проблемами, з якими постійно стикаються у своїй 

роботі лікарі-онкологи. Робота з певними групами хворих (наприклад паліативного відділення)є для 

лікаря безпосередньо додаткової психотравмуючим фактором, оскільки це вимагає від лікаря високої 

професійної компетентності, особливої відповідальності і постійної психоемоційного навантаження. 

Ступінь ризику у синдрому емоційного вигорання серед практикуючих лікарів-онкологів стоїть 

досить гостро, тому що спостерігається тенденція до прояву симптомів емоційного вигорання різного 

рівня вираженості 

Метою роботи стало вивчення емоційного вигорання у лікарів-онкологів та визначення етапів 

професійної діяльності, на яких виник його прояв, що працюють в онкологічному диспансері 

м. Краматорська 

Матеріал та методи: аналіз психологічних досліджень, проведених серед лікарів-онкологів 

онкологічного диспансеру м.Краматорська 

Результат: дослідження ступеня ризику до синдрому емоційного вигорання серед лікарів-онкологів 

показало, що у 23 практикуючих лікарів,синдром емоційного вигорання визначається у 17 докторів. 

У групі лікарів зі сформованим сидромом емоційного вигорання були виявлені наступні симптоми: 

1. переживання психотравмуючих обставин-7 (37,2%) 

2. емоційний дефіцит -4 (27,8%) 

3. особистісна відстороненість-3(17,2%) 

4. редукція професійних обов'язків -3 (18,4%) 

Було встановлено, що зі сформованими синдромом емоційного вигорання, переважають лікарі, які 

працюють на посаді більше 10 років.У вирішенні проблеми синдрому емоційного вигорання, 

особливе місце виділяють профілактичним заходам щодо запобігання вигорання. Найбільш 

ефективним було проведення тренінгів з попередження емоційного вигорання у початківців лікарів-

онкологів (стаж, яких не більше 3 років) 

Висновки: робота з профілактики та подолання синдрому емоційного вигорання у онкологів, 

включає наступне: зняття стресових станів, навчання навичками саморегуляції та техніками 

розслаблення, а також контроль власного фізичного та психічного стану,підвищення стресостійкості 
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кафедра онкології та радіології 

зав. кафедрою – проф. М. В. Конькова 

наук. керівник – к. мед. н., асист. С. П. Волошин. 

 

Актуальність : Рак молочної залози (РМЗ) є найбільш часто діагностованим злоякісним 

захворюванням у жінок по всьому світу. Він також є першою причиною смерті жінок від раку.  

Одним з методів лікування РМЗ є операція – радикальна мастектомія. Не дивлячись на значні успіхи 

у лікуванні, модифікування хірургічних технік, впровадження органозбергіаючих методів лікування, 

реабілітація та якість життя багатьох хворих, що отримали лікування з приводу РМЗ залишається 

відкритим питанням. Для покращення життя цих хворих, необхідно більш ретельно розуміти їх 

проблеми та потреби, а також необхідні інструменти для оцінювання їх якості життя. 

Мета: Створити шкалу оцінювання якості життя хворих після операційного лікування раку молочної 

залози, та адаптувати її для нашої крїни. 

Матеріал та методи: Теоретичний аналіз медичних наукових публікацій знайденних у базі PubMed, 

по запиту: Quolity of Life, Postmastectomy pain syndrome, statistics of oncological patients, EORTC QLQ, 

standards US treatment of breast cancer за останні 5-10 років. 

Результати: Мною була розроблена шкала “Оцінка якості життя онкохворих після мастектомії”. 

Ключовим у цій анкеті є невелика кількість спеціалізованих, уточнювальних запитань, у яких 

перераховані ймовірні ускладнення та бали, за якими і буде оцінюватись стан післяопераційних 

ускладнень, розпочинаючи з фізичних і закінчуючи психічними проблемами. 

Висновок: Розроблена шкала для оцінювання якості життя надає можливість точніше оцінити та 

зрозуміти проблеми кожного окремого пацієнта. При впровадженні у поліклінічній роботі вона може 

допомогти заощадити час лікареві у виявленні пріоритетних проблем для конкретного хворого. При 

оцінці у динаміці, шкала може допомогти провести контроль якості реабілітаційних заходів, 

віддалених показників якості хірургічного лікування. Усе це може призвести до більш сприятливих 

умов для покращення життя хворих після радикальної мастектомії  

 

 

Помпій О. О.  

ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ІММЕДІАТ-ПРОТЕЗУВАННЯ ВКЛЮЧЕНИХ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ 

РЯДІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра стоматології №1 

зав. кафедрою – проф. В. Г. Центіло 

наук. керівник – д. мед. н., проф. О. А. Удод 

 

Актуальність. Відомо декілька методів безпосереднього заміщення включених дефектів зубних 

рядів, серед яких одномоментна імплантація з негайним протезуванням, виготовлення часткових 

знімних і адгезивних мостоподібних протезів. Визначення та впровадження оптимального іммедіат-

протезування дозволить відновлювати функцію зубних рядів та естетичність органів порожнини рота 

у більшому обсязі в найближчі терміни після видалення зубів і, таким чином, покращити якість життя 

пацієнтів з дефектами зубних рядів.  

Мета дослідження. Вивчити методи іммедіат-протезування включених дефектів зубних рядів  у 

приватних стоматологічних закладах м. Сєвєродонецьк. 

Матеріал та методи. Були проаналізовані 276 амбулаторних карт стоматологічних хворих, що 

звернулися по стоматологічну допомогу у 2016 році та яким були виготовлені іммедіат-протези 

протягом 24 годин після видалення зубів, з метою визначення найбільш поширених ортопедичних 

конструкцій для лікування дефектів зубних рядів. 

Результати дослідження. Найбільш поширеними з конструкцій щодо безпосереднього протезування 

у приватних стоматологічних закладах м. Сєвєродонецьк виявилися часткові знімні протези, яких 

було виготовлено 202 (73,2% від загальної кількості іммедіат-протезів). Згідно з даними 
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амбулаторних карт, строки користування подібними конструкціями були від 3 тижнів до 4 місяців, 

згодом їх було замінено на незнімні мостоподібні протези. Іншим пацієнтам, яких було 64, провели 

одномоментну імплантацію з негайним протезуванням (23,2% від загальної кількості іммедіат-

протезів), при цьому 60 ортопедичних конструкцій продовжували успішно функціонувати більше 

одного року без виникнення ускладнень. У 4 пацієнтів (6,3% від кількості пацієнтів з імплантатами) 

не відбулося інтеграції імплантатів, таким чином, ці пацієнти потребували подальшого 

стоматологічного лікування. Адгезивні мостоподібні конструкції виготовили у 12 випадках (3,6% від 

загальної кількості іммедіат-протезів). Строки ефективної експлуатації 11 таких конструкцій (91,7% 

від кількості виготовлених адгезивних протезів) складали більше одного року без виникнення 

ускладнень, у 1 випадку через 6 місяців експлуатації було визначено порушення крайового 

прилягання матеріалу адгезивного мостоподібного протеза, що потребувало корекції.  

Висновки. Таким чином, для безпосереднього протезування включених дефектів зубних рядів у 

пацієнтів приватних закладів м. Сєвєродонецьк частіше використовували часткові знімні протези. 

Таке лікування не відновлювало у повному обсязі функції зубо-щелепної системи та потребує 

подальших стоматологічних втручань у короткі терміни після протезування. Широке впровадження  

конструкцій з опорою на імплантати та адгезивних мостоподібних протезів у якості безпосереднього 

методу протезування дозволить ефективно відновлювати цілісність зубних рядів з більш 

сприятливими прогнозом та термінами експлуатації.  

 

 

Прокашев Д. О., Ожиговецький А. О. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ СЕЧІ У ДІТЕЙ З ІНФЕКЦІЯМИ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ, 

ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ У 2016-2018 РОКАХ, ШЛЯХОМ СУЦІЛЬНОГО 

РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. В. В. Герасименко 

 

Актуальність теми. Інфекції сечової системи (ІСС) – одні з найбільш поширених інфекцій дитячого 

віку з великим відсотком хронізації патології та неспецифічною клінічною картиною, особливо у 

дітей раннього віку. Останнім часом спостерігається підвищення відсотку ІСС в загальній структурі 

захворюваності з 16 до 35-90*1000 дітей. Виявлення та ідентифікація збудника захворювання в сечі 

необхідно для визначення особливостей перебігу інфекційного процесу і вибору правильної 

лікувальної тактики. 

Мета дослідження. Визначити спектр бактеріальної флори, що викликала ІСС у дітей в період 2016-

2018 років по м. Краматорськ. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено шляхом суцільного аналізу 281 історії хвороби дітей, 

госпіталізованих з ІСС (пієлонефрит, цистит, інфекція сечових шляхів без встановленої локалізації) 

до лікувального закладу «Комунальна медична установа «Дитяче територіальне медичне 

об'єднання»» м. Краматорськ за період 2016-2018 роки. Вивчались результати триразових посівів сечі. 

Результати та їх обговорення. При обстеженні сечі у 202 (71,9%) дітей росту патогенної мікрофлори 

не виявлено, позитивний результат бактеріологічного дослідження був у 79 (28,1%) хворих. Низький 

відсоток висіяних збудників пояснюється початком антибіотикотерапії на догоспітальному етапі та 

наявністю L-форм бактерій. Серед виявлених мікроорганізмів грамнегативні представники сімейства 

Enterobacteriaceae були основними збудниками ІСС – 56 (19,9%) пацієнтів. Також були виявлені 

Proteus – 9 (3,2%), Staphylococcus – 7 (2,5%), Streptococcus – 6 (2,1%), Candida – 1 (0.4%). Що 

стосується гендерних особливостей, то у хлопчиків ІСС зустрічалися в 5 разів рідше і пробігали в 

основному в формі пієлонефриту. Крім того, у хлопчиків частіше виявлялися збудники сімейства 

Proteus і Enterobacteriaceae, у дівчаток — Enterobacteriaceae. При пієлонефриті, у перші 72 години 

лікування, вибір антибіотиків здійснюється емпірично та з урахуванням локального 
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мікробіологічного моніторингу. При виборі антибактеріального препарату необхідно враховувати 

активність лікарського засобу щодо найбільш часто висіяних уропатогенів. Тому виявлені відмінності 

в поширеності різних збудників у дітей з ІСС вказують на необхідність подальшого мікробіологічного 

моніторингу та отриманні даних про чутливість мікроорганізмів до антибіотиків, що важливо для 

рекомендацій ефективної терапії ІСШ. 

 

 

Прокашев Д. О., Ожиговецький А. О. 

ВПЛИВ БАЗОВОЇ ТЕРАПІЇ НА ПЕРСИСТЕНЦІЮ ГЕРПЕВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ 

НА ЮВЕНІЛЬНИЙ ІДІОПАТИЧНИЙ АРТРИТ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. В. В. Герасименко 

 

Актуальність теми. Ювенільний ідіопатичний ревматоїдний артрит (ЮІА) посідає одне з провідних 

місць серед дитячих хвороб (від 2 до 16 на 100000 дітей в віці до 16 років) за рахунок його 

поширеності, тривалого перебігу, нерідкої резистентності до терапії. На фоні впливу захворювання 

на організм дитини, а також тривалої дії базових та симптоматичних препаратів (цитостатиків, 

глюкокортикоїдів) на імунітет нерідко спостерігається персистенція герпевірусів та активація 

інфекційного процесу. 

Мета дослідження. Визначитити залежність активації персистуючої герпевірусної інфекції (ПГІ) від 

довготривалого прийому препаратів базової терапії ЮІА для подальшого удосконалення лікувальної 

тактики та підвищення ефективності комплексного лікування. 

Матеріал і методи. Аналіз даних літератури, ретроспективний аналіз 194 історій хвороб за 2016-

2018рр. в лікувальному закладі «Комунальна медична установа «Дитяче територіальне медичне 

об'єднання»» м. Краматорськ. 

Результати та їх обговорення. У більшості дітей з ЮІА, які обстежені на герпесвірусні інфекції, 

виявлено або носійство, або активна форма інфекції. Виявлена ПГІ у пацієнтів з ЮІА, які отримують 

базову терапію, в переважній більшості була мікстінфекецією з позитивними маркерами двох і більше 

активних форм герпевірусів – 53%, в той час як частота виявлення моноінфекції склала 47%. Серед 

дітей з ЮІА і ПГІ переважають пацієнти з позитивними маркерами активного процесу вірусу 

простого герпесу 1-2 типів – 30%, вірусу Ебштейна-Барра – 27%, Varicella zoster virus – 15%, 

цитомегаловірус- 24%.  

Роль ПГІ в перебігу ЮІА потребує додаткових досліджень, хоча з аналізу наукової літератури можна 

припустити, що надмірне герпетичне навантаження спричиняється дефектом клітинного імунітету, 

генетичної схильності та імуносупресивного впливу препаратів базового лікування. 

Персистенція ГІ призводить до більш тяжкого перебігу захворювання, підвищеній активності 

патологічного процесу з вираженими системними проявами, хронізацією хвороби та утворенням 

порочного кола. Це вимагає рутинного моніторингу вірусного навантаження ДНК у пацієнтів з ЮІА 

та вирішення питання включення до поєднаної терапії протигерпетичних засобів, імуномодулюючих 

препаратів для відновлення функції Т- і В-клітинного імунітету, факторів неспецифічного захисту 

організму дитини з подальшим всебічним вивченням ефективності цих заходів та проведенням 

комплексної оцінки ступеню терапевтичного ефекту. 

 

 

Пузь І. В. 

кандидат психологічних наук, доцент 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО БАТЬКІВСТВА 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток суспільства характеризується якісною зміною серед 

населення репродуктивного віку традиційних стереотипів репродуктивної поведінки, що обумовлює 

виникнення різного роду демографічних проблем, появу альтернативних форм шлюбно-сімейних 

стосунків. Звичайними явищами сьогодення є малодітна (або свідомо бездітна) родина, зміна 

прийнятого розподілу ролей і відповідальності в сім’ї, значне зниження її стабільності, що призводить 

до збільшення кількості розлучень та позашлюбних дітей. На жаль, розповсюдженість таких явищ 

призвели до втрати молоддю орієнтирів на створення повноцінної сім’ї, народження дітей та 

відповідальне ставлення до прийняття та реалізації батьківських ролей та функцій. Слід зазначити, 

що дана ситуація розгортається на тлі значного погіршення стану репродуктивного здоров’я 

представників даної вікової групи, що викликає серйозне занепокоєння у фахівців. 

Мета дослідження – дослідити визначити рівень готовності молоді до батьківства. 

Матеріал і методи. Дослідження проводилося на базі навчальної лабораторії кафедри психології 

ДонНУ імені Василя Стуса. Вибірку дослідження склали студенти спеціальності «Психологія». 

Загальна кількість досліджуваних 35 студентів, віком від 20 до 22 років. Було використано спеціально 

розроблену анкету для виявлення уявлень молоді про ситуацію майбутнього батьківство, методику 

«Ваша потреба в дітях» (О. Сізанов). 

Результати. Аналіз отриманих результатів показав, що усі досліджувані мають певні уявлення про 

батьківство, а також про значущість батьківських ролей. Найкращім віком для створення сім’ї та 

народження дитини 31,4% досліджуваних відзначали вік від 22 до 26 років, 68,6% – від 27 до 35 років. 

Досліджуючи репродуктивні установки молоді, встановлено, що бажання мати більше трьох дітей 

відзначали лише 11,5% досліджуваних, дві дитини – 22,8% досліджуваних, одну дитину – 45,7% 

досліджуваних. Відсутність бажання мати дітей було виявлено у 20,0% студентів. Досліджуючи 

суб’єктивну оцінку молоді щодо готовності до виконання батьківських ролей, нами було визначено, 

що серед досліджуваних 17,1% студентів впевнені у своїх можливостях та готові до виконання, 48,6%  

– невпевнені в собі та відповідно не готові до нової ролі, 34,3% – поки що про майбутнє батьківство 

не замислювалися, тому не можуть дати оцінку рівня власної готовності до батьківства. Отримані 

результати за методикою О. Сізанова свідчать, що позитивне ставлення до створення сім’ї, 

батьківської ролі та виражена потреба у дітях відмічається у 25,7% досліджуваних. Такі досліджувані 

є психологічно готовими до народження дитини та ефективного виконання батьківської ролі. Не 

виражена потреба мати дітей у майбутньому шлюбі відмічається у 28,6% досліджуваних. Виражена 

відсутність потреби у дітях, поверхневість уявлень про функції батьківства та якості ідеальних 

батьків, негативне ставлення відмічається у 45,7% досліджуваних, що говорить про неготовність 

молоді до ефективного прийняття та виконання батьківських ролей та функцій.  

Висновки. Отримані результати дослідження свідчать про недостатньо сформований рівень 

готовності молоді до батьківства, про відсутність вираженої потреби мати дітей у майбутньому. 

Враховуючи цей факт, сьогодні особливої актуальності набуває розробка та впровадження програми 

медико-психологічного супроводу молоді, спрямованої на формування готовності до усвідомленого 

та відповідального батьківства. Саме комплексна робота кваліфікованих лікарів та психологів 

дозволить не тільки попередити низку негативних явищ у молодіжному середовищі, але й створити 

сприятливі умови для подальшого особистісного благополуччя молодих людей, які, як відомо, 

виступають демографічним потенціалом країни. 

 

 

Редько О. І. 
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Актуальність питання. Актуальність захворювань жовчного міхура, в тому числі і холелитіаз, не є 

новиною в педіатричній практиці. Дані світової літератури свідчать про те, що порушення фізико-

хімічних властивостей жовчі є основним етіологічним фактором захворювань жовчного міхура, що 

призводить до літогенезу. Все частіше реєструються випадки виникнення біліарного сладжу(БС) 

після прийому цефтріаксону, який широко використовується у педіатричних хворих при інфекційних 

захворюваннях. Згідно проекту наказу МОЗ України від 2012 року в медикаментозну терапію БС у 

дітей включені наступні групи препаратів: холеретики, холекінетики, літолітики курсом до 1,5 

місяців. 

Ціль роботи: оцінити вплив літолітику-урсодезоксіхолевої кислоти(УДХК) на стан БС, який виник 

після прийому цефтріаксону 

Матеріал і методи. Під нашим наглядом знаходилось 43 дитини, які перебували на лікуванні в 

інфекційному відділенні №1 КМУ ДТМО на протязі 2018 року. Всі пацієнти отримали у лікуванні 

антибіотик: цефтріаксон у добових дозах від 50 до 100 мг/кг. В діагностичну програму всім дітям було 

включено ультразвукова діагностика органів черевної порожнини(УЗД ОЧП), яка проводилась при 

надходженні у стаціонар(І), на 7 день після початку лікування антибіотиком(ІІ) та через 1,5 місяця 

після введення у лікування препаратів УДХК(ІІІ).  

Результати. 43 дитини отримали на І УЗД ОЧП заключення : без структурних змін. При проведені ІІ 

УЗД ОЧП у всіх дітей виявлені явища БС. Далі діти були розподілені на дві групи: 1 група – 34 

дитини(79,1%), які додатково у лікування приймали препарати УДХК строком на 1,5 місяці, а 2 група 

– 9 дітей(20,9%), які не отримували дану групу препаратів. Під час спостереження дітей з групи № 2 

зустрічались такі скарги, як біль у животі у 7 (77,7%)дітей, нудота у 6(66,6%) дітей, закрепи у 

8(88%)дітей. У дітей з 1 групи біль у животі у 3(0,3%)дітей, закрепи у 2(0,2%) дітей. При проведені 

ІІІ УЗД ОЧП у всіх дітей з 1 групи спостереження,  виявлена позитивна динаміка. У 6 (66%) дітей з 2 

групи явища БС зберігались.  

Висновки: Виявлення БС у дітей, який спровокований прийомом цефтріаксону, потребує введення 

препаратів УДХК, для нормалізації фізико-хімічних властивостей жовчі.  

 

 

Решетнікова С. О., Помпій Е. С. 

СУЧАСНІ МЕТОДИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ТА 
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кафедра стоматології 
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наук. керівник – асист. С. І. Осипенко 

 

Актуальність. Незважаючи на стрімкий розвиток технологій у сучасній стоматології, кількість 

ускладнень, які виникають після ендодонтичного лікування ускладненого карієсу, залишається на 

доволі високому рівні. Впровадження у клінічну практику ротаційних нікель-титанових інструментів 

дозволило вирішити деякі питання щодо якості механічної обробки кореневих каналів, але велика 

кількість пропонованих систем ротаційних інструментів та підходів, відносно ендодонтичного 

лікування,  вимагає детального вивчення в клінічних умовах з метою визначення оптимального 

протоколу  лікування захворювань пульпи та периапікальних тканин.  

Мета дослідження. Вивчити клінічну ефективність застосування сучасних ротаційних 

ендодонтичних інструментів при лікуванні ускладненого карієсу. 

Матеріал та методи. До клінічного дослідження було залучено 60 пацієнтів віком від 25 до 33 років 

з діагнозом гострий чи загострений пульпіт молярів нижньої щелепи без ознак ускладнень з боку 

периапікальних тканин. Пацієнтів було розділено на 3 групи (по 20 осіб у кожній) в залежності від 

застосованої системи інструментів для механічної обробки кореневих каналів. У 20 пацієнтів І групи 

при ендодонтичному лікуванні використовували систему ProTaper, Dentsply. Для лікування пацієнтів 

ІІ та ІІІ груп застосовували ротаційні інструменти Pro SC, SOCO, та SAF, ReDent Novа, відповідно. 
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Ефективність ендодонтичного лікування оцінювали спираючись на клініко-рентгенологічні ознаки у 

терміни 2 тижні, 6 та 12 місяців.   

Результати дослідження. Під час контрольного огляду через 14 днів у 6 пацієнтів І групи (30% від 

кількості пацієнтів у групі)  було виявлено  скарги на біль при накушуванні. У той же час у пацієнтів 

ІІ і ІІІ груп (100%) не було виявлено ніяких скарг. Через 6 місяців у 7 пацієнтів I групи (35%), у 3 

пацієнтів ІІ групи (15%) та 1 пацієнта ІІІ групи (5%) на рентгенограмі було виявлено деструкцію 

кісткової тканини в проекції верхівки кореня, що свідчило про розвиток хронічного запального 

процесу у периапікальних тканинах. Таким пацієнтам провели повторне ендодонтичне лікування та 

виключили з клінічного дослідження. Через 12 місяців у 8 пацієнтів І групи (61,5%), у 3 пацієнтів ІІ 

групи (17,6%) на прицільній рентгенограмі було виявлено вогнище деструкції кісткової тканини з 

нечіткими, нерівними краями діаметром 0,1 на 0,2 мм, в ІІІ групі змін не було виявлено (95%).   

Висновки. Встановлено, що найбільш ефективним методом обробки кореневих каналів є 

ендодонтична система SAF, ReDent Novа (95%). Використання зазначеної системи ротаційних 

інструментів для механічної обробки кореневих каналів дозволить знизити кількість ускладнень та 

покращити прогноз ендодонтичного лікування. 
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Актуальність: Однією з найактуальніших проблем сучасної невідкладної хірургії є профілактика і 

лікування гострих ерозій і виразок шлунково-кишкового тракту, а також шлунково-кишкових кровотеч 

(ШКК), обумовлених виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки. ШКК займають одне з 

найперших місць серед випадків екстреної госпіталізації до хірургічних стаціонарів. За даними 

статистики виразкові кровотечі становлять від 25 до 75% від усіх ШКК. Частота виникнення ШКК у 2 

рази вищє у чоловіків, ніж у жінок, у всіх вікових групах, проте рівень смертності не має гендерних 

відмінностей та залишається високим, становлячи в середньому 8–10%. 

Мета: Вивчити ефективність різних варіантів застосування інгібіторів протонної помпи (ІПП) для 

профілактики гострої виразкової гастродуоденальної кровотечі (ГВГК). 

Матеріал і методи: Аналіз наукової літератури. 

Результати дослідження: Методом вибору хірургічного лікування ШКК є ендоскопічний гемостаз, 

однак у 15-20% випадків він є неефективним. Аналіз причин несприятливих результатів показує, що 

одним із напрямків у поліпшенні результатів лікування таких хворих є вдосконалення методів 

неоперативного (ендоскопічного та медикаментозного) гемостазу та прогнозування ризику рецидиву 

кровотечі (РК). Значний прогрес фарміндустрії, призвів до ситуації, коли фармакологічний гемостаз 

всерйоз розглядають як альтернативу оперативному лікуванню. Згусток стає стабільним, коли рН 

шлунка вище від 6. ІПП знижують деструкцію у виразковому вогнищі, та мають переваги перед 

антагоністами H2-гістамінових рецепторів (AH2ГР) які обумовлені фармакологічними властивостями 

і підтверджені результатами клінічних досліджень. Застосування препаратів ІПП під час виразкових 

ШКК у пацієнтів з підвищеною кислотністю для покращення тромбоутворення  патогенетично 

зумовлено тим, що соляна кислота інгібує тромбоцитарну агрегацію та підсилює їх дезагрегацію, а 

також прискорює тромболізис за рахунок кислотостимулюючого пепсинового механізму. Препарати 

групи (АН2ГР) поступаються ІПП за рахунок короткого періоду напівжиття. 

В дослідженні приймало участь 240 пацієнтів, яким було введено омепразол внутрішньовенно 

(80 мг болюсно, далі інфузійно 8 мг за годину на протязі 72 годин) після чого переведено на 
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пероральний прийом (20 мг на добу), що дозволило уникнути РК, оперативних втручань та часу 

перебування в стаціонарі.  

Висновок: Пацієнтам з успішним ендоскопічним гемостазом з метою профілактики ШКК 

рекомендуються внутрішньовенне призначення ІПП (болюсно, після у вигляді інфузії). Цим 

рекомендаціям слід притримуватися пацієнтам з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої 

кишки. Введення ІПП в схему лікування хворих з ГВГК збільшує надійність консервативного та 

ендоскопічного способів гемостазу, служить мірою профілактики РК. 
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Актуальність: численними дослідженнями встановлено, що зростання інфекційних ускладнень в 

акушерстві значною мірою обумовлено збільшенням частоти кесаревого розтину (КР). Статистичні 

дані різних країн чітко демонструють цю тенденцію. У США станом на 2018 р. цей показник становив 

більше 31,1%, у Канаді - 23 %, у Великобританії – 21 % випадків відповідно. За даними МОЗ України, 

частота КР в різних регіонах країни коливається в межах 18–25 % від загальної кількості пологів та 

немає тенденції до зниження. Одне з найбільш тяжких ускладнень післяпологового періоду після 

проведення КР – акушерський перитоніт, який за даними статистики розвивається від 0,3-1,5% до 4,6-

7% випадків. Тактикою лікування таких ускладнень є видалення джерела інфекції – матки. При цьому 

соціальні та юридичні аспекти гістеректомії, пов'язані з втратою репродуктивної функції, в даний час 

стали виходити на перший план. Це змушує акушерів-гінекологів усього світу розробляти нові 

хірургічні підходи до лікування, що дозволяють зберегти матку, а, отже, і репродуктивну функцію 

жінки. 

Мета: аналіз та узагальнення даних літератури щодо проблеми органозберігаючих операцій на тлі 

акушерського перитоніту. 

Матеріал і методи: огляд сучасних літературних джерел. 

Результати дослідження: аналіз літературних джерел довів, що данні спостережень та результати 

застосування новітніх технологій стосовно вивчаємого питання поодинокі та інколи суперечливі. За 

період з 2004 р. по 2018 р. у відкритих джерелах описано 27 випадків органозберігаючих операцій, 

усім пацієнткам успішно виконано висічення некротизованих ділянок міометрію та відновлена 

цілісність матки. За статистикою такі операції виконуються лише у 2,5% від усіх випадків 

акушерського перитоніту.  

У процесі дослідження встановлено, що вторинна неспроможність швів після кесаревого розтину, 

локальний або тотальний панметріт з абсцедуванням клітковини малого тазу розвиваються на тлі 

ендометриту і свідчать про генералізацію інфекції. Найбільш значимими факторами ризику розвитку 

відстрочених ускладнень після кесаревого розтину є загострення хронічних запальних процесів під 

час вагітності, порушення скоротливої діяльності матки під час пологів, низьке розташування 

плаценти або технічні похибки під час операції. Ефективність лікування хворих з відстроченими 

ускладненнями після кесаревого розтину визначається ранньою діагностикою та активною 

консервативно-хірургічною або хірургічною тактикою ведення. Поєднання гістероскопії з активним 

аспіраційно-промивним дренуванням порожнини матки дозволяє швидше ліквідувати запальний 

процес в її порожнині, відмежувати можливу генералізацію інфекції за відсутності панметріту та 

провести органозберігаючі операції. Надійною профілактикою відстрочених ускладнень після 

кесаревого розтину є адекватна оцінка ступеня інфекційного ризику, дотримання сучасних технологій 

операції, ультразвуковий контроль за перебігом післяопераційного періоду, при наявності ознак 
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ендометриту – рання активна тактика (гістероскопія в поєднанні з активною аспірацією вмісту 

порожнини матки). Використання зазначеної системи діагностики і активної лікувальної тактики за 

даними літератури дозволило зберегти матку у 48,1% хворих з відстроченими ускладненнями після 

кесаревого розтину. 

У діагностиці післяопераційних захворювань і оцінки стану післяопераційних швів на матці 

ефективною виявилася методика ультразвукового дослідження. Пропонується використовувати 

метод біоконтрастної ехоскопії, відмінність якої від загальноприйнятого УЗД полягає в додатковому 

контрастуванні стінки матки за рахунок введення в її порожнину гумового балону, наповненого 70-

90 мл стерильної рідини. Трансабдомінальне і трансцервікальне ехографічне дослідження дозволяє 

встановити темпи інволюції матки після кесаревого розтину. Ці методи розширюють можливості 

діагностики і прогнозування результату гнійно-інфекційних захворювань після кесаревого розтину з 

метою своєчасного попередження розвитку ускладнень.  

Висновок: проаналізувавши успішні випадки органозберігаючих операцій однією з важливих умов 

для забезпечення успіху є оснащеність лікувального закладу сучасними інноваційними технологіями, 

які дозволяють здійснити в повному обсязі програму післяопераційної терапії та своєчасно 

діагностувати можливі ускладнення. 

 

 

Рожанська А. І. 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра дерматовенерології та косметології 

зав. кафедрою -  проф. Р. Ф. Айзятулов 

наук. керівник - асист. Б. А. Бовтюк 

 

Актуальність. Атопічний дерматит (АД) - найбільш поширене алергічне захворювання дитячого 

віку. Проте епідеміологічні данні про АД достатньо різняться в залежності від регіонів України. Існує 

думка, що офіціальна медична статистика не відтворює справжньої картини розповсюдження АД. Це 

пов'язують з несвоєчасним зверненням пацієнтів за медичною допомогою.  

Мета дослідження. Дослідити епідеміологію атопічного дерматиту у дітей різних вікових груп та 

порівняти регіональну статистику з середньою по Україні. 

Матеріал та методи дослідження. У місті Краматорськ за даними на 2017 рік лікування з приводу 

атопічного дерматиту отримали 86 дітей різного віку. Доцільним є розподіл хворих на три групи: діти 

раннього віку (42 хворих - 49%), молодшого шкільного віку (32 - 37%) та підлітки (12 - 14%).  Тож зі 

збільшенням прожитих років процент хворих на АД знижується. 

Результати досліджень та їх обговорення.  Приєднання вторинної інфекції шкіри у дітей з АД 

зустрічалось у 26 осіб, тобто у 30% випадків. Золотистий стафілокок був висіяний у 20 осіб (77% від 

усіх випадків вторинних інфекцій). У той же час ізольоване ураження шкіри стафілококами 

зустрічається переважно у дітей віком до 3-ьох років, а у дітей  більш старшого віку частіше 

виявляють грибкові ураження. За результатами вірусологічного дослідження, герпетичні інфекції 

шкіри або дерматит Капоші у хворих на АД спостерігався у 2,4% дітей раннього віку, 3,1% дітей 

молодшого шкільного віку та 8,3% підлітків; контагіозний молюск реєструвався у 7% дітей раннього 

віку та 9% дітей молодшого шкільного віку. АД часто поєднується з іншими алергічними 

захворюваннями: з алергічним ринітом (41,8%) та бронхіальною астмою (9,3%). В результаті 

епідеміологічних досліджень виявлено, що значну роль у розвитку та більш важкому перебігу АД 

грає спадковий фактор. Адже у 81% дітей з АД наявна обтяжена спадковість з алергічних захворювань 

по лінії матері - 69%, по лінії батька - 21%. До факторів ризику також були віднесені 

внутрішньоутробні інфекції та повторні курси антибіотиків під час вагітності. Виявлено, що 

несприятливий вплив на розповсюдження шкірного патологічного процесу має обтяжений 

акушерський анамнез, а на тип АД – обтяжена спадковість, сезонні фактори та характер харчування. 

Грудне вигодовування протягом перших 6 місяців має протекторну дію щодо розвитку захворювання.  
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Висновки. Маніфестація АД відбувається переважно у ранньому віці. З іншого боку, наявні деякі 

фактори ризику розвитку чи несприятливого перебігу АД (спадковість, обтяжений акушерський та 

алергічний анамнези, штучне вигодовування, хронічні інфекції, гельмінтози, погана екологічна 

ситуація та інше). Захворювання може поєднуватися з іншими алергічними захворюваннями 

(бронхіальна астма, алергічний риніт). 

 

 

Рубаха Н. В., Пісоцький С. В. 

ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ L-АРГІНІНУ У АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

Сумський державний університет, Медичний інститут 

м. Суми, Україна 

кафедра акушерства і гінекології 

зав. кафедрою - д. мед. н., проф. В. І. Бойко 

наук. керівник - к. мед. н., доц. Н. В. Калашник 

 

Актуальність: затримка внутрішньоутробного розвитку плода та його дистрес є одним із частих 

клінічних проявів плацентарної дисфункції. Останнім часом відзначається зростання частоти 

народження дітей з явищами внутрішньоутробної затримки росту, а також пологів, ускладнених 

відшаруванням нормально розташованої плаценти, та антенатальної загибелі плода. В Україні 

протягом останніх років частота внутрішньоутробної ЗРП коливається в межах 3–32% від загальної 

кількості пологів.  

Методи: вивчення клінічної ефективності препарату аргініну гідрохлориду шляхом введення його у 

дозі 100 мл внутрішньовенно 1 раз на добу курсом 10 днів та проведення моніторингу стану 

внутрішньоутробного плода на 5-й та 10-й день лікування. 

Результати: було проведено спостереження за 25 вагітними у терміні 32–34 тижні віком 24±2 років 

з порушенням гемодинаміки у системі мати–плацента–плід. Як методи моніторингу 

фетоплацентарного комплексу використовували сонометричні методи, доплерометрію кровотоку у 

плацентарній системі та визначення біофізичного профілю плода. Були виявлені ізольовані зміни 

кровотоку у маткових артеріях у 14 жінок, що супроводжувалися: зниженням кінцевої діастолічної 

швидкості кровотоку 43,3±2,02 см/с, підвищенням індексу резистентності (ІР) – 0,58±0,04 і систоло-

діастолічного співвідношення (СДС) – 2,83±0,23. Повторне допплерометричне дослідження 

кровотоку у системі мати–плацента–плід підтвердило покращання циркуляції завдяки терапевтичній 

ефективності препарату. 

Висновок: L-аргінін має виражений вплив на стан судинного тонусу як маткових артерій, так і 

артерій пуповини, сприяючи нормалізації гемодинаміки у системі мати–плацента–плід. Препарати L-

аргініну мають широкий перелік показань для застосування в акушерстві та гінекології, але їх 

терапевтичні можливості потребують подальшого дослідження. 

 

 

Рудікова В. В.1, Касрашвілі Г. Г.1, 2 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ VAC-ТЕРАПІЇ У РАННЬОМУ 

ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ВІДМОРОЖЕНЬ КІНЦІВОК  
1 Донецький національний медичний університет,  

2 КНП «Міська лікарня №3» 

 м. Краматорськ, Україна 

наук. керівник – зав. опіковим відділенням, к. мед. н. О. В. Андрєєв2 

 

Актуальність. Проблеми ранньої оцінки та надійного прогнозування подальшого перебігу локальної 

холодової травми, а також проведення її високоефективного лікування є актуальними в хірургічній 

практиці. Відмороження вимагають значних фінансових витрат на лікування та характеризуються 

високим рівнем стійких втрат працездатності, зумовлених відносно частою втратою кінцівок, а отже 

завдають прямої медико-соціальної шкоди. 
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Мета роботи. Оцінка ефективності застосування VAC-терапії поряд із хірургічним лікуванням у 

ранньому реактивному періоді локальної холодової травми. 

Матеріал і методи. Група спостереження включала 71 хворого і була розподілена на дві підгрупи. 1-

шу (VAC-) склали 42 пацієнти, що не одержували VAC-терапію на фоні застосування превентивних 

методів раннього хірургічного лікування (дермабразій з одномоментною ксенопластикою, 

декомпресійних некротомій і некрофасціотомій), а 2-гу (VAC+) – 29 хворих з аналогічним лікуванням 

відморожень, але з додатковим використанням VAC-терапії.  

Методика комплексного лікування відморожень із застосуванням локального негативного тиску 

полягала в наступному: після виконання декомпресивних некротомій та некрофасціотомій у 

ранньому реактивному періоді проводили закриття післяопераційних ран срібловмісною 

поліуретановою губкою та герметизацію кінцівки поліетиленовою плівкою, попередньо помістивши 

під неї аспіраційну трубку, під’єднану до апарату негативного тиску «Біомед 7 ED» (Україна). VAC-

терапію проводили протягом 2-14 діб (в середньому 7,1±0,68 доби), використовуючи рекомендований 

стандарт постійного негативного тиску 75-125 mmНg, із одночасним знеболенням, 

антибактеріальною, антикоагулянтною, антиагрегантною, судинорозширювальною і 

симптоматичною терапією. Систему змінювали через 2 доби. Після закінчення курсу VAC-терапії 

місцево застосовували крем «Дермазин». 

Результати та обговорення. Оцінка віддалених результатів лікування хворих 1-ої і 2-ої груп 

показала, що в підгрупі VAC+ не відзначалося випадків ампутацій пальців кистей і повністю стоп, в 

1,7 раза рідше виникала необхідність видалення пальців стоп (у 11,9% і 6,9% випадків відповідно). 

Загалом ампутації булі проведені в 9 випадках (21,4%) серед пацієнтів підгрупи VAC- і в 2 випадках 

(6,9%) у підгрупі VAC+ (p=0,096). Таким чином, додаткове застосування VAC-терапії дозволяє 

зменшити ступінь інвалідизації хворих у зв’язку зі збереженням кінцівок. 

Висновки. Застосування VAC-терапії суттєво покращує результати раннього хірургічного лікування 

хворих з відмороженнями кінцівок і показане в ранньому реактивному періоді локальної холодової 

травми в комплексі з превентивними операціями. 

 

 

Рябцева О. Ю., Клос А. Ю. 

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКІВ 

РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ АКУШЕРСЬКОГО СТАЦІОНАРУ 

Донецький національный медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою - к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

 

Мета дослідження: Порівняти основні показники роботи відділення новонароджених до і після 

впровадження сучасних перинатальних технологій. 

Матеріал і методи: Дослідження здійснювалося на базі акушерського стаціонару Центральної 

міської лікарні (ЦМЛ) м.Мирнограда. Проведено ретроспективний аналіз роботи відділення 

новонароджених акушерського стаціонару в ЦМЛ м Мирнограда (Донецька область) за період з 2004 

- 2014 роки. 

Результати: З липня 2004 року організовано спільне перебування матері і дитини. В центральній 

районній лікарні працюють 4 сімейних пологових зали. Впроваджені і дотримуються сучасні 

перинатальні технології: партнерські пологи, тепловий ланцюжок, мінімізація інвазивних втручань, 

цілодобове спільне перебування матері і дитини, включаючи новонароджених після операції кесарів 

розтин, раннє прикладання і виключно грудне вигодовування, використання домашнього одягу в 

догляді за новонародженим, допомога породіллі в догляді за дитиною, одного з членів сім'ї 

(обстежено на туберкульоз), дотримання техніки миття рук, ведення хворих новонароджених 

відповідно до медичних протоколів на підставі принципів доказової медицини, рання виписка 

новонародженого зі стаціонару додому.Показники роботи відділення за 10 років якісно і кількісно 



 

 
269 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

покращилися. Зросла кількість дітей, які перебували на спільне проживання з 82% до 96%. Кількість 

дітей, що народилися з оцінкою за шкалою Апгар менше 6 балів знизилося з 5% до 1,5%. Показники 

перинатальної смертності зменшилися майже в два рази: з 10,8% до 5,7%. Рання неонатальна 

смертність знизилася з 3,6% до 2,1%, неонатальна смертність зменшилася з 6% до 4,3%. 

Захворюваність новонароджених в цілому змінилася з 85,3% до 68,8%. А у недоношених дітей такий 

показник склав з 91,6% до 84,7%.Поліпшилася епідеміологічна ситуація. Якщо в 2004 році 

зареєстровано 2 випадки що склало 0,12% гнійно-септичної захворюваності, то в 2014 році таких не 

виявлено, що говорить на користь поліпшення роботи відділення новонароджених акушерського 

стаціонару. 

Висновки: Сучасні перинатальні технології, впроваджені в роботу акушерського стаціонару, сприяли 

збільшенню виживаності і зниження рівня захворюваності доношених і недоношених дітей, 

зниженню гнійно-септичних випадків захворюваності. Технології, що зберігають здоров'я в 

пологовому будинку, спрямовані на створення умов для фізіологічної адаптації та розвитку 

новонароджених з моменту їх появи. 

 

 

Семенічева М. Ю. 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ РАННЮ МЕНОПАУЗУ 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра акушерства та гінекології №2 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. В. Лазуренко 

наук. керівник – к. мед. н., асист. О. Г. Граділь 

 

Актуальність: На сьогодні спостерігається збільшення середньої тривалості життя людей у світі (65 

років у чоловіків, та 69-70 років у жінок). Наслідком цього стали й збільшення тривалості 

репродуктивної функції у жінок. Середнім віком настання менопаузи є період з 45 до 55 років. Раннім 

початком менопаузи вважається вік до 42-45 років. Знання факторів, що впливають на цей процес дає 

можливість жінкам та лікарям попередити ранній та передчасний початок менопаузи. 

Мета та методи: Мною були проаналізовані літературні джерела інформації присвячені факторам, 

що впливають на передчасний початок менопаузи за останні 5 років з метою виявлення 

закономірностей та розробки профілактики ранньої менопаузи. 

Результати: Фактори, що впливають на початок менопаузи розділяють змінні та незмінні. 

Незмінними факторами є спадковість (пізнє менархе, рання чи передчасна менопауза жінок у сім’ї), 

сімейна гіперфосфатемія, синдром Ульриха-Тернера, аутоімунні захворювання яєчників та 

перенесені захворювання (наприклад паротит). Серед змінних факторів одне з провідних місць 

посідає куріння. Проведені дослідження показали, що куріння 14 та більше сигарет на день 

призводить до настання менопаузи на 2,8 роки раніше. Даний факт пов’язують зі звуженням судин та 

кисневим голодуванням, у тому числі й тканин яєчників, що руйнує фолікули. Зловживання 

алкоголем та наркотичними засобами також мають токсичну дію щодо фолікулів. Важливе значення 

має харчування жінки та пов’язані з ним зміни. Доведений зв’язок ранньої менопаузи з підвищеним 

чи занадто низьким індексом маси тіла. Проведені спостереження також виявили, що вживання у їжу 

продуктів, що містять вітамін D знижує ризик ранньої менопаузи на 17%, а продуктів, що містять 

кальцій – на 13%. Постійні стреси, малорухливий спосіб життя підвищують ризик ранньої менопаузи. 

Важливими факторами, що викликають передчасну менопаузу є хірургічні операції на матці та 

яєчниках, аборти, приймання цитостатиків та оральних контрацептивів, хіміо та променева терапія, 

донорство яйцеклітин, онкологічні та хронічні захворювання (цукровий діабет, патології 

щитоподібної залози, гіпотоламо-гіпофізарної системи). Сумнівним є зв’язок між вагітністю, грудним 

вигодовуванням та менопаузою. Деякі вчені вважають, що на час вагітності та лактації припиняється 

овуляція, що на деякий час відстрочує настання менопаузи, однак дослідження Гавайського 

університету стверджують, що у 43% жінок, народивших у віці до 20 років почалася рання менопауза. 
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Висновок: Проведений аналіз показує, що здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, помірні 

фізичні навантаження, своєчасне та правильне лікування хронічних захворювань може помітно 

знизити ризик настання передчасної менопаузи. 

 

 

Сергунін І. В.  

ЛИКИ І МАСКИ ЛАЙМ - БОРЕЛІОЗУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко  

наук. керівник – асист. Д. В. Яковенко  

 

Актуальність: Хвороба Лайма (ХЛ) одна з найбільш актуальних проблем сучасної інфекційної 

патології. З огляду на низький рівень проінформованісті серед населення України, пролонговане 

діагностування, та з причини маскуванням даної хвороби, чисельність інфікованих зростає. 

Мета роботи: вдосконалення діагностування рідких та атипових форм ХЛ, з метою своєчасного 

лікування.   

Об’єкт дослідження: група населення, у якої прояви ХЛ мають атиповий перебіг, ураження 

внутрішніх органів та систем.  

Висновки: Хвороба Лайма — група інфекційних, трансмісивних, природно-осередкових 

захворювань, що викликаються borrelia burgdorferi, та передаються іксодовими кліщами. ХЛ 

характеризується схильністю до затяжного та хронічного перебігу.[3] Стадії ХЛ: I. Локалізована; II. 

Дисемінована; III. Персистируюча. Найчастіше зустрічається трансмісивний шлях передачі — через 

укуси кліща, з його слиною, а також з фекаліями кліща. Також аліментарний шлях, що реалізовується 

при споживанні сирого молока (переважно козячого).[1]  

Ознаки ураження серця, найчастіше це атріовентрикулярна блокада (I або II ступеня), 

внутрішньошлуночкові порушення провідності, порушення ритму. В деяких випадках розвивалися 

дифузні ураження серця, включаючи міо- і перикардит, панкардит. Ураження суглобів борреліозної 

етіології коливаються в межах від 2 до 10%.[2] 

Одним з проявів дисемінації B. burgdorferi було ураження печінки, яке отримало назву Лайм-гепатит. 

Ознаки ураження включають помірне збільшення печінки,  зміни функціональних проб, зростання 

рівня АЛТ і АСТ. Пізні ураження нервової системи проявлялися хронічним енцефаломієлітом, 

спастичним парапарезом, атаксією, стертими розладами пам’яті. Спостерігалися полінейропатія з 

корінцевим болями і дистальними парестезіями.[4] 

Таким чином представлені клінічні приклади свідчать про складність діагностичного пошуку. З 

урахуванням поліморфності клінічних проявів Лайм-бореліозу хворі можуть перебувати на лікуванні 

в дерматологічних, ревматологічних, неврологічних, кардіологічних стаціонарах. І якщо при цьому 

етіологічний діагноз залишається невстановленим, необхідно обстежити дані групи хворих на 

борреліозну інфекцію. 
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Сердюк Ю. Д., Труш О. М. 

ПОГЛЯД НА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО НЕУСКЛАДНЕНОГО 

АПЕНДИЦИТУ  

Харківський національний медичний університет  

м. Харків, Україна 

кафедра хірургії №2 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. І. А. Криворучко 

наук. керівник - к. мед. н., асист. В. В. Лєсной 

 

Актуальність: Огляд літератури свідчить про появу успішного досвіду консервативного лікування 

неускладненого гострого апендициту (НГА) [Liu K., 2014; Kirby A. 2015], але згідно наказу МОЗ 

України № 297 від 02.04.2010 безальтернативним методом лікування гострого апендициту (ГА) є 

екстрена апендектомія. 

Мета дослідження: проаналізувати можливості антибіотикотерапії в лікуванні НГА. 

Матеріал та методи: вивчені результати лікування 84 хворих, госпіталізованих в ургентному 

порядку в хірургічне відділення з підозрою на клініку ГА. У 12 (14%) пацієнтів сума балів відповідно 

діагностичній шкалі MANTRELS склала 4-6, виявленні ознаки: біль в правій клубовій ділянці – 12 

(100%) хворих, анорексія – 11 (92%), нудота/блювання – 6 (50%), підвищення температури тіла – 8 

(67%), лейкоцитоз – 7 (58%). Не дивлячись на динамічний нагляд, зберігалась біль в правій клубовій 

ділянці при негативних симптомах Ровзінга, Сітковського, Бартом’є-Міхельсона, Щоткіна-

Блюмберга, ознаки синдрому системної запальної реакції не наростали. За даними ультразвукового 

дослідження органів черевної порожнини: вільної рідини, ригідної порожнистої структури в правій 

клубовій ділянці не виявлено. Суміжними спеціалістами була виключена гостра гінекологічна, 

урологічна, терапевтична патологія. Від запропонованої діагностичної лапароскопії пацієнти в 

письмовій формі відмовились, тому консиліумом було прийнято рішення про продовження 

консервативної терапії з додаванням антибактеріальних препаратів (цефоперазон, орнідазол). 

Результати дослідження. Протягом 8,0±2,5 годин повністю регресував больовий синдром у 10 (83%) 

пацієнтів, через 5,0±1,2 годин у 8 (67%) пацієнтів відзначалась нормалізація температури тіла. В 

контрольному клінічному аналізі крові через 12,0±2,5 годин у всіх хворих був відсутній лейкоцитоз, 

що дозволило через 28,0±4,0 годин від моменту госпіталізації в задовільному стані виписати пацієнтів 

з стаціонару. 

Повторна госпіталізація протягом 12 місяців була потрібна 7 (58,3%) пацієнтам, усі були 

прооперовані. Інтраопераційно виявлено на тлі спайкового процесу у правій клубовій ділянці, 

катаральний (2 хворих), флегмонозний (5 хворих) ГА. 

Висновок. В умовах вітчизняної медицини виникають складнощі в застосуванні сучасних методів 

візуалізації червоподібного відростку (комп’ютерна томографія або ультразвукове дослідження 

черевної порожнини в нічний час для діагностики НГА). На фоні антибактеріальної терапії 

регресувала клініка у 12 пацієнтів, але відзначена висока ймовірність до 58% повторної госпіталізації 

та апендектомії. Не дивлячись на те, що консервативне лікування є безпечним при сумнівній картині 

ГА, але апендектомія залишається золотим стандартом лікування. 
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Актуальність теми. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт (далі ГСЛ) МКБ-10 J04.2, представлений 

у вигляді інфекційно-запального захворювання, яке супроводжується ураженням трахеї і гортані. Є 

небезпечною патологією для дитячого віку, обумовлене ризиком розвитку стенозу гортані, 

необхідністю надання невідкладної допомоги та призначенням раціональної схеми лікування. 

Мета дослідження. Провести аналіз необхідності призначення антибактеріальної терапії у дітей з 

ГСЛ віком від 2 до 6 років, які отримували лікування амбулаторно чи стаціонарно, ґрунтуючись на 

даних загального аналізу крові (далі ЗАК) та тривалості захворювання. 

Матеріал та методи.  Була проведена вибірка з 600 історій розвитку дитини (форма № 112/о) КНП 

«ЦПМСД № 1 КМР», амбулаторії № 5, у котрих за період з січня по грудень 2018 року було 

встановлено ГСЛ амбулаторно та стаціонарно. Проаналізовано дані ЗАК, схеми лікування та терміну 

захворюваності.  

Результати дослідження. Після проведеного аналізу встановлено, що в зазначений термін у  45 дітей 

було встановлено ГСЛ, що складає 7,5% від загальної кількості хворих. Найбільша частка пацієнтів 

за віком склала 4-5 років. Далі діти були розподілені на 2 групи: 1 група – з проведеним ЗАК 26 дітей 

(57,8%), 2 – без проведення ЗАК 19 дітей (42,2%). Серед 1 групи 65% дітей отримували лікування в 

стаціонарі, серед 2 групи 100 % отримували лікування амбулаторно. Також було проведено аналіз 

супутньої патології під час захворювання ГСЛ: 1 група – 9 дітей мали супутню патологію, 2 група – 

супутніх патологій не виявлено. Кількість хворих, яким на початку лікування було призначено 

антибактеріальну терапію склала: 1 група – 17 дітей (65,3%) та 2 група – 9 дітей (47,4%). Далі, 

проаналізувавши дані ЗАК 1 групи отримали такі результати: ЗАК без змін – 9 дітей (5 з них 

отримували антибактеріальні препарати); лімфоцитоз спостерігався у 3 дітей (2 з них отримували 

антибактеріальні препарати); в ЗАК збільшення ШОЕ, лейкоцитоз, нейтрофільоз (переважав 

сегментоядерний) у 14 дітей (10 з них отримували антибактеріальні препарати). Дітям 1 групи в 

призначенні переважали антибактеріальні препарати цефалоспоринового ряду (64,7%), дітям 2 групи 

– азітроміцини (45%). Порівнюючи терміни захворюваності ГСЛ в обох групах визначено, що 

середнім був показник від 5 до 10 днів.  

Висновки. Призначення схеми лікування дітям з ГСЛ повинно бути комплексним. На початку 

рекомендовано спрямувати на усунення невідкладних симптомів, а вже далі, після отримання ЗАК, 

оцінювати необхідність призначення антибактеріальної терапії, так як відомо, що ГСЛ може бути 

різного патогенетичного походження, перебігу та можливих ускладнень у дітей молодшого віку. 

 

 

Склярук Д. О. 
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ВОЛОССЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ДИФУЗНОЇ АЛОПЕЦІЇ 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра дерматології, венерології і медичної косметології 

зав. кафедрою - проф. А. М. Біловол 

наук. керівник - к. мед. н., асист. Є. Г. Татузян 

 

Густе і здорове волосся є ознакою привабливості, молодості, здоров'я і фертильності у дорослих 

людей. Тому випадіння волосся, найчастіше, є причиною психологічного дискомфорту. На жаль, 

випадіння волосся - часта скарга, з якою пацієнти звертаються до лікаря, побоюючись повної втрати 

волосяного покриву. 

Метою нашого дослідження було порівняння методик Рlаtеlet Rich Plаsmа - терапії (PRP - терапія) і 

мезотерапії волосся для виявлення найбільш ефективного засобу при лікуванні дифузної алопеції. 

Нами було обстежено 24 жінки, поділені на 2 групи по 12 чоловік, віком 20-50 років, зі встановленим 

діагнозом дифузна алопеція. 

На початку дослідження провели мікроскопію і фотографування шкіри волосистої частини голови. 

При підготовці до процедури PRP проводився забір крові з ліктьової вени пацієнта в кількості 10 мл 

в спеціалізовану пробірку для плазмотерапіі. Кров центрифугували, для того, щоб витягти збагачену 
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тромбоцитами плазму (PRP). До багатої тромбоцитами плазми, з метою її активації додали розчини 

нуклеотиду (PRP з активатором ДНК) і іонів кальцію. Плазму вводили в волосяну частину голови. 

Курс плазмотерапіі проводився 1 раз на 2 тижні в кількості 6 процедур. 

Друга група пацієнтів проходила курс мезотерапії волосся. У даній процедурі використовувався 

препарат, що містить в собі фінестерід, Д-пантенол, вітамін В6, вітамін Н, азелаїнову кислоту, цинк. 

Препарат вводили в волосяну частину голови. Курс мезотерапії волосся склав 10 процедур, які 

проходили  1 раз на тиждень. 

Результати: після закінчення курсу лікування пацієнти першої і другої груп відзначили значне 

скорочення випадання волосся. 

Через 3 місяці, нами були повторно обстежені 24 пацієнта, які брали участь в нашому дослідженні. У 

порівнянні з вихідним рівнем, пацієнти в першій групи відзначали статистично значуще збільшення 

кількості волосся (середня зміна волосся / см², +46,7, P <0,001). 

Середне абсолютне значення серед пацієнтів у другій групі склали +13,1 за кількістю волосся (P 

<0,009), у порівнянні з вихідним рівнем. Середній відсоток збільшення кількості волосся для цієї 

групи склав 7,2%. 

У порівнянні з пацієнтами другої групи лікування, збільшення кількості волосся було статистично 

значущим, серед пацієнтів першої групи (середня процентна зміна: група 1 29,6%, в порівнянні з 

групою 2 7,2%, Р <0,001). 

Результати дослідження показали, що пацієнти першої і другої групи були задоволені результатом. 

Але згідно з нашим дослідженням, ми відзначили, що у пацієнтів, які використовували PRP-терапію, 

значно збільшився приріст волосся, і покращився стан шкіри голови, в порівнянні з групою, яка 

використала мезотерапию. Що говорить про значну перевагу плазмотерапіі над мезотерапией при 

лікуванні дифузної алопеції. 

Таким чином, ми можемо рекомендувати методи PRP - терапії та мезотерапії волосся з метою 

лікування дифузної алопеції. 

 

 

Скрипник І. О. 
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м. Краматорськ, Україна 
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зав. кафедрою – д. мед. н., проф. В. Г. Центіло 

наук. керівник – асист. В. В. Афоніна 

 

Актуальність. Широко відомими у реставраційній стоматології є компомери. Вони характеризуються 

властивостями фотокомпозитів та склоіономерних цементів та найчастіше застосовуються для 

відновлення пришийкових уражень зубів. 

Мета – клінічна оцінка відновлень зубів з пришийковими ураженнями каріозного та некаріозного 

походження, виконаних з комперного матеріалу. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 35 пацієнтів віком від 25 до 44 років з каріозними та 

некаріозними ураженнями бічних зубів. Обстежені були розподілені на дві групи. До 1 групи увійшли 

17 пацієнтів, у яких з приводу клиноподібних уражень було відновлено за допомогою компомера 23 

зуби. До 2 групи віднесено 18 пацієнтів, яким з використанням компомера було відновлено 25 зубів з 

пришийковими каріозними ураженнями. Клінічний стан відновлень зубів оцінювали за критеріями 

«колірна відповідність», «шорсткість поверхні», «крайове прилягання» та «крайова адаптація» з 

виставленням відповідних оцінок наступного дня після проведення реставрації та у термін 

спостереження 12 місяців. 

Результати дослідження. Наступного дня після проведення реставрації у пацієнтів обох груп стан 

пришийкових відновлень зубів відповідав усім вимогам клінічних критеріїв, тобто усі відновлення 

отримали вищу оцінку «А». 

Через 12 місяців було оглянуто усіх 17 пацієнтів 1 групи, але тільки 21 відновлення (91,3%), 
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тому що 2 відновлення (8,7%) були відсутні. З тих відновлень, що залишилися, 4 відновлення (19,0% ) 

відрізнялися за кольором від твердих тканин відновлених зубів у межах допустимого (оцінка «В»), 8 

реставрацій (31,1%) мали підвищену шорсткість. Крайове забарвлення на межі матеріалу та емалі 

виявили в 7 реставраціях (33,3%), порушення крайового прилягання – в 9 відновленнях (42,3%). 

Загальна кількість ускладнень складала 30. 

У цей самий термін обстежено 18 осіб 2 групи, в яких були збережені усі 25 відновлень 

(100,0%). Встановлено, що різниця компомера та твердих тканин відновлених зубів за кольором у 

межах допустимого, тобто відновлення з оцінкою «В», була визначена у 2 випадках (8,0%), а 

шорсткість поверхні – у 7 (28,0%). Наявність крайового забарвлення виявлена лише у 5 відновленнях 

(20,0%), порушення крайового прилягання компомера до емалі – також у 5 реставраціях (20,0%). 

Загалом, ускладнень було 19. Усі виявлені порушення стану відновлень отримали оцінку «В». 

Висновки. Таким чином, в результаті дослідження встановлена більш висока кількість ускладнень у 

пацієнтів 1 групи, в яких компомер застосовували для відновлення бічних зубів з клиноподібними 

дефектами. У пацієнтів 2 групи з каріозними ураженнями ускладнень було на 36,7% менше. 
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Клінічне різноманіття проявів  захворювань слизової оболонки порожнини рота (СОПР)  у 

дітей  є причиною діагностичних помилок. Враховуючи анатомо-фізіологічні особливості СОПР в 

нормі і при розвитку патологічних процесів, діагностика цих захворювань у дитячому віці досить 

часто є складним процесом. Вона передбачає оцінку анамнестичних, клінічних та лабораторних 

даних, а також диференціальну діагностику з іншими захворюваннями слизової оболонки порожнини 

рота іншої етіології. Діагностичні помилки, а нерідко і їх поєднання, призводять до неадекватного 

лікування захворювань слизової оболонки у дітей.  

Захворювання слизової оболонки порожнини рота широко поширені, особливо у дітей 

раннього дитячого та дошкільного віку. Дані про частоту і характер діагностичних помилок, а також 

аналіз результатів методів лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота у дитячому віці 

в літературі висвітлені недостатньо. 

Мета данного дослідження: аналіз діагностичних помилок і результатів методів лікування 

захворювань слизової оболонки порожнини рота у дитячому віці.  

Матеріал та методи досліджень. Нами було проаналізовано 76 історій хвороби дітей з патологією 

слизової оболонки порожнини рота, спрямованих на консультацію і лікування на кафедру 

стоматології №1. Мета направлення на консультацію - відсутність ефекту від проведеного лікування. 

Розподіл за віком і статтю дітей: до 3 років - 24, від 4 до 7 років - 37, від 7 до 14 - 15; дівчаток - 41, 

хлопчиків - 35. Проведено зіставлення діагнозів лікарських і кафедральних в цілому і по окремим 

нозологічним одиницям.  

Результати досліджень. Проведений аналіз показав, що кафедральний діагноз з діагнозом установи, 

яка направила на консультацію, збігався в 58% випадків. У 32% випадків мало місце розбіжність, а 

10% напрямків були без діагнозу.  

В основному практичні лікарі правильно діагностують такі захворювання, як гострий 

герпетичний стоматит (ГГС), гострий псевдомембранозний стоматит, хронічний рецидивуючий 

афтозний стоматит (ХРАС). Найбільш часта розбіжність діагнозів (56%) має місце при деяких 

клінічних формах алергічних стоматитів (катаральний, катарально-виразковий, виразково-

некротичний), стоматиті Сеттона, постгерпетичної багатоформної ексудативної еритеми, 
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захворюваннях губ, хронічних кандидозах.  Не діагностуються такі захворювання, як хронічний 

рецидивний герпетичний стоматит, герпетична ангіна, стоматит Венсана. Викликають труднощі в 

діагностиці травматичні пошкодження слизової оболонки порожнини рота, обумовлені шкідливими 

звичками, важкі форми ГГС, особливо у дітей з обтяженим алергологічним анамнезом.  

В цілому причини діагностичних помилок наступні: неповноцінний збір анамнезу життя 

дитини; недооцінка загального стану дитини та її конституції; недостатні знання клінічних проявів 

захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей в залежності від віку; неправильна 

інтерпретація даних лабораторної діагностики або відсутність результатів додаткових досліджень і 

консультацій інших фахівців. 

Аналіз методів лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей показав, що 

в переважній більшості випадків має місце тільки місцеве лікування. Акцент в 86% випадків робиться 

тільки на симптоматичне лікування, не вноситься коригування в загальну терапію захворювання з 

урахуванням загального стану дитини та її конституції. В 54% випадків призначаються антигістамінні 

препарати першого покоління (супрастин, тавегіл та ін., які мають багато побічних ефектів), а в інших 

випадках призначаються дуже малі дози, що не відповідають віку дитини або не призначаються 

зовсім. Рідко (12%) призначаються засоби, що нормалізують місцеву і загальну імунну відповідь.  

Помилки і тактичні прорахунки практикуючих лікарів в місцевому лікуванні СОПР у дітей: 

груба обробка СОПР без застосування знеболюючих препаратів при огляді та обробці в поліклініці 

або вдома, без урахування вікових особливостей будови слизової оболонки, що призводить до 

розповзання і поглиблення елементів ураження і, тим самим, до погіршення стану дитини та 

збільшення термінів лікування; неправильний вибір препаратів для місцевого лікування 

(використовуються одночасно 3-4 препарату односпрямованої дії, зокрема, протизапальної, 

наприклад, Гівалекс, хлорфіліпт і ін.).  

Таким чином, діагностичні та тактичні помилки в лікуванні сприяють погіршенню загального 

стану дитини. Ефективне підвищення якості життя дітей з захворюваннями слизової оболонки 

порожнини рота можливо лише при широкому постійному аналізі помилок і невдач в діагностиці та 

лікуванні даної патології. 

 

 

Сокрут М. В. 

КОРЕКЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ У ХВОРИХ ПІСЛЯ 

ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННИХ ТА КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ 

Донецький національний медичний університет 

Науково-дослідницький інститут травматології та ортопедії ДНМУ 

м. Лиман, Україна 

наук. керівник, зав. каф. травматології та ортопедії ДНМУ - проф. Ф. В. Климовицький 

 

Актуальність. Гонококсартроз  є одним з найбільш частих захворювань ортопедичного профілю і 

зазвичай супроводжується мікроелементозом, що в післяопераційному періоді визначає 

«виживаність» трансплантатів протезів, подальший перебіг гонококсартрозу та  визиває порушення 

гомекінезу. Після едопротезування колінних та кульшових суглобів в організмі пацієнтів змінюється 

вміст таких металів, як Co, Cr, Ti, що є прогнозонегативним у відношенні до подальшого розвитку 

остеопорозу, формуванню асептичного некрозу, що потребує визначення та корекції складу 

мікроелементів у даної категорії хворих.  

Мета дослідження — визначити зміни в крові й волоссі хворих на гонококсартроз рівня металів, що 

входять до складу ендопротезів суглобів (Al, Co, Cr, Fe, Mo, Ni, Ti, V),  до та після ендопротезування, 

оцінити клініко-патогенетичну значущість ендогенних та екзогенних мікроелементів при різних 

варіантах перебігу захворювання, розробити підходи до корекції мікроелементозу.   

Матеріал і методи. Обстежено 87 хворих на гонококсартроз (з них 45% чоловіків і 55% жінок із 

середнім віком 53 роки). І, ІІ і ІІІ стадії хвороби відповідно встановлено у 28%, 41% і 31% 

спостережень, поліартроз мав місце в 53%, остеохондроз хребта — у 92%, спондилоартроз 

дуговідросчатих зчленувань — у 71%, клінічно маніфестний синовіт — у 67%. Для дослідження 
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показників металів в організмі використовували атомно-абсорбційний спектрометр «SolAAr-Mk2- 

MOZe» з електрографітовим атомізатором (Велика Британія). Оцінка антропогенного 

мікроелементного забруднення rрунту металами виконана санітарно-гігієнічними станціями і 

регіональними відділеннями Державних комітетів з гідрометеорології, контролю природного 

середовища й екологічної безпеки.  

Результати. Гонококсартроз супроводжується  достовірним підвищенням в сироватці крові рівнів Ti 

і V, а у волоссі — Al, Fe та Ti при зменшенні в першому об'єкті дослідження Fe, а в другому — Co, Cr 

й Mo, причому значна тяжкість уражень кульшових суглобів проходить з більш високими 

показниками в крові Ti і V, у волоссі — Ti на тлі пригноблення вмісту Сr. Показники корелюють між 

собою, залежать від ступеня тяжкості захворювання, впливають на виразність дегенеративно-

запальних змін суглобів. Co, Ti та V впливають на формування епіфізарного остеопорозу, 

лігаментозу, трабекулярного набряку стегнової кістки й надколінку, на ушкодження передньої 

хрестоподібної зв'язки. Якщо до операції эндопротезування колінних і тазостегнових суглобів в крові 

хворих на ГКА спостерігалося підвищення на ½ від значень у здорових людей концентрації Со і на ¼ 

Ті, то через 2-3 місяці після імплантації штучного зчленування вже констатовано достовірне 

збільшення на 89% Co, на 75%  Cr, на 44% Mo, на 49% Ni і на 45% Ti (концентрації Со і Cr збільшились 

відповідно на 23% і 40% в порівнянні з початковими значеннями), що мало кореляційні зв'язки з 

параметрами металів у волоссі і з рівнем їх в грунті регіонів проживання хворих, залежало від 

клінічного перебігу захворювання.  

Висновки. Перебіг гонококсарторозу  супроводжується зміною рівнів металів у волоссі (Al, Co, Cr,Fe, 

Mo, Ti), що  містяться в ендопротезах колінних та кульшових суглобів. Це залежить від клінічного 

перебігу захворювання, визначає патогенетичні побудови артикулярних дегенеративно- запальних 

уражень і диктує необхідність дослідження стану мікроелементозу в організмі хворих в процесі 

динамічного спостереження до та після ендопротезування суглобів і потребує подальшої корекції 

вмісту мікроелементів.  Корекцію елементозів у хворих  до та після ендопротезування  необхідно 

проводити  відбором ендопротезу з урахуванням вмісту в ньому металів та за допомогою  

адаптаційоної гомеостатичної  дієти, що корегує елементоз. 
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Актуальність. Шкідливі звички серед підлітків є проблемою, як загалом у світі, так і в Україні 

зокрема, бо по показнику підліткового алкоголізму Україна займає перше місце у Європі, а серед 

інших пагубних звичок підлітків, одне в перших місць у світі. 

Мета дослідження. Визначення вікової групи ризику серед підлітків, щодо пагубних звичок, та 

визначення найпоширеніших чинників, які впливають на психологію підлітків відносно паління, 

вживання алкоголю, токсичних та наркотичних речовин. 

Матеріал і методи дослідження. Для написанні даної праці було задіяно 167 школярів з 6, 7, 8, 9 та 

10 класів м. Краматорська, з якими проводилося анонімне анкетування. 

Результати досліджень. Загалом серед школярів з 6, 7, 8, 9, 10 класів: палять – 14.4%, вживають 

слабоалкогольні напої не менше 2 разів на тиждень – 26.4%, декілька разів вживали токсичні чи 

наркотичні речовини – 6%, а також тих кому постійно пропонують спробувати токсичні або 

наркотичні речовини – 16.8%. 
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Зміна кількості підлітків з 6 по 10 клас, що до паління виглядає наступним: 1,85%, 15,78%, 11,5%, 

32,4% та 16, 66%, що до вживання слабоалкогольних напоїв не менше 2 разів на тиждень – 9,25%, 

18,41%, 14%, 45,9%, та 91,63%, що до неоднократного вживання токсичних або наркотичних речовин 

– 1,85%, 0%, 7%, 16,2% та 8,33%, а також тих кому постійно пропонують спробувати токсичні або 

наркотичні речовини – 5,55%, 7,89%, 21%, 27% та 49,98% 

Серед батьків підлітків 6 класу палять 72,5%, 7 класу – 57,86%, 8 класу – 42,35%, 9 класу – 53,83%, 

10 класу – 58,31%. 

Найпоширенішими причинам паління, та вживання алкогольних напоїв серед підлітків є: «за 

компанію, щоб не бути білою вороною» - 33,97%, спроба здаватися дорослішим – 24,51% та щоб «не 

відставати від моди» - 22,36%. 

Висновки. Підлітки 9 класу являються групою ризику, щодо паління, та вживання токсичних і 

наркотичних речовин, а 10 класу - щодо вживання алкоголю, а також постійних пропозицій вжити 

наркотики. Паління батьків ніяк не впливає на відсоток паління серед підлітків, а найпоширенішими 

причинами, що приводять до пагубних звичок серед підлітків є: не бажання бути «білою вороною», 

спроба здаватися дорослішим та відповідність «модним» тенденціям. 
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Захворювання вуха в 87% випадків супроводжується порушенням слуху. В 10% дана патологія 

призводить до інвалідизації. У зв’язку з цим виникає необхідність проведення своєчасної діагностики 

порушень слуху, що впливає на ефективність лікування. На даний час існують суб’єктивні та 

об’єктивні методи функціонального дослідження слуху. Їх основною метою є виявити місце ураження 

слухового аналізатора та визначити можливості відновлення слуху [1]. 

До методів суб’єктивного дослідження належить тональна, мовна аудіометрія, дискримінація. 

Аудіометрія дозволяє вимірювати ступінь зниження слуху  за допомогою спеціального приладу – 

аудіометра, яким можна створювати чисті тони різної частоти і інтенсивності [2]. 

До методів об’єктивного дослідження слухової функції належить імпедансна аудіометрія, 

тімпанометрія для оцінки стану середнього вуха, акустична рефлексометрія, реєстрація різних класів 

отоакустичної емісії (ОАЕ), реєстрація коротко латентних слухових викликаних (КСВП) і 

стаціонарних потенціалів (ASSR) [5]. На відміну від суб’єктивних методів, отримані результати при 

об’єктивних методах не спираються на відповіді досліджуваного пацієнта. 

Імпедансометрія ґрунтується на реєстрації звукових подразнень (стимулів) посланих до 

барабанної перетинки і відбитих від неї.  

Тімпанометрія використовується з метою виключення патології середнього вуха. 

Акустична рефлексометрія дозволяє побічно судити про рівень слуху, так як при наявності 

приглухуватості пороги рефлексу збільшуються з подальшим зникненням. 

ОАЕ застосовується в якості скринінгового методу, легко здійснюється та займає не більше 15 

хв. Відносним недоліком методів реєстрації різних класів слухових викликаних потенціалів є їх 

залежність від стану зовнішнього і середнього вуха. При цьому передбачається попереднє очищення 

слухового проходу від сірки і епідермісу; методи також малоінформативні при наявності патології 

середнього вуха (гострий середній і ексудативний отит) [3, 4].  

КСВП відображають стан слухових стовбурових ядер різного рівня і стан слухового нерва. 

Метод використовується як для поглибленого аудіологічного обстеження, так і в якості скринінгу. 

ASSR дозволяють будувати «об'єктивну аудіограму».  
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Таким чином, сукупна оцінка всіх перерахованих методів дозволяє встановити правильний 

діагноз та визначити оптимальний спосіб лікування хворого з порушенням слуху. 
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Актуальність. До системних васкулітів, асоційованих з антинейтрофільними цитоплазматичними 

антитілами (ANCA-CB) відносять мікроскопічний поліангіїт (МПА), гранулематоз з поліангіїтом 

Вегенера (ГПА) і еозинофільний гранулематозний васкуліт Черджа-Стросс (ЕПА). Поширеність цих 

захворювань щорічно підвищується і нині становить 2-3 випадки на 10 тис. населення, а ураження 

легенів є однією з основних ознак ANCA-CB.  

Мета дослідження. Визначити експериментально роль забруднення повітри кснобіотиками у 

розвитку пневмопатії при МПА, ГПА та ЕПА.  

Матеріал та методи. Експеримент проведений на 71 самці білих беспородних щурів. Тварини були 

розподілені на дві групи - 20 (28,2%) інтактних особин (контрольна) і 51 (71,8%) з моделюванням 

ANCA-CB. Щурів експериментальної групи було розподілено ще на дві групи – порівняння (24 

(47,1%) тварин) і основну групу (27 (52,9%) тварин). 1-а (основна) група тварин перебувала щодня 

протягом 5 годин в несприятливій атмосферної середовищі, 2-у групу (порівняння) склали тварини з 

моделлю захворювання, яких утримували в звичайних екологічних умовах, а 3-ю (контрольну) групу 

склали 20 інтактних щурів, яких поміщали в середу з високим вмістом в повітрі ксенобіотиків, як і 

представників 1-ї групи. Тварини основної та контрольної (1-й і 3-й) груп вдихали повітря з 

концентрацією 0,6 л/м3 1% розчину аміаку, 1,3 л/м3 50% розчину бензолу в бензині і 2,5 л/м3 31% 

розчину формаліну. Через 2 тижні від початку моделювання патологічного процесу тварин виводили 

з експерименту. Проводили гістологічне дослідження легенів. Вивчали реологічні властивості 

гомогенату, виготовлено з легенів. Проводили статистичну обробку результатів дослідження. 

Результати та обговорення. Як свідчать результати виконаного аналізу Макнемара -Фішера, у щурів 

з ANCA-CB, які перебувають в екологічно несприятливих умовах повітря, відносно групи порівняння, 

виявлено достовірно більша (в 2,5 рази) частота наявності альвеолярних макрофагів, на 70% 

тканинних макрофагів в альвеолах, на 59% перибронхіальної клітинної інфільтрації, на 44% 

периваскулярної, на 42% частота альвеолярного склерозу, на 41% перибронхіального, на 20% 

периваскулярного. 1-а і 2-я групи щурів відрізнялися між собою достовірно більшим (на 78%) 

показником перибронхиальной клітинної інфільтрації, на 54% проліферації судинного ендотелію і на 

28% периваскулярного склерозу.  

Висновки. Наявність у повітрі, що вдихається ксенобіотиків у тварин з експериментальним ANCA-

CB достовірно негативно впливає на тяжкість перебігу пневмопатії, яка супроводжується 

пригніченням синтезу легеневого сурфактанту, підвищенням частоти інфільтрації макрофагами 

просвіту альвеол, посиленням перибронхиальної та периваскулярної інфільтрації, склерозу альвеол. 

Вищенаведене вказує на необхідність подальшого дослідження зв’язку пневмопатії при ANCA-CB з 
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екологією місць проживання хворих та проведення окремих епідеміологічних та медико-соціальних 

заходів у таких регіонах. 

 

 

Сьомова Г. А. 

ОЖИРІННЯ ВАГІТНИХ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ  

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою –  д. мед. н., професор В. М. Астахов 

наук. керівник – асист. Є. О. Шевченко 

 

Актуальність. Серед працездатного населення України ожиріння виявляють майже в 30% випадків, 

а надмірну масу тіла має кожний четвертий мешканець. Характерні для сучасного суспільства 

малорухомий спосіб життя, нераціональне харчування, постійні психологічні стреси призводять до 

зростання частоти ожиріння серед осіб будь-якого віку, особливо молоді. Сьогодні ожиріння у жінок 

старше 20 років у популяції досягає 35%, а у віці 30-39 років воно збільшується удвічі. Порушення 

менструального циклу, первинне або вторинне безпліддя, невиношування вагітності, розвиток 

гіпертрофії плода, гестозів, ускладнення у пологах і післяпологовому періоді, висока частота 

репродуктивних втрат – це неповний перелік порушень репродуктивного здоров'я у жінок з 

ожирінням. 

Мета роботи. Оцінити характер і частоту акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 

ожирінням 

Матеріал та методи. Проведено аналіз міжнародної та вітчизняної наукової літератури з проблеми 

ожиріння і вагітності.  

Результати. Було проаналізовано перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду у 100 жінок з 

ожирінням (ІМТ>30 кг/м²). Групу порівняння склали 100 жінок без ожиріння. 

Аналіз перебігу вагітності у жінок з ожирінням в І триместрі виявив високу частоту загрози 

переривання вагітності – 25% проти 10%, в групі вагітних з нормальною масою тіла. Найчастішими 

ускладненнями у другому триместрі вагітності були: гіпертензія вагітних, яка зустрічалась у 22 % 

жінок з ожирінням; прееклампсія, яка спостерігалась у жінок з ІМТ>30 у 4 рази частіше, ніж з ІМТ<25. 

В ІІІ триместрі вагітності відсоток жінок з прееклампсією подвоювався з кожними 5–7 кг/м² ІМТ. 

Встановлена відсоткова залежність передчасних та запізнілих пологів від ІМТ, які зустрічались в 2 

рази частіше у жінок з ожирінням. Відсоток кесарського розтину підвищувався із збільшенням ІМТ і, 

відповідно, становив 22 % у жінок з ожирінням проти 8% – без нього. Найчастіше показаннями до 

кесарського розтину були: первинна (5%) та вторинна (7%) слабкість пологової діяльності, дистрес 

плода (7%), прееклампсія важкого ступеня (7%) у порівнянні з показниками в групі вагітних без 

ожиріння (відповідно, 2%, 2%, 3%, 0%). 

Висновки. У результаті аналізу релевантних проблемі літературних джерел з’ясовано, що 

прегравідарна надмірна вага є найбільш поширеним фактором високого ризику під час вагітності. 

Патофізіологічні зміни при ожирінні створюють умови для акушерських та перинатальних 

ускладнень, найвагомішими з яких є гестаційний цукровий діабет, прееклампсія, патологічний 

перебіг пологів, підвищена частота оперативного розродження, дистрес плода, мертвонародження, 

тромбоемболія, гемодинамічні та дихальні розлади при анестезіологічному забезпеченні.  

 

 

Татьянченко Ю. С., Овчарова Ю. В. 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПВА-ТАМПОНІВ «МЕРОЦЕЛЬ» ПРИ НОСОВИХ 

КРОВОТЕЧАХ 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 
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кафедра оториноларингології 

в. о. зав. кафедрою - к. мед. н., доц. М. І. Ященко 

наук. керівник - к. мед. н., доц. М. І. Ященко 

 

Актуальність: За даними літератури, кількість пацієнтів з носовими кровотечами складає 14.5 – 

20.5% від усіх хворих. Традиційна марлева тампонада порожнини носа не завжди відповідає 

очікуваним результатам, що пов’язано з больовим відчуттям, травматизацією слизової оболонки носа, 

розвитком алергічної реакції на місцеві анестетики, які застосовують при проведенні процедур, 

рецидив кровотечі при видаленні тампонів. Одним з сучасних  методів  зупинки носових кровотеч  є 

використання ПВА-тампонів «Мероцель». 

Мета: Порівняти та оцінити ефективність використання марлевої тампонади та ПВА-тампонів при 

носових кровотечах за загальновизнаними критеріями: Можливість використання без спеціальної 

підготовки, відсутність больових відчуттів, легкість встановлення та видалення, можливість не 

використовувати місцеву  аплікаційну анестезію, збереження носового дихання та нюху, зупинка 

кровотечі до 2 хвилин. 

Матеріал і методи дослідження: Нами  вивчено 60 анкет та історій хвороб пацієнтів, що знаходились 

на стаціонарному лікуванні на базі ЛОР-відділення ОКЛ м. Харкова з приводу гострої травми носа, 

хронічного атрофічного риніту, ускладнених носовою кровотечею. В залежності від виду 

проведенного лікування всі пацієнти були розділені на 2 клінічні групи. 1 група -30 осіб, яким 

зупиняли кровотечу за допомогою традиційного методу передньої або задньої тампонади. 2 група-30 

осіб,яким було застосовано тампони «Мероцель».  Усім учасникам дослідження було запропоновано 

оцінити якість перебігу післяопераційного періоду за допомогою відповіді на питання розробленої 

нами анкети. Вона містила в собі 3 питання і кожна відповідь оцінювалась за 3-бальною шкалою. Далі 

учасникам потрібно було поставити бали за шкалою від 1 до 3. 1б – повна відсутність болю, 2б – 

незначний дискомфорт та больові відчуття, 3б-максимальний рівень дискомфорту та болю. 

Результати:За результатами анкетування 1 група пацієнтів  поставила 83 бала із 90 можливих: 23 

пацієнта поставили 3б, 7-2б. 2 група оцінила методику ПВА-тампонів в 35 балів: 25 пацієнтів -1б,5-

2б. 

Висновки: Таким чином, результати проведених нами досліджень свідчать про  позитивний 

результат застосування ПВА-тампонів «Мероцель» при носових кровотечах, що обумовлено меншою 

травматизацією слизової оболонки порожнини носа, дозволяють виключити використання місцевих 

анестетиків,швидкістю виконання даної процедури, відсутністю негативних суб’єктивних відчуттів у 

пацієнтів,що може викликати тампонада носа. 

 

 

Тимошина О. В, Шарунова М. В. 

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ М. МАРІУПОЛЯ НА ЧАСТОТУ ТА ПЕРЕБІГ 

АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ ТА ОБСТУКТИВНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ. 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - к. мед. н., асист. А. А. Конюшевська 

 

Актуальність. У зв’язку із стабільною роботою більшості великих підприємств, місто Маріуполь 

постійно стикається з екологічними проблемами. З 2004 року Маріуполь займає перше місто за 

обсягами забруднення атмосфери від стаціонарних джерел забруднення України і Європи. Останнім 

часом спостерігається значне зростання алергічних захворювань у дітей. Це пов'язано, в першу чергу, 

з різким погіршенням екології, зі збільшенням числа використовуваних засобів побутової хімії,а 

також всіляких харчових добавок і барвників. Велику роль відіграє також застосування 

найрізноманітніших лікарських препаратів. Крім того, збільшення захворюваності інфекційними 
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хворобами сильно підриває імунітет дітей, що також призводить до появи різного виду алергічних 

реакцій.  

Мета дослідження. Вивчити вплив навколишнього середовища на стан здоров'я дітей в 

несприятливих екологічних умовах  м.Маріуполя. 

Матеріал та методи дослідження. Результати дослідження. На базі міської лікарні №9 МСЧ ДМФ, 

дитячого пульмонологічного відділення було проведено дослідження 50 дітей з обструктивним 

синдромом. Виявлено збільшення рівня загального Ig E у 30% дітей, еозинофілія була у 35% дітей з 

обструктивним синдромом. Діти проходили обстеження на наявність  гельмінтів, ПЦР (букальний 

зішкріб) на Chlamidia рneumoniaе та Mycoplasma рneumoniaе. Вивчались пилкові алергени. Більшість 

хворих мешкають у екологічно забруднених районах міста. Крім того спостерігаються часті випадки 

сімейних захворювань, тобто корінні мешканці цих районів цілими сім’ями хворіють на різноманітні 

алергічні захворювання, зокрема на ті, що протікають з обструктивним синдромом.  

Разом з тим на базі КЗ «МТМО здоров’я дитини та жінки» педіатричного відділення №1 проходило 

спостереження 30 дітей з атопічним дерматитом. Під час проведення лабораторних досліджень 

виявлено еозинофілію у 50% дітей, збільшення рівня загального Ig E у 30% дітей. У більшості 

пацієнтів (90%) спостерігались явища дизбіозу кишечника. Також проводилось обстеження на 

харчові алергени (Ig E). Усі діти обстежени на наявність  гельмінтів. 

В 50% випадках мало місце покращення стану шкіри, відсутність обструктивного синдрома при зміні 

місця проживання або тимчасового відпочинку в чистих екологічних умовах. Вплив довкілля на 

здоров'я людей, а особливо дітей однозначно доведений. Алергія відноситься до тих рідкісних 

захворювань, причиною якої є саме чинники довкілля. Реакція на алергени є не лише причиною 

виникнення захворювання, але від неї залежить перебіг хвороби і ступінь тяжкості клінічної 

симптоматики захворювання.  

Висновок. Нажаль, на сьогоднішній день статистика стосовно алергічних захворювань дітей 

м.Маріуполя невтішна. Кожного дня зростає чисельність та кількість важких випадків різноманітних 

алергічних нозологічних форм. 

 

 

Тіщенко Д. В. 

ОСОБЛИВОСТІ АНАМНЕЗУ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ВНУТРІШНЬОУТРОБНИМИ 

ІНФЕКЦІЯМИ. 
Донецький національний медичний університет 

м. Лиман Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій. 

зав. кафедри – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник- асист. О. О. Мельник 

 

Мета дослідження: Вивчити анамнез і проаналізувати особливості перебігу внутрішньоутробних 

інфекцій у новонароджених. 

Матеріал та методи дослідження.  Проведено аналіз даних історій хвороб 15 дітей у віці від 3 діб  

до 1 місяця. Ознайомились з антенатальним  та перинатальним  анамнезом, з даними соматичного  та 

неврологічного статусу , з лабораторним дослідженням крові та сечі , включаючи ПЛР та ІФА, 

інструментальними методами (УЗД органів черевної порожнини та нирок, нейросонографія, УЗД 

серця). 

Результати. Серед обстежених дітей були діти з цитомегаловірусом (8 дітей), з герпетичною 

інфекцією (5 дітей) та з токсоплазмозом (2 дітей) . Обтяжений акушерський  анамнез був у 100% 

випадків. 5 дітей народилися в тяжкій асфіксії, потребуючий реанімаційних заходів . 7 обстежених 

дітей народилися передчасно. Усі новонароджені мали низьку масу тіла. Клінічно у всіх дітей 

спостерігали млявість, іктеричний та неврологічний синдроми. Рідше зустрічались  геморагічний 

синдром, екзантема у вигляді везикульозної  висипки, зригування, здуття живота, діарея. У 

неврологічній симптоматиці домінував синдром церебрального пригнічення, рідше синдром рухових 
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розладів та гіпертензіонно-гідроцефальний. Анемія констатована у сімох дітей, тромбоцитопенія у 

трьох дітей з  цитомегаловірусною інфекцією. 

Висновки. Всі обстежені новонароджені з внутрішньоутробною інфекцією мають несприятливий  

преморбідний  фон: ускладнений перебіг вагітності та пологів, перинатальний період, гіпоксично - 

ішемічні ураження центральної нервової системи. Діагноз внутрішньоутробної вірусної інфекції 

може бути підтверджено тільки на основі використання лабораторних методів у порівнянні з 

клінічними даними ,аналізом акушерсько- гінекологічного анамнезу. 
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Актуальність: Анемія передчасно народжених (ПН) - це патологічний стан, ознаками якого є 

зниження гемоглобіну, еритроцитів та гематокриту у перші 3 місяці життя. Усі ПН входять до групи 

ризику виникнення анемії. Головними чинниками вважають низьку продукцію еритропоетину, 

скорочення терміну життя еритроцитів та затримку переходу синтезу з фетального гемоглобіну у 

дорослий. Нерідко лікування анемії ПН потребує використання гемотранфузій (ГТ). 

Мета дослідження. Оцінити ефективність раннього і пізнього початку введення епоетину бета (Еβ) 

для запобігання застосування ГТ з метою корекції анемії недоношених. 

Матеріал та методи: Ретроспективно проаналізовано методом суцільної вибірки 75 історій хвороб 

дітей з гестаційним віком 26 – 33 тижні, які перебували на лікуванні у ВПН КМУ «ДТМО» у 2018 р. 

Всі отримували лікування Еβ в дозі 250 МО/кг 3 рази / тиждень з супутньою терапією препаратами 

заліза. Хворі розділені на 2 групи: Ⅰ - введення Еβ до 8 діб (9 осіб, 12%), Ⅱ – введення Еβ після 8 діб 

(66 осіб, 88%). Статистичні розрахунки проведені з використанням програми Statgraphics centurion, 

trial version. Відмінності вважали статистично значущими при p <0,05. 

Результати. При обробці інформації виявлено, що в даних групах середні рівні гемоглобіну (Ⅰ: 

202±18,1 г/л; Ⅱ: 206,3±30 г/л відповідно), еритроцитів (Ⅰ: 5,34±0,5*1012/л; Ⅱ: 6,38±6,7*1012/л) при 

народженні, середнй рівень гемоглобіну (Ⅰ-116,86±10,9 г/л; Ⅱ-113,1±15,5 г/л), еритроцитів (Ⅰ-3,64± 

0,3*1012/л; Ⅱ-3,7±0,5*1012/л) після закінчення терапії діти не мали суттєвих відмінностей. При цьому, 

спостерігався вищий рівень гемоглобіну (Ⅰ-163,4±17,6 г/л; Ⅱ-123,2±25,3 г/л, p=0,00017), еритроцитів 

(Ⅰ-4,32±0,7*1012/л; Ⅱ-3,45±0,8 *1012/л) на початку терапії у дітей з раннім введенням Еβ. Було 

проаналізовано кількість ГТ в обох групах, а також загальна кількість ГТ (з урахуванням трансфузий 

до та після терапії). При ранньому введенні Еβ кількість ГТ після початку терапії склало 0 (0%), а при 

пізньому – 21 (32%). Дані є статично значущими (p = 0,042). Загальна кількість ГТ в першій групі 

склало 2, а в другій -36 (p=0,057). Таким чином, при ранньому введенні Еβ спостерігається тенденція 

до зменшення загальної кількості ГТ.  

Висновки. Ранній початок (до 8 діб) терапії Еβ достовірно знижує кількість ГТ в порівнянні з пізнім. 
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Актуальність. Остеопороз (ОП) асоціюється з настанням менопаузи (природної або хірургічної). За 

оцінкою експертів ВООЗ, за частотою розвитку ОП поступається лише захворюванням серцево-

судинної системи, онкологічній патології та цукровому діабету. Після 50 років розвиток остеопорозу, 

визначеного за результатами денситометричного дослідження, яке проводиться відповідно до 

критеріїв ВООЗ, визначається у 30-33%.  

Мета. Розглянути сучасні погляди розвитку, діагностики та лікування остеопорозу.  

Матеріал і методи. Аналіз спеціалізованої медичної літератури. 

Результати. Остеопороз (ОП) є проявом метаболічної остеопатії, яка характеризується зниженням 

мінеральної щільності кісток, порушенням їх мікроархітектоніки, що призводить до погіршення 

міцності кісток та високого ризику переломів. ОП супроводжується  процесами кісткової резорбції. 

Якість кісткової тканини погіршується внаслідок появи великої кількості мікротріщин, 

мікропереломів, що не визначаються при денситометрії. Але, єдиним критерієм, який дає підставу 

ставити діагноз «остеопороз» - є мінеральна щільність кісткової тканини. За сучасними критеріями 

ВООЗ необхідно визначати міцність кісткової тканини із урахуванням таких факторів ризику: 

переломи після 50 років, перелом проксимального відділу стегнової кістки в сімейному анамнезі, 

ревматоїдний артрит, вживання алкоголю, паління, зниження кісткової маси тіла. Для діагностики ОП 

в постменопаузі необхідно оцінити фактори ризику ОП; виявити пацієнтів, які потребують 

проведення остеоденситометріі; визначити мінеральну щільність кісток поперекового відділу хребта 

і проксимального відділу стегна, використовуючи метод рентгенівської абсорбціометрії; провести  

рентгенографію грудного і поперекового відділів хребта з наступним морфометричним аналізом для 

виявлення можливих остеопоротичних переломів хребців; оцінити рівень кісткового метаболізму з 

метою визначення об’єму кісткового ремоделювання та антирезорбтивної терапії. Основними 

завданнями терапії ОП є підвищення міцності кісток, збільшення або стабілізація мінеральної 

щільності кісток. Показаннями для фармакотерапії ОП є наявність остеопоротичних переломів 

хребта; значення мінеральної щільності кісток, відповідні ОП, а саме Т-критерій ≤-2,5, T-критерій від 

-2,0 до -2,5 при наявності одного з факторів ризику. Вибір антиостеопоротичних препаратів базується 

на доведеній ефективності таких в запобіганні нових переломів протягом 3-5 років. До таких 

препаратів належать: бісфосфонати, препарати для замісної гормональної терапії, селективні 

модулятори естрогенних рецепторів, кальцитонін. 

Висновки. Для зниження частоти остеопорозу, який є проявом метаболічної остеопатії, необхідно 

своєчасно виявляти фактори його ризику, застосовувати сучасні методи діагностики і 

антирезорбтивну терапію. 
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Серповидно-клітинна анемія (СКА) характеризується важким перебігом з розвитком хронічної 

гемолітичної анемії і вазооклюзивних кризів, обумовлених тромбозом дрібних судин в різних 

органах. Це спадкова хвороба людини, при якій червоні кров'яні клітини (еритроцити), віддаючи свій 

кисень, приймають подовжену форму, що нагадує півмісяць або серп. У нормі еритроцити, віддаючи 

кисень, змінюють тільки колір - яскраво-червоний на синюватий, але зберігають свою звичайну 

округлу форму. При цьому захворюванні клітини змінюють не тільки колір, а й форму. Безпосередня 

причина цього - зміна хімічної структури гемоглобіну, основного компонента еритроцитів. Якщо 

замінити в гемоглобіні всього одну амінокислоту, то виходить мутантний білок буде агрегувати, 

злипатися в еритроцитах. І якщо обидва гена в клітині мутантних, то еритроцит придбає вигнуту 

форму, схожу на місячний місяць. Функціонує мутантний гемоглобін погано: у людини з'являються 
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ознаки кисневої недостатності. Однак такі мутації в гені гемоглобіну присутні майже у 40% населення 

екваторіальної Африки, і це не випадково: «анемічні» еритроцити захищають організм від малярії. 

Однак ця зміна (заміна всього лише однієї амінокислоти в складі білкової частини молекули) 

призводить до того, що утворюється у хворих гемоглобін (гемоглобін S), віддаючи приєднаний 

кисень, стає менше розчинним, ніж нормальний гемоглобін (гемоглобін A), і перетворюється в 

щільний, напівтвердий гель, що і викликає деформацію еритроцитів. Синтез аномального гемоглобіну 

в загальному випадку називають гемоглобінопатії. 

Клінічна картина. СКА клінічно характеризується симптомами, викликаними, з одного боку, 

тромбозом судин різних органів серпоподібними еритроцитами, а з іншого - гемолітична анемія. 

Ступінь тяжкості анемії залежить від концентрації HbS в еритроциті: чим вона більше, тим яскравіше 

і важче симптоматика. Крім того, в еритроцитах можуть бути присутні й інші патологічні 

гемоглобіни: HbF, HbD, НЬС і ін. Іноді серповидно-клітинна анемія поєднується з таласемією, при 

цьому клінічні прояви можуть зменшуватися або, навпаки, наростати. 

Прогноз. Тривалість життя гомозиготних пацієнтів стабільно перевищує> 50 років. Поширеними 

причинами смерті є гострий торакальний синдром, інтеркурентних інфекції, легенева тромбоемболія, 

інфаркти життєво важливих органів, ниркова недостатність. 
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Актуальність. На сьогоднішній день частота передчасних пологів у різних регіонах України 

становить від 3,0 до 12,5 %, що співпадає з такою у інших країнах світу. Вагомою причиною 

виникнення передчасних пологів є передчасний розрив плодових оболонок (ПРПО). Наразі 

спостерігається тенденція до збільшення  частоти ПРПО у структурі передчасних пологів. ПРПО 

сприяє інфікуванню матері  і плода, у зв'язку з чим виникають гнійно-септичні та інші ускладнень в 

перинатальному періоді. 

Мета дослідження. Проаналізувати причини та наслідки передчасного розриву плодових оболонок 

для матері та плода і розробити рекомендації щодо їх профілактики та лікування. 

Матеріал та методи. Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури. 

Результати. Етіологія ПРПО різноманітна, а саме: вроджені та набуті форми дефіциту колагену, 

дефіцит міді, що є кофактором матриксних металопротеїназ, які беруть участь у синтезі колагену, 

наявність інфекційного процесу. При останньому, причиною ПРПО є оксидантний стрес, який 

виникає внаслідок підвищеної продукції кисневих радикалів нейтрофілами та макрофагами. Це 

викликає локальну дегенерацію колагену і, як наслідок, ПРПО. Висхідне інфікування навколоплідних 

оболонок та їх мікробна інвазія складає 37,9 – 58,5% протягом першої доби безводного періоду. Серед 

інфекційних агентів найбільш часто висівають Еscherichia сoli, Klebsiella, Proteus Mirabilis, 

Staphilоcoccus aureus, Streptococcus faecalis, Streptococcus А, B. На ступінь пошкодження плодових 

оболонок впливає вид патогенна та його здатність активувати матриксні металопротеїнази. 

Найчастішими ускладненнями ПРПО з боку матері відзначаються гнійно – септичні захворювання. З 

боку плода при ПРПО значний відсоток неонатальної смертності відбувається внаслідок 

внутрішньоутробного інфікування, синдрому дихальних розладів внаслідок передчасних пологів (до 

54,0 %), крововиливів та перивентрікулярної лейкомаляції головного мозку (до 30,2%). Існує ризик 

інфікування плода при пролонгації вагітності при ПРПО та ризик нежиттєздатності плода внаслідок 

передчасного розродження. Пролонгація вагітності можлива при застосуванні антибактеріальної 

терапії за умови відсутності лабораторних ознак хоріонамніоніту та інших ускладнень (випадання 
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петель пуповини, відшарування плаценти та інші, при яких показано ургентне розродження). Для 

запобігання розвитку хоріонамніоніту при ПРПО застосовують цефалоспорини ІII покоління 

протягом 5 - 7 діб.  

Висновки. Причинами  передчасного розриву плодових оболонок є їх висхідне інфікування та 

активація матриксних металопротеїназ. Наслідками передчасного розриву плодових оболонок для 

матері та плода є гнійно-септичні захворювання. Для запобігання ускладнень з боку матері і плода 

рекомендована своєчасна діагностика і раціональна антибактеріальна терапія. 
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АЛЕРГОЛОГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЇ 
Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра внутрішньої медицини №2 

зав. кафедрою – проф. Г.С. Такташов  

наук. керівник – доц. Ю.І. Жданюк  
 

 Нинішня декада XXI сторіччя увійде в історію медицини як початок одного з 

найперспективніших напрямків в алергології - молекулярної алергології. Це пов'язано з 

удосконаленням методів досліджень, які дозволяють розшифрувати молекулярну будову алергенів. 

Виявилося, що алергени складаються з окремих молекул, здатних викликати в різному ступені 

сенсибілізацію і розвиток алергічних реакцій. Ці молекули належать до різних груп протеїнів і ступінь 

їх сенсибілізуючої активності різна. За своєю активності вони поділяються на основні (мажорні), 

здатні викликати алергічні реакції більш ніж в 50% випадків і додаткові (мінорні), здатність яких 

викликати алергічні реакції менше 50%. 

 В даний час створена і успішно використовується класифікація молекулярних алергенів. У 

найменуванні молекул перші 3 літери вказують на родову назву, наступна буква - видову назву, 

наступна цифра вказує на черговість відкриття цієї молекули в алергені. Алергенні молекули 

належать до таких груп протеїнів: PR-10 білки, запасні білки (Storage Protein), LTP (Lipid Transfer 

Protein), полкальціни (білки, що зв'язують кальцій), профіліни, тропоміозіни. Також велика група 

молекул CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinants) належить до вуглеводів. 

 Можливість визначення специфічних антитіл - імуноглобулінів класу Е (IgE) до окремих 

молекул алергенів значно підвищила точність і специфічність досліджень. Наші спостереження 

показали, що у деяких пацієнтів з вираженими клінічними проявами алергії рівень загального IgE був 

в межах норми, в той же час при молекулярно-алергічному дослідженні у них був виявлений 

підвищений рівень сенсибілізації до основних алергенних молекул, що обумовлювало клінічну 

картину. Визначення сенсибілізації до алергенних молекул також є необхідним для вирішення 

питання про доцільність проведення алерген-специфічної імунотерапії хворих алергозами. 

 Таким чином, методи молекулярної алергології значно розширюють можливості діагностики 

алергічних захворювань і вибору методів лікування алергії. Майбутнє алергології неможливо без 

застосування цих методів, тому вони повинні використовуватися у кожного пацієнта з алергією для 

уточнення її генезу та визначення доцільності проведення алерген-специфічної імунотерапії. 
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Актуальність теми. Порушення ритму серця у дітей залишаються актуальною медичною проблемою 

у всьому світі, в тому числі і в Україні, за рахунок достатньо широкої розповсюдженості, схильності 

до прогресування та зниження якості життя пацієнтів. Окрім того, порушення ритму серця обтяжують 

течію інших захворювань серцево-судинної системи та можуть викликати раптову серцеву смерть. 

Важливим фактором розвитку порушень ритму серця у дітей є зниження рівню кальцію, який є 

невід’ємною частиною скорочення міофібрил м’язових волокон міокарда. 

Метою роботи було дослідити гіпокальціемію як фактор ризику порушень ритму серця у дітей. 

Матеріал та методи: були проаналізовані 60 історій хвороб пацієнтів, які отримували лікування у 

педіатричному відділенні КМУ «ДТМО» м. Краматорськ з приводу патології серцево-судинної 

системи (синдром артеріальної гіпертензії, кардіоміопатія, міокардіодістрофія, тощо) у 2018 році . У 

30 пацієнтів лабораторно виявлено зниження рівню кальцію сироватки крові (гіпокальціемія). У всіх 

пацієнтів з гіпокальціемією проаналізовані результати ЕКГ на наявність порушень ритму серця, для 

кожного пацієнта враховані показники ЕКГ: інтервали P-Q та Q-T, а також амплітуда зубця T. 

Отримані результати були проаналізовані на наявність кореляційного зв’язку між показниками ЕКГ 

та рівнем кальцію сироватки крові за допомогою програми MedStat та STATISTICA. 

Результати: серед 30 пацієнтів з гіпокальціемією зафіксовано 7 випадків розвитку порушень ритму 

серця, з них 4 випадки екстрасистолії. У 15 з 30 пацієнтів (50%) зафіксовано вкорочення інтервалу P-

Q. Інші досліджувані показники ЕКГ знаходились у межах вікової норми. У результаті проведеного 

кореляційного аналізу виявлений сильний лінійний кореляційний зв'язок (R= 0,725) між зниженням 

рівню кальцію сироватки крові та вкороченням інтервалу P-Q на рівні значущості p<0,001. 

Висновки: зниження рівню кальцію сироватки крові у дітей може призводити до вкорочення 

інтервалу P-Q і наступному розвитку порушення ритму серця. При терапії дітей із серцево-судинною 

патологією необхідно досліджувати рівень кальцію крові та своєчасно корегувати його для зниження 

вірогідності розвитку порушень ритму серця. 
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Актуальність. Впровадження мультипараметричного ультразвукового дослідження дозволяє 

виявити новоутвори щитоподібної залози (ЩЗ), які не пальпуються та диференціальна діагностика 

яких утруднена. 

Мета. Вивчити достовірність мультипараметричної УЗ діагностики у виявленні об'ємних утворень 

ЩЗ. 

Матеріал і методи. В дослідження включено 42 пацієнти у віці від 20 до 65 років, у яких при УЗД 

виявлялися утвори ( d<1 см). УЗД проводилося на апараті HITACHI ALOKA ARIETTA 60, лінійним 

датчиком у В-режимі з кольоровим доплерівським картуванням та соноеластографією. Якісна оцінка 

- визначення еластотипу (шкала UENO). Кількісна оцінка - визначення коефіцієнту жорсткості - 

StrainRatio, значення якого нижче 2,0 характерно для доброякісних утворень, а вище 2,0 - для 

злоякісних. 

Результати та їх обговорення. Із 42 пацієнтів у  30 виявлено ізоехогенні утворення з чітким 

гідрофільним контуром, які відповідали 1 і 2 еластотипу. Дані утворення відносилися до THIRADS 2. 

Strain Ratio коливався від 0,6 до 1,8.  Підозра на вузловий зоб.  Пацієнтам рекомендовано постійне 

спостереження у лікаря. У 5 пацієнтів  виявлено гіпоехогенні утворення з чітким контуром, які 

відповідали 3 еластотипу. Strain Ratio 1,2 – 1,9. THIRADS 3. Всі ці утворення  були схожими на кісту 
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ЩЗ. Цим хворим рекомендована ТАПБ. У 7 пацієнтів  виявлено гіпоехогенні утворення з нечітким та 

нерівним контуром, з вертикальною орієнтацію вузла, які   відповідали 4-5 еластотипу, Strain Ratio 

1,9 – 14,5. THIRADS 4. Всі ці утворення нагадували рак. Пацієнти прооперовані, діагноз підтверджено 

гістологічно. 

Висновки. Використання комплексного мультипараметричного УЗД  в алгоритмі діагностики 

об'ємних утворень ЩЗ в деяких випадках  стає методом вибору. 
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Актуальність: Патогенетичною основою варикозної хвороби нижніх кінцівок (ВХНК) є вено-венозні 

рефлюкси, які виникають внаслідок неспроможності клапанного апарату та призводять до 

трансформації підшкірних вен і хронічної венозної недостатності. За даними досліджень частота 

ВХНК серед дорослого населення досягає 23,2–24,3 %, а щорічний приріст захворювання складає від 

1,9 % до 2,6 %. В Україні щорічно виконують понад 20 тисяч хірургічних втручань з приводу ВХНК. 

Ключовим етапом хірургічного лікування ВХНК є усунення патологічного вертикального рефлюксу 

(ПВР) по сафено-феморальному співвустю (СФС) та великій підшкірній вені (ВПВ). В теперішній час 

провідними методами усунення ПВР є ендовенозна лазерна коагуляція (ЕВЛК). 

Мета: підвищення ефективності комбінованої ЕВЛК із застосуванням різних типів світловодів при 

лікування хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок шляхом обгрунтування вибору методики 

операції. 

Матеріал та методи: було сформовано 3 групи хворих: В групу 1 увійшли 32 хворих, яким 

виконували ЕВЛК без кросектомії за допомогою торцевого світловода - 81 (72,3 %) жінок та 31 (27,7 

%) чоловіків у віці від 23 років до 61 років. Середній діаметр вени в ділянці СФС складав 13,27±0,33 

мм, від 5 мм до 21 мм. В групу 1 увійшли 16 хворих, яким виконували ЕВЛК без кросектомії за 

допомогою радіального світловода - 66 (68,0 %) жінок та 31 (32,0 %) чоловіків у віці від 32 років до 

70 року, в середньому 41,07±1,17 роки, диаметр СФС складав в середньому  15,3±0,6 мм (від 5 мм до 

30 мм). В групу 3 увійшло 19 хворих прооперованих за розробленим алгоритмом.  

Результати: 1. Комбінована ЕВЛК із застосуванням торцевого типу світловода у хворих з діаметром 

СФС від 5 мм до 21 мм забезпечую достовірне зниження тяжкості ХЗВ. Критичним найбільшим 

діаметром СФС за якого ймовірність ре каналізації перевищує 50 % є діаметр понад 16 мм.  

2. Комбінована ЕВЛК із застосуванням радіального типу світловода у хворих з діаметром СФС від 5 

мм до 30 мм забезпечує достовірне зниження тяжкості ХЗВ. Критичним найбільшим діаметром СФС 

за якого ймовірність реканалізації перевищує 50 % є діаметр понад 23 мм.  

3. Розроблений алгоритм лікування хворих з ВХНК із диференційованим застосуванням різних типів 

світловодів, вдосконаленої комбінованої методики усунення протяжного вертикального рефлюксу та 

кросектомії дозволив в однорічному післяопераційному періоді достовірно зменшити частоту 

посттравматичного невриту, частоту рецидиву вертикального рефлексу, забезпечити більший 

відсоток  добрих результатів лікування. 

Висновки: При діаметрі СФС≤ 16 мм річні результати щодо частоти рецидиву рефлюксу та тяжкості 

ХЗВ статистично не відрізняються від таких при використанні радіального світловоду. Виконання 

ЕВЛК із застосуванням радіального світловоду доцільно виконувати при діаметрі СФС≤ 23. При 

діаметрі СФС понад 23 мм доцільно виконувати кросектомію із подальшою ЕВЛК із допомогою 

торцевого або радіального світловодів 
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Актуальність: Ревматоїдний артрит (РА) - найбільш актуальна проблема сучасної ревматології, яка 

потребує більш глибокого вивчення та пошуку нових критеріїв для ранньої діагностики 

захворювання. Ревматоїдний артрит має тенденцію до швидкого прогресування та інвалідизації 

пацієнтів без своєчасної діагностики та правильно підібраного лікування. Дане захворювання вражає 

людей переважно працездатного віку, а також призводить до зниження якості життя пацієнта в 

майбутньому. Варто відзначити, що найбільш агресивний перебіг РА визначається в перші роки від 

початку захворювання. Раннім РА вважається захворювання з давністю не більше двох років, як 

показують дослідження, саме в цій стадії захворювання пацієнти і звертаються за допомогою. Тому 

сучасна стратегія лікування РА полягає в ранньому діагностуванні, диференціальної діагностики та 

призначення адекватної терапії протизапальними препаратами, як наслідок поліпшення віддалених 

прогнозів хвороби. 

Мета: Вивчити актуальність МРТ обстеження в оцінці уражень суглобового апарату при РА на ранній 

стадії захворювання. 

Матеріал і методи: Нами були проаналізовані дані обстежень 32 хворих на ревматоїдний артрит у 

віці від 32 до 59 років, з тривалістю захворювання до 12 місяців. 

Результати: При проведенні МРТ досліджень було встановлено: 

- синовит кистей відзначається у 26 осіб (82,7%); 

- ерозії в суглобах кистей відзначаються у 20 осіб (62,7%); 

- синовіт в клінічно інтактних суглобах відзначається у 5 осіб (17,3%); 

Також варто відзначити, що найбільш виражені показники МРТ відзначалися в суглобах зап'ясть. 

Висновки: Отримані нами дані дають можливість встановити, що показники МРТ (особливо 

наявність синовіту кистей) є додатковими і незалежними ознаками запальної активності 

ревматоїдного артриту на ранніх стадіях. 

 

 

Харченко Е. О.  
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Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

кафедра хірургії №3 

зав. кафедрою – член-кор. НАМН України, д. мед. н., проф. В. І. Лупальцов 

наук. керівник - к. мед. н., асист. М. М. Скалій 

 

Актуальність. На даний момент, існує величезна кількість різних методів дослідження 

жовчовивідних шляхів. Таких як: ультразвуовое дослідження (УЗД), ендоскопічна ретроградна 

холангіопанкреатографія (ЕРХПГ), спіральна комп'ютерна томографія (СКТ), ядерна магнітно-

резонансна томографія (ЯМРТ). Кожен із запропонованих методів досліджень має свою чутливість і 

специфічність. Але акцент даних методів спрямований на візуалізацію органічної патології, 

вищезгадані методи в повній мірі не відображають функціональні порушення біліарної системи. 

Малосимптомні форми біліарної обструкції (білірубінемія від 22,5 мкмоль / л до 30 мкмоль / л; 

діаметр холедоха до 1 см) викликані, рубцевою стриктурою великого сосочка дванадцятипалої кишки 

(ВСДПК), папіллоспазмом можуть бути не діагностовані на етапі їх оптимальної корекції. 
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Тому метою нашого дослідження стало поліпшення результатів лікування хворих з 

малосимптомними формами біліарної обструкції, шляхом використання програмно-апаратного 

комплексу дистанційної комп'ютерної дебітоманометрії. 

Матеріал та методи. Клінічним матеріалом були 125 пацієнтів, які надходили в клініку з 

жовчнокам'яну хворобу (ЖКХ). Хворі були розділені на дві групи: основну, яку склали 50 пацієнтів і 

контрольну - 75 пацієнтів. Досліджувані групи за віком, статтю були рандомізовані. Після проведення 

всіх необхідних досліджень хворим було показано оперативне лікування - лапароскопічна 

холецистектомія (ЛХЕ). Пацієнтам основної групи при виконанні ЛХЕ проводили дистанційну 

інтраопераційну дебітоманометрію. У куксу протоки або через холедохотомний отвір вводили 

двопросвітний катетер типу Фогарті, по просвіту основного каналу вводили ізотонічний розчин NaCl 

з відомою потоковою швидкістю (відношення об'єму рідини, що вводиться за період часу). 

Вимірювання градієнта тиску здійснювалося методом відкритого катетера датчиком тиску Motorola 

MPX 5010 отримані дані бездротовим інтерфейсом Bluetooth 3.0 передавалися на персональний 

комп'ютер, де оброблялися в програмному пакеті MATLAB 7.9. Це дало можливість в режимі 

реального часу отримувати дані про функціональний стан термінального відділу холедоха. В 

результаті обробки даних, одержуваних при дебітоманометріі були отримані графічні криві, які 

характеризують потік рідини через ВСДПК, шляхом інтерпретації графіка кривої робили висновок 

про функціональний стан ВСДПК. У контрольній групі проводився ретроспективний аналіз історій 

хвороби. 

Результати. Використання методу інтраопераційної дистанційної дебітоманометріі в основній групі 

дозволив виявити у 13 пацієнтів (26,0%) рубцеву стриктуру ВСДПК, у 3 пацієнтів (6,0%) 

папіллоспазм, які не виявлялися клінічно. Наступним етапом, на 5 - 6 добу післяопераційного періоду, 

проводились мініінвазивні втручання спрямовані на усунення малосимптомной біліарної обструкції: 

ендоскопічна папиллосфинктеротомия, балонна папіллоділатація. Ретроспективний аналіз пацієнтів 

контрольної групи виявив повторну їх госпіталізацію, в кількості 21 пацієнта (28,0%), з клінікою 

механічної жовтяниці, зумовленої рубцевої стриктурою ВСДПК. 

Висновки. Розроблений нами лікувально-діагностичний алгоритм з використанням методу 

дистанційної інтраопераційної комп'ютерної дебітоманометріі, застосовуваний в комплексі з 

традиційними методами дослідження (УЗД, СКТ, МРТ) дозволив поліпшити результати лікування 

хворих з малосимтомними формами біліарної обструкції. 
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Актуальність. В даний час, все більш актуальним стає питання: «Як же можна уповільнити старіння 

шкіри?». Всім нам відомо про те, що однією з причин швидкої появи зморшок є сухість шкірних 

покривів. І всі жінки, та й чоловіки, в тому числі, намагаються боротися з вищезгаданої проблемою. 

Кожна людина прагне розібратися, який все-таки засіб буде надавати найбільш ефективний і 

безпечний вплив? 

Тому метою нашого дослідження було вивчення ефективності засобів, які рекомендуються для 

профілактики старіння шкіри і для людей з сухістю шкірних покривів. 

Матеріал та методи. Предметом дослідження стала шкіра 50 осіб, які зверталися до 

косметологічного кабінету зі скаргами на сухість, потоншення, чутливість шкіри обличчя. Пацієнти 

мали бажання усунути дані проблеми. Всім досліджуваним була проведена корнеометрія, для 

визначення рівня гідратації шкіри (середнє значення 43,2 Од, при коливанні від 35,6 до 50,8 Од). При 
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зборі анамнезу, скарг з боку щитовидної залози, супутніх соматичних захворювань та інших патологій 

не було виявлено. Вікова категорія досліджуваних: 35 - 40 років. Пацієнти були розділені на дві групи, 

в кожній з яких було по 25 осіб (22 жінки і 3 чоловіки): перша група пацієнтів проходила курс 

препаратом на основі нестабілізованої гіалуронової кислоти, амінокислот і антиоксидантів, а друга 

група щодня використовувала гіалуроновий бустер і зволожуючий крем, основу якого склала та ж 

гіалуронова кислота і гліцерин. Пацієнтам першої групи процедури проводилися 1 раз на 14 днів. 

Застосовувалася аплікаційна анестезія, препарат вводився в обсязі 1 мл, мікропапульною технікою, в 

дермальний шар шкіри обличчя. Друга група пацієнтів використовувала щодня, вранці і перед сном, 

гіалуроновий бустер і зволожуючий крем. Курс терапії для першої і другої групи тривав 2,5 місяця. 

Ефективність проведених маніпуляцій оцінювалася візуально, інструментальним методом і на 

підставі опитування пацієнтів. 

Результати. В ході опитування пацієнтів першої групи встановили, що всі 25 досліджуваних (100%) 

вже після перших двох процедур відзначили помітне поліпшення стану шкіри обличчя: у 20 

досліджуваних (80%) шкіра стала більш зволоженою. 15 пацієнтів (60%) відзначили помітне 

скорочення неглибоких зморшок. Після проведеної терапії всі 25 (100%) осіб були задоволені 

проведеною терапією. 23 людини (92%) вже після третьої процедури помітили значне поліпшення 

кольору обличчя і передбачуваний результат виправдався. Цю думку підтвердили і результати 

корнеометрії: рівень зволоженості шкіри став підвищуватися вже після третьої процедури (середнє 

значення 59,6 Од, при коливанні від 56,3 до 62,8 Од). Після 5-ї процедури рівень гідратації шкіри у 25 

досліджуваних (100%) був у тих межах, до яких ми прагнули (середнє значення 72,2 Од, при 

коливанні від 65,6 до 78,8 Од). Ці результати так само відповідають суб'єктивній оцінці 

досліджуваних. Пацієнти другої групи так само були задоволені результатами проведеної терапії: 15 

пацієнтів (60%) відзначили, що шкіра обличчя стала більш зволоженою, 13 досліджуваних (52%) 

помітили скорочення неглибоких зморшок. Однак, при корнеометрії, хоч і було відмічено підвищення 

рівня гідратації шкіри (середнє значення 59,6Ед, при коливанні від 58,3 до 60,8 Од), але, в порівнянні 

з першою групою, показники зволоженості шкіри були нижче. Тобто, бажаної норми ми не отримали. 

Висновки. На підставі отриманих результатів після проведеного дослідження, можна зробити 

висновок, що ін'єкції препаратів нестабілізованої гіалуронової кислоти є більш ефективними в 

боротьбі з сухістю шкіри, ніж косметичні засоби зовнішнього застосування. Ці косметичні засоби 

необхідно використовувати в якості додаткових засобів лікування сухості і чутливості шкіри, або як 

засоби для підтримки отриманого результату більш тривалий час. 
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Вступ. За даними ВООЗ захворюваність на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу є 

одними з найактульніших проблем медицини, когнітивні порушення при яких виявляються, на жаль, 

вже на пізніх стадіях, тому одним із завдань науки є розробка оптимально чутливого та специфічного 

методу виявлення когнітивних відхилень легкого ступеня у таких пацієнтів. Внаслідок тяжкої 

діагностики пацієнти в подальшому страждають через видимі розумові порушення, що значно знижує 

якість життя. Найпоширенішими методами нейропсихологічного тестування є опитники Mini-Cog та 

MMSE, але їх чутливість, на жаль, є низькою для ранньої діагностики. Оцінка когнітивних розладів 

може зайняти дуже багато часу, тому важливо знайти короткий, але високочутливий тест когнітивних 

здібностей. 
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Метою роботи був аналіз когнітивних порушень у хворих з ЦД 2 типу і АГ за допомогою короткої 

шкали оцінки когнітивних порушень (MMSE), скринінгового тесту Mini-Cog та тесту з 6 пунктів для 

когнітивного скринінгу (6CIT) та оцінити їх ефективність за показниками чутливості та 

специфічності. 

Матеріал і методи: в дослідженні взяло участь 40 хворих віком від 50 до 70 років, які були поділені 

на 2 групи: 1 – 20 пацієнтів з АГ, які отримують антигіпертензивну терапію більше 5 років, 2 – 20 

пацієнтів з ЦД 2 типу, які отримують гіпоглікемічну терапію понад 5 років. Контрольна група склала 

10 здорових осіб. Тестування проводилося на базі УЦМКЛ та ЗОКЛ ім. А. Новака (мУжгород). 

Опитування займало близько 15 хв на пацієнта. Дослідження проводилося за допомогою короткої 

шкали оцінки когнітивних порушень (MMSE), скринінгового тесту Mini-Cog та тесту з 6 пунктів для 

когнітивного скринігу (6CIT). Статистична обробка даних проводилася за допомогою MS Excel. 

Результати визначались за кількістю набраних балів, в подальшому оцінювалася ефективність та 

специфічність за відповідною формулою. 

Результати: в двох групах досліджуваних виявлена різниця між результатами обстеження за 

допомогою тестових шкал, а саме: 6CIT мав високу чутливість (0,65-0,75) та специфічність (0,90). 

MMSE був достатньо специфічним (0,80), але менш чутливим (0,55-0,60). Mini-Cog виявився 

специфічним (0,80), але недостатньо чутливим (0,30-0,35) для діагностики когнітивних порушень 

легкого ступеня. 

Висновок: на основі отриманих результатів можна сказати, що використання нейропсихологічного 

тестування певною мірою є ефективним методом для діагностики когнітивних порушень легкого 

ступеня у пацієнтів з АГ та ЦД 2 типу та, можливо, навіть їх попередження. Використання тесту з 6 

пунктів для когнітивного скринінгу (6CIT) варто розглядати як життєздатну альтернативу Mini-Cog 

та MMSE, що дасть змогу виявляти когнітивні порушення на ранніх стадіях та проводити їх корекцію 

вчасно, що вплине на рівень та якість життя пацієнтів. 
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Актуальність питання: Метаболічний синдром (МС) - синдромокомплекс, що включає: 

інсулінорезистентність (ІР), порушення толерантності до глюкози, гіперінсулінемію, атерогенну 

дисліпідемію, артеріальну гіпертонію. У пацієнтів з МС приблизно в 4 рази зростає частота серцево-

судинних захворювань, підвищується ризик розвитку цукрового діабету 2 типу та інших захворювань. 

Щорічне зростання захворюваності вимагає вдосконалення підходів в профілактиці, діагностиці та 

лікуванні МС. 

Мета роботи: Метою дослідження було вивчення ефективності лікування МС в групах пацієнтів з 

різними підходами до терапії даного синдрому.  

Матеріал та методи: Обстежено 30 пацієнтів з МС у віці від 40 до 60 років. 1-я група (16 хворих) 

була орієнтована на модифікацію способу життя. У план лікування 2-ї групи (14 пацієнтів), крім дієти 

і фізичного навантаження, включалися препарати які впливають на основні патогенетичні ланки МС: 

бігуаніди (сіафор), статини (розарт), гіпотензивні препарати (лізиноприл). Дози препаратів 

підбиралися індивідуально. У пацієнтів реєстрували індекс маси тіла (ІМТ), рівень артеріального 

тиску, вивчали показник глюкози натще і через 2 години після їжі, рівень інсуліну, індексу НОМА 

(маркер ІР), ліпопротеїдів високої (ЛПВЩ), низької (ЛПНЩ), дуже низької (ЛПДНЩ) щільності. 

Тривалість амбулаторного спостереження склала 1 місяць. Достовірність результатів оцінювали за 

допомогою критерію Стьюдента.(за допомогою пакетів статистичного аналізу MedStat) 



 

 
292 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Результати: Після лікування відсутність позитивного ефекту відзначено у 4-х хворих (25%) 1-ї групи 

і 3-х пацієнтів (21,4%) 2-ї групи, у зв'язку з низькою комплаєнтністью. У 12 (75%) хворих 1-ї групи, 

через місяць достовірно (р <0,05) знизився ІМТ, в середньому, на 10%, індекс НОМА на 12%, рівень 

інсуліну на 9% в порівнянні з вихідними даними. Виявлена позитивна тенденція (р> 0,05) до 

нормалізації ліпідограмми. У 8 хворих (50%) досягнуто цільові показники АТ. У всіх пацієнтів 

нормалізувався рівень глюкози натще, постпрандіальний показник глюкози не перевищував 11 ммоль 

/ л. Після лікування у 11 пацієнтів (78,5%) 2-ї групи виявлено достовірне (р <0,05) зниження ІМТ, в 

середньому, на 20%, рівня інсуліну на 14%, індексу НОМА на 16%. Рівень ЛПНЩ (р <0,05) знизився, 

в середньому, на 18%, ЛПДНЩ на 16%, показник ЛПВЩ зріс (р <0,05) на 14%. У 7 пацієнтів (50%) 

стабілізація АТ досягнута на фоні прийому інгібіторів АПФ, 4 (28,6%) хворим в план лікування були 

додані петльові діуретики або блокатори кальцієвих каналів. У всіх пацієнтів досягнуті цільові 

показники тощаковой і постпрандіальної глікемії. 

Висновки: Проведене дослідження продемонструвало доцільність і необхідність медикаментозної 

програми лікування МС, що включає модифікацію способу життя, бігуаніди, статини та гіпотензивні 

препарати.  

 

 

Чебакова О. І. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ З СУПУТНЬОЮ 

ПАТОЛОГІЄЮ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ ТА ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ БЕЗ 

СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра педіатрії, наонатологіі та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою - к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - В. В. Герасименко 

 

Актуальність. У теперішній час спостерігається значне збільшення реєстрації випадків 

захворюваності дітей і підлітків на атопічний дерматит  на тлі гострої кишкової інфекції.. Причинами 

цього є порушення нутрітивного статусу, різні види анемії, імунодефіцити, нейроциркуляторні 

дисфункції шлунково-кишкового тракту (ШКТ). 

Мета. Визначити частоту супутньої патології алергічного дерматиту у дітей, госпіталізованих в 

стаціонар з приводу гострої кишкової інфекції ДТМО м. Краматорськ 

Матеріал та методи. Ретроспективно вивчені 74 історії хвороби з них 34 (основна група) з діагнозом 

гостра кишкова інфекція з супутньою патологією атопічний дермати та 40 з діагнозом гостра кишкова 

інфекція без супутньої патології (група порівняння) у віці від 0 до 18 років , які знаходились на 

лікуванні в ІВ ДТМО Краматорська в періоді з 01.01.2018 по 31.12.2018 року. Робота виконана на базі 

ВО ДТМО м. Краматорськ. Для досягнення і виконання цілей були проведені клініко-лабораторні 

спостереження 74 хворих (хлопчики - 41%, дівчатка - 59%). Серед обстежених хворих 33,3% склали 

діти першого року життя, 26% - від 1 року до 3 років, 40,7% - старше 3 років. Діагноз гострої кишкової 

інфекції всім хворим встановлювався на підставі анамнезу, клініко-епідеміологічних даних, 

результатів бактеріологічного, серологічного, молекулярно-генетичного досліджень з урахуванням 

критеріїв діагностики прийнятих в клініці 

Результати. ГКІ в основній групі протікала в легкій формі у 21% дітей, середньо - 60,4%, важкої -

18,6%. За топіку ураження шлунково-кишкового тракту у спостережуваних пацієнтів переважала 

гастроентерична форма (41,1%), рідше в патологічний процес залучалися дистальні відділи 

кишечника з розвитком гострого гастроентероколіту (у 22,5% хворих). У хворих з діагнозом гострої 

кишкової інфекції з супутньою патологією АД характеризуються більш частим гострим початком з 

розвитком основних клінічних симптомів у перший день хвороби (у 85,3% хворих проти 72,7% в групі 

порівняння). Частіше у даних хворих спостерігався хвилеподібний перебіг протягом ГКІ, в порівнянні 

з дітьми з ГКІ без проявів АД, для яких було характерно гладкий перебіг основного захворювання 

(80,4 % проти 60,2%, р <0,001). Звісно, що лікування поєднаної патології повинне включати в себе 
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лікарські засоби, які ефективно впливають на обидва захворювання. Необхідність включати у 

комплексну терапія ГКІ пробіотиків на сьогодні не визиває сумніву. Доказано ефективність 

Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomeces boulardii, Lactobacillus reuteri та Lactobacillus acidophilus.  

Висновок. Порівнявши особливості протікання ГКІ з супутньою патологією АД та ГКІ без супутньої 

патології, можна зробити висновок, що спостерігався більш важкий клінічний перебіг ГКІ з АД та 

основна схема лікування повинна включати в себе пробіотики. Вважається, що призначення 

пробіотиків призводить до нормалізації кишкового бар’єру, регуляції викиду протизапальних 

цитокінів і т. д. Ефективність цих препаратів пов’язана зі стимуляцією Toll-подібних рецепторів 

(TLRs), які розпізнають мікробні антигени. 

 

 

Чередник О. Ю., Малько А. А. 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ НАДКОЛІНКА ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

ТРАВМАТОЛОГІЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ М. СЛОВЯНСЬК ТА М. БАХМУТ 
Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

кафедра травматології, ортопедії та ВПХ 

зав. кафедрою - д. мед. н., проф. Ф. В. Климовицький 

наук. керівник - проф. В. Ю. Черниш 

 

Актуальність теми. Переломи надколінка, за даними літератури, становлять 0,5 - 1,5% від переломів 

кісток скелета. При наявності зміщення з розходженням фрагментів застосовується оперативне 

лікування - остеосинтез. Серед методик, що використовуються для цього, можна назвати остеосинтез 

стягуючою петлею за Вебером, накладання кисетного дротового або лавсанового шва, синтез 

гвинтами або анкерними пристроями та ін.. Враховуючи різноманіття відомих методик, викликає 

інтерес, які з них   застосовуються у травматологічних відділеннях, де проходять заочний цикл 

інтернатури автори (Слов’янська міська лікарня, Бахмутська ЦРЛ).  

Мета роботи: вивчення методик лікування, які застосовуються в роботі травматологічних відділень 

вище названих лікарень. 

Матеріал і методи. Проаналізовано дані про лікування 20 осіб за період з січня 2017 по листопад 

2018 року в травматологічних відділеннях м. Слов'янська та Бахмута. Серед прооперованих: чоловіків 

- 13 (65,0%), жінок - 7 (35,0%). Вік пацієнтів: до 21 року - 2 особи (10,0%); від 21 до 40 років - 10 осіб 

(50,0%); від 41 до 60 років - 5 осіб (25,0%); старше 60 років 3 - особи (15,0%). Встановлено, що в 

лікарнях застосовувалися тільки дві з існуючих методик: остеосинтез за Вебером в 11 пацієнтів 

(55,0%), остеосинтез канульованими гвинтами в 9 пацієнтів (45,0%). Остеосинтез за Вебером в обох 

відділеннях застосовували при переломах типу С2 та С3 (7 пацієнтів Бахмутської ЦРЛ та 4 пацієнти 

Слов'янської міської лікарні). Усім пацієнтам була проведена іммобілізація гіпсовою пов’язкою 

протягом 2 тижнів. Остеосинтез канульованими гвинтами застосовувався при переломах типу В1 та 

В3 в 9 осіб (45,0%) (відповідно 3 та 6 пацієнтів), іммобілізація гіпсовою пов’язкою не проводилась. 

Результати та їх обговорення. У всіх випадках після остеосинтезу за Вебером була досягнута 

консолідація. Спостерігалися поверхневі інфекційні ускладнення у 2 пацієнтів (10,0%), лікування 

яких здійснювалося шляхом перев'язок з розчином антисептика, наслідків ускладнень не залишилося. 

 При використанні канульованих гвинтів спостерігалися ускладнення у вигляді поверхневої 

інфекції в 1 пацієнта (5,0%) Лікування було аналогічним, наслідків ускладнення не було. Консолідація 

перелому та відновлення функції кінцівки були досягнуті у всіх пацієнтів.  

 Інших ускладнень (контрактура колінного суглобу, посттравматичний артроз тощо) у даній 

групі пацієнтів не зафіксовано. 

Висновок. За вивчений період на базі зазначених травматологічних відділень при переломах 

надколінка використовувались остеосинтез за Вебером в 11 пацієнтів (55,0%) та остеосинтез 

канульованими гвинтами в 9 пацієнтів (45,0%). Вибір методики ґрунтувався у відповідності до 

класифікаційного типу перелому. Частота ускладнень становила 10,0% при остеосинтезі за Вебером 

та 5,0% при остеосинтезі канульованими гвинтами. Ускладнення та їх наслідки були усунуті 
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своєчасно наданим лікуванням. У результаті лікування у всіх пацієнтів досягнуто консолідацію 

перелому та відновлення функції кінцівки. 

 

 

Чеховська В. С., Бохинська І. Я. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СИМПТОМАТИЧНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ 

Івано-Франківський національний медичний університет 

м. Івано-Франківськ, Україна 

кафедра неврології та нейрохірургії 

зав. кафедрою – проф. В. А. Гриб  

наук. керівник – асист. Н. П. Ткачук 

 

Актуальність теми: На сьогодні цереброваскулярні захворювання, без перебільшення, зумовлюють 

високий ризик розвитку симптоматичної епілепсії. Вважається, що вперше діагностовані епілептичні 

напади у пацієнтів віком старше 60 років виникають після перенесеного геморагічного чи ішемічного 

інсульту. Постінсультна епілепсія збільшує ризик. Тому вкрай нагальним є рання діагностика 

і ретельне лікування згаданого ускладнення інсульту. 

Мета: встановити причини розвитку симптоматичної епілепсії. 

Матеріал і методи: опрацьовано 94 історії хвороби пацієнтів з наслідками порушень мозкового 

кровообігу, що знаходилися на лікуванні у неврологічному відділенні МКЛ №1 м. Івано-Франківська 

протягом 2016-2017 років.   

Результати дослідження: ішемічний інсульт (ІІ) перенесли 59 (62,7%) хворих, паренхіматозний 

геморагічний інсульт (ГІ) – 19 (20,2%) хворих, субарахноїдальний крововилив (САК) – 16 (17,1%) 

пацієнтів. Постінсультна епілепсія розвинулася у 21 (22,3%) хворого, причому більший відсоток 

належав групі пацієнтів з перенесеним САК (у 6 (37,5%) хворих відмічалися генералізовані 

епілептичні напади). У когорті пацієнтів з перенесеним ІІ епілептичні напади спостерігалися у 12 

(12,8%) хворих, що у відсотковому співвідношенні суттєво не відрізнялося від групи з перенесеним 

паренхіматозним крововиливом (15,8%)  (p<0,05).  Виявлено, що у більшості хворих з епінападами 

після ІІ, в патологічний процес були залучені кіркові гілки.  За типом нападів переважали фокальні з 

можливою вторинною генералізацією (71,4%), первинно-генералізовані спостерігалися лише у 6 

хворих з перенесеним САК. 

Висновок: виявлено, що епілепсія є частим ускладненням цереброваскулярних захворювань, 

причому більший ризик розвитку епінападів спостерігався у хворих з перенесеними САК та ІІ в 

кіркових гілках.  

 

Чубучна В. В. 

ПЕРСПЕКТИВА ІМУНОМОДУЛЮЮЧОЇ ТЕРАПІЇ РЕСПІРАТОРНОЇ 

ІНФЕКЦІЇ У ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій  

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко  

наук. керівник – асист. Т. Р. Полесова 

 

Актуальність. Статистичні дані МОЗ України за період 2017 р. свідчать, що тільки 11% дітей можна 

вважати цілком здоровими, 38% - відносяться до групи часто хворіючих дітей, і понад 50% - діти з 

хронічними захворюваннями. На сьогоднішній день, в медичній практиці, є актуальним призначати 

імуномодулюючі (ІМД) лікарські засоби, дітям які відносяться до 2-ї групи здоров’я, з ознаками 

постінфекційного імунодефіциту. На фармацевтичному ринку нашої країни налічується більше 90 

видів ІМД, але перевагу віддають препаратам мікробного походження - бактеріальним лізатам. 

Мета. Перевірити ефективність бактеріальних лізатів в комплексній терапії при ГРВІ, у дітей які 

відносяться до 2-ї  групи здоров’я з ознаками імунодефіцитного стану. 
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Матеріал та методи. Клінічна ефективність бактеріальних лізатів досліджувалась на базі ДТМО м. 

Краматорськ, в період за 2017-2018 рр.. Під наглядом знаходилось 45 пацієнтів переддошкільного 

віку. Усі діти були розподілені на 2 групи: 1-ша (контрольна) - 22 дитини, які приймали тільки 

симптоматичну терапію; 2-гу (основна) склало 23 пацієнтів, яким в комплексній терапії, згідно 

алгоритму введення, було призначено препарати групи бактеріальних лізатів. Обидві групи склали 

хворі, в яких динаміка проявів симптомів ГРВІ було зафіксовано понад 7 разів за рік, а також є 

лабораторне підтвердження розвинутого імунодефіциту.  

Результати дослідження. Результати лабораторного дослідження імунного статусу, яке було 

проведено усім пацієнтам в перший день звернення до стаціонару, вказують на характерний для 

постінфекційного імунодефіциту зсув на імунограммі. Проаналізувавши дані клінічного 

спостереження було зафіксовано, що у пацієнтів 2-ї групи, які отримували бактеріальні лізати, 

тривалість катаральних явищ знизилась до 2-3 днів, у 21 (91,3%) пацієнтів цієї групи симптоми 

інтоксикації зберігались до 2-3 дня терапії, та мали незначну вираженість, при цьому тривалість 

лихоманки в середньому складала 1,5±0,5 дні. В 1-й групі у всіх пацієнтів тривалість катарального 

синдрому становила 6-7 днів; редукція симптомів інтоксикації у 9 (40,9%) пацієнтів цієї групи була 

зафіксовано на 2-3 день,у 13 (59,1%) на 4-5 добу; нормалізація показників температури тіла відмічено 

на 2,5±0,5. Також важливо зазначити, що проміжок часу від закінчення лікування до першого епізоду 

респіраторної інфекції склав 45±3 днів у пацієнтів 2-ї групи, а в контрольній групі 29±2 дня. 

Висновок. Підводячи підсумки даного дослідження, можна зробити висновок, що у більшості 

пацієнтів, які приймали бактеріальні лізати в комплексній терапії, значно знизилась тривалість та 

важкість перебігу гострого періоду, а також ризик рецидиву, чим покращилась якість життя дітей. 

 

 

Чуйко Д. В. 
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У ЖІНОК З СИСТЕМНИМ ВАСКУЛІТОМ 
Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою –  д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

наук. керівник – асист. Є. О. Шевченко 

 

Актуальність питання. Системні васкуліти (СВ) – гетерогенна група захворювань, при яких ішемія 

та некроз тканин виникають внаслідок запалення кровоносних судин (первинне або вторинне по 

відношенню до основного захворювання) та в патогенезі яких беруть участь декілька 

взаємопов’язаних між собою механізмів імунного та неімунного ґенезу. Поширеність СВ коливається 

від 0,4 до 14 та більше на 100 тис. населення на рік. СВ відносять до рідкісних захворювань, але 

останніми роками відмічена тенденція до збільшення їх поширеності. На жаль, дуже часто дебют 

захворювання припадає саме на репродуктивний вік.  

Мета роботи. Оцінка безпечності та ефективності терапії препаратом «Ритуксимаб» вагітних жінок 

з васкулітами.  

Матеріал і методи. Огляд і аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури останніх років. 

Результати. В даному дослідженні приймали участь 102 вагітних жінки, які хворіли на системний 

васкуліт. Терапія основного захворювання проводилася з використанням препарату «Ритуксимаб» на 

протязі 6 місяців з моменту запліднення. Після інтерпретації результатів було виявлено,  що вагітність 

закінчилася пологами (22-42 тижні) у 78 жінок (76,4%), самовільним викиднем (до 12 тижнів) – 12 

жінок (11,8%), завмерлу вагітність діагностовано у 12 пацієнток (11,8%). У структурі пологів за 

терміном гестації переважали термінові пологи (37-42 тижні) – 56 (71,8%), передчасні пологи : 22-27 

тижнів – 5 (6,4%), 28-32 тижні – 6 (7,7%), 33-36 тижнів – 9 (11,6%), запізнілі пологи – 2 (2,5%). Серед 

причин, які призвели до передчаних пологів були передчасне відшарування нормально розташованої 

плаценти – 10 (50%), дістрес плода до початку пологової діяльності – 5 (25%), передчасне 

відходження навколоплідних вод – 5 (25%). З огляду на те, шо за своїм механізмом дії «Ритуксимаб» 
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викликає виснаження CD20 В-клітин, серйозною проблемою залишається перинатальна і неонатальна 

імуносупресія і приєднання інфекції. При імунологічному аналізі крові новонароджених кількість В-

клітин була низькою у 39% новонароджених та нормалізувалась на протязі 6 місяців.  

Висновки. Таким чином, аналізуючи інформацію даних джерел, можна зробити висновок, що при 

використанні препарату «Ритуксимаб» на протязі 6 місяців з моменту запліднення не було виявлено 

серйозних ризиків ускладнень вагітності. Загальні показники ускладнень: самовільний викидень, 

завмерла вагітність, передчасні пологи та інше,  відповідають тим, що спостерігаються в загальній 

акушерської популяції. Ритуксимаб є новим альтернативним варіантом терапії васкулітів під час 

вагітності, який може призводити до мінімізації ризику ускладнень та подальшого живонародження, 

але все ж потребує більш детального та поглибленого вивчення. 
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Актуальність. Кір – одна з головних причин дитячої смертності в світі серед вакцинокерованих 

захворювань. По даним Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) в Україні триває спалах кору, 

з початку якого захворіли 80 тисяч людей. З 2017 року внаслідок кору померла 31 людина. За 12 

місяців 2018 року в Україні зареєстрували близько 55 тисяч випадків захворювання та 16 смертей 

внаслідок нього. А з початку поточного року (з 28 грудня 2018 р. до 22 березня 2019 р.) на кір 

захворіло 32 939 людей — 14 830 дорослих і 18 109 дітей. Від ускладнень кору померло 14 людей. 

Найбільше на кір хворіють діти. Ризик збільшується через спільне перебування дітей у школах та 

дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно вакциновані за календарем щеплень.  

Мета дослідження. Вивчити причини та наслідки спалаху кору у м. Маріуполі, охоплення 

вакцинацією. 

Матеріал та методи. Дані МОЗ та Центра громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України (ЦГЗ МОЗ) про захворюваність на кір та охоплення населення щепленням проти кору за 

період 2017 – 2019рр, результати опитування серед госпіталізованих дітей з лабораторно 

підтвердженим діагнозом «Кір» у дитячому інфекційному відділенні №1 НКП «Маріупольської 

міської лікарні №4 ім. І.К. Мацука» (ДІВ №1 НКП «ММЛ №4 ім.І.К.Мацука») у 2019 році та їх батьків 

з приводу вакцинації протикоровою вакциною. 

Результати дослідження. По даним ЦГЗ МОЗ у 2016 році менше від 50% українських дітей були 

вакциновані проти кору згідно з національним календарем щеплень. І хоча вже 2017 року рівень 

охоплення імунізацією суттєво зріс (93,3% дітей 1 року та 90,7% дітей 6 років отримали вакцину від 

кору відповідно до календаря), залишається велика частка дітей, які пропустили планові щеплення в 

попередні роки. У ДІВ №1 НКП «ММЛ №4 ім.І.К.Мацука» з 1 січня по 20 березня 2019 року з 

лабораторно підтвердженим діагнозом : «Кір» знаходились на лікуванні 143 дитини  віком від 0 до 17 

років, з них від  0 до 1 року – 29 дітей, з 1 до 4 років – 39 дітей, з 5 до 9 років – 42 дитини, з 10 до 14 

років – 22 дитини, з 15 до 17 років – 11 дітей. На базі лікарні серед госпіталізованих дітей та їх батьків 

було проведено  опитування з приводу того, вакциновані чи ні хворі на кір, та скільки доз отримали 

впродовж життя. Згідно з календарем в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 

6 років — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від кору. За 

результатами опитування було виявлено, що 83 людини (58%) зі 143 госпіталізованих не отримали 

жодної дози протикорової вакцини, 58 (41%) госпіталізованих отримали 1 дозу і тільки 2(1%) 

госпіталізованих дитини отримали 2 дози та перенесли кір у легкій формі. Діти, які були не щеплені 

або мали 1 дозу мали ускладнення: сегментарні та дольові пневмонії, гострі стенозуючі 
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ларинготрахеїти, отити та гострі гастроентерити.  Летальних випадків серед хворих на кір зафіксовано 

не було. 

Висновки. Головна причина спалаху низьке охоплення щепленнями проти кору. До цього призвела 

нестача вакцин у 2009–2015 роках, а також антинаукові міфи, які суперечать доказовій медицині.  

Незважаючи на те, що в останні кілька років рівень вакцинації в Україні виріс, все одно він є 

недостатнім і створює сприятливі умови для поширення кору. Спалах триватиме, поки в країні не 

з’явиться колективний імунітет, що зупинить поширення інфекції. Для цього принаймні 95% 

незахищених людей мають отримати дві дози вакцини.  
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Актуальність. В даний час в травматології широко використовується метод металоостеосинтезу 

(МОС), особливо при лікуванні переломів, що довго не загоюються. Однак, лікування переломів із 

застосуванням МОС може супроводжуватися розвитком ускладнень, спричинених реакцією 

відторгнення (РВ) металоконструкцій (МК).  За даними ряду авторів, МОС перелому шийки стегнової 

кістки призводить до незрощення кісткових уламків і формування хибних суглобів в 33-40% випадків 

(Ключевський В.В і співавт., Росія, 2014; Parker M.J. і співавт., Великобританія, 2010), остеонекрозів 

головки стегнової кістки - в 16-25% (Parker M.J., Великобританія, 2010; Raaymakers E.I і співавт., 

Голландія, 2002), а також міграцій МК з подальшою їх нестабільністю - в 15% (Parker M.J. і співавт., 

Великобританія, 2010; Raaymakers E.I. і співавт., Голландія, 2002). У зв'язку з цим стає актуальним 

вивчення патогенетичних механізмів РВ і їх корекція для попередження виникнення ускладнень. 

Мета. Вивчити імунопатогенетичні механізми РВ при МОС і визначити шляхи їх попередження. 

Матеріал і методи. Під наглядом перебували та були обстежені 7 хворих (5 чоловіків та 2 жінки віком 

42-67 років), які знаходились на стаціонарному лікуванні у травматологічному відділенні ЦМЛ м. 

Дружківки з переломами кісток гомілки. Всім хворим було виконано оперативне лікування з 

накладенням металевої пластини або апарату Ілізарова для скріплення уламків. Через 5-8 днів після 

операції у пацієнтів з'явилися біль, набряк і почервоніння операційної зони, у 3 відкрилися нориці 

післяопераційних розрізів. При лабораторному дослідженні відзначено помірне підвищення ШОЕ. 

Лейкоцитозу, нейтрофільозу та інших ознак інфекційного запалення не виявлено. Припускаючи 

наявність асептичного запалення як реакцію на імплантовані металеві предмети, у тому числі з участю 

системи комплементу (СК), пацієнтам було проведено лабораторне дослідження з визначенням його 

компонентів. 

Результати дослідження. У всіх хворих відзначено підвищення в крові С3 компонента комплементу 

при нормальному вмісті С4, що вказувало на активацію СК за альтернативним (не антитілозалежним) 

шляхом. 

Висновок. Активація СК за альтернативним шляхом може бути одним з патогенетичних механізмів 

РВ при МОС у травматологічних хворих, тому таким пацієнтам необхідно виконання імунологічного 

дослідження з визначенням компонентів СК для верифікації патологічного процесу і проведення 

ефективної терапії. 
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Актуальність теми. Погіршення медико-демографічної ситуації робить вкрай актуальною проблему 

вдосконалення системи охорони репродуктивного здоров'я населення, формування комплексного 

підходу в лікуванні жінок з репродуктивними проблемами з боку медицини і медичної психології. 

Дослідження показують, що збереження психічного здоров'я жінки з психопрофілактичних позицій 

також важливо, як і надання спеціалізованої гінекологічної допомоги. 

Метою даного дослідження було виявлення особистісних і психосоціальних характеристик жінок з 

порушеннями репродуктивного здоров'я на етапі планування вагітності в зв'язку з завданням 

оптимізації лікування і поліпшення якості життя. Визначити рівневі і змістовні характеристики 

особистісної тривожності і ситуативної тривоги у пацієнток. 

Матеріал і методи. Проведено дослідження серед 58 жінок репродуктивного віку, які проживають в 

м Краматорськ, м Авдіївка, м Костянтинівка з метою визначення стану психоемоційної сфери. Ми 

використовували такі методики: «Диференційна діагностика депресивних станів» В.Зунге; 

Самооцінка психічних станів (САН) Ганса Айзенка; Шкала реактивної і особистісної тривожності Ч. 

Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханіна. 

Результати. Методика «Диференційна діагностика депресивних станів» В.Зунге: рівень депресії не 

більше 50 балів (стан без депресії) - 15 жінок; більше 50 балів і менше 59 (легка депресія ситуативного 

або невротичного генезу) - 29; від 60 до 69 балів (субдепресивний  стан або маскована депресія) - 12; 

більш ніж 70 балів (справжній  депресивний стан) - 2. 

Тест самооцінки психічних станів Айзенка: від 20 до 34 одиниць (меланхолія) - 3 жінки; від 35 до 49 

(флегматія) - 15; від 50 до 64 (сангвінія) -30 і в інтервалі від 65 до 80 (холерія) - 10. 

Шкала тривоги Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханіна: при аналізі результатів треба мати на увазі, що 

загальний підсумковий показник по кожній з підшкал може перебувати в діапазоні від 20 до 80 балів. 

При цьому, чим вище підсумковий показник, тим вищий рівень тривожності (ситуативної або 

особистісної). 

При інтерпретації показників можна використовувати наступні орієнтовні оцінки тривожності: до 30 

балів (низька) - 18 пацієнток; 31-44 бали (помірна) - 21; 45 і більше (висока) - 19. 

Висновки. Існує прямий взаємозв'язок між особистісними і психосоціальними характеристиками 

жінок і порушеннями репродуктивного здоров'я, джерелом якого є особистісні суб'єктивні 

переживання і соціально-психологічні характеристики представників приймаючого суспільства. 
 

 

Шевченко І. О., Кудря Ю. В. 

ОБІЗНАНІСТЬ ТА ВІДНОШЕННЯ БАТЬКІВ ДО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЩЕПЛЕННЯ ЇХ 

ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник - к. мед. н., асист. А. А. Конюшевська 

 

Актуальність. На сьогодні імунопрофілактика є найбільш ефективним і доступним методом 

профілактики інфекційних захворювань. Саме з щепленням пов'язані великі успіхи, досягнуті у 

боротьбі з дитячими інфекціями. Нажаль, однією із сучасних проблем вакцинації є збільшення 

кількості батьківських відмов від профілактичної імунізації їх дітей 

Мета дослідження. Вивчення поінформованості батьків про проведення і їх ставлення до щеплень в 

цілому.  

Матеріал і методи.  Дослідження проводилось на базі комунального закладу Маріупольського 

територіального медичного об'єднання «Здоров'я дитини і жінки». Була розроблена анкета, яка 
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включає 10 питань про вакцинацію. Об'єм дослідження склав 100 батьків які мають дітей у віці від 1 

до 5 років. Аналіз робився по процентному співвідношенню результатів анкетування з використанням 

Microsoft Office Excel 2010. 

Результати дослідження. Згідно з отриманими результатами, позитивно відносяться до 

вакцинопрофілактики 69% батьків, 27 % - негативно, інші 4% утруднювалися відповісти. На думку 

опитуваних, інформація про вакцинопрофілактику надається не досить у повно обсязі. У 70% 

випадків дільничний педіатр і медсестра поліклініки проводять роз'яснення про мету і користь 

щеплень, при цьому якістю отриманої інформації задоволені 82% респондентів, 18% додатково 

отримують знання з інших джерел, оскільки не упевнені в отриманій інформації. 60% батьків згодні 

з тим, що загальна вакцинація створює колективний імунітет. Незважаючи на позитивне відношення 

батьків до щеплень, було проведено додаткове опитування про призначення конкретних вакцин. 

Виявилось, що 70% анкетованих не можуть провести відповідність між вакциною і такими 

захворюваннями, як епідемічний паротит і поліомієліт. 96% батьків рахують пробу Манту вакциною 

і не обізнані про її діагностичну цінність, відповідно не звертають увагу на відхилення при оцінці 

результату. 76% тих, що анкетуються не знають, що вакцинація проти краснухи попереджує 

формуванню вроджених вад під час вагітності. 3/5 опитаних обізнані, що щеплення Пріорикс захищає 

дітей від виникнення кору,  краснухи,паротиту, але при цьому залишаються у більшості випадків 

налаштовані проти вакцинації.  

Висновки. Недостатнє консультування батьків щодо вакцинації, а іноді і відсутність кваліфікованої 

інформації від медичного працівника щодо профілактичних щеплень приводить до недовіри до 

імунізації, а звідси і відмови від щеплень. 
 

 

Шемігон С. Ю. 

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ ПРЕПАРАТІВ АРГІНІНУ ТА БЕТАЇНУ У ЛІКУВАННІ 

АЦЕТОНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, України 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. Ю. В. Жигаль 

 

Актуальність теми. Ацетонемічний синдром (АС) у дітей доволі актуальна проблема у педіатрії. Про 

це свідчить вилика кількість наукових робіт, статей, описаних клінічних випадків. АС слід віднести 

до функціональних захворювань травної системи, який зв’язаний з порушенням нейроендокриної 

регуляції. За даними статистики АС, інколи є маніфестацією органічної патології. Даний синдром не 

відокремлюється, як самостійна нозологічна одиниця, але в МКБ-10 реєструється синдром циклічної 

блювоти (CVS) R11.  

Ціль роботи: оцінити ефективність використання комплексу препаратів аргініну та бетаїну в 

лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей. 

Матеріал і методи. Під нашим наглядом знаходилось 25 дітей, віком від 3 до 7 років, які перебували 

у педіатричному відділенні КМУ ДТМО на протязі 2017-2018 років. Всім дітям діагностовано 

ацетонемічний синдром, шляхом виявлення кетонових тіл у сечі дитини. Всім дітям призначена : 

інфузіона терапія, оральна регідратація (мінеральні води), протиблювотні засоби, сорбенти та 

ферментні препарати. 

Результати: Діти були розподілені на дві групи: І група– 18 дітей (72%), яким до лікувальної 

програми було включено  комплексний препарат аргініну та бетаїну у вигляді перорального розчину; 

ІІ група – 7 дітей (28%), лікування, яких проводилось без використання даного комплексу препаратів. 

Під час клінічного та лабораторного спостереження позитивна динаміка: відсутність кетонових тіл у 

сечі, припинення нудоти та блювоти, покращення апетиту спостерігалось вже на другу добу лікування 

у 17 (94,4%) дітей з І групи, та лише у 3 (42,8%) дітей  з ІІ групи. 
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Висновки: використання комплексу препаратів аргініну та бетаїну для лікування ацетонемічного 

синдрому у дітей різного віку є цілком виправданим і дана методика може бути впроваджена до 

широкої клінічної практики. 
 

 

Шемігон С. Ю. 

СИНДРОМ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ, ЯК 

КОМОРБІТНІ СТАНИ У ПІДЛІТКІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, України 

кафедри педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – к. мед. н, доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. Ю. В. Жигаль 

 

Актуальність питання. В Україні станом на 2018 рік смертність серед дорослого населення від 

захворювань серцево-судинної системи на протязі останніх 10-ти років стоїть на першому місці. 

Умови для виникнення серцево-судинної патології формуються ще в дитинстві. Виникнення 

синдрому артеріальної гіпертензії (САГ) серед підлітків виросла за останні роки майже у 2,5 рази. 

САГ у підлітків виявляється в 6-14 %, і має первинний характер. 

На виникнення та перебіг САГ не сприятливо впливає дисліпопротеінемія та інсулінорезистентність. 

Науково доведено, що у підлітків під впливом нейрогуморальних змін пубертатного періоду та 

несприятливих ендогенних та екзогенних факторів виникають транзиторні підйоми артеріального 

тиску (АТ), порушення у ліпідному спектрі крові, вуглеводному обміні, які можуть трансформуватись 

у хронічні стабільні форми АГ та порушення метаболізму ліпідів та вуглеводів. 

Ціль роботи: проаналізувати особливості перебігу АГ на тлі порушення ліпідного та вуглеводного 

обміну. 

Матеріал та методи. Нами було проаналізовано 36 історій хвороб пацієнтів віком від 13 до 17 років, 

з попереднім діагнозом: САГ, які отримували лікування на базі КМУ ДТМО, педіатричного 

відділення м. Краматорськ за 2015-2018 роки. Даний діагноз було встановлено на підставі скарг, 

анамнезу захворювання та життя, добового моніторингу АТ. Усім дітям було проведено обстеження 

на наявність порушень ліпідного обміну на базі приватної лабораторії, яке включало: визначення 

вмісту загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, ліпопротеїдів високої щільності, 

триглицериди та коефіцієнт атерогенності. 

Результати. Після отримання результатів клініко-лабораторного обстеження, пацієнти були 

розподілені на 2 групи: І група – 26 дітей (72,2%), які мали діагноз: САГ(І.10) та порушення ліпідного 

обміну(Е.78); ІІ група – 10 дітей (27,8%), з діагнозом: САГ (І.10), без порушень ліпідного обміну. 

Аналізуючи відповідь на початкову терапію згідно протоколу , підвищення АТ, збереження головного 

болю, на протязі 5 днів, ще спостерігалось у 21 дитини (80,7%) з І групи. Але у інших 5 пацієнтів з 

цієї групи (19,3%) результати були задовільними. В ІІ групі лише 2 дитини (20%) мали підвищений 

рівень АТ, 8 (80%) дітей мали задовільні показники.  

Висновки: порушення ліпідного профілю, несприятливо впливає на перебіг САГ у підлітків. Отже, 

до комплексного обстеження у дітей з цим діагнозом необхідно включати дослідження ліпідного 

профілю, та намагатись своєчасно його корегувати для покращення перебігу захворювання. 
 

 

Шкодіна А. Д., Демʼяненко І. В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМИ 

ФОРМАМИ ХІМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 

Українська медична стоматологічна академія 

м. Полтава, Україна 

кафедра психіатрії, наркології та медичної психології 

зав. кафедрою – д. мед. н., проф. А. М. Скрипніков 

наук. керівник - к. мед. н., асист. Д. І. Бойко 
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Актуальність: Вольова саморегуляція є одним із проявів психічного та емоційного відображення 

внутрішнього світу людини, та являє собою основний процес  регуляції, контролю, розуміння 

навколишнього середовища в умовах соціуму. Вольова саморегуляція при достатньому розвитку, 

надає змогу особистості витрачати менше зусиль при подоланні труднощів щодо досягнення 

поставлених цілей, а також надає такі суб’єктивні риси як наполегливість та самовладання. 

Патологічний стан, що  характеризується  втратою здатності до розпізнавання, усвідомлення  та опису 

власних емоцій має назву алекситимія. Часто наявність у наркозалежних даного феномену 

розглядається як спосіб психологічного захисту. Проте багато питань щодо проявів алекситимії при 

різних видах залежності залишаються нерозв’язаними. 

Мета дослідження: проаналізувати прояви алекситимії та емоційно-вольових розладів у пацієнтів з 

різними формами хімічної залежності. 

Матеріал і методи дослідження: Нами обстежено 76 пацієнтів Полтавського обласного 

наркологічного диспансера, яких було розподілено за формою хімічної залежності: 1 група - пацієнти 

з наркотичною залежністю (n=52); 2 група – пацієнти з алкогольною залежністю (n=24). Для оцінки 

рівня вираженості проявів алекситимії було використано Торонтську шкалу алекситимії (TAS-20-R), 

для оцінки емоційно-вольових розладів – опитувальник Дослідження вольової саморегуляції 

Зверькова-Ейдмана. Ступінь лінійної залежності між двома змінними визначали за допомогою 

коефіцієнта кореляції Спірмена. 

Результати дослідження: У ході дослідження нами було встановлено підвищення рівня 

алекситимічних проявів та зниження показників вольової саморегуляції в обох досліджуваних групах. 

При детальному вивченні окремих проявів алекситимії у групі 1 виявлено переважання показника 

«складність ідентифікації почуттів» та зворотній достовірний зв’язок із «наполегливістю» (r=-0,358), 

що свідчить про лабільність, імпульсивність, схильність до вільного трактування соціальних норм у 

даних пацієнтів. У групі 2 встановлено переважання «складності в описанні почуттів» та зворотній 

достовірний зв’язок цього показника із «вольовою саморегуляцією» (r=-0,713), «наполегливістю» (r=-

0,632) та «самовладанням» (r=-0,667), що вказує на незрілість та нестійкість намірів зі схильністю 

уникати інтенсивних переживань, що відгорожує дану категорію хворих від внутрішніх конфліктів. 

Крім того у групі 2 встановлено зниження показника «соціальна бажаність», що характеризує 

вищевказані прояви як компенсаторні, але в той же час вказує на порушення вміння адекватного 

реагування на різні ситуації, будувати відносини з іншими людьми. 

Висновки. У пацієнтів з наркотичною та алкогольною залежністю відрізняється характер 

алекситимічних та вольових проявів. Тому подальше вивчення явища алекситимії у даних хворих є 

актуальним завданням сучасної психіатрії та наркології, оскільки дозволить поглибити існуючі 

знання про розвиток різних форм залежності та удосконалити існуючі лікувально-реабілітаційні 

заходи. 
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СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО ЯК ФАКТОР СТРЕСУ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра акушерства та гінекології 

зав. кафедрою - проф. В. М. Астахов 

наук. керівник - д. мед. н., проф. В. М. Астахов 

 

Мета дослідження. Виявити мотив та рівень психоемоційного стану жінок, які планують стати 

сурогатними матерями. 

Матеріал та методи. Під наглядом знаходилися 57 жінок фертильного віку (від 22 до 32 років). Нами 

були проведені ряд тестів для визначення психоемоційного стану жінок, їх психологічну стійкість та 

надійність. Проводилась клінічна бесіда, яка включала загальні данні, анамнез життя, медичний 

анамнез, відомості про відносини в сім’ї, самопочуття, емоційний стан, побоювання, плани та мета 

пов’язана з програмою сурогатного материнства. Включалися питання про фізичні та емоційні 
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переживання при попередніх вагітностях. Зверталася увага на стиль емоційних відносин з власною 

дитиною, задоволеність собою, як матір’ю. Використовувались наступні методики: самооцінка 

психічних станів: самопочуття, загальна активність, настрій (САН); шкала реактивної та особистісної 

тривожності Спілберга; методика оцінки психоемоційного стану «СУПОС»; вегетативне напруження 

по Вейну. 

Результати дослідження. У ході проведеного дослідження нами було виявлено, що у 11  жінок 

(19,3%) визначався психоемоційний стан I рівня, у 14 (24,6%)- II рівня, а 32 (56,1%)- III рівня. Було 

встановлено, що всі жінки мають схожі особистісні характеристики: занижена самооцінка, невміння 

вирішувати конфліктні ситуації , високий рівень тривожності, потреба додаткової уваги, тривожне 

переживання ситуації материнства, завищений рівень відповідальності. Також, з 57 досліджуваних 

жінок, у 36 (63,2%) мотивацією для прийняття рішення стати сурогатними матерями стало 

поліпшення їх матеріального становища. 5 жінок (8,8%) погодилися допомогти безплідним 

подружжям стати щасливими батьками. 16 жінок (28%) не змогли чітко сформулювати мотив свого 

рішення. 

Висновки. Отримані дані свідчать про необхідність звернути увагу на психоемоційний стан жінок, 

що бажають стати сурогатними матерями, так як це впливає на фізичне здоров’я самої жінки, 

сприятливий перебіг вагітності та якість майбутнього розвитку дитини. 
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ПОРУШЕННЯХ У ДІТЕЙ  

Донецький національний медичний університет  

м. Лиман, Україна  

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекційних хвороб 

зав. кафедрою – к. мед. н., доц. І. Г. Самойленко  

наук. керівник – к. мед. н., асист. А. А. Конюшевска  

 

Актуальність. За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), щороку у світі 

реєструють понад 2 млрд., діарейних хвороб. Саме тому існує велика потреба у вивчені різних груп 

лакто- та біфідобактерій, їх властивостей та впливу на мікробіоценоз кішківника та на здоров’я 

людини в цілому. На теперішній час  доведено, що симбіотики – група препаратів, що містять 

раціональну комбінацію пробіотиків та фруктозоолігосахадидів (пребіотиків), які безпосередньо 

впливають на стан мікрофлори шлунково-кишкового тракту (ШКТ).  

Мета дослідження. Вивчення ефективності сучасних симбіотиків у складі лікування 

гастроінтестинальних порушень, які супроводжуються симптомом діареї. 

Матеріал та методи. Вивчення міжнародної літератури стосовно властивостей сибіотиків  та аналіз 

результатів їх клінічних досліджень. 

Результати. Досліджувались 3 групи дітей, хворих на гостру діарею, віком від 3 до 36 місяців. У 1-ій 

групі застосовували  пробіотики у складі яких були : Lactobacillus casei (L.casei), Lactobacillus 

rhamnosus (L.rhamnosus), Bifidobacterium brave (B.brave). У 2-ій группі: Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium infantis, Lactobacillus bulgaricus (L.bularicus), Streptococcus thermophylus. 3-тя група 

отримувала монотерапію однокомпонентних  пробіотиків інших груп. При проведенні дослідження, 

було виявлено, значне зменшення тривалості діареї: 1-ша група на 32%,  2-га група на 37% у 

порівнянні з 3-ю групою дітей. Також, у ході проведення досліду  були тримані дані щодо інгібуючої 

дії штамів корисних бактерій на найпоширенішого збудника атибіотикоасоційованої діареї (ААД)- 

Clostridium difficult. Найвищі показники отримали штами L. ramnosus, L. casei, L. bulgaricus, B. brave.  

Висновок. Дивлячись на значне поліпшення клінічної картини, за рахунок скорочення тривалості 

діареї, застосування сучасних симбіотиків, має бути обов’язковим у ході комплексного лікування  

гастроінтестинальних порушень у дітей. 
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Актуальність. Проблема передчасного переривання вагітності на ранніх термінах гестації 

залишається однією з актуальних в акушерстві. Згідно зі статистикою Всесвітньої Організації 

Охорони Здоров'я, на сьогоднішній день 15-20% усіх вагітностей закінчуються викиднями у ранні 

терміни.  

Мета дослідження. З'ясувати патогенетичну ефективність застосування прогестогенів в терапії 

загрози переривання вагітності.  

Матеріал і методи. Аналіз вітчизняної і закордонної спеціалізованої літератури та даних досліджень 

у базі PubMed і Cochrane. 

Результати. Прогестерон є гормоном, що підтримує вагітність. Під час вагітності (у 6-9 тижнів) 

спостерігається зниження концентрації прогестерону в сироватці крові у жінок з недостатністю 

лютеїнової фази в яєчниках в анамнезі, і саме на цей гестаційний період припадає основна частина 

викиднів. Недостатня секреція прогестерону в лютеїновій фазі призводить до зниження рецепторної 

чутливості ендометрія і вважається однією з головних причин порушення імплантації в наступному. 

На рівні ендометрія прогестерон здійснює секреторну трансформацію, готуючи слизову оболонку до 

імплантації. Наслідком недостатньої продукції прогестерону є недорозвинення залоз, строми, судин 

в слизовій оболонці матки, недостатнє накопичення глікогену, білків, фактора росту й інших речовин, 

необхідних для імплантації і розвитку ембріона. Несприятливі умови для повноцінного розвитку 

трофобласта та зародка обумовлюють переривання вагітності у першому триместрі. Прогестерон 

також має вазодилятуючу дію на гладку мускулатуру матки, підвищена скоротлива активність якої, 

при недостатньому рівні гормону, призводить до самовільного викидня. Прогестерон має 

імунологічну дію, яка здійснюється за допомогою продукції цитокінів. Нещодавно отримані 

результати досліджень вказують на захисний ефект прогестерону у ранні терміни вагітності, що 

пов'язано зі зміною імунної реакції матері. При нормальному перебігу вагітності в лімфоцитах 

периферичної крові присутні рецептори прогестерону; кількість клітин, що містить такі рецептори, 

збільшується. У присутності прогестерону ці лімфоцити продукують захисний білок - 

прогестероніндукований блокуючий фактор. При загрозі викидня виявлено зниження синтезу 

прогестероніндукованного блокуючого фактора, що обумовлює необхідність додаткового 

застосування прогестерону. У роботі представлено аналіз впливу прогестогенів або плацебо на 

перебіг вагітності у 696 жінок, а саме на ефективність лікування у таких загрози самовільного 

викидня. Встановлено, що використання препаратів прогестогенів у ранні терміни вагітності знижує 

частоту самовільних викиднів у 82,8% випадків порівняно з 45,6% у жінок, які застосовували плацебо. 

Зниження зберігаючого вагітність впливу прогестогенів у іншої частини жінок можна пояснити 

наявністю у таких супутньої екстрагенітальної та ендокринної патології. 

Висновки. Прогестогени мають значний зберігаючий вплив на перебіг вагітності. Терапія 

прогестогенами у ранні терміни гестації ефективно запобігає загрозі переривання вагітності. 
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Актуальність:  Останніми роками все більше діагностують пухлини яєчників, зокрема  у вагітних, 

які згодом дають ускладнення в період виношування дитини. За даними сучасної літератури (В.М. 

Запорожан Т1,2017) поширеність новоутворень яєчників у вагітних складає 1-3 випадків на 1000 осіб. 

Мета дослідження: оптимізація діагностики та тактики ведення вагітних у жінок з доброякісними 

пухлинами яєчників. Оцінка діагностичної тактики для визначення акушерського та перенатального 

прогнозу. 

Матеріал та методи: Аналіз наукової медичної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів. 

Результати та обговорення: Принцип лікування залежить від строків виявлення пухлини та її 

структури, розмірів, клінічної картини. Протікання вагітності у жінок з доброякісними пухлинами 

яєчників часто супроводжуються загрозами переривання в I (49,7%) та II триместрах (50,8%). Рівень 

ускладнень значно збільшується у випадку відмови від консервативного та оперативного лікування: 

дистрес плоду (30,0% та 6.7%), розрішення шляхом кесарів розтину (33,3% та 10,8%) порушення 

постнатальної адаптації новонароджених (9,5% та 6.8%), плацентарна дисфунція (44.0% та 16.2%). В 

І та ІІ триместрах оперативне втручання здійснюється лапароскопічним доступом . Лапаротомія в ІІІ 

триместрі  використовується за умови великих розмірів матки, або ж пухлини. В І та ІІ триместрах 

велике значення має структура пухлини, якщо це кістозне   утворення і воно менше ніж 6-8 см то 

тактикою лікаря є спостереження. Оперативне втручання  в даних випадках використовують вкрай 

рідко, за виключенням перекрута пухлини, або її розриву. Оптимальним терміном оперативного 

втручання є ІІ триместр, коли завершується формування фетоплацентарного комплексу й фотогенез, 

відбувається самостійна резорбція функціональних кіст яєчника, а розміри вагітної матки мінімально 

перешкоджають проведенню операції. У разі виявлення пухлини в ІІІ триместрі головною метою 

лікаря є ведення жінки до самостійних  пологів.  

Діагностувати дану патологію можна у ранні терміни вагітності (11-12 тижнів) під час 

бімануального обстеження, проведеного з діагностичною метою, але основним методом діагностики 

пухлини є УЗД, яке дає змогу визначити величину, локалізацію, характер, патології в незалежності 

від терміну вагітності. 

Висновки: Важливе значення має своєчасне діагностування наявності новоутворення, та переходу 

пухлини яєчників в злоякісну форму (за допомогою  доплерометрії кровотоку в яєчкикових 

новоутвореннях, визначення онкомаркерів: СА-125, НЕ-4). Тактику ведення вагітності в разі 

новоутворення яєчника обирають індивідуально. Показанням  для хірургічного лікування під час 

вагітності є: надмірна рухомість пухлини, що приводить до виникнення больових відчуттів, діаметр 

8см. Вибір хірургічного доступу у вагітних  визначається розмірами матки і пухлини, локалізацією, її 

внутрішньою структурою, наявністю загальних протипоказань до лопароскопії. Основними 

принципами оперативного лікування вагітних з пухлинами яєчників є: мінімальна травматичність 

операції. 

 

 

Ябанжи Т. І. 

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ДІТЕЙ З ЦЕЛІАКІЄЮ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

зав. кафедрою – доц. І. Г. Самойленко 

наук. керівник – асист. В. В. Герасименко 

 

Актуальність проблеми: Целіакія поширене аутоімунне захворювання з системними проявами, яке 

діагностується на досить низькому рівні в Україні. Заходи в сфері поліпшення діагностики, 

проведення  реабілітаційних заходів є актуальними, повинні сприяти медичній та соціальній адаптації 

даних пацієнтів. 



 

 
305 

 

81-Й НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ 

ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: «МЕДИЦИНА XXI СТОРІЧЧЯ» 

Мета дослідження: Вивчити і проаналізувати існуючі методи діагностики, лікування і корекції 

способу життя дітей з целіакію. Визначити комплекс реабілітаційних заходів, необхідних для 

профілактики ускладнень і поліпшення їх якості життя. 

Матеріал і методи: Теоретичний аналіз медичної наукової літератури та публікацій за останні 5 

років. 

Результати дослідження: «Золотим стандартом» діагностики целіакії є езофагогастродуоденоскопія, 

біопсія тонкого кишечника плюс серологічні дослідження. При наявності клінічної симптоматики 

рекомендується проведення біопсії тонкої кишки і HLA-типування з метою визначення характерних 

гаплотипів DQ2 або DQ8. Для осіб без клінічних проявів на першому етапі обстеження 

рекомендується проведення HLA-типування. В останні роки привертає увагу новий швидкий магніто-

електрохімічний іммуносенсорний метод. Метод дозволяє отримати результати протягом 30 хвилин 

при мінімальній концентрації антитіл 390 ng / mL. Метою реабілітації є: поліпшення якості життя і 

профілактика життєво небезпечних ускладнень. У свою чергу комплекс реабілітаційних заходів 

включає в себе такі аспекти: 1) аглютенове  харчування; 2) етапність і спадкоємність спостереження 

хворого в умовах стаціонару, диспансерного кабінету і відділення відновного лікування; 3) освітні 

програми для дітей і їх батьків; 4) психологічний супровід сім'ї. Застосовують наступні види 

реабілітаційної корекції стану пацієнта : 1) дієтичне харчування; 2) лікувальна фізкультура; 3) 

фізіотерапія, водолікування, масаж; 4) фітотерапія; 5) психопедагогічні заходи; 6) школа здоров'я 

"Харчування при целіакії" для дітей та батьків. Вище перелічені заходи надавали до 92 % 

ефективності  і тільки 8% станів без характерних змін внаслідок недотримання дієти. 

Висновки: 1. Целіакія - захворювання, що потребує вирішення організаційних проблем діагностики, 

впровадження в практику нових методів, своєчасного виявлення даної патології, реабілітації, а також 

подальшого вдосконалення медико-соціальної допомоги хворим дітям. 2. Проведений аналіз показав 

необхідність включення в комплекс реабілітаційних заходів психотерапевтичної допомоги, 

спрямованої на адаптацію хворого та його родини, дотримання довічної аглютенової дієти та 

корекцію його психоемоційного стану. Це дозволить підвищити ефективність медичної допомоги та 

покращити якість життя і прогноз у дітей хворих на целіакію. 

 

 

Яблонська К. А. 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У 

ЛІКАРІВ-РАДІОЛОГІВ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра онкології та радіології 

зав. кафедрою – проф. М. В. Конькова 

наук. керівник – асист. А. М. Яремчук 

 

Актуальність: проблема стресостійкості в професійній діяльності стоїть досить гостро. Внаслідок 

необхідності постійних контактів з пацієнтами, лікарі-радіологи змушені постійно перебувати в 

атмосфері чужих негативних емоцій, служити мішенню для раздраения і агресії. Лікар не може 

залишатися байдужим до прояву емоцій з боку оточуючих, внаслідок чого активно проявляється 

погіршення власного самопочуття, зниження результативності професійної діяльності. Таким чином, 

метою нашої роботи стало визначення гендерних особливостей формування синдрому професійного 

вигорання у лікарів-радіологів. 

Матеріал і методи: у нашій роботі використовувалися діагностичні методи для виявлення схильності 

до синдрому професійного вигорання у лікарів-радіологів (15 осіб) радіологічного відділення 

онкологічного диспансеру м. Краматорська. 

Результати та обговорення: з метою виявлення гендерних особливостей синдрому професійного 

вигорання у лікарів-радіологів використовувалися опитувальники Самури Бем. Були виділені 

наступні групи: 

– фемінний тип – 5 чол. (32,6%), 
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– андрогінний тип – 7 чол. (47,2%), 

– маскулінний тип – 3 людини (20,2%). 

Було відзначено, що найбільш значущою ознакою професійного вигорання у лікарів-радіологів стало 

"соматовегетативне порушення". Проявами якого були: 

– виражені головні болі – 7 чол. (46,7%), 

– зниження активності – 4 людини (26,7%), 

– відчуття втоми – 3 людини (20%), 

– депресивний стан – 1 людина (6,7%). 

Також під час нашого дослідження було визначено, що андрогінні випробовувані найбільш схильні 

до формування синдрому емоційного вигорання. 

Були виявлені відмінності в механізмах подолання синдрому емоційного вигорання у лікарів-

радіологів з різними гендерними характеристиками. 

Встановлено, що особи фемінного гендерного типу схильні до вирішення завдань шляхом зниження 

емоційного збудження, навпаки, в осіб андрогінного типу визначалася тенденція до об'ктивної оцінки 

стресової ситуації з прийняттям адекватних заходів її вирішення. Особи з маскулінним типом 

використовували активну методику усунення стресової ситуації. 

Висновки: вивчення проблеми гендерних особливостей синдрому професійного вигорання і 

механізму психологічного захисту має важливе значення для збереження душевної і 

психосоматичного здоров'я лікарів-радіологів. 

 

 

Яворський О. Ю., Бондаренко М. Г., Гарьковець М. Ю. 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ВНУТРІШНІХ СОННИХ АРТЕРІЙ 

Донецький національний медичний університет 

м. Лиман, Україна 

кафедра хірургії, ендоскопії та реконструктивно-відновної хірургії 

зав. кафедрою — проф. Г. Є. Самойленко 

наук. керівник — асист. А. Г. Орлов 

Актуальність. Порушення мозкового кровообігу є ведучою причиною інвалідизації та смертності. 

Однією з основних причин виникнення судинних катастроф головного мозку є атеросклеротичне 

ураження сонних артерій (АУСА). Актуальним є вирішення питання щодо запобігання розвитку 

інсульту. Результатами численних досліджень доведена ефективність хірургічного лікування. На 

сьогоднішній день існує два основних підходи – відкрите та ендоваскулярне втручання. Але досі є 

відкритим питання вибору більш ефективного методу. 

Мета. Дослідити ефективність каротидної ендартеректомії (КЕЕ) та каротидного стентування (КС) 

як методів хірургічного лікування атеросклеротичного ураження внутрішніх сонних артерій (ВСА). 

Визначити критерії вибору операції в залежності від ехогенних ознак АУСА за даними триплексного 

сканування (ТС) та оцінкою за класифікацією за шкалою GW. 

Матеріал та методи. Ретроспективно проаналізовані результати лікування 23 пацієнтів з 

атеросклеротичним ураженням ВСА, яким були виконані КЕЕ та КС на базі Донецького обласного 

центру кардіо та рентгенендоваскулярної хірургії у період з 2016 по 2018 роки. Середній вік склав 

61,3 роки, 68 %- чоловіки, 32 % - жінки, ступінь стенозу 86±11%. Виконана операція: КЕЕ – 47,8 % 

(11), КС – 52,2 % (12). Час спостереження склав 1 рік ±6 міс. Результати оцінювалися за наступними 

критеріями: ТІА, інсульт, рестеноз, нагноєння післяопераційної рани. 

Результати. Всі пацієнти були розподілені на 2 групи за виконаною операцією: КЕЕ (47,8%) та КС 

(52,2%). В свою чергу група пацієнтів КЕЕ була розділена на тих, яким була виконана класична КЕЕ 

– 63,6% (7) та при звивистій ВСА – еверсійна КЕЕ – 36,4% (4). Всі КС були виконані із забезпеченням 

профілактики гострого порушення мозкового кровообігу за допомогою систем проксимального та 

дистального протиемболічного захисту (SpiderFX або MoMa, Medtronic). Предопераційна діагностика 

включала: загальний та біохімічний аналізи крові, коагулограмма, проба Матаса, МРТ в ангіорежимі, 

ТС на апараті GE vivid S70, ангіографія на апараті Philips Allura Xper FD20. В групі КЕЕ була 
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проведена місцева анестезія з блокадою шийного сплетіння – 81,8% (9), під загальним наркозом – 

18,2% (2). Пацієнтам з І – ІІІ типами АУСА виконувалася КС, з ІV–V– КЕЕ. Нами були отримані 

наступні результати: випадки ТІА – при КС 8,3% (1); при КЕЕ 18,2% (2), які проявилися дизартрією 

та зникли інтраопераційно, інших ускладнень за час спостереження не було. 

Висновки. Для діагностики АУСА як скринінговий метод доцільно застосовувати ТС. Оптимальними 

умовами для виконання КС є наявність АУСА І – ІІІ типів, та атеросклеротичної бляшки без 

деструкції поверхні. Умови для виконання КЕЕ є наявність АУСА ІV–V типів . При 

індивідуалізованому підході до вибору методу операції віддалені результати достовірної різниці не 

мають.  
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